
Ieri, in „Turneul celor 4“ la box

CELE MAI PASIONANTE MECIURI
LE-AU OFERIT „GREII"

Ieri după-amiază, la Flo- 
reasca s-a boxat într-un ca
dru... intim. în confruntare 
directă, fotbalul de pe stadio
nul „23 August" a făcut... k.o. 
boxul, răpindu-i spectatorii 1 
Așa că ieri am rămas, cum 
s-ar spune, între noi — boxerii, 
antrenorii, arbitrii. tehnicienii

și mai bine pregătit fizic decit 
Gică Agrigoroaie (IMASA St- 
Gheorghe), care a boxat 
accidentat la mina dreaptă, 
a primit decizia după un med 
frumos, dar fără momente de 
tensiune. Cu mai multe peripe
ții a fost partida dintre Virgil 
Iordache (Tractorul Brașov) și
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DIN PROGRAMUL DE AZI, ORA 17,30
MUSCA * C. Tițoîu (Dinamo) — L Boboc (Rapid)
PANA : N. Talpoy (Met Salonta) - L Panalto (B.G Galați)
UȘOARA : M. Fulger (Muscelul) - M. Gruescu (T. Nat)
SEMIGREA : O. Don id (B.G Oalațl) 

M. Vasilache (Dinamo)
- M. Marca (B.G Br&Oa)
— F. Fedoa (Dinamo)

SUPERGREA : T. Pirjol (Voința Buc.) — G. Mihnea (Steaua)
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In meci restanță in Divizia „A" de fotbal

ÎNTRECERE ECHILIBRA TĂ. REZUL TA T ECHITABIL
federației și cîțiva împătimiți 
ai ringului.

Deși nu au avut atmosfera 
obișnuită, boxerii și-au apărat 
șansele cu ambiție. Așa cum 
ne așteptam, „semimuștele" din 
program ne-au oferit două par
tide dinamice, cu schimburi 
rapide de lovituri. Dumitra 
Șchiopu (Steaua), mai insistent

Nicolae Crăciun (Metalul Bu
curești). Cunoscut ca „punche- 
ur“ de temut pentru categoria 
sa, Crăciun a încercat să-și 
valorifice atuul forței încă de

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

Reuniunea internaționala de tir de la București

IOAN JOLDEA CÎȘTIGĂ „MARATONUL
DE PUȘCĂ: 1166 P!

Continuă seria 
rezultatelor ridica
te înregistrate în 
cadrul Campiona
telor internaționa
le ale României și 
ale „Cupei țărilor 
latine si Greciei" 
la tir desfășurate 
la poligoanele Tu
nari și acoperit 
Dinamo. Concomi
tent. o serie de 
trăgători tineri se 
afirmă. reușind 
victorii cu rezul
tate promițătoare.

Satisface, bună
oară. succesul rea
lizat într-o altă 
probă olimpică, 
cea de pușcă li
beră 3 X 40 f, de 
către tînărul (21 
de ani) Ioan Jol
dea. cu 1 166 p, 
nou record perso
nal. Pînă acum, 
trăgătorul dinamo- 
vist se afirmase 
doar la pușcă li
beră 60 f.c. (el

cucerise anul trecut medalia de 
argint la campionatele europe
ne. la categoria juniorilor, cu 
599 p), dar. începînd din mo
mentul de față, aceste 1166 p îl 
ridică pe Joldea printre trăgă
torii care au șanse serioase de 
a scoate probele românești de 
pușcă din conul de umbră în 
care se află de mulți ani de zile.

Un alt rezultat de valoare a

Un pușcaș de la care se așteaptă de acum 
înainte cu speranțe îndreptățite relansarea 
probelor românești de pușcă : loan Joldea 

Foto : Dragoș NEAGU

fost înregistrat în întrecerea de 
pistol de la 10 metri, feminin, 
în care o altă tinără țintașă, 
Aneta Radova (Bulgaria), a to
talizat 379 p, reușind victoria in 
fata reprezentantelor noastre 
Silvia Kaposztay și Ana Cioba-

Radu Î1MOFTE

(Continuare în pag. a 1-a)

STEAUA 1 (1)
DINAMO 1 (0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; 
timp câlduroe, zăpușeală ; spectatori 
circa 55 000. Șuturi : 14—15 (pe poor* 
tă : 4—7). Comere : 4—7. Au marcat ! 
LAURENȚHJ (min. 28), AUGUSTIN 
(mln. 67).

STEAUA : DUCADAM - LAUREN
II U. BEL0DED4O, Tătâron, Eduard — 
STOICA (mln. 71 Gmpeanu), Petcu, 
MAJARU, Pușcaș (mln. 70 Diacon eseu), 
Lăcătuș, Baiint.

DINAMO : MORARU - REDNIG L 
MARIN. Al. Nicolae. Stănescu - An- 
done, DRAG NEA. Custov (mln. 51 
Muițeecu) - Țotnar. AUGUSTIN, ta- 
mandl (mm. 71 Oroe).

A arbitrat bine D. Petrescu ; la 
Knie : L drama (cu greșeli) |l L 
Clueu (toți din București).

Cartonase galbene : PETCU. STA- 
NESCU. TATARAN. AL NICOLAE.

Trofeul Petschorschi : 9.
La speranțe : 5-0 (1-0)

Ne temeam de ploaie, dar, la 
ora meciului, a fost cald, chiar 
zăpușeală, element cu implica
ții in privința prospețimii fizi
ce, mai ales în aceri solicitant 
final de sezon. Dar cele două 
echipe fruntașe ale fotbalului 
nostru au oferit celor 55 000 de 
spectatori — și telespectatorilor 
— o partidă bună, cu destule mo
mente de joc plăcut, spectacu
los, cu angajament (din păcate, 
uneori chiar dur), cu multe fa
ze de poartă. în două minute, 
de pildă, (min. 62—63), golul 
putea „cădea" într-una din

lată situația In fruntea clasamen
tului :
1. Steaua 34 21 II 59-23 47
2. Dinamo 32 II 10 4 67-35 46

Dinamo mai ore două restanțe : cu 
F. G Argeș (acasă) ți A.S A. Tg. 
Mixeț G» deplasare).

porți, dar Ducadam (mai ales el, 
care a făcut o partidă excelentă) 
și Moraru s-au opus cu hotă
râre și eficiență. Jocul acesta a 
confirmat din nou vivacitatea 
fotbaliștilor militari, viteza mal 
mare de joc, tehnica unora, în 
timp ce Dinamo a demonstrat 
un mai mare echilibru, mal 
multă sobrietate, știința de a 
„calma jocul" în anumite mo
mente (la 0—0, cind ii conve
nea rezultatul) și de a forța 
cind s-a văzut condusă. In a- 
numite momente, meciul a avut 
șl scăderi, mai ales după pauză, 
cind la Steaua randamentul lui 
Lăcătuș a scăzut, atacul consti-

Stad ionul—școală a muncii, școală a vieții

UN OM DE ECHIPĂ EXEMPLAR: DAN IRIMICIEJC
Momentele de virf ale „să

biei" românești au fost încu
nunate, în ordine cronologică, 
cu „bronzul" campionatelor 
mondiale de la Budapesta 1975 
și al Jocurilor Olimpice de la 
Montreal 1976 și apoi cu „ar
gintul" ediției 1977, de la 
Buenos Aires, a „mondialelor", 
toate cucerite de echipa repre
zentativă al cărei căpitan a 
fost maestrul emerit al spor
tului Dan Irimiciue.

Deși cunoscut pe planșele 
internaționale ca unul dintre 
cei mai buni sabreri ai lumii 
în deceniul trecut — el a fost 
vicecampion mondial de tine
ret, campion mondial universi
tar șl de trei ori finalist al 
probei individuale in suprema 
competiție — Dan Irimiciue a 
fost recunoscut in lumea scri
mei drept un pilduitor OM DE 
ECHIPA, un adevărat căpitan 
al cvartetului reprezentativ al 
României, protagonist al celor 
mai prestigioase întreceri de 
sabie din anii ’70. Trăsătură 
esențială, care l-a definit ca 
sportiv de mare performanță și 
care-1 definește și acum, ca 
inginer. în munca de cerce
tare și proiectare uzinală la 
Combinatul de fibre sintetice

Echipa reprezen
tativi de sabie, in 
componența ta 
.clasici* s Dan 
Irimiciue — căpi
tanul formației, 
Cornel Marin, 
Marin Mustață, 
Ioan Pop, Alexan
dru Nilca (de la 
ttinga spre dreap
ta), înaintea J.O. 
de la Montreal, 
unde a obținut 
medalia de bronz

Iași, unde animă și conduce 
un colectiv de 40 de oameni, 
din care 25 sint ingineri. 
„Pentru că intre mine, cel din 
anul 1962. care am început, 
elev de 13 ani, scrima la Iași 
(sub conducerea antrenorului 
Nicolae Pufnei), fiind apoi, în 
studenție, component al lotului 
național de sabie, și eu. cel 
de azi, inginerul unei cunos

cute întreprinderi românești, 
cu reputație in țară și străi
nătate, trăsătura de unire a 
fost sportul, ca importantă ac
tivitate formativă, care mi-a 
influențat pozitiv întreaga via
ță", ne-a spus Dan Irimiciue.

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

Primul gel al meciului : Moraru încearcă să pareze surprinză
torul șut-bembi al lui Laurențiu, dar mingea va poposi in plasă 

s Foto : L BĂNICA
tuind punctul său nevralgic, de
terminat și de randamentul „al
ternativ" al lui Balint (care s-a 
remarcat doar în cîteva faze), 
la care s-a adăugat lipsa de in
spirație a dispecerului Petcu și 
deficiențele de deplasare ale lui 
Pușcaș.

La Dinamo, problemele mari 
și spinoase au fost tot in com
partimentul din față, carență

accentuată de lipsa de randa
ment a lui Iamandi, de pre
zența sporadică a lui Țălnar, 
totul rămlnînd pe insistența și 
forța de pătrundere ale lui Au
gustin (cel care avea să aducă 
egalarea), pe intercalările lui

Constantin ALEXE

(Continuare tn pap 3-3)

STAREA DE DERBY
—Așa a fost ieri.
—O stare de mari speranțe, o stare de neliniște, o stare 

de mari emoții, o stare puternică de pasiune (ascunsă sau 
imposibil de ascuns), in totul — o stare adevărată de derby. 
O stare specială colectivă care se produce citeodată, rar. 
Și se produce cu adevărat rar pentru că in creuzetul ei 
profund omenesc intră nu numai valoarea superioară obiec
tivi a combatantelor, ci și valori umane subiective de ne- 
cintărit, dar a căror greutate iți dai seama că o simți cum 
te apasă in timpul luptei.

—Viața ca așteptare, viața ea așteptare cu sufletul la 
gură din minutul 1 pină în minutul 96, așa ni s-a părut 
derbyul-derbyurilor fotbalului româncse in această lună mai 
a anului 1984.

Putea să învingă Steaua, putea să învingă și Dinamo...
O buni parte din timp am avut impresia ci tinerețea și 

factorii-surprizi (adici Steaua) var infringe maturitatea și 
calculul și schema (adici Dinamo), dar dezechilibrul produs 
tn acest joc al contrariilor de golul exploziv al lui Lauren
țiu a fost redus de acest foarte valoros Augustin, care a 
înscris in stilul lui— Rush, adici In stil de mare vedetă in
ternațională.
Și „mașina de joc" dinamovistă a „înghițit", in continuare, 

elanul tinerilor pur singe pe nume Belodedici, Balint s*n 
Lăcătuș.

Mai presus de toate, insă, derbyul de ieri a deschis • 
fereastră spre viitor, aritindu-ne două echipe pe care pu
tem conta in următoarea toamnă internaționali europeană. 
Firi indoiali, Dinamo este • echipă închegată, omogenă, 
in timp ee la Steaua mai sint destule de lucrat, de asam
blat, dar un lucru este cert : ații Dinamo eii și Steaua ne 
dau speranțe. Ne dau speranțe ei pot urca fotbalul româ
nesc pe • treaptă mai sus in marea arenă internațională.

Marius POPESCU

Al doilea meci al rugbyștilor britanici

SCOTIA-SELECȚIONATA CONSTANTA 28-18> •> >

CONSTANTA, 16 (prin tele
fon). Rugbyștii scoțieni au 
susținut cel de al doilea joc al 
turneului lor in tara noastră 
in compania Selecționatei Con
stanța — majoritatea compo- 
nentilor acesteia fiind jucă
torii de azi sau de ieri ai Fa
rului. Desfășurată pe stadio
nul „1 Mai“, pe un timp răco
ros. în prezenta a circa 6 000 
de spectatori, întrecerea s-a 
încheiat cu o scontată victorie 
a oaspeților: 28—18 (3—15!). O 
diferență. în final, totuși, prea 
severă față de un joc destul 
de echilibrat, influențat vizibil 
de vînt.

Au fost, de fapt, două ju
mătăți distincte de partidă. In 
prima, „XV-le“ nostru evo- 
luînd cu aplomb, cu siguranță 
în ambele momente (atac-apă- 
rare) a dominat si a știut să 
folosească din plin ajutorul 
vîntului. Astfel, după ce Dods 
a punctat din l.p. (min. 3),

jucătorii români au creat d- 
teva faze rapide, simple, efi
cace. A egalat Alexandru toi 
din l.p. (min. 6); a înscris a- 
poi șl V. Ion — l.p. (min. 13) 
dar de la centru! In minute
le 28 (după o margine), 32 șl 
36 — acțiuni cu C. Florea la 
origine —, Alexandru, de două 
ori și Capmare au executat cu 
dezinvoltură drop-uri, reușind 
un surprinzător de mare avan
taj la pauză în fata recentei 
cîștigătoare a Turneului celor 
5 națiuni, un avantaj ce a o- 
glindit cu suficientă fidelitate 
desfășurarea meciului.

In partea a doua, echipa Sco
ției a strîns treptat scorul, 
spre a-1 răsturna în cele din 
urmă, dar nu fără emoții. A- 
vînd acum vîntul ca aliat, re
dutabila formație britanică a

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 1-a)



I După campionatele boxerilor juniori

AVEM TINERI PUGILIȘTI CARE BAT LA PORȚILE CONSACRĂRII
PREGĂTIREA NU POATE FI

DESPĂRȚITĂ DE RESPONSABILITATE

Paul IOVAN
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f
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t Filoz 
Iași

PE A

9

lecționează și formează — 
cu bune rezultate — pen
tru performantă. Antrenorii 
Relu Auras (S. C. Bacău), Ion 
Marconi (CFR Timișoara), 
Vasiie Fîntină (CSM Craiova), 
Ilie Dascălii și 
mionescu (Farul). 
reanu, Gheorghe 
Aurel Simion 
stantin Chiriac 
ceni). Ion Monea 
Voia ea 
așteptăm 
valoroși.

Aceste 
mai oferă 
de prielnic 
de noi întrec
pei de vară 
cîteva dintr 
avut loc la 
precedente...
PRIMA
GHIULARUL 
LOR DE IS

FIE —

talul Bistrița). Mitică Boțe 
(Steaua). Mihai Baroși (Uni
rea Buzău), Viorel Vasiie 
(Voința Călărași). Dintre ti
nerii pugiliștii de la cate
goriile mari, am retinut doar 
pe Vasiie Damian (Farul), bine 
clădit, cu un box în linie și 
lovituri puternice, și Florin 
Llstea (C.S.M. Craiova).

Și la juniori I cîteva ele
mente dătătoare de speran
țe pentru viitorul boxului 
nostru. Nu peste mult timp se 
va auzi, credem, despre Ivan 
Lavrente (Voința Măcin), 
Ionel Cruceru (Muscelul), Ion 
Turci tu (S. C. Bacău). Musta
fa Calu (Farul). Ion Pali (Ș._C. 
Bacău). 
Craiova), 
rul lor 
(CFR Timișoara), 
mit evoluții Pe măsura e- 
forturilor ce se deoun pentru 
formarea lor ca oameni și 
sportivi de performantă.

Un alt aspect demn de rele
vat este acela că la întrece
rile finale au aDărut secții 
de box cu sportivi redutabili 
din zone mai puțin cunoscute 
și unde. iată, se muncește bine, 
cu rezultate notabile. Puține 
s-au auzit pînă acum. în bo- 
xul de performantă, de 
Sighet, PAL Fălticeni, 
ința Călărași sau 
Hunedoara. Dar. ne ringul re- 
sițean. sportivii acestor sec
ții au arătat că investițiile 
(materiale si morale) făcute 
încep să dea roade, că boxul 
este unul dintre sporturile iu
bite de tineri. Dar. fiindcă 
am amintit de aria de râsnîn- 
dire a 
putem 
Bucureștiului.
prinzător ! —
foarte scăzută.
30 de antrenori 
care lucrează cu 
cerit la ediția 
cheiată. doar 
ceea ce trebuie să recunoaștem 
că este mult prea puțin pen
tru un centru cu un asemenea 
număr de cadre...

Nu putem încheia această 
succintă trecere In revistă 
a potențialului boxerilor noș
tri juniori fără a aminti des
pre cei care li caută, îi se-

Pe ringul instalat in Sala 
polivalentă din Reșița s-au 
încheiat, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, campionatele 
naționale de box pentru ju
niori. Așa după cum se știe 
juniorilor mici li s-a decernat 
titlul de cîștigător al „Con
cursului republican*, iar ju
niorilor mari pe cel de „Cam
pion național*.

înaintea acestui turneu fi
nal nu puțini au fost cei care 
aveau o oarecare îndoială 
asupra valorii oarticipaptilor 
la această ultimă fază a 
întrecerilor, la care au fost 
prezenți 208 tineri boxeri, care 
si-au cucerit acest drept la 
fazele de zone disputate cu o 
lună 
Dar. 
antrenorilor 
gătit.
infirmat _____
cițiva dintre ei -se anunță 
drept speranțe autentice ale 
boxului românesc. De la în
ceput trebuie să spunem că 
majoritatea celor care au lă
sat o bună impresie sint pugi- 
liștii de la categoriile mici, in 
timp ce la categoriile mari 
foarte putini au fost 
tivii care au arătat 
tăti ieșite din comun.

Vorbind 
mici 
cîteva 
Be. 
scurtă 
marea 
spre 
Mihai 
la nici 17 ani. calități 
de boxeri cu mai multă expe
riență. H lovește puternic, a- 
preciază bine distanta, se de
plasează derutant In ring si 

impresia 
Îndrumat 
continuă

ri guran- 
al 

reprezentativ.

Si- 
Gău- 

si 
Con- 

Fălti- 
Mihai 

(București), de la care 
alți tineri boxeri

Aurel 
Ion 
Vlad 

(Argeș), 
(PAL 

și

Ediția 
cursului 
țese cu 
fanților 
torie si 
rești, 1 
programată 
bucurat de 
zare. asigur 
de specialita 
studenților 
cultății-gazdă. 
torii :

ATLETISM. 
Carmen Silv 
14,8 sec. ; 
Naghi (Clu 
lungime. Geta 
rești) 4,02 
R. Dobre (Bu 
1 000 m, H. 
Napoca) 2 
Preda (Bu 
Fotbal : 1. B 
Cluj-Napoca 
Tenis de 
Iași și Maria 
Napoca ; du' 
nuț — Iași 
Fofereanjt* 
Șah : I. 
Ciobanu 
Baschet 
(32—5 cu 
rești) :

luptătorilor si iudoka) o 
prezență marcată pe po
dium. Iar curba ascendentă 
a formei unor sportivi 
din loturile reprezentati
ve a coborît tocmai cind ne 
era lumea mai dragă. la 
ora 
conta 
maior 
tr-o 
timp, 
semnul 
semnal, 
zonul de 
în aer liber, 
ciul lor de responsabilități, 
a adus la ordinea zilei — 
cum s-a si subliniat de că
tre conducerea mișcării 
sportive intr-o recentă 
ședință a activului
C.N.E.F.S. — evitare* pier
derii timpului. concreti
zarea, pînă 1* amănunt, 
a planurilor de pregătire, 
inclusiv modelarea după 
programul respectivelor în
treceri, astfel ineit spor
tivii si antrenorii să „re
cunoască* bine traseul 
care duce spre podium.

ȘI NU O MODELARE 
FORMALA, CI UNA 
REALA, PARTICIPATIVA 
din partea sportivului, 
singura capabilă să-i de
termine o reacție pozitivă, 
de înaltă capacitate com
petitivă la „ora H“. cea a 
confruntării din arenă, la 
marea competiție pentru 
care s-a pregătit îndelung, 
uneori ani de zile Modela
rea este, deci. ultima 
măsură in Dlanul pre
gătirii finale. PREGĂTIRE 
CARE NU POATE FI DES
PĂRȚITĂ DE 
SABILITATE. 
orice xșa-zisă 
ulterioară nu 
loe de medalii

prețios 
ridicat

acest 
poate fi

„n“ prin valori- 
inteligentă. prin 

rigoarea ’ planificării 
telului 

Dar el se $i 
prin pregă- 

superficiale. prin pre-

Timpul, 
capital, 
la puterea 
ficarea sa

in 
mariiurmărirea 

performanțe, 
poate irosi 
tiri ____
zente formale la competi
țiile intermediare, 
atitudinea boemă cu 
se abordează uneori 
trenamentul invizibil* 
performerului. De i 
ultima perioadă 
unei mari competiții 
ternationale devine 
pentru unii sportivi se- 
lectionabili si pentru antre
norii lor — o cursă contra- 
cronometru. în care se 
„pedalează" de zor pen
tru atingerea unei „vi
teze" cît mai mari, menită, 
pe de o parte, să acopere 
golurile pregătirii ante
rioare. iar pe de altă par
te să convingă selecționerii 
că sportivii în cauză sînt 
realmente competitivi pen
tru respectiva întrecere
internațională. Ceea 
să recunoaștem. si
șese deseori, ca 
după cîte un eșec — 
scontat* 
sportivi. _ _  ________„
— ineficient — toate relele 
din perioada... precompetiți- 
onală. cînd rostul și obli
gația ar fi fost să se tragă 
din timp semnalul de 
larmă, să se ia măsuri 
me etc.

Nu de puține ori am 
semnat în coloanele 
rului nostru, eșecuri la 
competiții, acolo 
pe baza 
terioare 
întreceri 
ploare. 
porțională...). 
(vezi.

prin 
care
„an

al 
aceea, 

dinaintea 
in-

ce. 
reu- 
apoi, 

____ _____ ..ne- 
— să se plîngă de 

să le „dezgroape"

*- 
fer-

con- 
zta- 

mari 
unde, 

unor rezultate an- 
(ce-i drept la 
de mai mică am- 

cu „miză" pro
se sconta 

recent. cazurile

„TURNEUL
(Urmare din pag 1)

to primul schimb de lovituri. 
Dar brașoveanul, un bun teh
nician, avînd de partea lui 
avantajul alonjei, a dejucat cu 
destulă ușurință tactica meta
lurgistului. Și in timp ce Cră
ciun urmărea lovitura decisivă, 
plasînd, e drept, cîteva croșee 
și directe puternice, Iordache 
a punctat regulat cu directe de 
ta distanță, răspunzind cu 
promptitudine și la seriile ad
versarului. Plusul de tehnică și 
Inițiativă în majoritatea timpu
lui de luptă i-au adus lui 
Iordache punctele necesare ob
ținerii deciziei.

Una dintre cele mai fru
moase partide de pini acum 
ale turneului ne-au oferit-o 
tinerii pugiliștl de ta categoria 
cocoș Marian Fînățan și Nistor 
Relu, ambii de la cflubul 
Steaua. Buni tehnicieni, cei doi 
colegi de sală au practicat un 
boxt curat, economic șl eficace. 
Schimburile de lovituri au fost 
fără menajamente, fiecare ln- 
cereînd să arate că este mai 
bun. Cel care a reușit de a-

marii confruntări, care 
obiectivul 

pregătirii 
oerioadă 

am Înscris 
actualității 
acum. cind 
vară, competițiile 

eu tot eorte-

drept 
al 

lungă
Și

din- 
de 

sub 
acest 

se-

mai devreme, 
si a 
nre- 

au 
iar

de zile 
spre lauda lor 

care i-au 
tinerii sportivi 

aceste păreri, 
dintre ei -se

Vladimir Gruev (CFR 
precum si de lide- 
Acuarelo Roman 

care pro- 
măsura

Paul

r

RESPON- 
Pentru ei 
„explicație* 
poate tine

SIAVESCU

CELOR 4“
ceastă dată a fost Fînățan, 
care poate spune că a obținut 
o victorie prețioasă tn fața 
unui adversar valoros- Și cea 
de a doua partidă a „cocoși
lor* a plăcut, tot datorită 
boxului tehnic practicat de Du
mitru Cipere (CSM Drobeța Tr. 
Severin) 
(Rapid), 
rectelor 
boxează 
execuțiile unuia „oglindindu-se‘ 
in replicile 
tent către 
Cipere a 
puncte.

Multiplu
„semimijlociul* Rudei 
(Dinamo), se impune co autori
tate în acest an si printre se
niori. După un merituos loc se
cund la „Centura 
iată-1 confirmîndu-și 
și acum la „Turneul 
După ce a trecut, tn 
a competiției, de 
Sandu, Obreja l-a 
aseară și pe Zamfir 
(Voința București). A 
meci fără probleme pentru tf- 
nărul sportiv dinamovist, care

și Gheorghe Brumă 
A fost un meci al di- 
de intimpinare (ambii 
cu gardă inversă).

celuilalt, 
sfîrșitul 
obținut

campion

sDor- 
cali-

juniorii 
că sint 

de excep- 
realiza. 
saltul

despre 
trebuie spus 

elemente 
care pot 

vreme, 
performantă, 

exemplu. hunedoreanul 
Leu (pană) a arătat 

demne

In 
sure 
Istă.

lasă nici o dină 
refuză lupta, 
atenție si in 

Leu va deveni, cu 
boxer de nădejde 
nostru 
finalist! ai categoriei 
Daniel Dumitrescu 

F și Nieoiae Ian cu

un

nu 
că 
eu 
re 
ti.
lotului 
Cei doi 
muscă.
(Dinamo) .
(Voința Buc.) pot fi conside
rați. <’ 
Bieți.
ridicat 
ta cui ar.
despre

de r>e acum, boxeri cotn- 
Meciul lor a fost de 
nivel tehnic si scec- 
Cuvinte frumoase si 
Daniel Măieran (Me-

LA BOX

CIL 
Vo- 

Metalul

țară, nu 
cele ale 

— sur- 
producție 

aproape

Mai insîs- 
meciului. 

decizia to

de Juniori. 
Obrej*

de aur*, 
calitățile 
celor 4*. 
prima zi 
Leontin 

învins 
Flore* 

fost un

a câștigat detașat to puncte. 
Așteptăm cu interes întilnirea 
sa ca Mihai Ciubotaru, 
pionul categoriei, mai ales că 
timișoreanul dorește, desigur, 
să se reabiliteze după înfrân
gerea suferită aseară in fața 
lui Leontin Sandu (Prahova). 
Meciul Mihai Ciubotaru (AEM 
Timișoara) — Leontin Sandu 
(Prahova) a început cu lovituri 
foarte puternice, dar in marea 
lor majoritate ratate. Ploieș
teanul a folosit mai mult di
recta de stingă, cu care l-a in
comodat vădit pe Ciubotaru. 
acestuia nereușindu-1 nici unul 
dintre croșeele de ko- Victo- 
toria i-a revenit pe merit lui 
Sandu.

Nimic interesant to ..mijlo
cie*. Dom Maricescu (Steaua) 
s-a impus fără dificultate in 
fața lui Gheorghe Bețianu 
(Metalul București), ciștigînd 
prin abandon in ultima repriză, 
tn celălalt meci al categoriei. 
Nicolae Motrogaa (Rapid) l-a 
întrecut la puncte De Dumitru 
Senciue (AEM).

Partidele „greilor* au fost 
așteptate cu nerăbdare. Se în

cam-

secțiilor în 
omite oe 

care 
au o 

Cei 
bucureșteni 

juniori au cu- 
recent în- 

două titluri.

tilneau între ei colegi de sală 
de la cluburile Steaua și Di
namo. Tinărul Micloș Paizs 
(Steaua) a smuls decizia la 
limită (3—2) în fața colegului 
de sală Gheorghe Preda.

Ultimul meci al reuniunii a 
fost de excelentă factură teh
nică și spectaculară, 
viștii 
Dorin 
unor 
prima 
turile 
ambele părți, Ia una 
acestea Golumbeanu fiind 
situație de „groggy*, dar arbi
trul din ring n-a sesizat. In 
rundul secund, la un schimb 
spectaculos, Golumbeanu a re
cepționat un croșeu de stînga 
Ia bărbie și este k.d. Reia lupta 
dar... faza se repetă, Răcaru 
menținîndu-se într-o continuă 
ofensivă. Se părea că el se în
dreaptă spre o victorie dară, 
cînd... lovitura de teatru : Râ- 
caru cade fulgerat la bărbie 
de un năpraznic croșeu 
stingă și este... k.o- !

tn singura partidă a semi- 
ușorilor. Eugen Preda (Metalul 
Rm. Vîlcea) învinge prin aban
don în prima repriză pe Pe- 
trieă Stolu (CFR Craiova).

Dinamo-
Paul Golumbeanu și 

Răcaru au făcut dovada 
frumoase calități. In 

repriză au abundat lovi- 
clare, expediate de 

dintre 
in

de

BOX • INTILNIRE cu Viorel Ioana la 
Policlinica pentru sportivi de la „23 Au
gust", după prima gală a „Turneului ce
lor 4“. Ii întindem mina, ne „răspunde" 
cu stînga, souzîndu-se zimbind, că s-a ră
nit din nou la dreapta : — ^tf*a durut mina 
încă din prima repriză a meciului eu Brîn- 
zei... N-am boxat bine. Este adevărat ce 
s-a scris In „Sportul*. Nu prea clștigasem 
partida... îmi pare rău că m-am accidentat 
și nu voi putea participa In continuare la 
turneu*. Felicitări, Ioana, pentru fair-play!

CĂLĂRIE • pentru prima oara m 
cele 38 de ediții ale campionatelor naționale 
de obstacole a fost introdusă ca probă 
oficială și dificultatea progresivă. Dacă la 
discuțiile preliminare s-au auzit vod care 
susțineau faptul că sportivii și, mal ales, 
caii nu-i vor putea face față, iată că Ia 
Lugoj s-a dovedit contrariul. Numărul mare 
de parUcipanți și — cel mal important lu
cru — rezultatele promițătoare chiar șl din 
partea celor mai slab cotați au demon
strat utilitatea acestei probe care invită la 
o pregătire de un bun nivel. Deci, se poate. 
• ȘI CA SE POATK ne-a dovedit-o și fap
tul că, renunțîndu-se Ia categoriile semi- 
ușoară și semimijlocie, antrenorii n-au avut 
încotro și și-au Înscris elevii la „mijlocie*,

• lung* perioadă Indisponibil în urma unei 
hepatite, după ce șl-a reluat antrenamen
tele la începutul anului, va redebuta ta 
arena internațională, cu ocazia apropiatu
lui Turneu si țărilor socialiste, de la 
Varna. Sperăm că va fi o reveniri 
augur pentru echipa națională in 
marilor competiții ale acestui an.

revenire de bun 
vederea

o probă mal dificilă, care Înregistra plnă 
acum un număr redus de participant. Din 
nou, o surpriză plăcută, cel aproape 45 de 
ooncurențl — record absolut —avtad o com
portare foarte bună. Așadar, măsuri bine
venite, care, după cite cunoaștem, vor fi 
aplicate șl tn ceea ee-1 privește pe juniori. 
Așadar, atenție antrenori !

HANDBAL • 1™ timp ce jucătoa
rele de la Progresul susțineau eu o <Hr- 
zenle extraordinară disputa lor cu Con
structorul Timișoara din ultima etapă * 
Diviziei „A*, miza fiind de excepție — evi
tarea retrogradării I — și primeau cu spor
tivitate notărlrile arbitrilor, un huligan — 
nemulțumit de o decizie dictată împotriva 
bucureștenoelor — a Intrat In teren să-l la, 
pur șl simplu, de glt pe plteșteanul Ale
xandru Isop, unul dintre cel doi arbitri. 
Un oficial a Intervenit șl l-a evacuat ur
gent, nelăslndu-1 să-șl pună tn aplicare 
intențiile. Fapta rămtne, Insă, și ea pune 
sub semnul Întrebării moralitatea unor 
așa-zișl suporteri, precum și grija organi
zatorilor pentru protejarea „cavalerilor flu
ierului* șl a echipelor oaspete.Ierului* șl a echipelor oaspete.

SCRIMA • CĂPITANUL ECHIPEI NAȚIO
NALE DE SABIE, Ioan Pop, care a fost

EXCE- 
iriandez 

meciul 
șl Scoția

RUGBY • „o linie a ni-A 
LENTA 1*, așa a apreciat arbitrul 
Burnett, care a condus la centru 
dintre Selecționata divizionară și ocoția, 
duminică, pe „Parcul copilului*, trlo-ul al
cătuit din Pongracz — Dinescu — Moraru. 
Aprecierea este obiectivă, cel trei foarte ti
neri jucători făclnd dovada unei ambiții 
deosebite, pe fondul unei pregătiri la nive
lul... adversarilor. Cineva afirma că acest 
trio ar putea ajunge. In curfnd, linia a 
m-a a primei reprezentative. O anticipare 
cu șanse de împlinire.

TiR • REPUTATUL SPECIALIST infor- 
matictan, Corneliu Marian, directorul Cen
trului de calcul al Ministerului Metalurgiei, 
este un mare iubitor al sportului. Membru 
al biroului federației de schi, cu păreri 
avizate ta probleme majore ale sporturilor 
zăpezii, el se face remarcat și In tir. După 
ce a asigurat anul trecut cu succes prelu
crarea electronică a rezultatelor ta C.E., ta 
actualele întreceri internaționale din Capi
tală Înregistrăm aceeași promptitudine din 
partea Centrului șl a operatoarelor Mihaela 
Coman și Roxana Matei, harnice și... ope
rative.

CAMPIONATELE NAȚIO
NALE LA CULTURISM

Intre 18—20 mai se va desfășura 
la București faza finală republi
cană a campionatelor naționale 
de culturism, La individual și pe 
echipe. Concursul preliminar la 
cele trei categorii de vîrstă — 
juniori mid, juniori mari și se
niori — are loc în zilele de 18 și 
19 mai la „Casa de cultură Mihai 
Eminescu" (str. Mihai Emin eseu 
nr. 89, sector 2), iar finala com
petiției duminică, 20 mai, cu în
cepere de la ora 9, la Palatul 
sporturilor și culturii.

Anul acesta, la fazele munici
pale, județene și zonale ale cam
pionatelor naționale au partici
pat aproape 500 de ooncurențl, 
reprezentînd 34 de cluburi și aso
ciații sportive. Pentru faza repu
blicană a competiției s-au califi
cat peste 180 de sportivi. Dintre 
ei vor fi desemnați campionii na
ționali pe anul 1984. Biletele pen
tru finală au fost puse în vîn- 
zare la casa Palatului sporturilor 
și culturii din Parcul tineretului.

CAMPIONATE- COMPET
CONCURSUL REPUBLICAN DE J( 
PE AMBARCAȚII MICI LA CAIACI

Intr-o organizare foarte bună, 
ta Pitești s-a desfășurat, la aftir- 
șitul săptămînli trecute, concursul 
republican de ambarcațil mici 
pentru juniori ta caiac-canoe. 
Iată rezultatele înregistrate : K 1 
580 m î T. Oancea (Portul Brăila) 
1:54,8, A. Ionescu (lot juniori) 
1:55,4, A. Scoică (Marina Orșova) 
1:56,0 ; C 1 500 m : I. Defta (Chi
mia Rm. Vilcea) 3:08,5, S. Ciobanu 
(Ancora Galați) 2:09,9, V. Condrat 
(Danubiu Tulcea) 2:09,7 ; K 1 F : 
G. Marinescu (C.S.S. 3 Bucu
rești) 2:06,6, L. Munteanu (C.S.S. 
Constanța) 2:06,9, M. Caraman 
(C.S.S. Brăila) 2:11,7 ; K t 590 m: 
Combinata lot de Juniori (A. Io-

nescu — D. S 
binata C.S. Brl 
fia (L. Bercd 
1:43,5, Marina 
— L Scoică) 1 
Ancora Galați 
banu) 1:54,5, rj 
HsmaUcluc — Ifl 
MARED Bala 1 
P. Remetan) 1 j 
C.S. Brăila + 
(M. Caraman 
1:55,5, C.S.S. I 
mia Rm.
Cornea)
(L.

ltSSJ
Munteenu

Gh. IP™

CAIACIȘTII Șl CANOIȘT1I NOȘTRI 
„MOSCOVA^

fac pWR PriȚ 
Ivan Patzaichii
Costică Olaru, 
Feodor Gurei, 
l&deanu, Ion 
Maria Ștefan, 
Tecla Marinesd

Cel mal buni caladștl ți ca
ri o iști al noștri au plecat Ieri la 
Moscova, pentru a participa la 
tradiționala regată internațională 
de caiac-eanoe „Memorialul Iulia 
Rlabctnskala”, care va avea loc 
de vineri pînă duminică. Din lot

A ÎNCEPUT barajul PENTRU PR< 
IN DIVIZIA „A“ LA VOLEI MA:

In sala „Olimpia" din Timișoara 
a început marți turul I al bara
jului pentru promovarea ta Di
vizia „A* ta volei masculin. Par
ticipă nu mai puțin de cind foste 
divizionare „A* — C.S.U. Oțelul 
Galați, C.S.M. Delta Tulcea, Po
litehnica Timișoara, Rapid Bucu
rești și Viitorul Bacău — cărora 
11 se adaugă I.C.M. Caransebeș,

C.S.U. GALAȚI — I.CJH. CA
RANSEBEȘ 3—2 (—10, 3, 12, —8, 
5). Echipele au arătat tot ce știu, 
gâlățenll impuntndu-se în ultimul 
set șl datorită căderii fizice a 
partenerilor de joc. Evidențiațl : 
Sîrbu șl Cojocaru (C.S.U.), ior
dan șl Călina (I.C.M.) RAPID — 
VIITORUL 1—3 (9,-12, -5, —12). 
Joc echilibrat, băcăuanii obțlntnd 
victoria datorită, tn spedal, așe
zării mai bune In teren. Remar-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ex- 
ex-

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONO- 
EXPRES — OLIMPIC DIN 16 MAI 

FAZA I : Extragerea I : 35 11 
2 24 14 15, extragerea a n-a : 45 
44 31 27 21 20 ; FAZA A n-a : 
tragerea a III-a : 12 10 18 3 4,
tragerea a IV-a : 15 29 38 43 tH ; 
FAZA A III-a : extragerea a 
V-a : 5 12 3 30 27 7 41 28, extra
gerea a Vl-a : 46 24 21 32 ( 34 
15, 17.

Fond total de
lei, din care : 16.489 lei, report la 
categoria 1.
• Numai astăzi vă mai puteți 

procura bilete pentru tragerea 
excursiilor Ia LOTO, de mtlne, 
18 mal 1984. Reamintim că se 
pot cîștiga autoturisme „Dada 
1300“, excursii de un loc In 
U.R.S.S. cu plecarea tn luna au
gust și importante sume de bani.

O Jucînd Ia sistemele Prono
sport, Pronoexpres și Loto, nu 
uitați că și LOZUL tN PLIC o- 
feră șanse importante de cîștig I 
Seriile speciale „Loz In plic", a- 
flate permanent in vin zare, con
țin numeroase ciștigurl fn nume
rar, precum și AUTOTURISME.

ciștigurl : 1.5*2.284

cațl : Rădule» 
Duduman și 
LITEHNICA - 
12, —7, 11). F 
sală arhiplină 
tul la gură i 
echipei favorli 
atac mai sign 
ritat. Evldențl 
(P), Iordache

c.

(Urma,

„Tenacitate 
și urmărireal 
re a unui 
trăsături ale 
fi, sădite și 
mai in fain 
mei, ci și a 
familiar in i 
de copil, sp| 
reușit să im 
sportul, sub 
manței. oblid 
și obștești 1 
cariera mea 
zîndu-se pe 
ani, adică, | 
reții mele, îl 
lizat ca vii to 
former, bene 
condițiile cr« 
statui nostru'

Ce au ins 
acești ani p 
ciuc ? CeedS. 
In biografia 
din țara ni 
dacă pasiune 
erau ^ndreptl 
ferite: mi
eforturi și si 
rul Nicolae 
calitățile si I 
șele iei



ENDA
loase zile de 
cadru deosebit 

itru organizarea 
i în cadrul eta- 
„Daciadei". Iată 
cele care au 

nele săntămînii

A’ „TRIUN- 
1 FACULTAȚI- 
IE SI FILOZO- 
SUCCES!

irală a con- 
hiular atuden- 
larea reprezen- 
itilor de Is- 
s din Bucu- 

Cluj-Napoca, 
Capitală. »-a 

reușită organl- 
de

Si 
aunlsti
Iată

catedra 
Asociația 

I a fa- 
clștigă-

„DACIADEI".
(în care au (ost incluse 
punctele realizate la 
vităti profesionale și 
turale) : 1. București. 2, 
Napoca, 3. Iași.
„CUPA FETELOR BĂNĂȚENE" 

LA HIPISM
Hipodromul de la Izvin a 

găzduit un interesant con
curs hipic feminin dotat cu 
„Cupa fetelor bănățene". Pe 
locul I Dana Negrin, de la 
Timișul Izvin, urmată de 
Oana Ciocirdel si Simona 
Alexandru, ambele de la A- 
gronomia. (C. Crețu, coresp.).

SARBATOARE SPORTIVA 
LA PREDEAL

,JF estivalul 
predelean", fru- 

actiune inițiată de 
orășenesc pentru 

fizică si sport, cu 
Consiliului popular.

an.

fete :

acti- 
cul- 

Cluj- I
I
I
I

Subiecte de actualitate

REZULTAT ECHITABIL
(Urmare din pag. 1)

100 m. 
Fu (București), 

m Veronica 
apoca) 1:41,0; 
bălașei (Bucu- 

I băieți, 100 m. 
iești) 11,7 sec., 
pldovan (Cluj- 
; lungime. 
Sti) 
resti

I.
5,94 m. 

(2—0 cu 
cu Iași) • 
Fulcu — 
— Cluj-

I L
loise

Rulcu, Adă-
M. Moise. E. 

Ii-$»psca (f) ; 
ki si Elena 
L București). 
[ Cluj-Napoca 
fO—5 cu Bucu- 

gencral

Si în acest 
sportului 
moașa 
Consiliul 
educație 
sprijinul ________ __ _____
s-a bucurat de un frumos suc
ces. Programul a cuprins un 
buchet de competiții la care 
au luat parte peste 1 000 de 
copii, elevi, tineri din 
treprinderi și instituții, 
afluență 
întrecerea 
fost 
oameni 
odihnă, 
treceri 
șah și, 
fotbal.

PRIMĂVARA SPORTIVA 
MEHEDINȚEANA

Peste 3 000 de tineri și _ 
nere au luat parte la această 
frumoasă acțiune sportivă 
de masă, concurînd la atle
tism. ciclism, motorete, gim
nastică ritmică etc. (Mircea 
Focșan, coresp.).

In- 
l și instituții. O 
deosebită a cunoscut 

de cros, care a 
urmărită de numeroși 

ai muncii aflati la 
Au mai avut loc în
de volei. handbal, 

cum era de așteptat. 
(Ion Codleanu, coresp.).

u-

1ORI 
iNOE
1) 1142,4, eom- 
+ Portul Bră- 
— T. Oancea) 
>va (A. Scoică 
; C I 5M m : 

lpșa — D. Clo- 
ilu Tulcea (M. 
idot) 1:55,5, SI- 
i (V. Fanea —

K 2 F 500 m: 
S. 2 București 
3. Marinarii e) 
tanța + Chl- 
^6eHdu — V. 
5.S. Constanța 
, Mnsta) 2:00,4.

’U ~ coresp.

tEGATA

alții, oiștii 
>ma Slmlonov, 
mi tru Bețlu, 
ciștil Ion Blr- 
tă, calaclstele 
fia Constantin,

VAREA 
IN
Tatomir 

kru (V). 
LTA »—1 
două ore.

TURNEELE FINALE ALE 
DIVIZIEI „B“ DE BASCHET

In Capitală au început ieri două 
din cele patru turnee finale ale 
Diviziei „B“ de baschet. Rezul
tate și unele amănunte :

FEMININ, GRUPA 1—<
C.S.Ș. II VIITORUL UNIVERSI

TATEA CLUJ-NAPOCA — C.S.Ș. 
VOINȚA SF. GHEORGHE 64—55 
(32—34). Baschetbalistele din Sf. 
Gheorghe și-au disputat ultima 
șansă de a mai ocupa locul 2 în 
clasament și au pierdut-o, tn fa
voarea... Voinței Brașov care, ală
turi de Rapid București, este vir
tual calificată in Divizia „A". 
Au marcat : Manasses 20,
Veres 14, Morar 14, Moldovan 6, 
Dragoste 6, Vigh 4 pentru învin
gătoare, respectiv Kovacs 21 
Bemad 10, Zagoni 6, Szekely S, 
Virag 4, Bartok 4, Lăcătuș n 4. 
Jano 2, Hintz 2. Arbitri : B. Bă- 
dilă și C. Tudor.

VOINȚA BRAȘOV — VOINȚA 
C.S.Ș. UNIREA IAȘI 57—54 (32— 
22), RAPID — TEXTILA C.S.Ș. 
GHEORGHENI 71—53 (34—22).

Programul de azi : sala Rapid, 
de Ia ora 16 : Voința Brașov — 
Textila, C.S.Ș. n Viitorul — Voin
ța lași, Voința Sf. Gheorghe — 
Rapid.

MASCULIN, GRUPA 7—U
AUTOMATICA BUCUREȘTI — 

OTEL INOX T1RGOV1ȘTE SO—63 
(51—33). Au marcat : Nicolae 16, 
Păun 16, Geambasu 16. Dincă 14. 
Negreț 12, Samoilă S. Anghel 4, 
Heisafi 4 pentru învingători, res
pectiv Mieuță 17, Cană ÎS. lo- 
nescu 12, Pupezean 10, Anica 2, 
Simescu 2. Arbitri : I. Nun și 
I. Varga.

JIUL ȘTIINȚA PETROȘENI — 
LOTUS BĂILE FELIX 50—52 (42— 
27).

AUTOMATICA ALEXANDRIA — 
METALOTEHNICA TG. MUREȘ 
72—75 (43—40).

Programul de azi : sala Con
struct!, de la ora 15 : Metaloteh- | 
nica — oțel Inoz, 
București — Lotus, 
Alexandria — Jiul.

Automatica 
Automatica

E£

DE ECHIPA EXEMPLAR
pag- 1)
•ea, fixarea 

la finaliza- 
lajor — Iată 
ui meu de a 
vate nu nu

de părinții 
ediul atîi de 
n-am format 
Astfel am 

nvățătura cu 
kul perfor- 

profesionaie 
He familiale, 
portiv Intin- 
Fioadă de 16 
, anii tine- 

I m-am rea- 
ialist și per- 

din plin de 
e partid, de

. de fapt, 
Dan Irimi- 

Whsemnat și 
r alți tineri 

indiferent 
Birguința lor 

făgașiyi di- 
I entuziasm, 
Iii. Antreno- 
[i l-a intuit 
ras pe plan
ta C.ST4. și

apoi la Politehnica. Cei de 
acasă au vegheat ca elevul 
să nu-și neglijeze școala șl, 
apoi, facultatea, în marea hii 
dragoste pentru scrimă (Dan 
își amintește, acum, cu un zim- 
bet înțelegător. de episodul 
tragi-comic din anul II de 
facultate, cînd profesorul de 
mecanică — nimeni altul decît 
tatăl său, Nicolae Irimiciuc — 
a cerut exmatricularea lui pen
tru absențe de la cursuri...), el 
absolvind Facultatea de Indus
trie Ușoară pe locul 3 al pro
moției 1972. cu media 9,27. Tot 
Pe podium, ca în sport ! Apoi, 
munca la C.F.S. Iași, unde a 
devenit membru de partid. în 
anul 1975. Atelierul de proiec
tare și cercetare uzinală, al 
cărei șef este Dan Irimiciuc, a 
contribuit la modernizarea și 
progresul tehnic al combinatu
lui care. în ultimii doi 
s-au concretizat prin cele 
de sortimente noi din fire și 
fibre sintetice, cuprinse în pla
nul de asimilare al M.I.U. Cu 
colega sa de grupă. Suzana 
(„care a ințcles. atunci, că 
prima dragoste a fost, totuși, 
scrima..."), acum colegă și de 
întreprindere (șefa laboratoru
lui C.T.C.). s-a căsătorit încă

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Rednic gi susținerile lui Drag
nea. A jucat bine și Stânescu 
(mai ales după pauză), dar car
tonașul galben îl privează de 
subliniere cu majuscule, în ca
seta tehnică.

Steaua a ales terenul, Dina
mo a mișcat balonul, dar peri
oada de „tatonare" nu a fost 
ocolită, deși in min 3, Moraru 
a avut prima intervenție. Din 
min. 10, Steaua a forțat mai 
mult, insă marea ocazie (și ne
șansă) a avut-o Augustin (min 
12), cind a reluat cu capul, de 
la 5 m, centrarea lui Rednic, 
dar Ducadam, cu un reflex for
midabil, a deviat balonul tn 
corner. în min. 19 Dragnea a 
reluat și el balonul cu capul, 
de ia 14 m, insă fără probleme 
pentru Ducadam, tn timp ce 
Steaua a șutat prima oară la 
poartă în min. 18 (Pușcaș, im
precis, din lovitură liberă) Me
ciul a început să capete aspri
me, Petcu a primit un cartonaș 
galben în min, 23, dar același 
cartonaș s-ar fi cuvenit mai 
înainte Iul Andone (care tăcu
se trei faulturi de cartonaș) nu 
I. Marin. Aid a greșit arbitrul, 
intirziind scoaterea din buzunar 
a cartonașelor, pentru ea ime
diat după Petcu să 1-1 arate 
lui Stânescu (justificat). In 
min. 25, raportul șuturilor era 
doar 1—4. Și totuși deschide
rea scorului a reușit-o Steaua 
Atunci, in min. *8. Nieaiae l-a 
faultat (• rit* oară T) pe B*- 
lint Ia marginea careului aaa- 
re, în dreapta. Lăcătuș a exe
cutat iute lovitura liberă. Îna
poi, și LAURENȚTU a șutai 
puternic, de la 2* de m. min
gea a atins piciorul lui L 
Marin și s-a sprit in plasa 
laterală. Medul a căpătat alt 
ritm, Dinamo se vedea con
dusă, a iuțit acțiunile ofen
sive, a răspuns și Steaua, dar

au ratat Andone (min. 29, din 
ofsaid nesemnalizat de Gra
ma), s-a pripit Pușcaș, Ia- 
mandi a ratat o intercepție la 
8 m de poartă. In min. 37, 
Ducadam a greșit Ia o minge 
ușoară, dar a reținut-o pe li
nia porții, a ratat din nou 
Pușcaș (min. 41) și, apoi, a 
venit ...pauza.

Iar la reluare, a atacat tot 
Dinamo, dar in min. 53 Au
gustin a ezitat in apropierea 
porții. Dinamo pasa mai mult, 
avea inițiativa, dar Steaua 
răspundea cu atacuri tăioase. 
In min. 61 a ratat Lăcătuș, în 
min. 62 era un adevărat bom
bardament la 
cartam pentru 
Moraru să fie 
gazon de tăria ...___ ___ ___
Unt. Intre timp, Nicolae pri
mise cartonașul meritat (pu
tea să-1 primească, apoi, și pe 
cel roșu, pentru degajarea os
tentativă a balonului, după 
fluier), Tătăran a fost și el sanc
ționat pentru „talpa" pusă la 
piciorul lui Țălnar. A venit 
min. 67 : Iamandi a ratat in
credibil. a respins, apoi. Du- 
eadam. apărătorii săi s-au 
cam bîTbîit și 
trimis in corner, 
fata porții lui 
AUGUSTIN s-a 
printre apărători și. din în
toarcere. a marcat de la 8 m. 
Dinamo Iși vedea visul cu o- 
ehii. remiza. Moraru a mai 
apărat lovitura liberă a tai 
Ctapeanu (min. Balint a
făcut un slalom" ta min. 86, 
dar nimeni nu a venit la ta- 
tnnirea cu pasa de gol, și 
tabela a rămas neschimbată. 
Un rezultat echitabil, un egal 
care l-a bucurat pe dinamo- 
viști și care a stopat-o pe 
Steaua tn încercarea ei de a 
lua o mare opțiune pentru 
titlu. In ceasul al._ 12-lea, 
titlu pe care Dinamo n-a 
vrut să-1 scape printre degete.

poarta lui Du
ca în min. 63, 
lisat Întins pe 
șutului lui Ba-

Belodedici a 
AIU fazi tu
Ducadam și 

înșurubat

UN LARG CIMP DE SELECȚIE
Șl EXPERIMENTARE

Calificarea echipei noas
tre reprezentative la tur
neul final al C.E. din
Franța a impus o re
structurare 
campionatului 
cut ca ..linia 
divizionarelor 
fixeze mult ___
ca în alte sezoane.

a 
sezonului 
au mai 

zile, o pe- 
trebnie să 

o vacanță, 
mai amintit 

ziarul nostru, toți 
ce compun eșalonul 

ai fotbalului si 
care nu sint implicați în 
„acțiunea franceză" tre
buie să utilizeze eu suc
ces săptămînile de pînă 
Ia 10 iunie, cind se va în
cheia, efectiv, sezonul.

F.R.F., 
cesitatea 
tui ____
folositor, 
ganizarea 
rezervată 
zionarelor 
avea dreptul 
si tineri 
chipelor 
tn 
turneul 
natului 
numai 
țiplele 
sint deschise 
nicienilor 
tre fruntașe 
preocupa 
delete, de o vastă acțiu
ne de seleeție. de experi
mentare, o acțiune care 
li poate ajuta să-si com
pleteze loturile cu jucă
tori tineri. de talent.

MINUTUL
DUMITRU 

ȘOR : _A fost 
ua a evoluat 
Rezultatul mi 
Poate că am 
dar jucătorii 
trați de varianta egalității, fapt 
care a influențat structura tac
tici a partidei. îmi pare bine 
că fotbaliștii noștri demonstrea
ză resurse fizice pentru jocuri 
disputate in ritm internațional. 
Sint mulțumit ci echipa noas- 
tri a terminat mai bine, prv- 
bind resurse. Per total, a fost 
un meci frumos".

NICOLAE-NICU- 
un joc bun. Stea- 
peste ațteptin. 

se pare echitabil 
fi putut eițtiga. 

noștri aa foot a-

șanse. Felicit echipa Steaua 
pentru capacitatea ei de luptă 
si dorința de victorie'.

marcat golul egalirii. «a 
foarte prețios fn lupta pen- 
titlu. Sezonul meu a avut 
moment de răscruce la Li-

EMER1CH JENEI : _A fost 
sa meci de mare încordare, 
specific marilor derbguri. ta 
care Steaua a încercat ri s reu
șit sd se ridice la valoarea cam
pioanei. Cu putini șansă pu
team si învingem pentru < 
doua oară. Nu ignor, desigur. 
nici ocaziile de gol ale parte
nerei de întrecere. Steaua s a- 
rătat. cred, valențele echipei 
care vine din urmă, adică •- 
eelea ale fotbalului modem. Fe
licit echipa Dinamo, ea si pe 
Mieti: atei care, mobilizindu-se 
exemplar, cu reurit si se 
dice la cote valorice înalte".

ti-AUGUSTIN : _Sinî fericit că 
am 
gol 
tru 
un
verpool, cind am șutat in bord. 
situație care, fructificată, ar fi 
putut si modifice întreaga evo
luție a luptei pentru calificare 
Sint bucuros că mi-am reve
nii. îmi place acolo, față. 
Cred ci as fi putut să contez 
in lupta pentru titlul de golge- 
ter. unde mai am. totuși, niște

din vremea studenției și au 2 
copii, „diviziunea muncii" In 
familie însemnînd, zilnic, după 
ora 18, gosopdăria pentru... Dan 
și lecții cu copiii pentru Su- 
zana.

Discuția noastră, purtată la 
Iași, s-a desfășurat intr-o sîm- 
bătă liberă a ing. Dan Iri- 
miciuc. totuși sub presiunea 
timpului. Pentru că președin
tele secției de handbal TEROM, 
Dan Irimiciuc, trebuia să asis
te la antrenamentul fetelor, 
care a doua zi aveau un meci 
dificil, în Divizia „A". Spor
tul, sarcină obștească și pa
siune !

LITORAL '84

a
sa-
Cu

BELODEDICI : JJerbyul 
corespuns așteptărilor, spre 
tisfacția publicului numeros, 
puțină țansă. victoria putea fi 
de pa-tea noastră. Nu este de
loc uțor să ii ai in față pe Au
gustin Rednic. Dragnea si pe 
ceilalți dinamovisti mei expe-

pe baza unor repetate si 
atente verificări.

Adeseori, tehnicienii clu
burilor si asociațiilor de 
prima categorie motivau 
— Si pe bună dreptate — 
că desfășurarea campio
natului nu le dă răgazul să 
caute, să urmărească, să 
aleagă pentru formațiile 
lor forte noi. forte ambi
țioase provenind din e- 
șaloanele inferioare. Acum 
au si timp și liniște $1 o- 
cazii spre a se dedica aces
tei importante 
împrospătare 
de jucători. 
Plus, tot in 
iămîni, au loc t 
partide de selecție cu ju
cători din Divizia „C“ 
(la început) și apoi si din 
Divizia „B“, în care vor 
putea fi urmăriți fotbaliștii 
care s-au 
campionat, 
monstrează 
rintă de a avansa pe 
na competițională.

Iată ce cîmp larg 
prospectare se ”... 
în fata tehnicienilor eșa
lonului nr. 1 al fotbalului 
nostru ! De hărnicia în 
căutările lor. dublată si de 
o condiție 
chiul" 
leagă 
depind 
această 
selecție, 
nă ne va arăta, de altfel, 
cine sînt ..beneficiarii' 
nei operații care 
cintări mult pentru 
mătorii 3—4 ani in 
solidarea formațiilor 
prima scenă a fotbalului 
nostru.

Eftimie IONESCU

al C.E. 
imDus o 
a programului 

care a fă- 
de sosire" a 

să se 
devreme 
Pînă la 

înche-

,.A“ 
mai

data obișnuită 
ierii oficiale a 
de primăvară 
rămas multe 
rioadă care nu 
devină defel 
Așa cum s-a 
In 
eei 
fruntaș

conștientă de ne- 
acoperirii aces- 

într-un mod 
prevăzut or- 

competițli 
divi- 

care vor 
utilizeze 

ai e- 
judet. Tot 

s are loc 
campio- 

Iată 
mul- 
eare 
teh- 

nuas- 
a se 

pe in-

spațiu 
a 
unei 
tuturor 

„A" 
să 

jucători 
din j 

aceste zile 
final al 
de juniori, 

două dintre 
posibilități 

acum 
echipelor 

pentru 
temeinic.

de

cimentați. Cu toate acestea, con
sider că atit eu cit fi coechipierii 
mei ne-am făcut, in mare măsu
ri, datoria. Promitem pentru vii
torul sezon competițional evolu
ții ți mai valoroase decît cele a- 
vsste i-. acest an competiționul, 
de alcătuire a unei echipe noi".

MIRCEA LUCESCU : .Derby - 
ul. disputat eu sportivitate, a 
ațezat fată in față două echipe 
eu concepții de joc diferite. De 
o parte Dinamo, mi s-a părut 
a fi mai matură, o formație care 
« știut cind si echilibreze jocul 
ți cind si apese pe accelerator. 
Iți merită, cu prisosință, poziția 
fruntași. ~ 
Steaua a 
combativ. 
Este, fără 
trebuie luată foarte în serios 
pentru marile ei posibilități. 
M-as bucura foarte mult ca ea 
să-ți păstreze acest ritm tine
resc, care, in contextul campio
natului nostru intern, ar aduce 
un suflu nou, generator de pro
gres. Rezultatul este echitabil'.

De cealaltă parte, 
prestat un joc mai 
cu ruperi de tempo. 
Îndoială, echipa care

TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR
F.C. CONSTANȚA Șl DINAMO - FAVORITELE SERIEI I

BUZĂU. 16 (prin telefon). In 
localitate s-au disputat douâ din
tre meciurile derby ale seriei. 
Unul dintre ele. F.C.M. BRA
ȘOV — F.C. CONSTANȚA, s-a 
terminat nedecis. 0—0 deși am
bele echipe ar fi putut concre
tiza.

In cealaltă partidă importantă 
a seriei s-au aflat fată tn față, 
pe terenul asociației sportive 
Metalul. DINAMO BUCUREȘTI 
Si UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
Un meci de la care se aștepta 
în primul rînd o reabilitare a 
tinerilor jucători craiovenl' care 
în partida din ziua precedentă, 
cu F.C. Constanța, au dezamă
git. Dar și de astă dată, ,,alb- 
albaștrii" — veniți aici cu aere

de vedete — cei mal multi din
tre ei Jucînd In campionatul de 
speranțe și chiar în Divizia „A* 
— cazul lui Badea — au evoluat 
lent, fără convingere șl echipa 
pregătită de Gh. Timar a cîstigat 
fără probleme. De altfel, antre
norul dinamovist a și contribuit 
la... deschiderea scorului tn min. 
30. Cum s-a tntimplat ? în acest 
minut, la o lovitură liberă de la 
20 m el a strigat jucătorului său 
Sava: „Cu exteriorul, spre colțul 
lung*. Decarul său l-a ascultat și

IN SERIA A DOUA : MAREA

Odihnă, reconfortare, agrement 
in luna mai in condițiile unor re
duceri importante de tarife.

Renumitele „perle" ale litoralului românesc al Mării 
Negre — MAMAIA, EFORIE NORD. EFORIE SUD, NEP- 
TUN, JUPITER, VENUS și SATURN — sînt pregătite din 
timp pentru a-și primi oaspeții ce-și vor petrece concediul 
de odihnă pe malul mării.

La toate agențiile și filialele oficiilor județene de tu
rism. precum și la cele ale întreprinderii de turism, ho
teluri și restaurante — București continuă vînzările de 
locuri pentru luna mai.

Rețineți : în această lună, costul unei pensiuni complete 
pe zi/persoană în unitățile de confort I este de numai 71 
lei, față de 123 lei tarif practicat in plin sezon. Totodată, 
cei ce doresc pot opta și pentru sejururi mai scurte decît 
seriile complete de 12 zile.

HUNEDOARA, 16 (prin telefon). 
In ziua a treia a turneului final 
republican pentru juniori au fost 
consemnate rezultatele :

La Hunedoara : F. C. ARGEȘ 
PITEȘTI — ȘOIMII I.P.A. SIBIU 
2—1 (1—0). Jocul s-a desfășurat 
pe un teren de zgură al com
plexului sportiv „Corvinul", care 
s-a dovedit însă impropriu pen
tru evoluția tinerilor fotbaliști. 
Prima repriză a oferit un joc de 
slabă calitate. Pentru că au do
minat mal mult, poate că siblenil 
ar fi meritat să înscrie măcar un 
gol, mai ales că și ocazii au avut 
citeva. Cea mal mare a fost ra
tată de Pistol, în min. 2, cînd s-a 
aflat singur cu portarul. Spre fi
nalul reprizei, piteșteanul Moro- 
mete a avut șl el o bună ocazie, 
dar mingea expediată de el eu 
capul, de la 6 m, a fost respinsă 
de pe linia porții- In min. 37 însă, 
Moromete n-a mai ratat ți după 
o fentă scurtă a șutat violent din 
interiorul careului.

! operații de 
a loturilor 
Fiindcă, în 
aceste săp- 

si o serie de

evidentiat 
cei care 
talent si

în 
de- 
do- 

sce-

_ de 
deschide

esențială, „o- 
care știe să a- 
adevăratul talent, 
reușita oferită de 

largă arie de 
Sezonul de toam-

“ n- 
poate 

ur- 
con- 

din

ȘTIRI • ȘTIRI
• INDUSTRIA SIRMII ClM- 

PIA TURZII — KABA DE
BREȚIN 4—2 (0—0).

Meciul (amical) s-a dis
putat marți și s-a încheiat cu 
victoria meritată a forma
ției gazdă. care la un mo
ment dat a condus cu 4—0 1 
Au marcat : Voroneanu (min. 
75). Moldovan (min. 77). Vesa 
(min. 79) si Ionut f 
pentru învingători, 
(min. 85) și Kertesz 
oentru învinși.

C. Țonea —
• UNIVERSITATEA 

IOVA ’81 — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA ’74 10—8.

Stadionul Central din 
nie a găzduit un atractiv 
cal care a opus actualei 
zionare „A" o echipă alcătuită 
din foștii fotbaliști 
veni. „Tinerii" i-au i 
pe „bătrîni" cu 10—8. 
marcat : Ștefănescu (2). 
Popescu. Ungureanu, Lung 
(din 11 m.). Bîtlan (autogol), 
Cămătaru. Sorohan. Tilihoi 
și Cîrtu. respectiv Velea (3), 
Deselnicu (3). Bălan și Tară- 
lungă.

T. Cosiin — coresp.

(min. 82)
Berki

(min. 88)

coresn.
CRA-

Bă- 
ami- 
div’-

craio- 
învins

Au 
A.

fundașul Drăgbici, bine plasat, a 
reluat cu capul în plasă. Gol 
meritat pentru că Dinamo a mai 
avut si alte ocazii în prima re
priză. După pauză s-au efectuat 
multe schimbări in cele două 
formații, craiovenii au încercat 
cu ultimele lor forțe să egaleze 
(Badea. în min. 75. a ratat o 
bună ocazie) și cu trei minute 
Înainte de final Petre a majorat 
avantajul echipei sale la 2—0, pe 
contraatac.

în cel de al treilea meci al 
zilei C.S.S. BAIA MARE a între
cut CU 2—1 (1—0) pe C.S.Ș. BA
NATUL TIMIȘOARA, prin golu
rile marcate de Tătaru (min. 25 
și 55), respectiv Badet (min. 42).

Loureniiu DUMITRESCU

SURPRIZĂ - PARTIZANUL BACĂU
Repriza secundă a fost real

mente superbă, prilejuind un joc 
alert, foarte spectaculos, de bună 
calitate. Sibienii au egalat din 
penalty, în min. 52, prin D. Popa, 
dar replica piteștenilor a fost 

“, ei preluînd ihițiativa.
61 Tunaru a ratat însă o 

11 m, dar după 
coechipierul său 
golul victoriei pi- 
execuție de mare 
elevilor antreno-

(promptă. 
In min. ( 
lovitură de la 
patru minute 
Pană a realizat 
teștene printr-o 
finețe. Victoria 
rulul Mihai Anosti este meritată. 
A arbitrat Gr. Macavei (Deva).

La Simeria s-au disputat două 
meciuri. In deschidere, STRUN
GUL ARAD — C.S.Ș. P. NEAMȚ 
#—1 (0—1). Unicul gol a fost mar
cat de Bărbuță (min. 28). A doua 
partidă : „U“ CLUJ-NAPOCA — 
PARTIZANUL BACĂU 0—1 (0—1). 
Rezultat-surpriză, după compor
tarea de pînă acum a jucătorilor 
din Cluj-Napoca. A marcat s 

Barzachian (min. 13).
Gheorghe NERTEA



ȘAHIȘTII NOȘTRI Ml AVUT UN FINIȘ STAU
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România — R. D. Germană 14-18, scor final
EFORIE NORD, 16 (prin te- 

lelon). Cu mult înainte ca ar
bitrii C. Ungureanu și P. Sei- 
meanu să consemneze ultima 
mutare, pe eșichierele meciu
lui România — R.D. Germană 
decizia era cunoscută. Handi
capul suportat de echipa noas
tră incă din penultima rundă 
n-a ■ mai putut fi recuperat, el 
a fost chiar mărit prin pres
tația mereu mai bună a oas
peților.

Trebuie precizat. însă, că ju
cătorii români au depus 
eforturi considerabile pentru a 
schimba, în ceasul din urmă, 
scorul întrecerii. în trei par
tide, Gheorghiu — Espig, Șubă 
— Uhlmann și Womacka — 
Stoica, balanța disputei a stat

ATLEȚI ROMÂNI

IN CONCURSURI 
PESTE HOTARE

Mai mulți atleți români vor 
participa în viitorul apropiat la 
concursuri peste hotare. Simbâtâ 
și duminică vor fi prezeați U 
Sofia, la tradiționalul concura 
Narodna Mladej : Sorin Matei, 
Gheorghe Cojocaru, Romeo Drt- 
g ușa nu, Mihai Ene, Ion Zamfi- 
rache, Nicolae Bîndar, Nicu 
Roată, Corina Gir bea și Maria 
Badea. Săptămîna viitoare, la 
Ostrava (22—23 mai) și Bratislava 
(25—26 mai), la concursurile 
„Pantoful de aur“, respectiv „Pre- 
miul Televiziunii®, vor lua star
tul : Gyorgy Marko, Iosif Nagy, 
NTculina Lazar ciuc, Maria Sa- 
mungi. Elena Lina, Iboia Korodi, 
Gabriela Mihalcea și Simona An- 
drușcă. La „Memorialul Mali
nowski® (Varșovia, 29 mai) vor 
concura Maria Caba, Violeta Be- 
clea. Ton Zamfirache. Marin Ra- 
dos, Dumitra Negoiță și Mircea 
Damian, iar la aceeași dată Ion 
Oltean. Sorin Matei și Constantin 
Militară vor evolua la Madrid.

multă vreme pe punctul de a 
se înclina în favoarea noastră 
și numai salvări incredibile au 
oferit adversarilor șansa de a 
egala jocul. Fl. Gheorghiu a 
atacat „ca la carte" rocada 
neagră și în momentul cînd 
părea că va da mat imparabil 
s-a aflat în fața unei apă
rări neașteptate, trebuind să se 
mulțumească doar cu o re
miză prin șah etern. M. Șubă, 
în tribulații complicate. ca
racteristice stilului său, l-a 
„scăpat din mină* pe Uhlmann, 
Ia fel și Stoica pe foarte tî
nărul Womacka. Remize au 
fost, înaintea întreruperii, par
tidele Ghindă — Knaak șl 
Ghițescu — Vogt.

In sfîrșit, în două întrerupte 
nu aveam decît speranța ob
ținerii unor egalități. Dar 
„soarta* luptei a fost împo
triva noastră. Bărbulescu a 
fost învins de Pătz, fără prea 
mari probleme, iar C. Iones
cu, intr-un final pe muchie de 

-cuțit cu H.U. Grunberg, a 
pierdut de asemenea.

Și iată ultimele cifre de 
scor : In runda finală 2—2, în 
întrecerea primelor formații, și 
1—3 In aceea a echipelor se
cunde. Scorul general : Româ
nia — R.D.G. 14—18 (6.5—95; 
7.5—8,5).

Radu VOIA

,,CURSA PĂCII"
PRAG A, 16 (Agcrprcs). — 

Cea de-a 7-a etapă a „Cursei 
Păcii", desfășurată pe traseul 
Mlada Boleslav — Trutnov a 
fost cîștigată de rutierul Tho
mas Barth (R. D. Germană), 
cronometrat pe distanța de 151 
km cu timpul de 4h06:14. Grosul 
plutonului, unde se aflau și ci
cliștii români Mircea Romaș- 
canu. Ionel Gancea a sosit la 
II secunde față de învingător. 
In clasamentul general indivi
dual se menține lider Nencio 
Staikov (Bulgaria). M. Romaș- 
canu se află pe locul 18, la 3:44- 
Pe echipe conduce U.R.S.S., 
urmată de R. D. Germană, 
Polonia, Cehoslovacia. Echipa 
României ocupă locul 10. In 
clasamentul cățărătorilor, locul 
intil este ocupat de Bartko- 
wiak (Polonia), oi 15 puncte, 
urmat de Staikov (Bulgaria) 13 
puncte și Mircea Romașcanu — 
12-puncte. In etapa de ieri, Ro
mașcanu s-a desprins de pluton 
Ia km 35 Împreună cu polone
zul Koricki, reușind să se cla
seze pe locul doi la primele 
două puncte de cățărare. Fu
garii, care la un moment dat a- 
veau un avans de peste 2 mi
nute, au fost ajunși de pluton 
la km 89.

Astăzi este zi de repaus. 
Cursa se reia vineri cu etapa 
a 8-a : Trutnov — Karpacz (161 
k-m), in cursul căreia caravana 
va intra pe teritoriul PolonieL

SURPRIZE, CONFIRMĂRI, SURPRIZE J
1

TINERE ȘAHISTE IN PRIM-PLAN
în cadrul Festivalului inter

național de șah de la Pilzno, 
în Polonia, s-au desfășurat și 
două turnee rezervate junioa
relor, la care au participat mai 
multe jucătoare din țara noas
tră (secondate de antrenorul 
Iulian Drăghief). ele obțințnd 
rezultate remarcabile.

Astfel In grupa junioarelor 
pînă la 17 ani, victoria i-a re-

venit jucătoarei românce Ra
ines Stegăroiu cu 11 puncte 
(din 13 posibile). 9 partide ctș- 
tigate, 4 remize, fără infrîn- 
gere I Ea a fost urmată in 
clasament de Galina Stolkova 
(Bulgaria) cu 9 p. Irina Can- 
dea (România) 8,5 p. Kata- 
lina Csom (Ungaria) și Anna 
Domarodoszeka (Polonia) 8 p, 
Cristina Stanca (România) s-a 
clasat pe locul 9 cu 6 p.

Duminică s-a Încheiat o 
săptămlnă sportivă bogată 
in evenimente. în care 
rezultatul cel mai sur
prinzător -r aparent as
cuns In noianul de infor
mații — ni se pare cel al 
semifinalei dintre Ivan 
Lendl și Jimmy Connors 
în Turneul Campionilor 
WCT la tenis, de la Forest 
Hills. Cehoslovacul a cîș- 
tigat la un scor incredibil 
pentru un meci la acest ni
vel, 6—0, 6—0. adueîndu-i 
simpaticului Jimbo cea 
mal usturătoare înfrin- 
gere din carieră. Connors 
n-a fost nici bolnav, nici 
accidentat, pur si sim
plu n-a fost capabil să facă 
un singur game în fata 
unul Lendl ce părea el 
handicapat de un acci
dent suferit luna trecu
tă. Un asemenea scor este 
rarisim 
de tenis, 
inițiale, 
in __ _
sutelor da locuri, 
med Intre jucătorul 
mărul doi al lumii 
jucătorul numărul 
el este de-a dreptul 
neconceput Precedente 
greu de găsit Ceva 
proape similar a 
sit. cu aproape un dece
niu In urmă, intr-un meci 
de Cupa Davis, la Mestre, 
lingă Veneția, Iile Năsta- 
se. In fața atunci veleita
rului Adriano Panatta. 
Condus cu 3—0 în primul 
set. Iile a cîstigat 18 Jocuri 
consecutive. încheind parti
da cu 6—3. 6—0, 6—0.

Dar pentru că orice 
își are nașul. Lendl

ria șahului feminin) cu 
scor excelent, jucînd ca 
in prima tinerețe. în 
timp ce răsfățata suedeză 
Pia Cramling, după un 
start furtunos. nu urcă 
pe podium și își mai stri
că din coeficientul ELO
(mal ridicat decît al cam
pioanei mondiale Maia 
Ciburdanidze) construit în 
bună măsură în galante 
turnee masculine. La fel
de autoritar se impune 
Anatoli Karpov la Lon
dra. campionul mondial 
părind în formă de vîrf- 
pentru meciul cu cha- 
llangerul Gări Kasparov.

Reînnoadă șirul succe
selor. după aproape un 
an de incertitudini, asul 
ciclismului francez Ber
nard Hinault. Succesul lui

REUNIUNEA INTERNAȚIONALĂ DE TIR
(Urmare din pag. 1)

nu, la 2 și respectiv 3 puncte. 
Cele două trăgătoare românce 
au ocupat. In schimb, primele, 
două locuri in clasamentul „Cu
pei Latine", fapt care a deter
minat și o victorie lejeră a re
prezentativei țării noastre în în
trecerea pe echipe.

Formația noastră de talere a- 
runcate din turn, de la care aș
teptam victoria in ambele com
petiții internaționale, a intilnit 
în trăgătorii cubanezi o forma
ție nu numai omogenă dar si 
foarte valoroasă, care a reușit 
victoria la 4 talere diferență. 
Trăgătorii de la trap au concu
rat foarte slab, situindu-se pe 
locul 4. la 20 de talere fată de 
echipele clasate pe primele do
uă locuri la egalitate. Elveția și 
Franța, departajate in urma u- 
nui lung baraj (74—71 t).

Se conturează o mare surpri
ză in întrecerea de pistol vite
ză. După prima manșă, conduc 
tînărul B. Corbu și G. Crista- 
che, ambii cu 298 p. urmați de 
consacrații G. Calotă (297 p) și 
M. Stan (296 o). C. Ion a ra
tat o siluetă, la 6 secunde si 
are doar 239 p.

REZULTATE TEHNICE, Cam
pionatele internaționale ale Ro

mâniei, pistol 1* m, senioare : 1. 
ANETA BADOVA (Bulgaria) 379 p. 
L Silvia Kaposztay (România) 
377 p. X- Ana Ciobanu (Româ
nia) 174 p, 4. Eliana Domenieoni 
(Elveția) riS p. s. Pascale Wol
bert (Franța) 376 p, 6. Tania Pe
rez (Cuba) 375 p, 7. Elena Maco- 
vd (România) 375 p, 8. Anișoara 
Matei (România) 374 p ; mistreț 
alergător, alergare mixtă : 1. L. 
RAKANSKI (Cehoslovacia) 387 p, 
L J. L. Tricoire (Franța) 385 p, 
L L Hruska (Cehoslovacia) 378 p: 
pușcă liberă 3X48 t : 1. I. JOL- 
DEA (România) 1166 p, 2. I. Co- 
dreanu (România) 1162 p, 3. S. 
Nikolov (Bulgaria) 1160 p, 4. S. 
Gott (S.U.A.) 1160 p, 5. M. Burry 
(Franța) 1156 p, t. B. Comes 
(S.U.A.) 1153 p, „.10. E. Antonescu 
(România) 1153 p : Cupa țărilor 
latine șl Greciei, pistol 10 m. se
nioare : 1. S. KAPOSZTAY 377 p, 
2. A. Ciobanu 376 p. 3. E. Dome- 
nlconl 37* p ; echipe : 1. ROMA
NIA (Kaposztay, Matei, Ciobanu) 
1127 p. 2. Franța 1119 p. 3. Elveția 
11M p : mistreț alergător (aler
gare mixtă) : 1. J. I.. TRICOIRE 
(Franța) 3(5 p. 2. F. Goiot (Fran
ța) 374 p. 3.M. Denec (Franța) 
3e» P ; ECHIPE : 1. FRANȚA
1125 p. Italia 1002 p : pușcă liberă, 
3 X 40 t : 1. L JOLDEA 1168 p.
2. I. Codrean □ 1163 p 3. M. Burry 
(Franța) 1156 p ; echipe : 1. RO
MANIA 3467 p. 2. Franța 3*61 p,
3. Elveția 3414 p ; trap, echipe : 
L ELVEȚIA 43074 t ; 2. Franța 
43071 t, 3. Grecia 417 t. € Româ
nia 410 t: sheet, echipe : 1. CUBA 
441 L L România 437 t. 3. Franța 
433 t_

Turneul junioarelor mari 
(pînă la 18 ani) a fost cîș- 
tigat de Katrin Muller (R. D. 
Germană), care a realizat 9 
puncte din 12 posibile. Pe lo
curile 2-3 s-au clasat repre
zentantele noastre Cristina 
Băduleseu și Smaranda Boieu 
cu 8,5 p. Să consemnăm faptul 
că Cristina Băduleseu a condus 
aproape tot turneul, a avut o 
victorie directă la Muller, dar 
două remize în ultimele runde 
au privat-o de primul loc. In 
continuare : 4. Erika Sziva 
(Ungaria) 7 p, 5—6. Nadejda 
Mitescu (România) și Beate 
Zieten (Polonia) cite 6,5 p. 
După titlul de vicecampioană 
mondială obținut, recent, în 
Franța, de junioara Mădălina 
Stroie, iată o nouă afirmare a 
tinerei generații de șahiste din 
România,

in orice turneu 
chiar în tururile 

___ cînd diferentele 
ranking sint de ordinul 

Intr-un 
nu

ri 
trei

a- 
reu-

nas 
__ ____    avea 

să piardă, la rindu-i, fără 
drept de apel finala cu 
John McEnroe, despTe care 
se spune că ioacă acum cel 
mai bun tenis din întreaga 
carieră. Pe o suprafață de 
zgură, care îi este cel^mai 
puțin prietenă._________ "
cîștigă al 7-lea turneu 
acest an si 
consecutiv, 
opri I

Răminind 
consemnăm 
priză 
Juan 
pe tabloul favoritilor, 
tigă campionatele _ 
naționale ale 
mania, la 
cînd succesiv de 
Vilas și Sundstrom, 
mul și el o revelație 
ceste! primăveri.

Nona Gaprindașvili 
tigă super-turneul 
de la Tbilisi (unul din cele 
mai puternice din isto-

al 37-lea 
Cine îl

in
___ o 

tînărul 
Aguilera,

„Mac* 
in 

meci 
va

tenis, 
altă

să 
sur- 

spaniol 
neclasat 

ctș- 
inter- 

R. F. Ger- 
Hamburg. tre- 

Noah, 
ulti-
a a-

cis- 
de șah

în cele „patru zile de Ia 
Dunkerque" anunță un 
pasionant Tur al Fran
ței, în care liderul, 
pînă mai ieri necontestat, 
va avea de înfruntat o 
generație tînără valoroasă, 
în frunte cu fruntașii ei
Laurent Fignon (cîștigă- 
torul de anul trecut al Ma
rii Bucle, si fost coechipier 
al lui Hinault) și Eric 
Caritoux, recent învingă
tor în „La Vuelta". Pluto
nul este îndoliat prin tre
cerea în legendă a lui 
Joaquim Agostinho, per
sonalitate remarcabilă a 
ciclismului ultimelor două 
decenii.

Și o altă plecare, dar — 
din fericire — numai 
din arenă. Duminică a 
jucat ultimul meci „o- 
landezul zburător" Johann 
Cruyff, considerat drept 
unul dintre cei mai buni 
fotbaliști din toate tim
purile. Vedetă a marelui 
Ajax de la începutul ani
lor *70, campion al Spaniei 
cu „Barca" în ultima 
parte a aceluiași deceniu 
(ceea ce n-a reușit. în două 
sezoane, primadona Ma
radona), Cruyff este din 
nou campion al Olandei, 
la 37 de ani, cu Feyenoord, 
marele rival dintotdeauna 
al lui Ajax.

In sfîrșit, o altă surpri
ză. în volei. Echipa mas
culină a S.U.A. cîștigă trei 
meciuri din patru, în de
plasare, cu formația 
U.R.S.S., fără a pierde 
vreun set în ultimele 
două. Este adevărat, vo
leiul a fost inventat peste 
Ocean, dar aceasta acum 
aproape un secol.

Vladimir MORARU

i

AL DOILEA MECI AL RUGBYȘTILOR BRITANICI
(Urmare din pag. 1)

punctat prin Renwick — drop 
(min. 42). Dods — i.p. (min. 
45). Steven — eseu (min. 53), 
și din nou Dods — l.p. (min. 
56), ajungînd astfel să condu
că cu 16—15! Rugbyștii noștri 
nu au dezarmat însă si în min. 
58 D. Căinaru a fost stopat la 
o palmă de but. la o acțiune 
inițiată de Moț. iar în min. 
62 Alexandru si-a dovedit din 
nou iscusința în loviturile de 
picior, înscriind un drop de 
efect de la peste 30 de metri 
contra vîntului în ultima par
te a meciului. oasoetii mar
chează un nou eseu — după 
grămadă — prin Willie (min. 
70). transformă Dods. care a 
mai reușit alte două i o. (min. 
64 și 79). în replică. M Za- 
fiescu s-a aflat în prim-nlanul 
unei acțiuni din min. '6. dar

Lp. care a rezultat (pentru 
placaj întirziat asupra sa) a 
fost jucată -la mină* si a ră
mas fără rezultat..

în rezumat o victorie a 
rugbyștilor scoțieni — fără prea 
mare strălucire — rod al unei 
experiențe mult superioare în 
fața unei selecționate care 
a jucat pentru prima oară 
în această formulă și care a 
dat — oricum — o replică o- 
norabilă, cu destule momente 
de inspirație, detașindu-se C. 
Florea, M. Zafiescu — dintre 
înaintași — V. Ion și D. Ale
xandru, din linia de treisfer- 
turi.

Brigada de arbitri irlande
ză : M. Rea (la centru) ajutat 
de D. Burnett și O. Doyle a 
condus cu destule greșeli for
mațiile :

SELECȚIONATA CONSTAN
TEI: V. Ion — Fuicu. Holban, 
Capmare. Pllotschi — Ale

JUVENTUS A CIȘTIGAT „CUPA CUPELOR"
Aseară tirzlu, pe stadionul St. Jakob din Basel s-a desfășurat fi

nala „Cupei cupelor* dintre Juventus Torino (campioana din acest 
an a Italiei) șl F.C. Porto (clasată recent pe locul al doilea tn cla
samentul final al Portugaliei). Meciul s-a Încheiat cu rezultatul de 
>— 1 (3—1) tn favoarea echipei italiene. Au Înscris : Vignola (min. 
13). Bonlek (min, 41) șl Sousa (min. M).

Astfel Juventus a devenit ciștlgătoarea trofeului. Alte amănunte, 
în ziarul de mttne.

La acest med au asistat 68 006 de spectatori. A arbitra* Prokop 
(UML).

• La Kuovala, In med amical, 
echipa U.RJS.S. (cu noul antre
nor, Eduard Malofeev, la drmă) 
a Întrecu* ou 3—1 (2—0) formația 
Finlandei, prin golurile marcate 
de Rodionov (min. 17), Clvadze 
(min. 40) șl Protasov (min. 90), 
respectiv Rantanen (min. 54). Au 
asistat 7 000 de spectatori.
• Rapid Vlena a dștigat Cupa 

Austriei, tnvingind ta returul fi
nale* pe Austria Vlena cu 2—6 
(2—6), după ce pierduse primul 
joo ou 3—1.
• După terminarea campionatu

lui șl a cupei, ta Spania se des
fășoară ta prezent „Cupa ligii*. 
După jocurile tur-retur, pentru 
etapa a doua s-au oalificat pînă 
acum Atletico Madrid (oare a 
eliminat pe Real Madrid ou 3—1 
șl 2—1), Sevilla, Mallorca, Real 
Socledad, Espanol Barcelona șl 
Valladolid. Urmează alte meciuri 
din prima etapă.
• In medul tur al finald cam

pionatului european feminin, la 
GSteborg : Suedia — Anglia 1—0. 
Returul are loo la 27 mal la Lu
ton.
• Liverpool, deja campioană a 

Angliei, a terminat la egalitate, 
1—1, restanța cu Norwich. Locul 
doi se va dedde intre Manches
ter United șl Southampton, care 
au dte 74 p — Liverpool 80 — 
șl un med restanță.

xandru, T. Coman — C. Flo
rea, FL Constantin. M. Zafies
cu — Galan, M. Ionescu — D. 
Căinaru, Moț. Csoma.

SCOTIA : Dods — Steven, 
Kennedy, Renwick. Robertson 
— Willie, Laidlaw — Calder, 
Beattie, McGaughey — Tomes, 
Campbell — McKenzie. Cun- 
nigham. Aitken.

Ultimul și cel mai important 
med al rubgyștilor scoțieni va 
avea loc duminică. Ia ora 1T, 
pe stadionul „23 August* din 
Capitală, replica urmînd a fi 
dată în acest „meci-test" de 
naționala României.
• In vederea acestui joc, 

biletele au fost puse în vînzare 
începînd de astăzi la casele 
obișnuite, precum si la sediul 
Federației române de rubgy.

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Tașkent, Ser- 

gheă Zosimovici (21 de ani) a să
rit 2,33 m la înălțime, încercind 
apoi fără succes la 2,37 m, cu 
un centimetru peste recordul u- 
nlonal pe care îl stabilise la sfir- 
șltut Iul aprilie.

CICLISM • Sovietica Erika Sa- 
Ioumiae (22 de ani) a stabilit ua 
nou record mondial pe kilometru 
lansat pe velodrom ta aer liber 
ou 1:10,01. Vechiul record îl ■- 
parțlnea cu 1:12,365 de la 10 sep
tembrie 1982. • Etapa a 7-a a 
Turului open al Columbid, Buga 
— Buenaventura, 119 km, a fost 
dștlgată de belgianul Jean-Pht- 
llppe van Denbrande ta 3h 01:5*,' 
urmat ta același timp de Hernan
dez (Columbia) șl Schroen (Fran
ța). • Astăzi tacepe la Lucea, cu 
o etapă prolog de S km, cel 
de-al 67-lea Tur al Italiei. ,,H 
Giro*, care va cuprinde 22 de 
etape șl se va încheia la 10 iu
nie, Ia Verona.

PENTATLON modern • Con
cursul de la Budapesta a fost 
dștigat de L. Fabian (Ungaria),' 
5 466 p, urmat de Massulo (Ita
lia) 1363 p, Tarev (U.R.S.SJ 
(3S3 p șl Olesztaskl (Polonia) 
5 347 p. Pe eohlpe a cîștigat un
garia „B* oa 15 854 p, urmată do 
Polonia 16 741 p șl Italia 15 776 pi

TXNIS • Clasament la zi ta 
Marele Premiu; Connors 956 p,' 
Lendl M3 p, McEnroe 775 p; 
Sundstroem 703 p, Smld 593 p 
etc. • tn primul tur al turneu
lui feminin din Berlinul occiden
tal: Virginia Ruzid — Kate Lat
ham (S.U.A.) 6—d, 6—1. • ta
primul tur la Miinchen t Schwaler 
(R.F.G.) — Florin Segărceanu
6—3, 7—5. • tn primul tur al 
campionatelor internaționale ale 
Ttalld, la Roma (Foro Italico) 4 
Fibak — FlUol 6—4, 6—4, Slozll — 
Vilas 6—2, 6—2, Kricksteln — Telt- 
seher 4—6. 6—3, 6—2. Aguilera — 
Higueras 6—4, 6—1. Wilander — 
Casa! 7—5, 5—7, 6—2.
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