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Plecarea din Karachi
Jot, 10 mal, s-a încheiat vi

zita oficiali de prietenie între
prinsă de președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nlcolae Ceaușescu, Îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Pakistan, la in
vitația președintelui Republicii 
Islamice Pakistan, general Mo
hammad Zia-ul Haq.

Ceremonia plecării inalților 
oaspeți români a avut loe pe 
aeroportul din Karachi.

De la reședința oficială și 
pină la aeroport, președintele 
Nicoiae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în
soțiți de președintele Republi

cii Islamice Pakistan, general 
Mohammad Zia-ul Haq.

Numeroși pakistanezi, aflat! 
la aeroport, au salutai ca 
bucurie șl entuziasm pe solii 
poporului romvi, aclamind in 
cinstea lor, adresindu-le calde 
urări, manifestările populara 
Însoțite de cintee și dans con
ferind o atmosferă sărbăto
rească Întregii ceremonii.

Președinții Nieolae Ceaușescu 
și Mohammad Zia-ul Haq s-au 
îmbrățișa' cu prietenie, expri- 
mindu-și 'atisfacția pentru a- 
ceastă inti. 're atit de rodnică. 
Cu aceeași cordialitate, to
varășa Elena Ceaușescu și-a 
luat rămas bun de la șeful 
statului pakistanez.

Sosirea la Damasc

Astăzi, la București fi Făgăraș

SEMIFINALELE „
Tradiționala întrecere fotba

listică .Cupa României*, eara 
se desfășoară sub egida popu
larei competiții naționale „Da- 
ciada*, programează astăzi, la 
București și Făgăraș, penulti
mul său act, semifinalele. Au 
ajuna pini la această Înaltă 
fază a Întrecerii trei dintre 
fruntașele campionatului divi
zionar ,A“ — Dinamo, Steaua 
și Sportul studențesc — alături 
de o altă valoroasă componentă 
a primului eșalon competițio- 
nal, Corvlnul Hunedoara. Pro
gramul semifinalelor este ur
mătorul :

CUPEI ROMÂNIEI“ IA FOTBAL
București (stadionul .23 Au

gust*) : Sportul studențesc — 
Steaua |

Făgăraș : Dinamo — Corvi- 
nuL

Ambeta jocuri vor Începe la 
ora IM*. pentru a exista timp 
pentru eventualele prelungiri 
sau executarea loviturilor de 
la 11 metri, tn situația cînd 
egalitatea se menține după 120 
de minute de joc.

da pag. 2—3 puteți afla 
vești din cele patru tabere alo 
semi f 1 nalistel or)..

DC azi, la Timișoara

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE HANDBAL MASCULIN
Astăzi, in sala Olimpia, din 

Timișoara, se vor desfășura 
primele două jocuri din cadru] 
atractivului turneu internatio
nal de handbal masculin, la 
care iau parte trei reprezen
tative de țări (România, Bul
garia și Grecia), precum șl e- 
chlpa locală Politehnica. Tur
neul continuă slmbătă după- 
amiază și duminică dimineața.

Azi sint programate parti
dele : România — Politehnica 
Timișoara (ora 13) și Bulgaria 
— Grecia (ora 19,15).

Cu manifestări dc caldă 
prietenie și eele mai înalte 
onoruri, populația Damascului, 
capitala Siriei, a salutat pe 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
care, Împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit, joi, 
10 mai, intr-o vizită de prie
tenie în Republica Arabă Si
riană. Ia invitația secretarului 
general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Ha
fez AI-Assad, și a doamnei 
Anisse Al-Assad.

Ceremonia sosirii inalților 
soli ai poporului român a a- 
vut loe pe aeroportul inter
național din Damasc, împodo
bit sărbătorește.

Pe aeroport se aflau nume
roși locuitori ai Damascului, 
care au exprimai simpatia și 
stima deosebite nutrite de po
porul sirian prieten față de 
poporul român, față de pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu.

Este ora 12,20, ora locală. 
Avionul prezidențial aterizea
ză.

La scara avionului, inalții 
soli ai poporului român sini 
întîmpinați cu deosebită cor
dialitate de președintele Ha
fez Al-Assad și doamna Anisse 
Al-Assad. Cei doi șefi de stat 
iși string eu căldură miinile, 
se îmbrățișează.

Tn semn de salut sint trase 
21 de salve de artilerie.

Președinții Nicoiae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad răspund cu 
prietenie manifestărilor de sim
patie adresate de mulțimea a- 
flată pe aeroport, care flutură 
stegulețe românești și siriene 
și aclamă Îndelung „Ceaușescu 
— Assad!*, „Trăiască Ceaușescu 
și Assad!*, „Trăiască Româ
nia și Siria!*, „Bine ați venit!*.

In această atmosferă en
tuziastă, președinții Nicoiae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, 

24 de ore la clubul sportiv Universitatea Cluj-Napoca

ÎNVĂJĂTURA Șl SPORTUL Df PERFORMANTĂ ÎȘI DAU MINA

Magdalena Pall a cunoscut la 
,,U“ Cluj-Napoca deplina afir
mare în domeniul înaltei per

formanțe
Foto: Ioan LESPUC — Cluj-Napoca

tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anisse Al-Assad ian 
loe in mașinile oficiale, in- 
dreptîndu-se spre Damasc.

Coloana de mașini a străbă
tut marile bulevarde care duc 
spre reședința oficială rezer
vată inalților oaspeți, situată 
in centrul orașului.

La reședință, președinții 
Nieolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad s-au Întreținut intr-o 
ambianță de cordialitate șl 
caldă prietenie.

★
Jet. 10 mai, tovarășul 

Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a depus o coroană 
de flori la Monumentul Marti
rilor, Înălțat in memoria eroi
lor sirieni eăzuți in lupta de 
eliberare a patriei.

★
Joi. 1# mai, au început la 

Damasc convorbirile oficiale în
tre tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Hafez Al-Assad, secretar ge
neral al partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de caldă pri
etenie și înțelegere reciprocă, 
caracteristică bunelor raporturi 
statornicite intre țările, parti
dele și popoarele noastre.

★
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
luat parte, joi, la un dineu o- 
ficial oferit in onoarea înalți- 
lor oaspeți români de Hafez 
Al-Assad și doamna Anisse Al- 
Assad.

Președintele Hafez Al-Assad și 
președintele Nicoiae Ceaușescu 
au rostit toasturi, urmărite cu 
deosebită atenție și viu aplau
date de cei prezenți.

PERIOADĂ... FIERBINTE la 
clubul sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca. Președintele clu
bului. fostul jucător de fotbal 
Remus Cîmpeann, a ținut mai 
întîi să ne vorbească despre 
ECHIPA FEMININA DE BAS
CHET, care tocmai cucerise 
titlul de campioană națională. 
„Baschetbalistele noastre au 
ciștigat campionatul datorită 
valorilor individuale, subordo
nate Insă spiritului de echipă. 
Dar am și fructificat fuziunea 
cu C.S.Ș. Viitorul. Astfel, e- 
chipa de senioare, aflată la nn 
moment dat in imnas din cauza 
indisponibilității unor jucă
toare de bază, a recurs Ia două 
junioare de la Viitorul — 
Tunde Enyedi și Aurora Dra
go?, care s-au încadrat “din 
mers» în jocul mai experimen
tatelor lor partenere. Fuziunea 
*U»-Viitorul nu a însemnat 
doar valorificarea unei pepi
niere pentru divizionara 'A», 
ci și îmbunătățirea condițiilor

Duminică, la Sibiu

FINALELE „CROSULUI
TINERETULUI",

0 NOUĂ SĂRBĂTOARE
A SPORTULUI 

DE MASĂ
Duminică, Sibiul va găzdui 

finalele unei importante com
petiții sportive de masă in ca
drul „Daciadei* : „CROSUL TI
NERETULUI*. Si de astă dată 
organizatorul acestei tradițio
nale întreceri — C.C. al U.T.C. 
— intenționează, așa cum ne-a 
obișnuit, să facă din actuala 
ediție, a 17-a, o adevărată săr
bătoare a sportului de masă.

La „Crosul Tineretului* din 
acest an vor lua parte circa 
500 de tineri veniți din toate 
județele țării și din municipiul 
București (calificați în con
cursuri preliminare), ei urmînd 
să participe la întrecerile ini
țiate pe vîrste : categoria 15— 
16 ani, categoria 17—19 ani și 
categoria peste 19 ani (fete și 
băieți).

Disputele vor începe la ora 9 
dimineața. Plecările si sosirile 
vor avea loc pe stadionul 
„Șoimii*, traseele trecînd prin 
pădurea „Sub Arini*. In pau
zele dintre curse, sau cînd 
concurenții sint pe traseu, pe 
stadion vor avea loc interesante 
demonstrații de motociclism, 
aeromodelism, rachetomodelism, 
ciclism și parașutism.

de pregătire prin mai buna 
gospodărire de fonduri*. E- 
CHIPA DE FOTBAL a avut 
de rezolvat o problemă de dis
ciplină, provocată chiar de 
căpitanul echipei, loan Ciocan. 
Reprobînd comportarea (la an
trenamente șl în afara lor) 
jucătorului respectiv. biroul 
secției a hotărît — într-o șe
dință operativă — scoaterea 
temporară din lot a lui Ioan 
Ciocan, măsură care, discutată 
apoi și în cadrul lotului, a fost 
și aici acceptată în unanimi
tate, hotărîndu-se ca fotbalis
tul Ciocan să fie reprimit (sau 
nu !) în lotul divizionarei „B“ 
în funcție de atitudinea lui 
viitoare. Un fapt asemănător 
s-a petrecut cu doi ani în urmă 
la echipa feminină de baschet, 
unde renunțarea la unele ju
cătoare care afectau starea de

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

La încheierea campionatului feminin dc vofei
————— IUI     I IU A

DINAMO S-A IMPUS
DlND CREDIT NUMAI VALORII REALE

Pentru a 19-a oară medaliile fi tricourile de campioane sint cucerite do 
voleibalistele de la Dinamo București. De la stingă la dreapta, in nodul 
din spate: Irina Velicu, Georgeta Ene, Victoria Banciu, antrenoarea Doina 
Ivânescu, Mariana lonescu, Doina Morojan, Ottilia Sienkovlcs; în rindul 
din față: Nicoleta lancu, Mirela Parei, Georgeta Lungu, Dana Coșoveanu, 
Victoria Niculescu 5! Corina Moraru Foto: iacqueline ZVONESCHI

Ctteva încercări mai cuteză
toare ale unor echipe de a 
pune în discuție poziția de li
der autoritar al voleiului fe
minin românesc, deținută zece 
ani consecutiv de Dinamo 
București, păreau să anime 
ediția 1983—1984 a campiona
tului național. Pină la urmă, 
insă. încercările s-au dovedit 
mai degrabă rod al intîmplă- 
rii, al conjuncturilor, confir
mate ca atare de ultimele eta
pe și de turneele finale, e- 
xemplar organizate săptămîna 
trecută de vîlceni și băcăuani. 
Echipa pregătită de maestra 
emerită a sportului Doina 
Ivănescu a încheiat campiona
tul cu nu mai puțin de șapte 
victorii în plus față de urmă
toarea clasată.

Adevărul este că, în ciuda 
unor momente de cumpănă 
(datorate și unor necesități 
momentane de restructurare a 
echipei), Dinamo s-a impus 
printr-o pregătire riguroasă, 
prin disciplină, printr-o for
mulă de echipă care are per
manent in vedere maturitatea 
jucătoarelor și asigurarea unor 
rezerve tinere de perspectivă 
ce sint integrate cu înțeleaptă

In cadrul pregătirilor pentru meciul cu echipa

LOTUL DE RUGBY A EVOLUAT LA

(Continuare în pag a 4-a)

propiată celei 
plica 
lecționata 
(13-6).

cite

In cadrul pregătirilor efec
tuate în vederea apropiatelor 
meciuri cu echipa reprezenta
tivă a Scoției, care — după 
cum se știe — va întreprinde 
un turneu în țara noastră, la 
Constanta a avut loc o partidă 
de verificare în care au fost 
angajați o parte dintre 
byștii noștri fruntași, 
pătul unui joc 
României (într-o 

cumpănire numai in momen
tul in care ele ating și con
firmă valoarea. Doina Ivănes- 
cu rămîne consecventă în a 
miza pe certitudini ; nu pe 
promisiuni, pe perspective ne
confirmate. Și, astfel, într-o 
judecare a valorilor actualei 
ediții, Dinamo domină topul 
remarcatelor și la jucătoarele 
cu experiență : Mariana Iones- 
cu, Victoria Banciu. Irina Ve
licu, Victoria Niculescu, Doi
na Moroșan, dar și la cele 
tinere : Mirela Pavel și Geor
geta Lungu (titulare), Dana 
Coșoveanu, Ottilia Szenkovics, 
Georgeta Ene (rezerve ale că
ror încercări în sextet sint a- 
desea promițătoare). Tot atît 
de adevărat este însă faptul 
că echipa noastră campioană 
s-ar putea prezenta la un ni
vel superior dacă replica ce
lorlalte divizionare ,,A“ ar fi 
cu adevărat (și permanent) 
consistentă. Numai în acest 
context ar spori și șansele de 
afirmare a echipei naționale. 
Din păcate, însă, turneul final

Aurelian BREBEANU



La Galați, Intr-un sport specific Dunării BEDROS BEOROSIAN-

IN CĂUTAREA CAMPIONILOR DE MÎINE 17,04 M LA TRIPLUSALT
Împreună cu Florin Balaiș, 

președintele C.J.E.F.S. Galați, 
facem planul de „bătaie", înțe- 
legînd dorința firească a in
terlocutorului nostru de a ne 
arăta cit mai mult și cit mai 
multe. Reporterul este însă 
in căutarea faptului semnifica
tiv al „momentului". Boxerii, 
ni se spune, se află in cea
laltă cetate a oțelului, Reșița, 
la finalele campionatului, vo
leibalistele lui Traian Vilsan 
„gustă" vacanța binemeritată 
după ocuparea locului secund 
in divizie, hocheiștii iși ..pan
sează" rănile după eșecul din 
sezonul abia încheiat („areas - 
ta este încă o._ poveste ce nu 
trebuie uitată"), halterofilii — 
Gigi Secan, Marin Otiaeeaca. 
Gabriel Max «a Dănnț Fsstei- 
nicu — sint premiați pentru 
bunele rezultate, dac. eu Jan
tă această aparentă ftaiște, ia 
orașul nostru se desfășoară. 
am rice, e activitate ■ *■ rtap 
flecare disciplină tt.»< 
punct de maxim interes*. Si
cădem de acord că te prim- 
plan se află acum un sport al 
Dunării, caiacul și eaaoea me
daliată de astăzi, eu fete și 
băieți vinjoși, cu mușchii tari 
nu din căratul sacilor în port, 
ei din ridicatul halterelor, pen
tru a face mai puternică bă
taia de aripă a padelei.

„.Străjuit de-o parte de si
luetele zvelte ale blocurilor 
Iar de cealaltă de „chelul" 
combinatului, se află lacul 
Cătușa, pină mai ieri „balta* 
eu stuf a pescarilor. Acum, 
aici, este sediul sportivilor a- 
pei. S-ar putea crede, pătrun
zând in incinta bazei, că te 
afli in „țara lui Guliver*. Sur
priza nu ține mult »Se pre
gătesc aici — ne spune antre
norul Vasile Mănăiiă — a- 
proape 50 de sportivi de la 
Dunărea, Ancora și CAȘ. L 
majoritatea depistați In arma 
selecțiilor organizate in pe

FRUMOASELE REALIZĂRI ALE UNEI
TINERE ASOCIAȚII SPORTIVE

-* te **» 
La șa* i

ADMINISTRAȚIA OE STAT LOTD-PRONOSPORT I1FMMEAZA
® CtSTIGURILE TRAGERII 

loto din 4 MAI. Cat. 1: s va
riante 25% — autoturisme Dada 
1300; cat. 2: 12 variante 25% a 
7.009 lei: cat. 3: 17 variante 100% 
a 2.350 lei și 77 variante 25% a 
587 lei; cat. 4: 57,25 variante a 
1.488 lei; cat. 5: 212,50 variante a
401 lei: cat. 6: 331,50 variante a 
257 lei; cat. X: 2.143,25 variante 
a 100 lei. Report Ia cat. 1: 11.353

Autoturismele „Dacia 1300“ 
L, obținute pe bilete 

vft. au revenit partici- 
Găncescu Ion din Bra- 
stîm d. Ion din 

Giurgiu.
com.

cunoaște cu câteva 
extna- 
■astăzi, 
pot fi 

sportiv
str. Dr. 

va tn-

ANUNȚ

rioada toamnă-iarnă în cadrul 
acțiunii de descoperire a cle
mentei or cu gabarit. Priviți 
fetele de eslo. Cind au venit, 
nici măcar nu șUau să înoate, 
iar acum bat la porțile marii 
performanțe...*. Cîteva fete 
bronzate sint gata să dea am-

Reportajul nostru

S-a ischriot o sortă zi de sa 
luat drumul sportului s-a știut 
cu adevărat ce înseamnă caiac- 
canoe.

Antrenamentele slut eșalo
nate pe Întreaga „zi lumină", 
care este „gospodărită* eu fo
los, modelată după programul 
de activitate F categoria fie
cărui sportiv. Tema este cu
noscută. Au rvut grijă antre-

• «f

* «

Ifirccul liiâl al cdsfioaslcler <c boi pentru Țnnlorl

„aWFHUHf” AU DFfBIT W SPFCHCOl DF CALITATE

petale slmbăta dimineața, pe pro
gramul L la ora 4,55.
• Util de reținut; pe Ungă bi

letele PRONOEXPRES șl LOTO 
eu numere ta alegere, toate a- 
gențlUe Loto-Pronoepoct <Sn țară, 
precum șl vtnzătorH votanțl. o-

Asociația sportivă Spar- 
tac, cu noul sediu in stra
da Labirint nr. 29, sec
torul 3 (telefon 20.25.58), a- 
nunță organizarea unor 
concursuri de selecție (co
pil și juniori) pentru secția 
de șah in zilele de marți, 
miercuri și vineri, Intre 
orele 16—20. 

norii Vasile MănăiU și Petri
es Gâzi să o afișeze din timp, 
iar elevii s-au obișnuit să 
consulte „panoul", să știe eu 
exactitate cit trebuie să facă 
in... plus. Alergarea s-a ter
minat Ca și cele 15 minute 
de gimnastică. In sfîrșit, pe 
apă. Se exersează startul și 
sprintul. De zeci de ort Se 
transpiră mult, fără ca soa- 
eeîe să fie vinovatul. „Nn se 
poale altfel — ne aruncă In 
grabă Viorel Bobocel —, pen
tru că ratez locul tu echipă". 
Antrenamentul se Încheie li
niștit. Adică cu un program 
Ia sala de forță, urmat, pen
tru destindere, de un cros pe 
4 Irm Pentru fete, doar 3 km. 
,J« această perioadă — ne

prrjvdă eoc—'c-ță pentru 
locul in caiacul de simplu și 
că xu ?o«i deveni .căpitanul* 
ambaratei fără să fi tatfiul
ta toata. Ca și Vâsle Fsdalea 
șt î—ri Ogre*, ret dM jatacri 
dta cazacul — anj <hr.
Gauztu, refălxlt dm Ștrrța, 
dar aznfndoi deniei să dtvi-
=1 z1—r.g mari". Deocamdată. 
prezent a loc ta ledul național 
este • dwadă să se află pe 
oa dram bor

Soarele se ascunde ta sr 
trie blocurilor. O nauă „zi 
kmră* se apropie de sfirștt.

dar (iodurile tuturor zboară la 
ee va C ml: ne și, mai ales, 
petal ii nr, adică atunci dud ei 
vor S mari campioni. Pină a- 
tand. iasă, mai trebuie să 
treacă noi „zile lumină"—

Emonuel FANTANEANU

BEȘIȚA, lt (prin telefon). Așa 
ran asrueipam, „semifinalele* 

or mici din cadrul tur
neului final al campionatelor na
ționale de box ale juniorilor 
ne-au oferit an spectacol pugi
listic de bună calitate. Tinerii 
sportivi, mulți dintre el bine pre
gătiți ți cu avansate cunoștințe 
tehnice, ne-au arătat că pot de
veni, in scurtă vreme, boxeri re
dutabili.

In cel mal frumos med al 
^semifinalelor- s-au intfinit „pe
nele- Mihai Leu (Metalul Hune
doara) și Marian Dumitrescu (Di
namo). Confruntarea lor a fost 
de bună valoare tehnică și spec
taculară, hunedoreanul afllndu-se 
într-o excelentă dispoziție de 
luptă. Cu lovituri directe șl bine 
blocat, Leu a acumulat un se
rios avantaj de puncte chiar din 
prima repriză. Deși ripostele Iul 
Dumitrescu s-au dovedit mal ho- 
tărîte în rundul secund, echill- 
brfnd oarecum lupta, cel care 
s-a impus cu claritate și în fi- 
nahd partidei a fost tot Mihai 
Leu, căruia judecătorii l-au a- 
cordat tn unanimitate victoria la 
puncte.

O bună impresie a lăsat și 
„musca- Nicolae Iancu (Voința 
București), care, prin tr-un box 
în continuă ofensivă și lovituri 
expediate cu ambele brațe, l-a 
depășit prin abandon în rundul 
secund pe Iustin Antonie (C.F.R. 
Craiova). în limitele categoriei 
cocoș, Daniel Măeran (Metalul 
Bistrița) și VasUe Nistor (P.A.L. 
Fălticeni) s-au întrecut fără me
najamente timp de trei reprize. 
Măeran, cu o tehnică mal bine 
pusă la punct șl cu ceva mai 
multă experiență competițîonală, 
& dștigat la puncte. Un boxer 
cu frumoase perspective s-a do
vedit a fi „semigreul* VasDe Da

• Sorin Tirichiță — nou record 
la greutate: 18,42 ■

în prima zi a concursului 
municipal de atletism, pe 
Stadionul Republicii din Bucu
rești, Bcdros Bedrosian (Di
namo) a dștigat probe de 
triplusalt cu o performanță 
foarte bună, 17,H m, egalîn- 
du-șl al doilea rezultat al ca
rierei. Performanța tal Bedro
sian se află la numai 7 centi
metri de recordul național al 
lui Carol Corbu. stabilit in 
1371, cel mai vechi record de 
seniori al atletismului nostru 
masculin. »

In cadrul aceleiași reuniuni. 
Sorin Tiricluță (Metalul, an
trenor C. Mușat) a stabilit un 
nou record național la arun
carea greutății cu 18,42 m (ve- 
ehiul record — 18,05 m, Marin 
Iordan. 1975). Alte rezultate 
promițătoare : Liliana Năstase 
(C_SU. Galați) — «,43 m la 
lungime (record personal) și 
11,8 la 100 m, Maria Simianu 
8C&S. Politehnica Timișoara) 
4:11,1 la 1500 m (record per
sonal), Daniela Costian (Di
namo) 60 J 4 m la aruncarea 
diacului.

PREOCUPĂRI SUSȚINUTE
Secretarul F.R. Oină,

la etapa
Mirata M swtțta aportutal 

• taac garai noul aezoa ecxnpe- 
tmaeal te ctoă. ta acesta zSe a-

prtmele Jocuri saaale de la Bră
ila șl Botoșani — ne-* spus se
cretarul federației. Dumitru Stoi
ca — s-au prezentat mal multe 
formații ea de «MeeL îmbucură
tor este șl faptul e* la etapa de 
masă a „Cupei României* s-a 
Înregistrat un record de parti
cipare. Locurile fruntașe tn ac
țiunea de Înființare a nai sec
ții de oină le dețin județele Su
ceava șl Iași, eu efte H echipe*. 
• Cum s-au comportat echipele 
noi In confruntările te ptnă 
acum 7 • „Buturuga mică — E- 
leetra Botoșani, echipă constitui
tă tn acest an, s-a calificat In fi
nala „Cupei României", tn dauna 
cunoscutelor formații Avtntul 
Frasin șl Dinamo Tuleea. Poli
tehnica București, e drept aleă-

mian (Farul). El a în
mai puțin de două minute parti
da cu Constantin Cristea (Dună
rea Galați).

ALTE REZULTATE. Cat. hîrtie: 
C. Dodu (Voința Ploiești) b.p. D. 
Sulitan (C.F.R. Timișoara), A. 
Am zer (Timpuri noi București) 
b.p. C. Romencea (C.A. Tg. Jiu); 
cat. lemimuscă: Z. Vass (Metalul 
Salonta) b.p. C. Ignat (Voința 
Iași), M. Tudoroiu (Voința Brăi
la) b.p. M. Popa (Autobuzul 
București); cat. muscă: D. Du
mitrescu (Dinamo) b.abJ Gh. Pop 
(C.S.M. zalău); cat. eocoș: M. 
Boțe (Steaua) b.p. V. Lișiță 
(C.S.M. Reșița); cat. pană: M. 
Baroș (Voința Buzău) b^abd N. 
Gruev (C.F.R. Timișoara); cat. 
semiușoară: O. Plugaru (Farul) 
b.p. H. Negel (Farul), M. David 
(Muscelul) b.p. A. SzOke (înfră
țirea Oradea); cat. ușoară: V.
Vasile (Voința Călărași) b.p. V. 
Niculescu (Olimpia București), M. 
Pîrvu (C.F.R. Craiova) b.p. C. 
Gheorghiță (C.F.R. Timișoara) — 
decizie eronată; cat. semimijlocie: 
N. Safta (Metalul București) 
b.ab.1 S. Matei (Aurul Brad), M. 
Gavrilă (B.C. Brăila) b.ab.1 T. 
Don tu (Oțelul Călărași); cat. mij
locie mică: E. Simloană (C.SJWL. 
Pitești) b.p. A. Zizic (U.M. Ti
mișoara). Gh. Chivarl (Crișul) 
b.p. O. Guțu (Voința Bacău); cat. 
mijlocie: M. Constantlnescu (Ni- 
coltna) b.p. D. Baban (B.C. Brăi
la), A. Hea (C.S.M. Cluj-Napoca) 
b.ăb.2 FI. Toader (Viitorul Foc
șani) ; cat. semigrea: I. Corbu 
(P.A.L. Fălticeni) b.p. M. Agafi- 
țel (U.M. Timișoara); cat. grea: 
V. Mihu (C.I.L. Slghet) b.p. Al. 
Mineta (Voința Ploiești), H. Bițan 
(C.F.R. Timișoara) b.ab.1 FI. Lls- 
tea (C.S.Mj. Craiova).

Paul iOVAN

PENTRU CREȘTEREA NUMĂRULUI
D. Stoica, subliniază recordul d

GRUPE1E VALORICE ALE DIVIZIEI „B

24 DE ORE LA CLUBUL SPORT

tre copii, 
jutindu-i 
aripi. Și 
tot tinăK.

• Antreno 
pante la Dlvl 
niorl vor 
26 mal, la 
nare organiza

Românie
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vor 
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ale sezonu- 

eonștiindozi- 
partea repu-

foxt 
ae- 
dus

văzduhului 5 
Și-a depă- 
reporterului 

* un

de masă a „Cupei

ln ultima vreme, la com
petițiile de modelism intU- 
nim printre oficiali — ac
tiviști obștești in virstă, dar 
animați de un entuziasm 
pilduitor pentru copii și ti
neret — un nou venit. Vn 
om cu o statură suplă, de 
sportiv, ți cu o anume lu
mină in priviri, adusă par
că din apele 
loan Botezatu. 
nat amintirile 
intr-o cameră de hotel 
om al zilelor noastre care 
a avut fericirea 
ca, începînd de a- 
cum 40 de' ani, de 
cind a intrai cu a- 
devărat in viață, să-ți imli- 
neasci prin dăruire ți mun
ci cele mai îndrăznețe ni
turi. Ca atîția și atîția oa
meni ai patriei noastre so
cialiste. „Iar sportul a avut 
un rol hotărîtor ta tot ceea 
ce am reușit să fac, a fost 
școala de 
rel mele" 
cu emoție 
ea m-am 
dar acum

țiuni de pro 
meteorologie 
Liceul milit 
planorism, la 
litară de av 
brevetul de 
mia militară 
de planoris
de argint), i 
de linie la 
«ioane IL 18 
fi. In sfirșit, 
gator șef al 
șa era, se
si s-a întors

căpătîi a carie- 
— ne spune el 
in glas. „De ace- 
întors la sport, 
ca să-i ajut pe 

cei, care, poate, Îmi 
urma exemplul". Cine 
loan Botezata ?

Prin 1942. un copil a 
fascinat de zborul unor 
Tornadele și, timid, s-a . _ 
la profesorul de... modelism 
rugîndu-l: „Luați-mă și pe 
mine în clasă". Și profe
sorul l-a luat și modelismul 
„mi-a deschis gustul pentru 
aviație, pentru că învățăm, 
in joacă, o mulțime de 
lucruri — aerodinamică, no

profesionali 
niri — de m 
grele, infrun 
și curaj —, 
care unele
arise. Milioa 
tri pe căile 
lungul și in 
lui, purtînd 
navei cele 
drapelului p 
de la sport 
Ce poate fi 
„Mai frumos 
montele n 
că trăim in 
ne putea 
rile", ne 
toare sinceri 
tezatu.

„Șoimul‘ e
P 
s

raita pe scheletul fostei echipe 
Universitatea, a scos <ln curs* 
pe multiplii campioni, otaiștU te 
ta Combinatul Poligrafie Bucu
rești. Șl s-ar putea ea surprizele 
s* continue*. • Cum se prezi-nta 
aria Ce activitate a sportului 
nostru național 7 • „Toate con- 
siliile județene pentru educație 
fizică și sport s-au angajat a* 
mărească numărul echipelor In 
așa fel incit la sfîrșitul anului 
1964 să se ajungă la peste 100C 
de formații, dintre care mal muh 
de jumătate de copil. în jude
țele Brăila, Suceava, Iași, Buzău, 
Timiș, Dîmbovița, ca să dăm cele 
mal semnificative exemple, au șl 
apărut noi echipe. De curind, 
alte comisii județene ne-au soli
citat materiale de Îndrumare (re
gulamente, pliante etc.) ■ pentru 
a pune bazele viitoarelor secții 
de oină". • Ce competiții M se 
vor oferi acestor echipe 7 • „Am

alcătuit un 
lendar comp 
te categoriile 
pa pionierul 
„Cupa UJV.
da*, Campio 
Industriale sa 
ționale de 

Am coi 
rile care au 
căreia H se v 
meroase alte 
natură #â p 
puternic In 
tlonală de 
manță a sport

• Stmbătă 
vea loc urm 
zonale: la M 
șl Satu Mare 
României"; la 
du șl Lehllu 
tul liceelor a

Rezultate run ultima etapă a 
celui de ai doilea tar al Diviziei 
„B- de tineret la baschet: MAS
CULIN: Jiul Știința Petroșani — 
Automatica București 73—64 
(35—31), C.S.U. Galați — Urbis 
București 82—74 (39—37), Comer
țul C.S.Ș. Timișoara — Electrica 
Fleni 82—73 (38—30), Metalotehnl- 
oa Tg. Mureș — Automatica A- 
lexandria 185—64 (59—37); FEMI
NIN : Comerțul II Tg. Mureș — 
Politehnica n București 58—76 
(35—38), Robotul I.P.E.T. C.S.Ș. 
Bacău — Metalul C.S.Ș. Salonta 
91—64 (50—H). Corespondenți: C. 
Crețu, T. Siriopol, E. Telrău, C. 
AIbu, S. Bălol.

Turneele finale vor avea 
săptămîna viitoare, pe grupe va
lorice, astfel: MASCULIN, grupa 
1—6, tn Capitală, intre U șl M 
mal (componența grupei: Poli
tehnica Sportul studențesc Bucu
rești, IMUAS Baia Mare, Electri
ca Fieni, Urbis București, Co- 

merțul C.S.Ș. 
Oțelul Galați) 
Capitală, intr 
Ința Jiul 
București, 
Oțel Inox Tir 
Alexandria, 
FEMININ, _ 
tală, Intre 16 
București, Vo 
ța C.S.Ș -Un 
C.S.Ș. Sf. G1 
tea n C.TS.ș. 
ca, Textila 
grupa 7—11, 1 
20 mai (Me 
Politehnica n 
Robotul Bacă 
București. Co 
reș). r

disciplină a dus la formarea 
unui colectiv exemplar. EVA 
ZORGO-RADULY trece cu suc
ces normele de control prevă
zute pentru această perioadă, 
iar pregătirile ei 
marilor competiții 
lui continuă cu 
tate și dăruire din 
tatei sportive. TOT LA ATLE
TISM, antrenorul emerit Ioan 
Arnăut continuă să se ocupe 
cu pasiune și înaltă capacitate 
profesională de pregătirea at
letelor. Faptul că unul din e- 
levii lui — Remus Răcășan —

a devenit c: 
cros, chiar 
edificator, 
trenorii L< 
Vasile Săru 
temeinic pe 
lului tehnici 
VITATEA P 
STUDENTIL 
din secțiile 
Universitate 
cupare pe 
riguitorii clu 
ferențiarul 
Maior» prese 
C.S. Univers 
rat : „Cadr 
fac parte d 
cărei secții 
ormăre^câ
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SCHIT
ha, C.S.U.

7—12, în 
mai (Ști
ut om atica 
e. Mureș, 
utomatica 
b Felix); 
în Capi- 

U (Rapid 
►v, Voin-

Voința 
niversita- 
Luj-T^apo- 
k>rgheni) ; 
ktre 18 și

Salonta, 
Iu den țese, 
NERG II 
rrg. Mu-

particl- 
il de ju- 
■e îl și 
■erfecțlo- 
Baschet.

IROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
Zare- 2 970 de minute

Ceie 18 cartonașe galbene 
consemnate în penultima etapă 
a .Diviziei „A“ constituie o „re
coltă" — din păcate — superi
oară mediei generale a campio
natului (15), situație care ne 
determină să afirmăm că ju
cătorii primului eșalon nu au 
putut schimba impresia nefa
vorabilă nici In ceasul al... 
11-lea. Totuși, se cuvine re
marcată disciplina echipelor 
F.C. Bihor și F.C. Baia Mare, 
care în ultimele 11 și, res
pectiv. 8 etape au colecționat 
numai câte un singur cartonaș 
galben. La polul opus, Jiul — 
cu 13 avertismente in 8 etape. 
Fiind aproape de ora bilanțu
lui, să menționăm faptul că 
dintre cei 409 jucători care 
au intrat pe teren în actuala 
ediție, 209 au la activ cel puțin 
un cartonaș galben (Munteanu 
II chiar 10 !). Deci, 200 de di
vizionari au imaculată rubrica 
dedicată cartonașelor galbene, 
în fruntea acestei liste H gă
sim pe orădeanul Zare, care 
în cele 2 970 de —'—** 
campionatului (33 
jucate integral) nu a primit 
nici un cartonaș. Felicitări șl 
succes la ultima apariție in

această ediție, pentru a stabili 
un autentic record în materie.

Situația la zi 
fair-play Sportul" 
toarea :

1. Dinamo
2. F.C. Argeș

235 p
190 p

3—5. A.S.A. Tg. Mureș 185 p
F.C. Baia Mare 185 p
F.C. Bibor MS p

6. S.C. Bacău 170 p
7. Dunărea C.S.U. 185 p
8. Rapid 159 p
9. Petrolul 145 p

10. Politehnica Iași IM p
11. Chimia 115 p
12. F.C. Olt 110 p

13—14. Corvinul 106 p
Steaua 105 p

15. Jiul l«0 P
18. Sportul studențesc 98 p
17. C.S. Tîrgoviște « p
18. Univ. Craiova • p

„CtASAMENTUL ADEVĂRULUI**
înaintea ultimei etape a Di

viziei „A“, „clasamentul ade- 
Mrului" are următoarea con- 
«uratie (între paranteze este 
trecută diferența 
raj)

DINAMO
Steaua
Univ. Craiova
Sportul stud.
F.C. Argeș
S.C. Bacău 
F.C. Bihor 
Corvinul 
Politehnica Iași 
Chimia 
F.C. Olt 
Jiul 
Rapid 
A.S.A. Tg. Mures 
F.C. Baia Mare 
Dunărea C.S.U. 
Petrolul
C.S. Tîrgoviște

GOLGETERII
• 19 GOLURI : Coraș — 1 

din 11 m • 17 GOLURI : Că- 
mătaru — 1 din 11 m t 15 
GOLURI : Dragnea — 1 din 11 

m •
• 13 
din 11 
su —
1 din 11 m • 11 GOLURI: Cîrțu, 
Georgescu (F.C. Bihor) • M 
GOLURI : Pițurcă • 9 GO
LURI i Cîmpeanu, Gabor, M. 
Sandu, Roznai, Irimescu — ( 
din 11 m • 8 GOLURI : Ba- 
lint, Sertov, He, Petcu (Cor- 
vinul) — 2 din 11 m, Mihuț 
— 2 din 11 m.

Astăzi, penultimul act al „Cupei Romârieî“

SPORTUL STUDENȚESC — STEAUA Șl DINAMO — CORVINUL
IN LUPTA PENTRU INTRAREA IN FINALA

+13 
+12
+7
+ 8
+4
+1

0
0
I
•

(+7) 
(+3) 
(-2) 
(-fi) 
(+8) 
(-«) 
(—5) 
(-8)

ȘTIRI • ȘTIRI
ASTĂZI, LA CIMPULUNG 

MUSCEL, Incepind de la ora 18,
se va disputa al doilea med a- 

I mical dintre selecționatele U.E.F.A. 
ale României și Poloniei. Rea- 
um <-■. . p-;-r.a partidă rt.ep.:-
miercuri in aceeași localitate, 

| “Victoria a revenit tinerilor noștri 
I jucători cu scorul de 1—0.

« M1INE, ȘEDINȚA BIROULUI 
FEDERAL. Biroul F.RJ. se va 
întruni mîine, pe ordinea de zi 
figurînd o serie de probleme pri
vind finalul sezonului competițlo- 
nai.

e JUNIORI ARĂDENI ÎN 
CEHOSLOVACIA. Clubul sportiv 
școlar Gloria Arad, echipă care 
joacă în campionatul republican 
de juniori pentru Strungul, & e- 
fectuat un turneu <le două jocuri 
in Cehoslovacia. In primul med, 
cu Inter Sastin, a cîștigat cu 
2—1, iar în cel de al doilea a 
pierdut cu același scor 0—2) în 
fata Iui Inter Bratislava, cam
pioana de anul trecut a Ceho
slovaciei.

I
I
I
I 
I
I
I
I
I

..TQorrii PHscnoțscnr
După 33 de etape, „Trofeul 

Petschovschi44 (decernat anual de 
ziarul nostru celui mai sportiv 
public) are următoarea configu
rație: 1. Hunedoara 9,68; 2. Cra
iova 9,58; 3—4. Galați și Tîrgo- 
vLște 9,56: 5. Tg. Mureș 9,46; 6—7. 
Bacău și Slatina 9,41; 8. Petroșani 
9,37: 9. Rm. Vîlcea 9,35; M. Bucu
rești 9,34; 11—13. Baia Mare, Iași 
și Oradea 9.29; 14. Pitești 9,12; 
15. Ploiești 8,93.

VERSITATEA CLUJ-NAPOCA
lcanic la 
pta, este 
I că an- 
blhoș și 
pica mai 
Tenerabi- 
k. ACTI- 
KALA a 
lac parte

• sportiv 
I o preo- 
Intru di- 
ban. Con
i' Liviu 
Inoare "al 
la decla- 
țce care 
prea fîe- 
kinea să 
lea ^tu-

denți'.or-sportivi Ia cursuri, se- 
miparii și să coordoneze, îm
preună cu antrenorii, progra
mul de studii cu cel de pre
gătire sportivă. Pentru cei ce 
vor da examen de admitere se 
organizează consultații, iar 
pentru cei din afara orașului, 
care și-au exprimat dorința de 
a deveni studenți ai unei fa
cultăți clujene, se inițiază con
sultații in perioada vacanțe
lor" ÎN PARCUL „VICTOR 
BABE$“, urmașii lui Moina 
aleargă de zor. Din păcate, 
însă, pe o pistă departe de a 
corespunde necesităților antre
namentelor (și concursurilor) 
moderne. Păcat ! Pista stadio
nului merită o soartă mai bună.

București (stadionul „23 August") :
SPORTUL STUDENȚESC — STEAUA : ar

bitri : M. Salomir (Cluj-Napoca), L. Ciucu și 
J. Grama (ambii din București).

O semifinală care putea fi foarte bine și o 
finală. Așa cum, dealtfel, a și fost In 
1978—'79, cînd Steaua, învinglnd cu 3—8 
a cucerit invidiatul ’ "

Darnice să apară 
populare întreceri, 
1983—’84, cele două ____ ________ _____________
dat pregătirilor lor întreaga atenție.

Sportul studențesc s-a antrenat zilnic, tu 
„Regie". Miercuri după-amiază (o dată cu re
venirea de la lotul reprezentativ a lui Iorgules- 
eu, Hagi și Coraș), formația „alb-negrilor“ s-a 
aflat in efectiv complet, fapt care a 
antrenorilor C. Ardeleana și R. Chihaia 
ducă un antrenament de omogenizare 
tactică, urmărit și de Eugen Banciu. 
pentru un pronostic, vicepreședintele 
6portul studențesc ne-a vorbit despre caracterul 
echilibrat al partidei cu Steaua, dar șl despre 
faptul că speră totuși, lntr-un rezultat favo
rabil

Tot de miercuri după-amiază, cînd lordache 
și Lăcătuș s-au întors de la Nantes, beneficiază 
și Steaua de lotul complet. La antrenamentele 
conduse de E. Jenei și V. Stănculescu au par
ticipat și Iovan, și FL Marin, care, însă, mai 
înainte de a intra in ,41 "-le titular, așteaptă, 
astăzi, avizul medicului Marcel Georgescu.

Optimism și în tabăra echipei din Ghencea, 
care, In acest final de sezon competițional, a- 
tacă (la fel ca Dinamo) pe două fronturi — 
campionat și Cupă 1

CUM S-AU CALIFICAT : Sportul studențesc : 
3—1 (Iov. de la 11 m.) cu Mureșul Luduș (Div. 
O ; 7—6 (Iov. de la 11 m.) cu Chimia Rm. 
Vîlcea ; 3—1 eu A.S.A. Tg. Mureș. Steaua : 4—0 
eu Cimentul Medgidia (Div. O ' 1—0 (prelun
giri) cu S.C. Bacău ; 2—0 cu F.C Argeș.

trofeu.
ediția 
(2—0),

și in ultimul act al 
„Cupa României" 

echipe bucureștene au acor-

acestei 
ediția

permis 
să con- 
tehnico- 
Solicitat 
clubului

Făgăraș (stadionul Niiramonia) :
DINAMO BUCUREȘTI — CORVINUL HUNE

DOARA ț arbitri: N. -----------
(ambii din Rm. Vîlcea) 
Tr. Severin).

Partida este așteptată 
calnici, așa cum ne-a 
telefonică, Iosif Szalat, _________
divizionarei „B“ Nitramonia, cererea de bilete 
depășind capacitatea stadionului : 7033 de locuri.

După medul de campionat cu F.C. Olt, bucu- 
reștenii au urmat, joi dimineață, un program 
de recuperare, medicul Dumitru Tomescu tre- 
cind apoi In revistă starea de sănătate a tuturor 
jucătorilor, care, din păcate, nu este prea Îm
bucurătoare. Mulțescu, Orac, Movilă și Rcdnic 
sînt in continuare indisponibili, iar folosirea 
lui L Marin și Turcu este incertă, ei acuzînd 
unele traumatisme. Sînt speranțe, totuși, ca a- 
ceștia doi să poată fi recuperați pînă la ora 
Jocului. Joi la prînz, dinamoviștii (care iacă 
și Cupa și campionatul, ca și Steaua) au ple
cat, cu autocarul, la Brașov, ei urmînd să so
sească in cursul zilei de astăzi la Făgăraș. 
După toate probabilitățile, antrenorii D. Nieo- 
lae-Nicnșor și C. Dinu vor începe partida cu 
formația alinată în meciul cu F.C. Olt.

Corvinul se află de ieri după-amiază la Sibiu. 
In cursul serii au făcut Joncțiunea cu lotul hu- 
nedorean și cei trei internaționali, Klein, Ga
bor și Mateuț, sosiți de la Nantes. Miercuri, 
antrenorul * I. Nunweiller a programat un an
trenament complex, de 90 de minute. Nieșa 
este inapt de joc (entorsă la gleznă), iar Văe- 
tuș, mereu in contratimp cu... disciplina, a fost 
lăsat, din nou, să mediteze la obligațiile unui 
sportiv. Corvinul va sosi în cursul zilei de as
tăzi la Făgăraș.

CUM S-AU CALIFICAT: Dinamo : 4—1 cu 
Petrolul Moinești (Div. C) ; 2—0 cu F.C. Olt ; 
4—2 cu Petrolul Ploiești- Corvinul : 1—0 cu Sp. 
muncitoresc Caracal (Div. C) ; 2—1 (prelungiri) 
cu Jiul Petroșani; 3—I (prelungiri) cu Rapid 
Bucur ești.

Dincscu, I. Crăciunescu 
și V. Titorov (Drobeta

cu mare interes de lo- 
spus, într-o convorbire 
unul dintre antrenorii

PROGRAMUL $1 ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA DE DUMINICA A DIVIZIEI „B"

SERIA I: Gloria Buzău — Glo
ria Bistrița: M. Stăneaeu (Iași), 
C.S.M. Borzeștl — Unirea Dina
mo Focșani: D. Bollntlș (Bucu
rești), OțeRiU Galați — Prahova 
Ploiești: F. Scoteam (Alexandria), 
Chimia Fălticeni — Ceahlăul P. 
Neamț: I. Vereș (St. Gheorghe), 
C.S.M. Suceava — Unirea Slobo
zia: L. Măierean (Brașov), C.S. 
Botoșani — Olimpia Rm. Sărat: 
C. Nistor (Vaslui), F.C. Constan
ța — F.C.M. Progresul Brăila: C. 
Manda (Reșița), Delta Tutoea — 
Metalul PloperJ: D. Drlcea (Cra
iova), Partizanul Bacău — Dună
rea Călărași: D. Avrigeanu
(București).

SERIA A II-a: F.C.M. Brașov
— Carpați Mlrșa: AL Miiitlțea 
(Pitești), Dinamo Victoria Bucu
rești — Șoimii I.P.A. Sibiu: Gh. 
Constantin (Rm. VDoea) — Sta
dionul Republicii, Avlntul Reghin
— Autobuzul București.: A. Co- 
mănescu (Bacău), Metalul Bucu
rești — ROVA Roșiori: C. Pe
po vi CI (Cluj -Napoca), Gaz metan

Mediaș — Unirea Alexandria:

Cr. Teodorescu (Buzău), Chimia 
Tr. Măgurele — I.M.A.S.A. Si. 
Gheorghe: M. Nlcolau (Bacău), 
Chimica Tîmăveni — Nitramonia 
TAgirașt A. Moroianu (Ploiești), 
UP. Aluminiu Slatina — Progre
sul Vulcan București: M. Geor
gescu (Constanța), Automatica 
București — Constructorul T.C.I. 
Craiova: S. Catană (Drobeta Tr. 
Severin) — stadionul Automatica.

SERIA A UI-a: CJ.R. Victoria 
Caransebeș — Ind. sîrmel C. Tur- 
zH: T. Cruceanu (Tecuci), C.T.R. 
Timișoara — Someșul Satu Mare: 
V. Onu (Predeal), Olimpia Satu 
Mare — Gloria Reșița: F. Keres- 
teș (Tg. Mureș), C.S.M. Reșița - 
Politehnica ■Hmișoara: J. Grama 
(București), Rapid Arad — Mi
nerul Motru: M. Ludoșan (Si
biu), Aurul Brad — Minerul Cav- 
nic: N. Georgescu (Buzău), Ar
mătura Zalău — U.T. Arad: N. 
Bițin (Salonta), Minerul Lupenl 
— Steaua C.F.R. Cluj-Napoca: M. 
Buelumeanu (Tîrgoviște), ,,U" 
Cluj-Napoca — Metalurgistul Cu- 
gir: D. Petrescu (București).

COBORIȚI DIN
„TURNUL DE FILDEȘ"!

de 
in 

re- 
cel 

ali- 
di- 

cele 
seo- 

tot 
ora

Conform planului de măsuri 
privind mărirea arid de selecție 
și evaluarea fondului de jucă
tori din eșaloanele Inferioare, 
luni 7 mai a avut loc la sediul 
F.R.F. o ședință la care au fost 
convocațl antrenorii primelor 
trei echipe din clasamentele oe- 
lor 12 serii ale Diviziei „C", pre
cum șl unii conducători de clu
buri șl asociații, In vederea al
cătuirii selecționatelor seriilor 
din Divizia „C“. Astfel, s-a sta
bilit ca, In ziua de 23 mai, se
lecționatele celor 12 serii (alcă
tuite din jucători care nu an 
depășit virsta de 23 de ani) să 
sușțlnă partide de verificare, a- 
vlnd ca partenere formații din 
Diviziile „A“ șl „B". Meciurile 
se vor disputa in orașele de re
ședință ale echipelor din diviziile 
„A" șl „B“ și vor fi urmările 
de membrii Colegiului centrai șt 
al colegiilor județene de antre
nori.

Iată programul jocurilor: FOC
ȘANI: Urtlrea-Dlnamo — Selec
ționata seriei I (antrenori: Con
stantin Dinu ! — C.F.R. Pașcani, 
Ion Mont — Minerul Gura Hu
morului, Ion Bocu — Laminorul 
Roman); BACĂU: Partizanul — 
Selecționata seriei a II-a (Mircea 
Nedelcu — Aripile Bacău, Cor
nel Costăchescu — Mecanica Va
slui, Marin Adrian — FJE.P.A. 
’74); GALAȚI: Dunărea CJS.U. — 
Selecționata seriei a m-a (Vasile 
Mihu — Metalul Mangalia, Vasi
le Enache — I.M.U. Medgidia); 
BUZĂU: Gloria — Selecționata 
seriei a IV-a (Gheorghe Dumi- 
trașcu — Chimia Brazi, Bujor 
Hălmăgeanu — A.S.A. 
dor Dima — Poiana 
RM. VÎLCEA: Chimia 
ționata seriei a V-a 
Constantin — Mecanică 
ua București, Eugen Stolcescn — 
Danubiana București, Nieolae Nl- 
cdlae — Abatorul București); 
SLATINA: I.P. Aluminiu — Se- 
lecționta seriei a Vl-a (Virgll 
Blujdea — Flacăra Moroni, Gheor
ghe Ene — Muscelul Cimpulung 
Muscel, Virgll Crăciunescu — E- 
kectrica Titu); TIMIȘOARA: Po-

Mlzil, Tu- 
Clmpina); 
— Selec- 

(Gheorghe 
fină Stea-

Btehnica — Selecționata seriei a
VH-a (Ion Săvulea — C.S.M. Dro-_ -------...----- ■- Oprea

Aurut 
vm-a
Deva, 
Paro- 

Mtnerui

beta Tr. Severin, Florin
— C.F.R. Craiova); BRAD:
— Selecționata seriei a 
(Mircea Marian — Mureșul 
Tiberiu Benga — Minerul 
șenl, Aurel Bojan 
Moldova Nouă); ORADEA: F.C. 
Bihor — Selecționata seriei a 
IX-a (Ștefan Onlsie — Strungul 
Arad, Viorel Abrudan — înfrăți
rea Oradea, Emil Avasllichloale
— Minerul Oraș dr. P. Groza); 
HUNEDOARA: Corvinul — Selec
ționata seriei a X-a (Titus FAr
caș — Sticla Arieșul Turda, Io
sif TSzser — CI.L. Slghet, Ște
fan Hoffmeister — Minerul Ba
la Sprie); CLUJ-NAPOCA: Uni
versitatea — Selecționata seriei a 
Xl-a (Gheorghe Tlrnoveanu — 
Unirea Alba lulla, Virgll Horvat
— Metalul Alud); TÎRGOVIȘTE: 
Clubul sportiv — Selecționata se
riei a XlI-a (Ion Zaharia — Vi
itorul. Gheorghenl, Paul Enache
— I.C.I.M. Brașov, Pomplliu Bu
tera — Mureșul Toplița).

Intr-o altă formulă 
desfășurare, pe 12 serii 
Ioc de 8, Campionatul 
publican de juniorj I, 
la startul căruia s-au 
niat echipele cluburilor 
vizionare „A“, „B“ și 
ale cluburilor sportive 
lare (cu alte cuvinte 
ce are mai valoros la
actuală eșalonul speranțelor 
fotbalului) a ajuns la pen
ultima lui fază. Se cunosc 
eîștigătearele seriilor și, 
pentru prima dată, s-au 
tras la sorți grupele tur
neului final, considerîndu-se 
eă așa este echita
bil. gi așa este co-

a nu 
discu- 

a 
unor 

mult, s-a tras 
Ia sorți și ordinea meciu
rilor din grupe, iar fina
listele vor fi cunoscute 
după un veritabil maraton : 
cinci meciuri In sase zile ! 
Sîntem convinși că — în 
aceste condiții 
finală a juniorilor și-o 
disputa 
mai 
bine 
avea 
vată 
vor fi supuse. La Buzău și 
Hunedoara se vor afla pre
zente, așadar. între 14—19 
mai, 12 pehipe de juniori. 
Ele vor putea fi văzute la 
lucru în condițiile unui e- 
xamen extrem 
vor putea fi 
ximativ 
care nu 
18- ani.

Văzuți
Ei bine, aceasta este În

trebarea la care doream, 
de fapt, să ajungem. Iar

rect. pentru
mai exista
tii, pentru
ne capăt
piciuni. Mai

marea 
vor 
cele 
mai 
vor

cu adevărat 
bune echipe, cele 
pregătite, cele ce 
condiția fizică adec- 

turului de forță Ia care

250
au

de

de greu • 
urmăriți apro- 

de jucători, 
împlinit fneă

cine ?

răspunsul ar putea fi unul 
singur : de toti cei care 
trebuie să se ocupe de vii
torul fotbalului nostru ! De 
antrenori, in primul riud, 
și, considerăm. îndeosebi de 
cei de la Divizia ,.A“. Iar 
cînd facem această afirma
ție ne reamintim exemplul 
lui Traian lonesen, unui 
dintre renumitii noștri teh
nicieni. căruia nu i s-a 
șifonat deloc prestigiui* — 
dimpotrivă — atunci cînd 
a participat (și o face și 
astăzi) la astfel de con-.pe- 

sau irialuri. pentru a 
vedea cu ochii lui 
niădițele fotbalu
lui. pentru a-și da 
o părere privind e- 

voluția lor. Sigur, au mai fost 
și mai există si alți teh
nicieni care procedează în 
acest fel. Dar cei mai multi 
dintre ei continuă să râ- 
mînă într-un fel de .turn 
de fildeș", plivind cu aere 
de superioritate, si o oare
care indiferentă la tot ce 
se întîmnlă acolo ios. la 
baza fotbalului. Oare nu 
sînt ei cei mai îndreptățiți 
să fie ..judecătorii" meciu
rilor și ai valorii zecilor de 
fotbaliști atit de tineri ce 
vor fj prezenti. săptămîna 
viitoare, la Buzău si Hune
doara ? Cu atit mai mult, 
cu cît cortegiul Diviziei -A" 
trece linia de sosire dumi
nică. 13 mai. Oare nu ar 
fi extrem de interesant un 
clasament al talentelor tur
neului final alcătuit pe baza 
voturîlar unor antrenori ca 
I. Oblemenca. FI. Halagian, 
I. Nunweiller. C. Ardelea- 
nu, C. Rădulesen. N. Dobrin 
si toti ceilalți ? Indiscutabil 
eă da !

Lourentiu DUMITRESCU

<3 mai 908^ 
«ragera excepționali

LO7»
LA LOTO, O NOUA TRAGERE EXCEPȚIONALA I

In afară de obișnuitele cițtiguri in bani, sînt oferite 

AUTOTURISME „DACIA 1300" Șl EXCURSII IN 
UR.S.S.

Se extrag 66 de numere, repartizate în 7 extrageri 
ale ambelor faze.

Se poate ciștiga și cu 3 numere din 24 sau 18 
extrase.

Participați la această tragere cu cit mai multe 
bilete I



ÎNCEPE MECIUL DE ȘAH ROMANIA -R.D. GERMANĂ In etapa de ieri a „Cursei Păcii'*

La Eforie Nord, intr-una din 
sălile complexului hotelier „Me
duza", începe miine după-amia- 
ză întîlnirea internațională de 
sah dintre echipele reprezentati
ve masculine ale României si 
R.D. Germane. Meciul are carac
ter amical și constituie un bun 
test de pregătire pentru șahiștii 
noștri fruntași, în vederea par
ticipării lor la viitoarele con
fruntări oficiale. In echipa 
noastră (antrenor : E.n. Rei- 
cher) vor juca la primele me
se marii maeștri Fl. Gheorghiu 
și M. Șubă, maeștrii Interna
ționali M. Ghindă, Th. Ghițes- 
cu, V, Stoica. Din formația 
oaspeților se remarcă reputații 
mari maeștri W. Uhlmann, R. 
Knaak, L. Espig, maestrul In
ternațional R. Tiescbbierek. Se 
va juca în cadrul a două grupe 
de cîte patru echipieri, în „sis- 

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

pentru locurile 1—8 a demon
strat că pregătirea celorlalte 
formații este deficitară și spo
radică. Pe acest temei, antre
norii lor și cluburile respec
tive nu-și propun să se ridi
ce la nivelul campioanei. De 
altfel, adresîndu-le întrebarea: 
„Ce loc v-ați propus, inițial, 
în campionat ?“, am aflat că 
antrenorii fruntașelor, cu ex
cepția Doinei Ivănescu, nu-și 
propuseseră ca obiectiv titlul. 
Este, în această mentalitate, 
semnul recunoașterii unei pre
gătiri sub nivelul cerințelor. 
De altfel. în cîteva echipe, ele
mente cu reale perspective, 
chiar componente ale loturilor 
de senioare sau tineret, nu 
piai progresează o dată cu anii, 
ba chiar dau înapoi...

Privind clasamentul ediției 
recent încheiate, observăm că 
la... șapte poște de Dinamo se

ȘTIRI DIN VOLEI
• Incepînd de duminică, la 

Constanța se organizează cursul 
de perfecționare cu antrenorii e- 
chipelor din Divizia „A". Cursul 
se va încheia vineri.
• tn vederea participării la 

Campionatele Balcanice (23—n 
mai, în Turcia), reprezentativele 
de seniori șl senioare ale țării 
noastre efectuează un scurt sta
giu de pregătire la Constanța.
• Reprezentativa feminină va 

efectua un turneu (pregătire co
mună și jocuri) în R.P.D. Core
eană, între 31 mal șl 12 iunie.
• Turneul de baraj (faza I) 

pentru promovare în Divizia „A" 
de volei (masculin) va fi găzduK 
săptămîna viitoare, de marți pl- 
nă sîmbătă, în sala Olimpia din 
Timișoara. Participă: Politehnica 
Timișoara, I.C.M. Caransebeș, 
Rapid București, C.S.M. Delta 
Tulcea, C.S.U. Galați și Viitorul 
Bacău. Primele 4 clasate vor con
tinua, în faza a n-a, cursa pen
tru două locuri în „A".

O Faza a n-a a turneului fe
minin de baraj va avea loo la 
sala Rapid din Capitală (1—3 iu
nie). Candidate la „A" (două 
locuri): C.S.ș. Explormln Caran
sebeș (« p), Rapid (5 p), A.S.S.U. 
Craiova (4 p), „Poli" Timișoara 
(3 P).• Faza de zonă a campionatu
lui de calificare tn Divizia „B“ 
se va desfășura, între 23 și 2T 
mal, la Bacău, Tr. Măgurele, Si
biu șl Deva (feminin), Botoșani, 
Drobeta Tr. Severin, Timișoara 
șt Alba lulia (masculin). 

Ie TINÂRUL, DE 18 ANI. Stephcui Caro» Mte 
considerat ca o mare speranță a InotuM fra»- 
4_ cer. Cu prilejul campionatelor naționale de kw- 
nă el a înregistrat cîteva performanțe promi

țătoare: 50,84 s la 1O0 m liber fi 1:51,85 îa
• 200 m liber. „Principalul meu adversar este cro-
Inometrul", a declarat talentatul sportiv. • MA

REA REVELAȚIE a aruncării fullțd, la W3. a 
fost atleta engleză Fatima Whitebread (1<S5 an, 
74 kg), născută la 3 martie 1961, dusată pa 
locul secund la C.M. de tei HefeinH (69,14 tn).

1 Evoluția performanțelor sale: 1779 — 58,20 m, 
1980 - 60,14 m, 1981 - 65,82 m. 1082 - 66.98 
m, 1983 — 69,54 m. Este antrenata de mama 
el. Margaret Whitebread. La J.O. dta I960 
trecut de calificări, arunetnd doar 49,78 a. Iar

Ita C.E. din 1982 a fost a opta ca 45,10 m. 
Pentru acest an, Fatima țlnteșle • medaCte ofim- 
pîcfi, cît mai strălucitoare. • IM RLM con
sacrat vieții Iu4 Johnny WeismuHer. foot com

I pion olimpic țl recordman mondial de înot, cel 
mal celebru dintre inte>«pfwțll M Tanari ,^aul 
maimuță", urmează a H turnat aurind. $-a sto- 
WJM ca filmul sâ albă o durata de M ove 

|$i ta fie special realizat peatm televiziune.
După cum se >tle, WeismuHer a decedat la 
sNrșlUd lunii Ianuarie, In vlrstft de 79 de ani. 
la Acaputoo. B a realizat 67 de recorduri mon- 

idkrie $1 a cîștigat 52 de titluri de campion na
țional al S.U.A In probele de liber. • PRO
PUNEREA CA LA TURNEUL OUMPIC de box ta 
fie stabiliți. Inițial, patru capi de seria, ta fle- 

Ioara categorie, a fost respinsă cu 25 de voturi, 
fatA de 7 pentru ta recenta reuniune de ta 
Los Angeles a Asociației Intemațtonafe de Box 
Amator. In acest fel, ca fl plnâ acum, „sorții"

■ vor avea cuvântul hotărîtor pentru efi, datorită

lor, doi dintre fovorițl se vor putea tatilnl chiar 
ta primul tur. • LA PARIS se află în pregătire 
o carte care se anunță Tl foarte interesantă. 
Este vorba despre cartea intitulată „Arta teni
sului4*. Ea cuprinde texte semnate, -Intre alții, 
de Alfred Hitchock, Albert Camus, Arnold Schon
berg, Henri Cochet ți Ilustrații de Chambas, 
Arroyo, Adami y.a. • O COMISIE A F.I.F.A. 
a făcut o nouă vizită în Mexic pentru a cer
ceta stadiul actual al preporativelor pentru vi

itoarea ediție a campionatului mondial de fot
bal, din 1986. Gazdele arișeozâ un puternic opti
mism privind buna desfășurare a oompetițiel, ele 
avînd, oricum, o bună experiență acumulată ta 
1970, la precedenta ediție a „Cupei mondiale", 
care a avut loc, de asemenea, ta Mexic. • DE 
LA PARIS LA OLIMPIA, In Peloponez, cei peste 
2000 de kilometri au fost parcurși zilele trecute 
de trei echipe de alergători... pedeștri. Fiecare 
echipă a fost formată din cîte zece concurenți 
(Intre care ți trei femei I), care au aJergat, zi 
ți no4^>te, pe distanțe diferite, schimburile efec- 
tuîndv-se fără o anume ordine, evident, în 
funcție de starea de oboseală a competitorilor.

tem Scheveningen", pe distanța 
a tot atîtea runde.

De menționat că formația 
R, D. Germane se prezintă cu 
o excelentă „carte de vizită", 
oaspeții noștri cîștigînd toate

TURNEE DE ȘAH LA NEW YORK Șl LONDRA
Turneul internațional de șah 

„open* desfășurat la New 
York, cu participarea a 80 de 
invitați, mari maeștri și ma
eștri Internaționali, a furnizat 
o luptă foarte strinsă, avtnd 
drept rezultat distanțe mid 
între primii clasați. Iată ordi
nea finală: Dzindzihașvili T 
p (din 9). Portisch, Ador Jan. 
Sosonko, Kogan și Kavalek — 

află plutonul cu C.S.U.- 
I.M.N. Galați în frunte. Un 
pluton, tn care diferențele sint 
atît de Imperceptibile, incit ne 
este greu să afirmăm că retro
gradarea echipelor Mxratex 
Baia Mare și Penicilina Iași 
este mai îndreptățită decit ar 
fi fost a oricăreia dintre ce
lelalte. Din acest pluton, no
tabilă ni se pare performanța 
Chimiei din Rm. Vîlcea, care, 
cu un lot restrins, abia venită 
din „B“, a ocupat un onorant 
pentru ea loc 3 (la egalitate 
de puncte cu noua vicecam- 
pioană, formația gălățeană) și 
puțin a lipsit să-i urmeze tal 
Dinamo. Prin performanța loc, 
vîlcencele lui Lucian Crts- 
tescu arată tocmai deficiențele 
de pregătire ale echipelor 
cu pretenții. Este adevărat insă 
că C.S.M. Libertatea din Sibiu 
ar fi ocupat (șl meritat) locul 
secund, dacă nu rămlnea fără 
coordonatoare de joc tocmai la 
turneul final (de unde și ne- 
punerea în valoare a trăgătoa
relor Mirela Popoviciu, Anca 
Beșta, Doina Bischin. Marinela 
Turtea).

Cit privește comportarea ju
cătoarelor din echipele de plu
ton, bine au evoluat tn tur
neele finale Crin* Râu ți și 
Ileana Berdilă (C.S.U.-I.M.N.), 
Marilen» Dubincine, Lilian* 
Hermeneana (Chimia), Came
lia Ursache și Tanța Drăgal 
(Universitatea Craiova), Mari
nela Turle* (C.S.M. Liberta
tea), Cristina Buznosu, Da
niela Buhlea (Știința), Maria 
Enache (Farul), Elen Sander, 
Elena Negulescu (Calculato
rul), Tatiana Popa (Penicili
na), Cristina Anton, Daniela 
Drăghici (Flacăra roșie).

Mult sub pretenții s-au pre
zentai jucătoarele de lot (care 
au fost în ajun în turneul na
ționalei în Cehoslovacia, unde 
n-au realizat mare lucru). Din
tre acestea, craiovencele Car
men Cuejdeanu și Monica Șuș- 
num ni s-au părut decise a 
nu mal opta pentru ,J2‘-le 
reprezentativei, în timp ce gă- 
lățeanca Speranța Găman, vtl- 
ceanca Ioana Cotoranu, sibian- 
ca Mirela Popoviciu au resim
țit evident oboseala turneului 
cu naționala. Este de dorit ca 
lotul național să nu abdice, în 
selecție, de la criteriul valorii, 
al pregătirii, al seriozității șl 
devotamentului în muncă. Iar 
campioana servește de exem
plu în acest sens...

meciurile internaționale susți
nute în ultimii ani. Printre în
vinșii lor figurează șahiștii Un
gariei, Cehoslovaciei, Poloniei.

Arbitrii întilnirii sint P. Sei- 
meanu și C. Ungur canu.

6.5 p. Florin Gheorghiu, 
Browne, Kudrin, Gureviei și 
HJartarsson — 6 p, LJubojevici
5.5 p, Larsen, Quinteros — 
4 p.

★

Cu excepția partidei An
dersson — Mestel, Întreruptă, 
toate întllnirile rundei a 12-a 
a turneului de sah de la Lon
dra »-au încheiat remiză : 
Ribli — Karpov. Nunn — 
Torre, Chandler — Seirawan, 
Timman — Korcinoi. Polu- 
gaevskj — Vaganian, Speel- 
man — Miles.

înaintea ultimei runde, in 
clasament conduce campionul 
mondial Anatoli Karpov cu 
8J p (și o întreruptă, in pozi
ție mai slabă, cu filipinezul 
Torre), urmat de Chandler și 
Polugaevski cîte 7,5 p. Timman 
T p, Seirawan 4 p (1), Ribli, 
Koreinol d Vaganian < p etc.

FOTBAL-meridiane
M .CUPA U.E.FJL-, TOTTEN

HAM ARE ACUM PRIMA 
ȘANSA

Pruna manșă a finalei „Cupei 
UJLF-A.* dintre S.C. Anderteeht 
șl Tottenham >-a încheiat 
mlareuri seara, la Bruxelles, cu 
un rezultat mal puțin așteptat: 
1—l (•—«>» Deținătoarea trofeului, 
echipa belgiană, ■ fost chiar con
dusă pfnă in min. *S șl se pă
rea că va pierde jocul, dar Olsen 
a marcat golul egalizator, care 
menține o doză de speranță 
tabăra lui Anderteeht. După cum 
transmit agențiile de presă, for
mația engleză a făcut un joc In
teligent, de „temporizare tn mo
mentele diferite pe care le cere* 
cursul partidei* șl are acum pri
ma șansă să clștlge trofeul tn 
medul retur de la 23 mai. de pe 
propriul teren. Iată echipele ali
niate: S.C. ANDERLECHT: MU- 
naron — De Greet, Grun, Olsen, 
De Groote — Hofkens, Scito, 
Vandereycken — Vahdenbergh 
(Arnesen), Czerniatynskl (Ver- 
caoteren), Brylle; TOTTENHAM: 
Parks — Thomas, Roberts, Miller, 
Hugh ton — Perryman, Hazard,

Graham Roberts fin săritură, tn plan îndepărtat) deschide scorul 
pentru Tottenham in prima manșă a finalei Cupei U.E.F.A.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Rezultatul întrecerii o-a contat, a contat ideea 
In sine ți dorința sportivilor de a cinsti, ast
fel, leagănul onticelor Jocuri Olimpice. • ANUL 
VIITOR, la Krefeld, ta R.F. Germania, va avea 
loc finala „Cupei Europei" la atletism, la pro
bele combinate (heptatlon — femei ți decatlon). 
A fost ales Kretfefd-ui ca gazdă a întrecerilor 
deoarece el este oralul de reședință al record
manului mondtal la decatlon, Jurgen Hingsen, 
membru a! ciubota! Bayer Uerdlngen. „Este un 
omagiu pe care-l aducem marelui atlet", a 
decla-cat August Krisch, președintele federației 
vest-germane de atletism. • ÎN SEZONUL RECE 
ÎNCHEIAT, reprezentativa de hochei a R.D; Ger
mane a susținut 22 de meciuri (13 cîștigate, 4 
egale $1 5 pierdute), te care a realizat un 
golaveraj de 127-75. In întreaga sa activitate, 
reprezentativa R.D. Germane a jucat în 554 de 
partide (279-46-229 ; golaveraj : 245G-239O) cu 
naționalele a 22 de țări (cele mal multe cu 
Norvegia — 68, cele moi puține cu Franța țl 
R.P. Chineză — cîte 2). Singura formație ta fața 
căreia n-a obținut Incâ nici o victorie este cea 
a U.R.S.S. cu care a recuzat o dată un scor 
egal șl o pierdut de » de ori 1 • DIN CELE 
27 DE RECORDURI MONDIALE ta 4X100 m omo
logate de forai atletic Internațional, 16 au 
fost înregistrate cu prilejul Jocurilor Olimpice. 
La Los Angefes ta fie aî 17-lea T • INTRE 
MULTIPLELE LUI PREOCUPĂRI, Pele are șl una 
artistică, ei fiind Interpretul principal ai unul 
film, de king metraj, Intitulat „Pedro Mico". 
Multe dta exterioarele filmului ou fost reali
zate direct In faimoasele „faveie" (bidonvlluri) 
de la periferiile Iul Rio de Janeiro.

Romeo VILARA

CICLIȘTII ROMÂNI IN ACELAȘI TIMP CO ÎNVINGĂTORUL
BERLIN, 10 (Agcrpres). — 

Cea de-a 37-a ediție a „Cursei 
Păcii" a continuat ioi cu etapa 
a 2-a, Magdeburg — Gera, în
cheiată cu victoria ciclistului 
Olaf Ludwig (R.D. Germană), 
cronometrat pe distanta de 194 
km cu timpul de 4h38:35. In 
plutonul fruntaș. în același 
timp cu învingătorul, au sosit 
și rutierii români Mircea Ro- 
mașcanu. Valentin Constanti- 
nescu, Costică Parase hi v șl Io-

PE PISTELE DE ATLETISM
• La Spalato (Italia), Udo Be

yer (R.D. Germană) a aruncat 
îl,m m la greutate, la 22 de cen
timetri de recordul mondial care 
tl aparține. Vlceoampionul mon
dial U1I Timmermann a reușit 
m sț m In proba feminină de 
aruncarea discului, Gisela Beyer 
a reușit Tl, tn m, cel mal bun 
rezultat mondial al sezonului.
• La Stockholm, suedezul Tho

mas Eriksson a sărit 2,28 m la 
Înălțime șl 14,43 m la triplusalt 
(nou record suedez).
0 la cadrul unul concurs des

fășurat In Cipru, Fatima White
bread (Anglia), vicecampioană 
mondială la Helsinki, a aruncat 
«ulița la 71,81 m.

Stevens (Babutt) — Archibald, 
Falco, Galvin.

înainte șl după meci, suporte
rii englezi au avut o comportare 
nesportivă, determinînd poliția 
belgiană să intervină In repetate 
rin duri.

FINALA „CUPEI 
R. F. GERMANIA**—

„.va opune, la 31 mal, la Frank
furt pe Main, pe Bayern Miln- 
chen șl Borussia MOncbenglad- 
bach. Miercuri seara s-a rejucat 
semifinala dintre Bayern șl Schal
ke M (din liga a doua). De data 
aceasta, Bayern a cîștlgat ou 
3—1 (2—0). Pentru învingători au 
marcat KJL Rummenlgge (In 
minutele 33 și 79) șl Dieter Ht>- 
ness (mln. 45), respectiv Jakobs 
(min. 50) șl Opitz (min. 72).

VA PLECA MARADONA 
DE LA C.F. BARCELONA I

După incidentele din finala 
„Cupei Spaniei*, dintre Athletic 
Bilbao șl C.F. Barcelona, se pare 
că principalul vinovat al acestor 
manifestări nesportive, argenti
nianul Diego Maradona, se va 
reîntoarce in Argentina. Marado- 

ncl Gancea. Lider al clasa
mentului general se menține 
Uwe Raab (R.D.G.). urmat de 
Ludwig la 9 sec., Ugrutnov la 
11 sec. Pe echipe conduce 
U.R.S.S., urmată de R-D. Ger
mană la 1 sec., Bulgaria la 23 
sec... România la 1:54 etc. Vi
neri, la Gera se dispută etapa 
a 3-a, contracronometru indivi
dual — 26 km.

VICTORII ALE
CANOTORILOR JUNIORI

La regata internațională de 
Ia Szeged (Ungaria), rezervată 
juniorilor, tinerii canotori ro
mâni au avut o comportare 
bună, cucerind în compania 
echipajelor din Bulgaria, Polo
nia, Cehoslovacia, Iugoslavia 
și Ungaria patru locuri 1 in 
probele feminine — 2 rame
(Bianca Chiriacescu. Georgeta 
Ispas), 2 visle (Doina Cincan, 
Veronica Necula), simplu (Anl- 
șoara Bălan) și 8+1, și două 
victorii în cele masculine — 
la 2 rame (loan Șnep, Dragoș 
Neagu) șl 4+1 rame.

na — subliniază agențiile de pre
să — este pasibU de sancțiuni 
foarte severe, dictate de federa
ția spaniolă și chiar de clubul 
catalan. Din surse oficiale se a- 
nunță că internaționalul argerafc 
nian are oferte serioase de a 
la Boca Juniors, care va dețJ^E 
drept cauțiune o sumă „simboli
că* clubului din Barcelona, pină 
la rezolvarea transferului.

MECIURI RESTANTE-
...în campionatul Scoției: Aber

deen — Glasgow Rangers 0—0. 
Hearts — F.C. Dundee 1—1. tn 
clasament: Aberdeen 57 p, Celtie 
4a p (ambele din 35 de jocuri).

TURNEUL DE LA TOULON
Turneul internațional de fotbal 

pentru echipe de tineret de la 
Toulon a continuat cu meciul 
dintre selecționatele Franței și 
Cehoslovaciei. Fotbaliștii francezi 
au cîștlgat cu scorul de 2—1 (1—0) 
șl s-au calificat pentru finala 
competiției.

TELEX • TELEX
ATLETISM • Maratonul d-e la 

Santiago de Chile a fost cișU- 
gat de chilianul Alejandro Sil
va, cronometrat în 2hl0 :50, cel 
mai bun timp realizat pe aceas
tă distanță de un atlet sud-ame- 
rican. • La Oslo, finland^fc^ 
Marții Vainio a alergat 10 00^^^ 
ta 28:38,0, întrecîndu-1 pe en^» 
zul Julian Goater, 28:46,0. La fe
minin a cîștlgat norvegianca In
grid Kristiansen, în 31:52,2, care 
a întrecut-o pe celebra sa com
patrioată Grete Waltz, 31:58,1.

CICLISM • Ultima etapă a 
competiției Alpi — Adriatic* 
(Portoroz — Ljubljana) a reventt 
sovieticului Ramaz Ceakadze în 
5h00:53, urmat în același timp de 
Ingo Tichter (R.D. Germană) șl 
Sandi Papez (Iugoslavia). Clasa
mentul final al competiției: L 
Primoze Ceriu (Iugoslavia) 
19h30:58, 2. Bojan Ropret (Iugo
slavia) 19h32:14, 3. Matthis Lent 
(UD. Germană) l»h32:41 etc. • 
Prima etapă a Turului Romaa- 
diei, Meyrin — Vevey (210 km) 
a fost cîștigată de belgianul Fons 
de Wolf în 6h07:53, urmat la 2:38 
de elvețianul Serge Demierre și 
francezul Bernard Bourreau. în 
clasamentul general conduce de 
Wolf, urmat la 2:35 de francezul 
Laurent Flgnon. • Prima etapă 
a cursei de patru zile de la 
Dunkerque a fost cîștigată de 
belgianul Eric Vanderaerden, 207 
km în 5h46:33, urmat în același 
timp de francezii Dominique Le- 
crocq și Francis Castaing. © La 
clinica din Lisabona a încetat din, 
viață ciclistul portughez Joachim 
AgostLnho, care suferise o frac
tură craniană la 30 aprilie în 
timpul unei curse. La 41 de ani, 
Agostinho era decanul de vîrstă 
al cicliștilor în activitate.

TENIS • In „16-ile“ turneului 
de la Hamburg, pentru Marele 
Premiu, Florin Segărceanu a fost 
întrecut cu 6—2, 7—5 de suedezul 
Anders Jarryd. • In turul n al 
turneului internațional feminin
de tenis de la Sutton (Anglia), 
jucătoarea româncă Daniela
Moise a învins-o cu 6—3, o—6.
6—1 pe Sue Gomer (Anglia).
• în turul doi al turneului W.C.T. 
de la Forest Hills: McEnroe — 
Tarr 6—3, 6—4, Arias — Manson 
4—6, 6—3, 6—0, Krishnan — Wil
kinson 6—4, 4—6, 7—5, Denton — 
Bauer 6—3, 6—2, Connors — Vis
ser 6—4, 6—3, Lendl — Sadri 6—1, 
6—4, Kriek — Shiras 6—3, 6—0.

TENTS DE MAS 4 © In finala 
de simplu masculin a turneului 
de la Valencia, suedezul Tan 
Waldner l-a învins ou *f— 1 (19—21. 
21—16, 21—8) pe cehoslovacul Mi
lan Orlovski. Pentru locul trei: 
Dragutin Surbek (Iugoslavia) — 
Zoran Kalinlci (T’.ie»oslm-ia) 2—0 
(21—16. 21—18).


