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O frumoasă acțiune’

în Sectorul agricol Ilfov

D/4CIAD/4

PRIETENII SPORTULUI SĂTESC

Turneul international de box „Centura de aur"

MECIURI SPECTACULOASE CHIAR DIN PRIMA ll
@ Dintre sportivii români învingători, s-au distins R. Nistor, N. Talpoș și
D. Maricescu @ Boxerii cubanezi, performerii zilei : 4 meciuri, 4 victorii I 0 Pugiliștii 

oaspeți au lăsat o frumoasă impresie

Ieșim din Capitală și, după 
vreo 2—3 km, ajungem în co
muna Pantelimon. Pe dreapta 
șoselei, acolo unde sînt lacul și 
pădurea, purtînd, ambele, nu
mele așezării, privirea ne este 
atrasă de o aglomerare puțin 
obișnuită. Sute de copii, de ti
neri, adulți. Costumația multi
coloră (în care predominau 
treningurile). steagurile lăsau 
să se întrevadă cu ușurință că 

o acțiune 
. _________ Ne oprim
,Da, aici are loc un mare 
— ni se explică — la mai 

vîrstă. Este
Ia

Patinoarul „23 August" din 
Capitală cunoaște de marți fe
bra marilor întreceri interna
ționale. în această săptămină, 
hocheiul și patinajul au cedat 
arena boxului, care și-a pro
gramat în cochetul palat de 
gheață cea de a XlV-a ediție 
a tradiționalului Turneu inter
național „Centura de aur". Iu
bitorii sportului cu mănuși, 
prezenți la reuniunea inaugura
lă au mai trăit în jurul acestui 
ring emoțiile marilor gale. A 
rămas desigur de neuitat seara 
aceea din iunie 1969, cînd. tot 
aici, la patinoar, am aplaudat 4 
boxeri români care cucereau 
titlurile de campioni ai Europei. 
Și de data aceasta — ne-o do
rim cu toții — spectacolul pu
gilistic va fi, desigur, de bună 
calitate, dată fiind valoarea 
competitorilor, evidențiată încă 
de la primele lor apariții în rin
gul actualei ediții a „Centurii*.

La festivitatea de deschidere 
s-au aliniat reprezentanții ce
lor 12 țări participante, care 
prezintă în competiție 127 bo
xeri. „Maratonul" pugilistic din 
această săptămină va cuprinde 
115 meciuri pentru desemnarea 
celor 12 laureati ai „Centurii*, 
pe care îi vom cunoaște du
minică dimineață.

Partida inaugurală a presti
giosului turneu i-a opus, in 
cadrul categoriei semimuscă. pe 
campionul țării Dumitru Șchio- 
pu si Demberel Oghirin (R.P. 
Mongolă). După o repriză de 
studiu. în cea de a doua ambii 
sportivi au făcut multă risipă 
de energie, schimbind serii de 
lovituri in care mai clar a fost 
sportivul mongol, Șchlopu tre- 
cînd. in această perioadă, prin 
momente destul de dificile. în 
ultima repriză însă, reprezen
tantul nostru a lovit din toate

Eugen Preda (dreapta) expediază • nouă lovitură ți va ciftiga 
înainte de Urnită la Thomas Schultz (R.D.G.)

Foto : Aurel D. NEAGU

DIN PROGRAMUL DE AZI

Muscă : 
Semimljlocie 
Mijlocie : 
Grea :

Kirilov (Bulgaria)

pozițiile, refăcând terenul pier
dut Impresionați de numărul 
mai mare de lovituri expediate 
de român, arbitrii-judecători 
i-au atribuit lui Șchiop u vic
toria.

Una dintre cele mai valoroase 
echipe ale turneului, ne refe-

„Cupa federației44, important test

rim la formația Cubei, l-a pre
zentat la aceeași categorie pe 
tinărul Silvia Valdes, un bo
xer înalt, cu brațe foarte lungi 
ai cu o tehnică de luptă foarte 
bună. Mai ales avantajul a- 
lonjei a fost hotărîtor in obți
nerea deciziei in partida sa cu 
Marias 
Acesta 
timpul 
si doar
sit câteva serii cu adresă.

Cea de a 
-semimustelor" 
demonstrație 
-Actori* — 
(UR.SS) și
(R.P.D. Coreeană), 
meci frumos si echilibrat, 
cizia
Nam.

Așa cum ne așteptam, 
categoria semi ușoară.
Preda l-a provocat oe Thomas

Petre HENȚ 
Paul lOVAN

Gindac (Voință Măcin). 
a fost incomodat tot 
de akmia cubanezului 
In ultimul rund a reu-

internațional al baschetbaliștilor noștri

UN PRIM PROGRES

treia 
ne-a 

de 
Oles 
Pek

partidă a 
oferit o 

virtuozitate. 
Sidorenk» 
lan Nam 
După un

este vorba despre 
sportivă deosebită, 
și- 
cros
multe categorii de 
o acțiune sportivă, 
de sezon".

Interesant. Deci

început

o 
sportivă mare. în pas 
măvara. O figură cunoscută : 
Angel Slăvuțeanu, președintele 
Consiliului pentru educație 
că și sport al Sectorului 
col Ilfov. „Este — 
spune — o întrecere 
cros, denumită „Prietenii 
tului sătesc", in cadrul 
dei“. Prilej de a ne mișca în 
aer liber". Pe o pajiște în care 
a apărut verdele ierbii, o masă, 
iar în jurul ei, mulți copii : e 
„secretariatul", unde se fac în
scrierile. N-o deranjăm cu în
trebări pe secretară dar tragem 
cu coada ochiului. Să vedem de 
unde vin concurenții. Sînt din 
comune, unele deloc apropiate, 
ceea ce vorbește despre seriozi
tatea concursului și a organiză
rii. Au sosit copii și tineri din : 
Buftea. Dobroiești, Cernica, 
Snagov, Voluntari, Afumați, Bă- 
lăceanea, Găneasa. Tunari, Gra
in. Fundeni, Otopeni, Dascălu 
».a.

în preajmă oprește o „Dacie" 
roșie din care coboară o femeie. 
„Este Anca Șoptă, ne spune 
o profesoară, primarul comunei 
Pantelimon". Ne apropiem, fără 
să ne anunțăm prezența și as- 
cultâm. „Vă este frig, copii ? —- 
întreabă. — Nn, că sinteti spor
tivi. nn-i așa ? Lasă că facem 
noi ceva. Dacă tot se organi
zează mereu in această zonă 
crosuri, concursuri de orientare 
turistică. înseamnă că aici tre
buie să facem vestiare și

acțiune 
cu pri-

fizi- 
agri- 

ne 
de 

spor- 
„Dacia-

șuri. Promit !**. Intrăm în vor
bă și, surpriză plăcută. Prima
rul este cu gîndul la sport, se 
pricepe. „Știți, aici avem un 
club sătesc, centru de antre
nament Ia atletism. S-a hotărît 
în Consiliul popular al comunei. 
Le facem 
baie cum 
tiar. Mai 
vedeți".

Pregătirile de start continuă. 
Stăm de vorbă cu profesorii de 
educație fizică : C. Albuț (Do
broiești), Gh. Petcu (Otopeni), 
Ana Maria Palas (Pantelimon), 
cu Mihai Matei, vicepreședinte 
al Consiliului organizației pio
nierilor din sector, care ne pre
zintă cîțiva sportivi „buni și la 
carte" : Cristina Istrate, Ioana 
Manta (Pantelimon), Georgiana 
Ioana, Marian Archiș (Dobro
iești), Anca Bucătaru, Jenica 
Diaconescu (Otopeni). între 
timp concurenții au plecat să 
facă recunoașterea traseului, 
conduși de un pasionat, fost 
atlet, Ion Bogdan, acum strun
gar la „23 August". Pe șosea, 
se vede un alt grup, copiii 
fac cu mina, unii aleargă spre 
punctul în care eram adunați. 

„Mai vin unii" — ne atențio
nează cineva. Întîrziații, concu- 
renți dintr-o comună situată la 
circa 60 km de București. Erau 
profesorii Stela Ionescu și Ni- 
colae Florescu, cu 30 de copii 
din comuna Nuci.- „Am ajuns 
aici — toți erau veseli, bine 
dispuși — cu patru mijloace de 
transport : un autobuz, un 
tramvai și două troleibuze. 
N-am vrut să lipsim !“,

A început, prin pădurea în 
care apăruseră ghiocei, concur
sul. Au alergat copii și tineri, 
pe rînd, evident, vreo cîteva o- 
re. Printre cîștigători, Mihaela 
Dragostin din Lipia, Petre Nei- 
cu din Roșu Chiajna, Vasile 
Trifu din Pantelimon. Gherghi
na Gheorghe din Glina, Ion 
Răzvan din Buftea ș.a.

O acțiune reușită, prin care 
sportul și-a cîștigat noi prie
teni... Cu organizare bună, cu 
concurenți entuziaști.

Modesto FERRARINI

în clădirea aceea o 
se cuvine și un ves- 
treceți numai, să Ie

CONFIRMAT!

(U.R.S.S.). 
frumoasă.

PIVOȚII AU
Ediția din acest an a „Cupei 

federației" a revenit, după cum 
se știe, reprezentativei mascu
line de baschet a tării noastre. 
In meciul pentru desemnarea 
cîștigătoarei trofeului, sportivii 
români au intîlnit selecționata 
orașului Vilnius 
Partida, extrem de
a tinut încordată atenția spec
tatorilor pînă la ultimul fluier 
al arbitrilor. Formația oaspete, 
alcătuită din jucători valoroși, 
cu o medie a taliei de 2 m 
a fost un adversar de primă 
mărime 
români, 
vederea 
pionatul 
de la
Testul de la Oradea a demons
trat că antrenorii Gheorghe 
Novac și Radu Diaconescu au 
muncit destul de bine, că e- 
chipa a început să prindă con
tur și, fapt absolut remarcabil 
si îmbucurător, oivotii au avut 
Prestații dintre cele mai bune. 
Roman Opșitaru,
Vinereanu și Ion Ionescu pot 
fi considerați la _  1_
capabili de a se întrece de la 
egal la egal cu orice adversar 
de valoare. Dintre ceilalți 
component! ai lotului, rămîn 
oameni de bază Dan Niculescu. 
constant la o cotă valorică ri
dicată. Florentin Ermurache 
(care fiind bolnav nu a 
jucat in ultimul meci), Viorel 
Constantin '— din zi in zi mai 
sigur pe el. Attila Szabo — tot 
mai util echipei. Coste! Ccrnal. 
după cum au spus antrenorii.

pentru baschetbaliștu 
care se pregătesc in 
participării la Cam- 
european (grupa ..A“) 

începutul lunii iunie.

Alexandru

ora actuală

din 
pre/il

la fotbal

Finala Concursu
lui republican al 
cluburilor sportive 
școlare a reunit, in 
Sala sporturilor din 
Focșani, intr-o în
trecere spectaculoa
să ți de buni fac
turi tehnici, a- 
proape 150 de tine
re gimnaste 
unitățile de 
de pe întreg 
prinsul tării, 
blicul spectator 
aplaudat numeroa
se execuții valo
roase atestind pre
gătirea tehnici și 
măiestria sportive
lor.

Imaginea reali
zați de corespon
dentul nostru Li- 
viu AXENTE din 
Focșani ne prezin
tă „podiumul“ ma- 
estrelor.

(Citiți in pag. 2—3 
cronica Întrecerii)

i-a revenit lui Pek

DINAMO

Aruncă la coș Dan Niculescu, 
exemplu de disciplină și dăruire 

pentru echipă

nu depune eforturi în oregă- 
tire și din acest motiv evo
luțiile lui au fost neconvingă- 
toare, iar în partida cu jucă
torii sovietici a fost tinut pe

(Continuare in pag 2—3)

la
Eugen

(Coefinuure ia oag « 4-1)

Astăzi, in Divizia

O ETAPĂ DOMINATĂ DE DERBYUL
UNIVERSITATEA CRAIOVA

• In Șoseaua Ștefan cel Mare, un meci de referință pentru piscurile
șoara, un joc intre... „poli* opuși • La Bacău se intilnesc două echipe de —6 la 
semifinalistele Cupei Balcanice... • Sub „Timpa*, ‘
cu un punct de la Slatina • F.G Bihor așteaptă, din nou, de la Grosu salvarea î • Va repeta, oare, 

cupă, in compania Sportului studențesc? • După „reperul Pitești", 
in „Ghencea*, liderul net favorit • La Hunedoara, derbyul județului...

clasamentului • La Timi- 
„adevăr**, 

gazdele nu uită că Rapidul a plecat, recent.

F. G Baia Mare succesul din 
F. G Olt are prima șansă a

CLASAMENTUL

1. STEAU A 23 18 4 1 51-11 40
2. Dinamo 23 14 8 1 43-20 36
3. Sportul stud. 23 15 5 3 50-17 35
4. „U“ Craiova 23 12 4 7 42-32 28
5. Gloria Buzău 23 8 8 7 35-34 24
6. „Poli “ Ti m. 23 8 7 8 22-31 23
7. Corvinul 23 10 2 11 37-32 22
8. A.S.A. 23 8 6 9 19-21 22
9. Rapid 23 7 7 9 24-27 21

10. Chimia Rm V 23 8 5 10 20-35 21
11. Jiul 23 8 4 11 20-33 20
12. F.C.M. Bv 23 8 3 12 24-30 19
13. F.C. Bihor 23 8 3 12 23-32 19
14„ F.C. Olt 23 8 3 12 24-36 19
15. F C. Argeș 23 7 4 12 29-30 18
16 F.C. Baia M. 23 7 3 13 20-33 17
17. S.C. Bacău 23 6 4 13 19-29 16
18. „roli“ Iași 23 3 8 12 22-41 14
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PROGRAMUL JOCURILORi București :

Timișoara : 
Bacău : 
Brașov : 
Oradea : 
Baia Mare 
Slatina : 
București :

DINAMO 
(stadionul 

„POLI*
SPORT CLUB 
F.C.M.
F. C. BIHOR 
FOTBAL CLUB 
F. C. OLT 
STEAUA

(stadionul
CORVINULHunedoara :

Toate partidele vor începe la ora 17.

- UNIV. CRAIOVA
Dinamo)
- POLITEHNICA IAȘI
- F. G ARGEȘ
- RAPID
- CHIMIA RM. VILCEA
- SPORTUL STUD.
- GLORIA BUZĂU
- A.S.A. TG. MUREȘ

Steaua)
- JIUL PETROȘANI



„CUPA FEDERAȚIEI- !ri campionatul national de polo POPl'l
ÎNTRECERI DE BUN NIVEL TEHNIC

LA TOATE CATEGORIILE
LA TIR CU ARCUL

desfășurat 
tir cu ar

Sala sporturilor „Vrancea" 
din municipiul Focșani a găz
duit. timp de două zile, etapa 
finală a Concursului republi
can al cluburilor sportive șco
lare. Beneficiind de o largă 
participare — au evoluat, la 
cele cinci categorii de clasifi
care. 147 de gimnaste, repre- 
zentind 14 unităti de profil din 
Întreaga tară —. concursul a 
fost de un bun nivel tehnic 
și s-a bucurat de un bineme
ritat succes.

La categoria a patra. Clubul 
sportiv școlar „Spartac" 
dea a 
tii pe 
matie 
nată. 
oferit 
nes cu 
s-a situat Pe cea mai 
treaptă a podiumului la 
vidual compus, paralele, birnă 
ei sol. iar la sărituri s-a 
De locul al treilea. Echipa Clu
bului sportiv școlar de gim
nastică din Onești a dominat 
întrecerile categoriei a treia, 
ocupînd primul Ioc atit in cla
samentul pe echipe, cit și la 
individual compus, prin Flo
rentina Cimpureanu.In concursul 
categoriilor a doua și întîi s-au 
remarcat reprezentantele clu
bului „Cetate" Deva, care au

Ora- 
ciștigat detașat locul în- 
echipe prezentînd o for- 
omogenă. bine selectio- 

O frumoasă surpriză a 
sportiva Ileana Ștefă- 
de la același dub. care 

înaltă 
indi-

clasat

cucerit, la ambele categorii, 
toate locurile intîi la indivi
dual compus și t>e aparate.

Rezultate tehnice : cat. a 
IV-a — echipe : 1. C.S.Ș.
„Spartac' 
C.S.Ș.
3. C.S.S. 2 
individual 
Stefănescu 
38,15 d. 2.
(C.S.Ș. 2 București) 
Eleonora Ciorbă 
37,20 p ; cat. a IH-a 
1. C.S.Ș. Onești 183,15 d.
C.S.Ș. 1 Constanta 180,05 p. 3. 
C.S.Ș. Petroșani 179.80 p ; in
dividual eompus : 1. Florentina 
Cimpureanu (Onești) 37,50 p. 2. 
Violeta Damian (Onești) 37,10 
p. 3. Marcela Ciupitu (C.S.Ș. 1 
Constanta) 36,95 d : cat. a II-a 
— individual eompus : 1. Lu
minița Miscenco 37,925 d. 2. 
Claudia Farcaș 36.550 d. 3. Lu
minița Mureșan 36.450 o (toate
C. S.S. „Cetate") : cat I — in
dividual compus : 1. Alina Joc 
37.275 p. 2. Georgiana Leu 
37,125 d. 3. Cecilia Joc 36,775 p 
(toate C.S.Ș. „Cetate") ; eat. 
maestre : 1. Simona Bortoloti 
(Onești) 37.400 d. 2. Daniela 
Săvulescu (Deva) 36,80 p. 3. 
Adriana Bitu (Petroșani) 35,900
D.

tehnice : 
echipe :

Oradea 185,10 p. 2. 
„Cetate" Deva 183,10 o. 

București 180,40 p ? 
compus : 1. Ileana
(„Spartac" Oradea) 
Beatrice Crivineanu 

37,30 p. 3. 
(„Spartac") 
— echipe : 

2.

La Satu Mare s-a 
„Cupa federației" la 
cui pentru toate categoriile de 
sportivi. în program, o probă 
de simplu F.I.T.A. Iată primii 
trei clasați ■ seniori — 1. I. Că
lin (Voința Satu Mare) 1184 p,
2. A. Berki (Voința Tîrgu Mu
reș) 1 180 p. 3. S. Laszlo (Vo
ința Tîrgu Mures) 1 179 p ț se
nioare — 1. Aurora Chin (Stea
ua) 1 221 p. 2. Mariana Prelip- 
ceanu (Voința Rădăuți) 1 163 p,
3. Daniela Robu (Olimpia) 1 135
p ; juniori I — 1. V. Habian 
(Minerul Aninoasa) 1 048 p. 2. 
F. Iliescu (C.S..M. Iasi) 964 p, 
3. T. Andrioaei (C.S.M. Iași) 
934 p : junioare I — 1. Tatiana 
Nicolaescu (Olimpia) 1 065 p, 
2. Iuliana Fodor (C.S.M. Iași) 
1 057 p. 3. Angela Stefan (Mi
nerul Aninoasa) 1 014 p ; ju
niori II — 1. C. Avrănean
(C.S.M. Iași) 1 045 p. 2. C. Dan 
(Voința Satu Mare) 905 p. 3. 
M. Firtea (Voința Satu Mare) 
865 p : junioare II — 1- Mi- 
haela Puiu (C.S.M. Iași) 1010

2. Eniko Gorbean (Voința 
Satu Mare) 967 p. 3. Carmen 
Bulbuc (Voința Satu Mare) 805 
D.
C.S.M. Iași 
Satu Mare 23 c.
Aninoasa 17

P.

Clasament
39

pe
D.

secții : 1.
2. Voința

3. Minerul

Li viu AXENTE — coresp.
D-

Z. COVACI coresp-

DECIZIA IN ULTIMUL TURNEU!

din tur- 
cum a 

clar că 
în spe- 
vor în-

numai trei puncte în urma Cri- 
șului. dinamovistii mai 
nu numai obținerea unei 
victorii în meciul 
un eventual meci 
șec al orădenilor 
matie în ultimul 
la București, golaverajul supe
rior puțind să-i ajute hotărî- 
tor. Sigur, toate cele afirmate 
oină acum sînt numai cîteva 
dintre „calculele" 
în ceea ce privește 
titlului de campioni 
la polo.

în turneul recent

speră 
noi 

direct, ci și 
egal sau e- 
cu altă for- 

turneu. tot

care se fac 
ciștigarea 
naționali

Handbal 
noastră o 
îndeosebi 
le. Am d 
cău și B 
Vîlcea, Ia] 
alte local] 
n-au putu 
departe 
cazuri, as 
de pildă, 
măcar niJ 
tii ale' ecl|

La Baia 
meciul h| 
s-au epui| 
Si dacă s] 
citate de] 
n-ar fi a 
de iubiton

Penultimul turneu al Diviziei 
„A" de polo, pentru locurile 
1—6. s-a încheiat duminică in 
bazinul Floreasca din Capitală 
o dată cu disputarea derby- 
ului Crisul — Dinamo, inedit 
în actuala ediție a campiona
tului prin prezenta in calitate 
de out-sider a campionilor, 
înaintea acestui turneu, oră- 
denii aveau patru puncte avans 
fată de dinamoviști. în urma 
comportării superioare 
neele anterioare. Așa 
început turneul, era 
formațiile bucurestene. 
cial Dinamo și Rapid,
cerca să stopeze cursa poloiș- 
tilor Crișului spre cel de al 
40-lea titlu. încă din primul 
meci, rapidiștii au fost aproape 
de scopul propus, care ar fi 
favorizat in primul rind for
mația dinamovistă. A doua zi, 
in jocul Dinamo — Rapid, prin 
rezultatul de egalitate consem
nat. sansele Crișului au crescut 
vertiginos, pentru ca în ziua 
a treia ele să Dară compro
mise (la un moment dat) 
replica peste așteptări a— 
listilor. revelația acestui 
neu. Așteptat cu deosebit 
teres, derby-ul Crișul — 
aamo a redat. Drin rezultatul 
înregistrat, cota de interes a- 
cestui ^campionat : distanțarea 
eventuală a orădenilor. antre
nat» de I. Alexandrescu, la 
șapte puncte ar fi însemnat, 
de fapt, terminarea competi
ției. Or. in aceste condiții, la

prin 
ste- 
tur- 
in- 
Di-

Doi sportivi de performantă, 
motocicliștii specialiști în dirt- 
track. Nicoiae Puravet Si An
ton Hack — campionul țării și. 
respectiv. un motociclist de 
primă mină, in anul 1984 — 
sînt din Arad. Ambii au concu
rat. pînă anul trecut, pentru 
asociația sportivă I.P.A. Sibiu, 
iar în prezent sînt legitimați 
la Steaua. 
Arad acum 
pentru că 
transfer, ci .
bună zi. conducerea de atunci 
a C.S.M. Rapid (Arad) a a- 
preciat că se poate renunța la 
acest sport și. evident, la pista 
de zgură pe care se „aleargă" 
la dirt-track. A rămas. în ju
rul terenului de fotbal, un rest 
din fosta pistă si un rest din 
mantinelă. Am examinat pista, 
apoi mantinela din lemn de 
fag. atit ceea ce a rămas din 
ea. cit și ceea ce a fost de
montat si expus degradării și 
ne-am gindit. așa cum gin- 
deste si actualul antrenor al 
secției de moto a C.S.M. Rapid, 
că pista poate fi refăcută. „în 
Arad — ne-a spus loan Lăză
rescu. unul din experimentatii 
motocicliști ai țării și. totodată, 
antrenor al secției moto — e- 
xista o veche tradiție în prac
ticarea acestui sport ; cu vreo 
7-8 ani în urmă. Puraveț și 
Hack, atunci juniori, aduceau 
pe stadion, la fiecare concurs, 
în jur de 10 000 de spectatori 
entuziaști, mari amatori de 
dirt-track, mulți dintre ei fiind 
6i constructori. în timpul lor 
liber, ai pistei de zgură".

Antrenorul Lăzărescu nu știe,

Ei au plecat din 
vreo Datru ani. nu 
i-ar fi tentat un 
pentru că. într-o

totuși, de ce a fost desființat 
dirt-track-ul arădean. Ca să 
aflăm, ne-am adresat conduce
rii clubului C.S.M. Rapid.

Ioan Todincă — 
— ne-a răspuns că 
făcea parte atunci 
cerea clubului. A emis o ipo
teză : „i 
cină tatii

Dorel 
dinte -— 
tea să 
sarului. 
care n-o cunosc. Poate știe Bi- 
riș, antrenorul de haltere, care, 
la data dezafectării pistei de 
zgură, era contabil al clubu
lui".

Gheorghe Biriș ne-a spus că 
„motociclismul pe zgură are 
tradiție la noi. Aradul fiind, 
pe parcursul anilor, o adevă
rată pepinieră de sportivi de 
performantă. Știu că. la con
cursuri. spectatorii veneau cu 
miile si. deci, sub aspectul 
rentabilității. pista era mai 
mult decît convenabilă. Sigur, 
nu invoc, astfel, singurul ar
gument care pleda pentru păs
trarea acestui sport în Arad. 
Dar, nici nu cunosc argumen
tele care să fi susținut des
ființarea acestui sport".

Cert este că în prima zi de 
discuții, la sediul clubului, 
n-am aflat mare lucru, adică : 
nimeni nu știa aproape nimic... 
S-a emis doar o presupunere, 
legată de un dispensar, care 
acum. însă, nu mai este, adică 
zgomotul nu mai are pe cine 
deranja. Dacă, intr-adevăr, de
ranja pe cineva...

în ziua următoare, doi in

președinte 
nu știe, nu 
din condu-

au mai limpezit 
dispariției dirt-track- 
Arad.

Corodan — fost pre- 
al Asociației sportive 
„Trebuia să fie ame-

LA II, IN CICLISM

STEAUA - DINAMO
GALAȚI, 9 (prin telefon). 

Cel de-al cincilea turneu al 
campionatului primei serii va
lorice a Diviziei „A“ la hochei 
a început marți pe patinoarul 
artificial din localitate, progra- 
mînd chiar din prima sa rundă 
un meci de mare atracție: 
Steaua — Dinamo, care s-a 
încheiat după multe emoții cu 
victoria echipei Steaua (6—4). 

cu 
din- 

echi-

Un alt joc așteptat 
interes . a fost cel 
tre Dunărea Galați, o 
pă care luptă să... predea ulti
mul loc din clasament. și 
C.S.M. Viitorul Gheorgheni, a- 
flată acum la mijlocul clasa
mentului și oarecum la adă
post de surprize. în ciuda a- 
cestui fapt am asistat la o 
partidă cu deplin angajament 
fizic, rapidă și abundentă în 
faze de mare spectacol, în care 
victoria a revenit gălățenllor, 
spre satisfacția spectatorilor.

Dar iată rezultatele și cîteva 
scurte consemnări de la aceste 
prime trei partide:

STEAUA — DINAMO 6—4 
(2—1, 2—2, 2—1), la capătul 
unui meci abundent în durități 
Si în care Steaua, după ce a 
condus cu 4—1 (min. 27), s-a 
văzut egalată 4—4 (min. 51). 
într-un final palpitant, în care

cred că din cauza ve- 
i dispensarului medical".

Hirșan — vicepreșe- 
- ne-a spus că „s-ar pu- 
fie din cauza dispen
sau din altă cauză, pe

6-4, IN DIVIZIA
dinamovistii au 
ritate numerică .. _ _
multe minute, steliștii au reu
șit să smulgă o victorie in ex
tremis ! Au înscris : Cazacu 2, 
Gerezuly 2, Antal și Nistor 
pentru Steaua, Costea, Keme- 
nessy, Bejan 
tru Dinamo. 
Becze, ajutat 
N. Enache.

dunArea
VIITORUL GHEORGHENI 4—1 
(1—0, 2—1, 1-0). S-ar putea 
spune că am asistat Ia un joc 
al ratărilor, mai ales la poar
ta echipei din Gheorgheni, 
unde, este drept, Kiraly a prins 
o zi excelentă salvind goluri 
gata făcute. Dar și tinerii ho- 
cheiști gălățeni au ratat une
ori din situații extrem de cla
re (Udrea, min. 26, Ungureanu 
min. 28). Au marcat: Burada 
— 2, Udrea și Dinu pentru 
Dunărea, respectiv Benedek. A 
condus la centru M. Presnea- 
nu, ajutat de E. Both și N. 
Dinu.

avut superio- 
timn de mai

și Tureanu pen- 
A arbitrat J. 

de St. Enciu și

GALAȚI—C.S.M.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — PROGRESUL MIER
CUREA CIUC 7—0 (3—0, 1—0, 
3—0). O partidă liniștită, cum 
se spune, „în familie", în care 
după ce Sport club a deschis 
foarte repede scorul în secun-

terlocutori 
cauzele 
ului din

Petru 
ședințe 
Rapid :
najat încă un teren de antre
nament, adiacent celui de fot
bal : ca să nu se complice lu
crurile. s-a renunțat la pista 
de zgură".

Cornel Stoichici — motoci- 
ciist : „S-a mers Pe linia mi
nimei rezistente, s-a renunțat 
la pistă, s-a demontat manti
nela. în ioc să se modifice. în 
condiții tehnice acceptabile, 
gardul ce separă terenul de 
tribune".

Se pare că acesta este ade
vărul. După cum se 
Puravet. Hack și alții 
tociclisti eunoscuti — 
revină în Arad, așa 
rezultat din discuția cu loan 
Lăzărescu și Cornel Stoichici, 
dind astfel un nou imbold a- 
cestui sport, iubit de arădeni. 
Dar nimeni nu s-a gîndit la 
refacerea pistei. Că a costat 
bani si muncă și că motoci
clismul pe zgură era iubit de 
spectatori, sînt aspecte, din pă
cate. neglijate si tot neglijat 
este si faptul că se pierde, din 
Arad, un sport tehnico-apli- 
cativ de tradiție si. astfel, mu
nicipiul de pe malul Mureșului 
nu mai poate fi tradiționala 
pepinieră a alergătorilor de 
dirt-track, după ce ani de zile 
a dat tării numeroși sportivi 
de performantă !

pare că 
— mo
tor să 
cum a

Alex. SOLOMONESCU

„A" DE HOCHEI
da 19, lăsînd impresia că va 
realiza un scor fluviu, a stins 
repede motoarele, partida în- 
cheindu-se cu un rezultat am 
spune onorabil pentru învinși. 
Au înscris Bella Naghy —2, 
Gereb —2, Baricz, J. Bartalis 
și Demeter, A condus la cen
tru G. Tașnadi, iar la cele 
două linii Șt. Eneiu și S. Dinu.

Miercuri, de la ora 13,30, au 
loc meciurile C.S.M. Viitorul 
Gheorgheni — Steaua, Progre
sul Miercurea Ciuc — Dinamo 
și Dunărea — S.C. Miercurea 
Ciuc.

Căiin ANTONESCU

Duminică s-a desfășurat in 
Capitală, pe traseul din Dru
mul Taberei, competiția p- 
ciistă dotată cu „Cupa Steaua", 
întrecerile s-au bucurat de o 
frumoasă organizare, fiind do
minate la seniori de reprezen
tanții 
zator. _ 
tierii asociației sportive STI- 
ROM. : ‘ ‘
cicliștii de la Voința și C.S.Ș. 
1. Iată rezultatele : seniori (39 
ture, cu sprinturi la 3 ture) —
1. M. Mărginean (Steaua) 61 p,
2. O. Tudorache (Steaua) 19 o,
3. C. Popa (Steaua) 10 p ; ju
niori mari (30 ture) — 
Buduroi (STIROM) 21 p, 
Tufan (STIROM) 19 p. 
Anton (STIROM) 16 p 
niori mici (12 ture, cu 
turi la 2 ture) — 1. S. Moldo
van (C.S.Ș. 1) 22 p. 2. C. Schran 
(Voința)" 16 p, 3. L. Apostol 
(Voința) 13 p ; juniori (roti de- 
montabile. 20 ture) — 1. N. 
Bîrsan (Voința) 18 p. 2. G. 
Marinov (C.S.Ș. 1) 12 p, 3. E. 
Panache (C.S.Ș. 1) 9 p ; înce
pători (10 ture) — cîstigător 
A. Grigore (STIROM).

O între 11—14 aprilie va avea 
ioc pe șoselele din preajma 
municipiului Brasov, competi
ția cu caracter republican, do
tată cu „Cupa F.R.C.", rezer
vată juniorilor. La alergări vor 
fi prezent» cei mai valoroși ti
neri reprezentanți ai sportului 
cu pedale din tară, concurent»» 
urmînd să participe la probele 
de fond, contratimp individual 
și alergări pe circuit. Progra
mul complet al acestei intere
sante dispute : 11 aprilie, ora 
10. fond — juniori mici, 50 
km, ora 15,30, fond — juniori 
mari, 80 km. Ambele curse vor 
avea loc pe șos. Brașov — 
ghișoara ; ÎS aprilie, 
contratimp individual.
— juniori mici, 15 km 
niori mari ; 13 aprilie, 
cursă de fond pe șos.
— Bran, 60 km — juniori mari, 
30 km — juniori mici ; 14 a- 
prilie, ora 10. curse pe circuit, 
20 ture — juniori mari. 10 ture
— juniori mic». Sportivii iși 
vor susține disputele pe Strada 
de Mijloc din municipiul Bra
șov. (G. Șt.)

clubului sportiv organi- 
la juniori mari de ru-

iar la juniori mici de

1. VI.
2. O.

3. Șt. 
; ju- 
sprin-

ora
10

Si-
10, 

km 
ju-
10,ora

Brașov

ADMINISTRAȚIA Df STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
S Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri 10 
aprilie a c., va avea loc în Bucu
rești. în sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 16,30. Numerele câștigătoa
re vor a radiodifuzate după cum 
urmează : Ia ora 19,00 pe progra
mul II, la ora 23,00 pe progra
mul I, precum și a doua zi, tot 
Pe programul I, la ora 8,55.

marele alese de dv. la această 
tragere !

• Pentru tragerea obișnuită 
LOTO de vineri 12 aprilie, mai 
sînt încă două zile la dispoziție 
pentru procurarea biletelor. Nu 
întîrziați și jucați din timp pu

• AUTOTURISME .DACIA 
1300“, importante sume de bani și 
excursii in R. D. Germană — a- 
oestea sînt cîștigurile care se a- 
cordă la tragerea excepțională 
Pronoexpres — Boxexpres ce va 
avea loc" duminică 14 aprilie a.c. 
Tragerea va consta din două faze 
cuprinzind 6 extrageri, indepen
dente una de alta, cu un total 
de 42 numere extrase, iar ciștigu- 
iile acordîndu-se pe 13 categorii. 
De reținut că se poate cîștiga și 
cu 3 numere din 6 sau 8 ex-

. încheiat 
am reținui preocuparea. în spe- 

, cial a celor mai bune formații
— Crișul, Dinamo. Rapid și 
Steaua — pentru un joc în vi
teză. cu multă mișcare în apă. 
Cum așa ceva nu este posibil 
decît în condițiile în care ju
cătorii dispun de o pregătire 
fizică corespunzătoare, se poate 
aprecia că la acest 
mai buni poloiști ai 
ponenti ai lotului 
tiv. stau destul de 
puțin convingătoare 
nalizarea acțiunilor.
care aminteam mareînd un nu
măr prea mare de ratări. Mai 
îngrijorător este că în rîndul 
„eroilor" s-au aflat jucători re
cunoscut! pentru eficacitatea 
lor : Hagiu, Moiceanu, Costrăș. 
Lejer, Gaiță, mai puțin expe
rimentatii Chefan. Nuțu și alții. 
Se impune, deci, o mai atentă 
nreocunare din partea antreno
rilor. a jucătorilor jn primul 
rind, pentru remedierea acestor 
deficiente, mai ales în perspec
tiva competiției principale a 
anului — Campionatele euro
pene din luna august, de la 
Sofia, cind prima noastră re
prezentativă TREBUIE să-și 
îndeplinească obiectivul propus
— revenirea 
tală.

Scriam la 
tia Steaua a 
neului. Dar 
cercați de antrenori în primele 
echipe 
pante au dat, . ________
randament corespunzător.

Pînă la încheierea campiona
tului (mai este de jucat un 
turneu), situația în clasament 
este următoarea :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

canitol cei 
tării, com- 
reprezenta- 
bine. Mai 
a fost fi- 
turneul de

in elita continen-

inceout că forma- 
fost revelația tur- 
și alti tineri în-

ale cluburilor partici- 
în general, un

3 404—256 59
4 409—234 56
7 329—219 49

CRIȘUL 
Dinamo 
Rapid 
Steaua 
Progresul 
Voința
Ar mai trebui menționat că

in cele cinci jocuri disputate, 
cei mai eficace jucători au 
fost : Cornel Gordan (Crisul) 
19 goluri înscrise. Viad Hagiu 
(Dinamo) 14 și Dorin Colceriu 
(Voința) 13.

Mihail VESA

Imagini?^ 
aspra dis\ 
handbal: 
Minaur S 
deasupra 
cători, da 
nu va p

Fd
nici să aa 
venit traJ 
meritul 1 
trenorilor] 
federației] 
tă de-a ] 
jocuri de 
prin rezu 
arena md 
plin acu! 
handbalul 
Iul — es 
mai iubit 
noastră. J 

Revenin 
naur — 9 
că o daj 
piibiii-iili-j 
a maramă 
pionilor ț 
în persaJ«■

REZULTATE DIN DIVIZI
In ultimele, etape ale Diviziei 

,.B“ de tineret la baschet au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : MASCULIN : Metalotehnica 
C.S.Ș. Tg. Mureș — Automatica 
București 193—SI (52—41), Oțel 
Inox Tirgovișie — Jiul Știința 
Petroșani 72—49 (25—22). C.S.U.
Brașov — Electrica Fieni 99—67 
(47—23). I.C.I.M. Brașov — Urbis 
București 64—69 (30—38), -------
Otelul -------- ~ Z
84—81 (48—41), Oțel Inox
distul — ----
(38—26). Comerțul C.S.Ș. Timișoa
ra — C.S.U. oțelul Galați 84—73 
(41—37). C.S.U. Brașov — Urbis 
95—79 (42—41), I.C.I.M. — Jiul
Știința 81—44 (45—27). Sodistul — 
Electrica 79—77 (40—46), Metalo
tehnica — Oțel Inox 62—59 
(26—23). Electrica — Carpați 
87—100 (41—54), Sodistul — Co
merțul 74—85 (32—52). Carpați — 
C.S.U. Oțeiul 92—104 (40—61), Au
tomatica — I.C.I.M. 66—51 (33—26), 
Electrica — Comerțul 73—84 
(34—36), Carpați — Automatica 
77—54 (52—42), Jiul Știința 
păți «6—96 (36—49).

c.s.u.
C.S.U. Brașov

— So-
C.S.S. Hm. Vîlcea 88—58

Galați

— Car-

FEMININ : Robotul
Bacău — constructorul

I.P.E.P.
C.s.ș.

trase. Biletele de 25 lei varianta 
au drept de participare la ambele 
faze ale tragerii, implicit la 
toate cele 6 extrageri ale aces
teia. Relații suplimentare, de la 
agențiile Loto-Pronosport și la 
vinzători; volanțl din întreaga 
tară.

• ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 APRILIE t 
Cat. 1 (13 rezultate) : 2 variante 
100% a 35.845 let. și 30 variante 
25% a 8.961 lei ; eat. 2 (12 rezul
tate) : 41 variante 100% a 1.364 
lei și 576 variante 25% a 341 lei ; 
eat. 3 (11 rezultate) : 751 variante 
100% a 160 lei și 7.485 variante 
25% a 40 lei.

Galati ’■ 
Autobuzul] 
ința C.sd 
(40—38). d
— UniverJ 
Cluj-Napd 
București 
(36—25). B
— Metalu 
(24—14, 
București 
(29—28, 5J 
nirea 
70—69 
P.T.T. 
C.S.S. 
69—68

13
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.CUPi

(U

bancă și. 
echipa A

Conduq 
Netoiiteh] 
(ambii 
peste gri 
deocamda 
la echipai 
rilă, de I 
campiond 
chipa r<| 
are acela 
club, iar I 
se află I

După d 
resort a I 
bine a f] 
a lotului 
binevenit] 
turneul I 
tut fi vd 
concurs, I 
balisti cil 
de progrl 
vare în I 
Gherasini 
tînăr) a I

«



HANDBALULUI REZIDA I

i țara 
>ublic. 
incia- 
i Ba- 
. Rm. 
iu, in 
>unelc 
ci pe 
unele 
orba, 
, nici 
volu-

entru 
teaua 
ă ore 
capa- 
i tot 
umăr 
dor-

ției pregătită de antrenorii Las- 
căr Pană și Petre Avramescu 
de a tace față unor întilniri 
decisive, așa cum vor fi cele 
de la 14 și 21 aprilie cu echi
pa sovietică S.I.I. Zaporoje. 
Avem ca argumente favorabile 
băimărenilor partidele cu Steaua 
(de la București, îndeosebi, și 
Baia Mare), cu Dinamo Bucu
rești (la' Baia 
rile jucate 
la ediție a 
iar „contra"

Mare), meciu- 
acasă în actua- 
„Cupeî I.H.F.", 
evoluțiile de la

Timișoara (cu Politehnica), 
București (cu Dinamo) și Iași 
(cu Steaua). în marea majori
tate a cazurilor, totul a pornit 
— în bine sau in rău — de la

I 
I I 
I 
I 
I

UCCESELE SALE!.. I

înaintea partidei dcrbij Dinamo - Universitatea Craiova NOTE... NOTE... NOTE... NOTE... NOTE...

CĂPITĂNII DE ECHIPĂ LA UNISON: 
„VREM SĂ REALIZĂM 

UN SPECTACOL DE CALITATE"

„ARGEȘUL* — 0 CORABIE ÎN DERIVĂ...
...CARE POATE AJUNGE TOTUȘI LA LIMAN9

îi

evoluția conducătorului de joc I 
Iosif Boroș. Cînd acesta a știut | 
•să imprime jocului ritm, să fa
ciliteze, prin manevre abile, g 
punerea în valoare a calităților I 
lui Măricel Voinea, Olimpiu • 
Flangea sau Gb. Covaciu, vie- 
toria s-a conturat clar. H. C. I 
Minaur realizînd si un specta- | 
col care adesea a fost aplaudat 
la scenă deschisă. în meciurile I 
în care Iosif Boroș s-a compli- | 
cat sau n-a găsit soluțiile cele 
mai bune pentru a deschide o ■ 
apărare fermă jocul a scăzut vi- I 
zibil ca nivel iar rezultatul • 
final a oglindit fidel situația.

La fel de importantă, in eco- I 
nomia jocului, este si evoluția | 
portarilor. Sportivi valoroși. Ni- 
colae Neșovici si Mircea Petran g 
au contribuit deseori hotărâtor I 
la succesul echipei lor. Mo- 1 
mentele lor de cădere s-au re- . 
percutat insă imediat asupra I 
activului formației, realizările I 
din atac fiind anulate de lipsa ■ 
lor de inspirație in momentele I 
cheie. •

1

Etapa de astăzi a Diviziei „A" 
este dominată, fără discuție, de 
partida-derby a campionatului 
Dinamo — Universitatea Craio
va ; o partidă așteptată cu ma
re interes de toți iubitorii fot
balului nostru. De prisos să mai 
amintim că ambele formații a- 
duc la rampă grosul purtăto
rilor tricoului reprezentativ, 
premisă pentru o partidă de 
spectacol cu valențe tehnice 
deosebite. Să notăm în acest 
context părerile celor doi că
pitani de echipă despre meciul 
care va umple, credem, DÎnJ la 
refuz tribunele stadionului din 
Șoseaua Stefan cel Mare. Mai 
tntii. să dăm cuvintul oaspeți
lor exprimat de căpitanul e- 
chipei naționale. Costicâ Ștefă- 
nesca : ..Știm ră Dinam* ■-> 
renaUt del*e la titlu și mai 
știm că Mi avem de luat • re- 
vaxsâ după iafriurrrea «feri
tă astă t*a mni la Craiova (n.n 
2—O De acrea, cred că meciul 
va fi foarte disputai. deschis 
oricărui rezultat. în ee oe pri
vește, dorim să realizăm îm
preună eu Dinam* on j*c de 
calitate, pe măsura bunelor a-

precieri făcute în presă. Și mai 
vrem să demonstrăm că Uni- 
versitatea Craiova rămine o 
echipă de valoare a fotbalului 
românesc". Iată și părerea di- 
namovistului Marin Dragnea : 
„Ne prezentăm la start cu to
nusul unei victorii muncite la 
Rm. Vileea, insă nu uităm că 
jocul cu echipa lui Lung este 
un joc greu. Universitatea Cra
iova Fiind o echipă de calibru, 
cum se spune. întotdeauna în- 
tilnirile noastre au avui o 
înaltă cotă de spectaculozitate, 
cum cred că va fi și astăzi. Fă
ră discuție, ne gindim Ia vic
torie, fiindcă sintem hotărîți 
să ne jucăm în continuare eu 
ardoare șansele la titlu !“

Pentru amatorii de statistici 
să amintim că in palmaresul de 
pînă acum al întîlnirilor Dina
mo — Universitatea Craiova 
jucate la București (20 de me
ciuri) echipa olteană a realizat 
O singură victorie (2—1) și pa
tru rezultate de egalitate (cel 
mai recent 2—2. in 1930). Ce 
va f astăzi * Vom vedea (S. 
Tr»* da firesc*).
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Aici, în carențele manifestele ■ 
uneori in coordonarea jocului și I 
în apărarea buturilor proprii se • 
află explicația unor evoluții 
sub cota obișnuită. Am vorbit I 
despre aceste lacune acum — | 
în preajma manșelor finale ale 
„Cupei I.H.F." — pentru a a- g 
trage atenția întregului colectiv I 
asupra necesității unei maxime 1 
concentrări în pregătire, pentru . 
a sublinia obligația unei evo- I 
Iuții omogene, in care trebuie I 
ca fiecare component să dea cel 
mai înalt randament. Handba- I 
liștii băimăreni pot și trebuie | 
să-și dubleze valoarea prin am
biție, dîrzenie. prin spirit de g 
sacrificiu. în finala competiției I 
continentale „Cnpa I.H.F.", ei • 
reprezintă nu numai clubul 
Minaur, Baia Mare și Maramu- I 
reșul. ci întreg handbalul romă- I 
nesc și au datoria să facă totul 
pentru creșterea prestigiului I 
lui internațional Avem convin- I 
gerea că stă în putința acestei 
formații o victorie de prestigiu • 
(ne-a do'vedit-o în atitea grele I 
examene interne și intemațio- • 
nale), care ar îmbogăți substan
țial cartea sa de vizită ti ar I 
aduce o mare bucurie iubitori- | 
lor de handbal din țara noas
tră. |

Hrisloche NAUM

ARBORII IHPtl Of ASTĂZI I DIVIZIEI „A“
Dinam.□ — Univers lalea Cra

iova : N. Diaesca ; GA Cm- 
stanti* (ambii din Rm. VOcea) 
și D. Gioia b (PSteșt:) ;

„Poli- Timișoara — Politeh
nica Iași : C. Tcodoresca ; N. 
Gogoașă (ambii din Buzău) «t 
M. Axente (Arad) ;

S. C. Bacău — F. C. Argeș : 
D. Petrescu : R Matei * M. 
Lieă (toți din București) ;

F.C.M. Brașcv — Rapid : M. 
Neșu ; T. Bone (ambii din O- 
radea) și S. Neeșalesen (TTreo- 
viște) ;

F.C. Bihor — Chimia Rm 
Vilcea : M. Constant! nesc» ; c.

Ioueseu si E. Pătrașeu (toți 
dir București) :

F C. Baia Mane — Sportul 
studențesc : A. Mnstătea ; A_ 
Nieaiesea iambii din Pitești) 
ă O. Streng (Oradea) ;

F.C. Olt — Gloria Buzău : 
▼. Ort (Meâgidia) t M. D«n- 
eea (Bucunesti) si Gr. Maeavei 
(Deva) ;

Steaua — A S^A Tg Mureș : 
C. Gteeergtee (Suceava) ; V. Tl- 
temv (Dmt>:ta-7Y. Sever j) și 
▼. AnteM (Tas) ;

Corvinu! — Jiul : A. Gbeer- 
gbe (P. Neamț) : T. Cmeeaau 
(Tecuci) și M. Stâaesms (Iași).

F. C. Argeș (de două ori 
campioană a țării, in 1971/1972 
și 1978/1979. de mai multe ori 
pe podiumul campionatului în 
ultimii 15 ani. pe locul 4 anul 
trecut), echipa primului club de 
fotbal de la noi. a ajuns, iată, 
intr-o situație critică. După un 
tur de campionat oarecum liniș
tit — cu un punct ciștigat pe 
stadionul actualului lider. Stea
ua, și pierdut apoi în fața 
campioanei. Dinamo —, F. C. 
Argeș a capotat în partida cu 
Universitatea Craiova pe stadio
nul ei din Trivale în finalul 
primei părți a întrecerii și de 
atunci s-a deteriorat serios e- 
chilibrui acestei echipe, care nu 
și-a mai găsit cadența. Cu —2 
la adevăr, nu era. totuși. o 
tragedie la început de retur 
pentru o formație de calibrul 
..Argeșului". Echipa a pierdut, 
insă, startul de primăvară, prin 
înfrîngerea suferită în meciul 
cu Steaua. Punctul ciștigat Ia 
Brașov a fost repede cedat în 
fața Gloriei, accentuînd toate 
contradicțiile din interiorul lo
tului. Florin Marin a plecat. 
Dorel Zamfir nu mai vrea să 
joace la F, C. Argeș, lotul s-a 
subțiat mereu (din vina cui. 
oare ?) și Dobrin s-a retras de 
la conducerea tehnică. Că „Ar
geșul" a pierdut o sumedenie 
de jucători, e un adevăr incon
testabil. „Hai să-i numărăm" — 
ne spunea Leonte Ianovschi, 
după meciul de duminică. Și 
împreună cu acest neobosit cău
tător de talente i-am... numă
rat : Speriatu. Radu II. Bărbu- 
lescu. Eduard. Nițu, M. Zamfir,

lonașcu. Turcu. C. Lazăr, An- 
cuța. toți formați ta F. C. Ar
geș ; plus Roman si Tulpan, 
plecați in vara trecută. în to
tal 12 ! Sigur. în schimbul u- 
nora dintre aceștia. F.C. Argeș 
a primit alții, nepiteșteni. care 
Ia prima ocazie au dat... bir cu 
fugitii. exemplul cel mai con
cludent fiind Durei Zamfir.

Lotul oiteștenilor s-a subțiat 
mereu... Este, intr-adevăr, o 
cauză. $• totuși. F. C. Argeș 
mai ar? destui jucători buni, 
care at> demonstrat de mai 
multe ori toate calitățile nece
sare unor jucători divizionari 
„A". îl are pe Stanca. unul 
dintre cei mai constanți apără
tori libero din fotbalul nostru ; 
îl are pe Moiceann, devotat, 
bătăios și util : ii are pe lo- 
vănescu. Turna. Jureă, Nica, 
Badea, mijlocași și atacanți eu 
o mare experiență competițio- 
nală. Ei bine, tocmai acești ju
cători au evoluat cu mult sub 
posibilitățile lor, fără aplombul 
din alte meciuri, cum spuneam 
in încheierea cronicii partidei 
cu F. C. Olt. Si de cite ori nu 
i-am văzul jucind bine ! Sin
gurul cu circumstanțe atenu
ante — Iovănescu. abia refăcut. 
Acești jucători. ei in primul 
rînd. au MAREA OBLIGAȚIE 
de a redresa corabia. Tot așa 
cum clubul F. C. Argeș trebuie 
să se alerteze, acum, cit încă 
nu-i prea tirziu. Pentru că în
că nu-i tirziu. iar „Argeșul" a 
demonstrat și în alte ocazii că 
are resursele depășirii unor si
tuații dificile.

Laurențiu DUMITRESCU

STĂRI DE SPIRIT DIAMETRAL OPUSE
Această nouă infringere a 

Politehnicii Iași suportată du
minică pe teren propriu a scos, 
practic, formația din Dealul 
Copoului din cursa pentru evi
tarea retrogradării, soarta ei 
fiind acum pecetluită. Conștient 
de situația existentă. Grigore 
nișei — președintele secției, 
spanea : _Aenm na Be mai ră- 
mine deeit să reluăm totul de 
la capăt, dar na oricum, â a- 
nalizind in profunzime cauzele 
rare au dus la această aedorită

ȘTIRI • ȘTIRI

INERET LA BASCHET
-90), Textila C.S.Ș. Gheorgheni 15—51
Vo- (40—23). ,.U- II — Mobila 76—11

1—75 (40—39), Voința Sf. Gheorghe —
•iești Prahova C.S.U. 70—13 (30—41),
;orul C.S.U. Constructorul — Textila
T.T. 78—€3 (32—29), Politehnica II —

■—63 Metalul Salonta 52—47 (24—14),
ești Textila - Mobila 72—89 (38—35).
—47 „U“ II — Voința Sf. Gheorghe

II 92—80 (52—40).
*—58 Corespondenți : C. Aibu. P. Du
ll- mitrescu. S. Nicolescu, M. Avanu, 

iova Șt. Crețu, I. Stanca, C. Gruia, 
1 — S. Gioruoiu, O. Bălteanu, FI. Je- 
•bila cheanu. E. Teirău. D. Diaconescu, 
•otul N. Tokaerk. M. Macovei, șt. 
a — Darvasi, 1. Toth.

PRIMUL TEST INTERNATIONAL
testabile : viteză în execuție, 

— fantezie, clarviziune, precizie 
în aruncările la coș. Poate fi 

izut, încercat cu curai, este opinia 
el. noastră, la echipa națională de 

iton seniori, ca o soluție pentru 
ostu postul de conducător de joc. 
ame Au mai avut evoluții remar- 
sînt, cabile și pot fi urmăriți în 
Iuții continuare : loan Constantin. 
Dhî- Valentin Pogonaru. Alexandru 
: al Panaiteseu, Doru Rădnlescu. 

e- Victor Iacob, Marian Marina- 
mai che. Antrenorii lotului de ti

de neret. Mircea Cîmpeanu și Dan 
sscu Berceanu, au obligația de a 
, căuta mereu, deoarece, după

de cum s-a văzut, ei au reușit.
• și intr-o perioadă destul de scurtă, 
tare să alcătuiască o echipă care a 
;ură avut evoluții apreciate de cei 

în prezenți la turneu.
pu- Ii așteptăm acum Pe baschet- 
de baliștii noștri la întrecerile 

let- balcanice, care vor avea loc 
tive intre 15 și 19 mai la București, 
no- în compania echipelor națio- 
ivă. nale ale Iugoslaviei. Greciei, 
irtc Bulgariei și Turciei.
on- Paul IOVAN
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• ABBirai iomAxi feste 
HOTABZ. Partida de assăzi n - 
tre Videoton și Zeiezaieear, din 
cadrul Cupei U.E F.A„ va ft con
dusă de o brisadă de arbori dm 
tara noastră avtndu-i In centru 
pe L Igna. ajutat la linie de ■- 
Fetreseu șt I. Vetea. De aseme
nea. IntBnlren de Jiiaifl din 
C.E dintre Cipru și
cane se va disputa astăzi la Li

• DtVUlOSAZ» GLOUA
BESITA ABE O NOUA COXDt- 
CEEE. Președia-ete asoeaapei eme 
C. viatmea, tar ec aducerea een- 
nieă a 'ost preluată de O. Foaie.
• ASTAZL ETAPA rvTEBME- 

otAXK LA (rsiotl Ca tn fie
care vacantă de primăvară a ete
rilor. astăzi, de la ora 1*. este

stare de fapte, renuulind tot
odată la acei jucători care au 
exagerat eu pretențiile — și ei 
viat multi — lăsând in schimb 
pregătirea pe plan secundar. 
Este o realitate care a generat 
disensiuni ia sinul echipei, 
afectând iu mare măsură eoezi-
unea sufletească, ducindu-ne 
tabagauaL- retrogradării".
rests este adevărul pentru 
in meciul cu F.C.M. Brașov, 
lingă numeroasele defecțiuni
părute evident, pe toate planu

»e 
A- 
că 
pe 
a-

massol, va fi arbitrată de M. 
Salomir. alert L

rile ftizie, tehnic, tactic), ju
cătorii ieșeni au abordat parti
da fără vlagă fără putere de

luptă, fără dirzenie, intr-un cu
vin t fără dorința de victorie, 
calități văzute in... tabăra bra- 
șoveană. Și pentru că a venit 
vorba de echipa de sub Umpa, 
trebuie să remarcăm capacitatea 
de efort exemplară a tuturor 
jucătorilor care s-au angajat în 
luptă cu toate energiile, ceea 
ce le-a permis să fie mereu 
primii la minge, să cîștige ma
joritatea duelurilor cu adversa
rii direcți. Marele ciștig al 
compartimentului defensiv s-a 
numit fundașul Moldovan, de
butant in Divizia „A“, un jucă
tor tinăr de numai 22 de ani,' 
transferat de la divizionara „B” 
Tractorul Brașov, care l-a a- 
nihilat in proporție de sută la 
sută pe vîrful Damaschîn. în 
plus. întreaga echipă a acțio
nat ca un tot unitar, repliindu- 
se la unison și declanșînd nu
meroase contraatacuri tăioase,' 
care au surprins apărarea Ie
șeană. F.C.M. Brașov a obținut 
la Iași o victorie extrem de 
prețioasă.

Gheorghe NERTEA

• Surprinzător, dar, duBtinlcă. pe „Cen
tralul* craiovean nu s-a auzit deloc «Hai 
-știința- Îndemnul de Încurajare al su
porterilor Universității, ci doar „Hal 
«Poli» mănunchiul de timișoreni care 
și-au însoțit echipa favorită de Pe Bega 
pe Jiu cîștigind „meciul" lor cu galeria 
craioveanâ. Se spune că craiovenii sint su- 
pârați pe echipa lor pentru că a pierdut 
partida cu Sportul studențesc !?! • Multe 
similitudini între partida din toamnă din
tre ,,Poli" Timișoara șl Universitatea Cra
iova și returul de duminică : Ia centru a 
fost același arbitru (Dan Petnescu), s-a în
registrat același rezultat, iar golurile le-au 
înscris aceiași jucători (Cîrțu și Irimescu). 
Chiar și... cronicarul a fost același 1 • 
„Nici acum nu ne-am revenit după punctul 
pierdut acasă in partida cu Rapid, afirma 
înaintea meciului de la Pitești Constantin 
Deliu, președintele 'clubului F. C. Olt. Sper 
mult să recuperăm azi acel punct...". Și 
F. C. Olt nu numai că l-a recuperat, dar a 
șl ciștigat unul in plus. • Cu 15 minute 
înainte de finalul meciului din Trivale, un 
copil de mingi a intrat și a oprit balonul 
înainte de a ieși afară din teren. La sem
nalizarea tușierului D. Buciumam Igna, 
cane dictase aut de poartă, a revenit ș» a 
acordat fireasca minge de arbitru și, la 
atacul care a urmat, era gata-gata ca F. C. 
Argeș să Înscrie ! • Cum a fost la gol. 
Cristian ? l-am întrebat, după meci, pe 
portarul piteștenilor. „Mingea a șters ușor 
piciorul lui Stancu și a fost suficient, deși 
m-am Întins cit anr putut...", ș Tn acțiunea 
fermă de promovări a Chimiei Rm. Vileea. 
doi jucători se îndreaptă cu pași siguri 
spre lotul primei formații : Gheorghe și 
Stancu. Antrenorul I. Oblemenco, prezent 
ia jocul din deschidere de pe stadionul 
din Zăvoi, se declara satisfăcut de evoluția 
acestor veritabile talente. • In meciul de 
ia Buzău, arbitrul Șerban Necșuiescu, pe 
Ungă lipsa de autoritate pe care a mani-

tesiat-o a eoaux șl o greșeală elementară, 
reperată *■ de pabtac. Dup* executarea unei 
Xvlturî libere, coptul medie-masor a in
trat utiempeauv pe teren, la o accidentare 
a tai Stoica ceea ee a făcut ea Jocul să 
se desfășoare aproape iei minut și cu par- 
tre.parea.. persoetaktiui med real. Intr-un 
tirziu, arbitrul a oprit meciul, dar a reluat 
jocul nu eu * minge de arbitru, ei eu * 
.-.ouă lovitură hberă (TT1). • Meciul spe- 
-a-.;e:-r Ce :» B=lz a IM BM* ce ar 
trebui că fie mereu ac aeei al speranțelor, 
adică tribune pline. Joc frumos rivalitate 
sportivă. S-a remarcat de la Gloria-Lueea- 
fărul craiovean ui Badea, tehnician fin. 
care desctr.de parcă din Bălăci șt Cîrțu. • 
Pentru cronicari, această splendidă bază 
sportivă a Gloriei Buzău are un inconve
nient : masa presei e pe partea opusă, de
parte de vestiarele care fac și ele, cu viața 
lor rurnu toasâ parte din meci. Credem că 
se poate găsi o soiuție ia un s-ad:on a 
cărui elegantă scară exterioară de acces 
ne amintește spirala de la... River Plate • 
Duminică. Înaintea meciului din Ciulești. 
Alexandru Boiler, vicepreședintele clubului 
băimărean. privea eu nostalgie terenul de 
joc : „Pe acest stadion am debutat acuta 
13 ani ca jucător in Divizia „A", intr-un 
meci Rapid — A S.A. Tg. Mureș. Atunci 
am pierdut. Azi, la revenirea mea in Ciu
lești, in calitate de conducător de eiub, 
sper să plecăm eu un punct 1". Au lipsit 
numai două minute... • In tur, la Baia 
Mare, gazd„le au învins Rapidul cu 1—0 
în... min. ts. Acum, Rapid s-a revanșat in 
min. 88! Cum s-ar zice... egalitate ! • Cam 
prin min. 75 cînd bălmărenll trimiteau con
secutiv a treia minge, departe, în tribune, 
observatorul federal Gh. Stai eu opina t 
„Așa nu pot obține punctul pe care și l-au 
propus 1 Dacă ar ataca, ar realiza mai 
mult ; giuleștenii au ajuns la cota maximă 
a nervilor, s-au dus cu toții în atac, și ar 
putea fi surprinși pe contraatac". Băimă- 
renii însă au crezut numai în 0—0 — au 
scăpat printre degete un punct pentru că... 
nu au cutezat la... două ! • Duminică, la 
masa presei a stadionului Giulești, mulți 
cronicari și scriitori. t)ar șl destui care nu

au nici o treabă cu condeiul. Poate Ii no
tează cineva și 11 poftește acolo unde lșl au 
locul ! • Cu o plagă vânătă, acoperită cu 
un plasture mare, pe coapsa dreaptă, 
Cora* a jucat, totuși. Șl a jucat bine, dar 
a ratat câteva ocazii bune, tn min. tă, 
Insă • urmări* mingea trimisă spre poartă 
de Fi. Grigore șl a marcat. „Un gol pe 
care Cora* D merita", spunea cineva. Ața 
a fost. • Duminică. ..tirul" șuturilor lui 
Hagi n-a mai fost așa de precis. Loviturile 
libere s-au lovit de zid sau au trecut peste 
poartă. Ne-a surprins însă lipsa de inspi
rație (tocmai la ei) din min. (C. dnd *-a 
aflat singur cu portarul, doar La 8 rz, ți 
dnd a șutat in acesta, deși putea plasa 
balonul cu mare ușurință In poartă. • Re
plica Jiuhii a surprins pe toată lumea de 
pe stadionul din ..Regie", inclusiv pe ju
cătorii gazdă. Din păcate, combativitatea 
unora a fost Însoțită de multe ori de nervi 
ți durități. Surprinzător, chiar căpitanul de 
echipă. BăJuță. pină acum un jucător co
rect, cuminte, a dat tonul. El l-a faui-at, 
de pildă, tare, pe lorgulescu și acesta a 
început să-I fugărească pe teren (se due
lau căpitanii 121), in timp ce M. Sandu ae 
repezea după M. Popa. A fost doar una 
din neplăcutele scene pe care arbitrul M. 
Axente, cu o indulgență nepermisă, le-a 
tratat cu... duhul blindețil. Așa că nu ne-a 
mai mirat dnd Șerbănică, Pană sau dăltlță 
l-au certat pe arbitru, de parcă Axente era 
jucător șl ei erau... arbitri. • Dintre in
ternaționalii Hunedoarei, singurul care ți-a 
argumentat valoarea prin jocul de la Tg. 
Mureș a fost Gabor. Spectatorii ar fi vrut 
să savureze prestațiile lui Klein și Mateuț, 
dar ambii au evoiut șters, neconvingător 
(Mateuț fiind ți înlocuit, de altfel). O fi 
vreo relație între aportul lui Mateuț din 
teren ți atitudinea lui. din ultima vreme, 
,.de infatuare șl țîfnă" (după cum avea să 
ne declare ing. Gelu Simoc, președintele 
secției de fotbal a Corvinului) ?

ț
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MARATONIȘTI ROMANI
„CUPA

• „Cupa mondială" la ma
raton se va desfășura simbătă 
(lemeile) si duminică (bărbații) 

i pe un traseu în localitatea ja
poneză Hiroshima. La întreceri 
participă pentru prima oară și 
un grup de atleți români : A- 
driana Andreescu, Doina Pop, 
Elena Murgoci și Doina Miclăuș, 
respectiv Alexandru Chiran, 
Petre Brînaru, Gheorghe 
torca și Gheorghe Sandu, 
ratoniștii noștri, însoțiți 
C-tin Nourescu, antrenor fede
ral și Gheorghe Boghean, an
trenor, au plecat în cursul "Zi
lei de ieri la Hiroshima.

LA

Mo-
Ma

de

o Tradiționala competiție de 
început de sezon a mărșăluito
rilor, dotată cu „Cupa primăve
rii" a programat duminică în
trecerile etapei a doua, pe un 
traseu în parcul Herăstrău. Iată 
citevă rezultate : fete : copile :

MONDIALĂ»
Alexandrlna Baltă (Dinamo), 
începătoare : Mirele Stefîrcă
(Din.), junioare III : Mihaela 
Nlcolescu (CSȘ Reșița), junioa- 
re II: Gabriela Bancsov (CSȘ 
Reșița), junioare I : Nelia Cîr- 
joi (CSȘ Reșița), senioare : Ga
briela Tobă (CSȘ Reșița) ; băr
bați ; copii s L. Exarcu (Din.), 
începători : I. Marinescu (CSM 
Craiova), juniori III : D. Dat- 
cu (CSȘ XI C-ța), juniori II : 
V. Androne (Farul C-ța), ju
niori I : C. Ercioiu (Steaua), 
seniori: Gh. Frecăteanu (PTp. 
Duminica are loc etapa a treia, 
pe traseul din str. Maior Co- 
ravu.
• Probele combinate din ca

drul concursului republican de 
juniori III de la Cluj-Napoca 
au fost cîștigate de Dana Pot- 
log (CSȘ 5 Buc.) cu 3875 p la 
pentatlon și Bogdan Tudor 
(CSȘ 5) CU 4022 p la hexatlon.

ACTUALITATEA LA POLO
de

R. D. GERMANA. Sportul constituie o preocupare importantă 
pentru studenții Institutului pedagogic din Ertart. Majoritatea 
celor 1600 de studenți participă, in mod regulat, la antrena
mente in 20 de ramuri sportive. Iar 04 de echipe iau parte la 
diferite competiții oficiate de fotbal, baschet, volei ele.

SUEDIA. In urma unui cutremur de pămînt. Inîllnirea de 
tenis dintre Chile și Suedia, din cadrul „Cupei Davis", progra
mată inițial la începutul Iul martie, a trebuit să fie amînată. 
Meciul a fost reprogramat pentru 19—21 aprilie. In vederea lui. 
Hasse Olsson, căpitanul nejucător al Suediei, a făcut cunoscut 
lobul care urmează să efectueze deplasarea în Chile și din care, 
spre surprinderea specialiștilor, lipsesc jucători de bază ca 
Mats Wilander, Anders Jarryd și Joakim Nystrbm, care în pe
rioada aceea se vor afla în concurs la... Houston, în* Texas ! 
Au tost selecționați Henrik Sundstrom, Stefan Edberg, Jan 
Gunnarsson șl Stefan Simonsson. Reamintim că echipa suedeză 
este actuala deținătoare a „Cupei Davis".

S. U.A. Robert Helmick, președintele Federației Internaționale 
de calac-canoe. a fost recent ales în funcția de președinte 
al Comitetului Olimpic American (U.S.O.C.). Helmick, care are 
48 de ani. a fost în tinerețe jucător de polo. El este .tatăl a

isai

ks

NEAPOLE. Competiția 
polo pentru juniori (sub 18 
ani). „Turneul celor șase na
țiuni". a fost cistigată de e- 
chipa Italiei cu 9 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 
Iugoslavia și Olanda cu dte 
7 p. Spania 5 p. R.F.
2 p și Franța 0 p. în ultima 
zi a Întrecerilor au 
gistrate rezultatele : 
Iugoslavia 9—8,
R.F.G. 12—11, Olanda 
ta 17—5.

LONDRA. în capitala Angliei 
se desfășoară un 
participarea unor 
seniori. Iată cîteva dintre re
zultatele înregistrate : Suedia 
— Canada 19—9. Suedia — El
veția 18—4, Franța — Canada 
11—6.

Germania

fost înre- 
Italia — 

Spania — 
Fran-

turneu 
echipe

cu 
de

patru copii, dintre care unul, John, a făcut parte din echipa 
națională de pentatlon modern.

U.R.S.S. Hotelul „Cosmos" din Moscova va fi. locul de des
fășurare a unul mare turneu internațional de șah care urmează 
a avea loc între 11 șl 28 aprilie. Startul competiției va fi luat 
de 14 mari maeștri Internaționali, iată lista participanțiloir : 
Spillman (Marea Britaanie), Ivkov (Iugoslavia), Ftacnik (Ceho
slovacia), Rodriguez (Cuba), Torre (Fillpine), Gheorghiev (Bul
garia) și Polugaevski, Gheller, Razuvaiev, Dolmatov, Sveșnikov, 
Ramanișin, Vaganian și Tukmakov (toți din U.R.S.S.).

OLANDA. Fostul campion olimpic la Tokio și de mai multe 
ori campion al lumii Anton Geesink a fost propus ca membru 
în Comitetul director al Federației internaționale de judo. 
Geesink. In vîrstă de 50 de ani, funcționează ca antrenor la 
Utrecht, el fiind recunoscut ca un mare specialist al acestui 
frumos sport.

MAREA BRITANIE. Galezul Steve Jones, care deține cea 
mal bună performanță mondială la maraton (2.08:05,0) de anul 
trecut, din octombrie, de la Chicago, și-a propus să corecteze 
acest rezultat. Prilejul îl va avea la 21 aprilie, la marele ma
raton internațional care se va desfășura la Londra. Jones, are 
25 de ani și este de profesie tehnician.
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DE-ALE STATISTICII SPORTIVE

După ce simbătă, la Londra, celebrele echipaje de 8+1 ale 
Universităților din Oxford și Cambridge și-au disputat cea de 
a IM-a regată, iată că in 
Fi nu doar una, ci două ! 
forțele in Brazilia, la Sao

în fotografie, aspect de 
cu schiful Oxford-ului in

zilele următoare va avea loc... revanșa. 
Cele deuă ambarcațiuni îți vor măsura 
Paulo și la Rio de Janeiro.
la intilnirea de simbătă, de pe Tamisa, 
prim plan. Telefoto : A.P.—AGERPRES

„CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Urmare din pag. 1)

Schultz (R.D.G.) la un schimb 
de lovituri dure, care puteau 
provoca un k o. rapid dacă cei 
doi sportivi ar fi avut mai 
multă precizie. Preda se do
vedește mai activ decit Schultz 
Si. in ultimul rund, reușește 
un fulgerător croșeu de dreap
ta, care-1 obligă pe adversarul 
său să asculte numărătoarea 
arbitrului. Schultz 
dar nu mai poate 
rafalelor lui Preda

reia lupta 
face fată 

și cedează

dit în tot cursul meciului. Cel 
care a reușit lovitura de k.d. 
a fost Nistor. sportivul mongol 
fiind numărat de două ori. în 
aceste condiții, victorie dară 
și meritată în palmaresul cam
pionului român.

Sortii au stabilit ca adversar 
si pentru campionul „penelor". 
Nicolse Talpoș, ... 
tiv din R. P. Mongolă. Biar 
Namjilap. In 
greș. Talpos ne-a plăcut 
deosebi in primele două 
duri, când a fost superior ad
versarului său, un bun tehni-

tot un snor-

evident pro- 
în- 

run-

REZULTATE TEHNICE
Șchtopu b.p. D. Oghlrin (R. P. Mongolă), S. 

. M. Gîndac, Pek Ian Nam (R.P.D. Coreeană)
—_______  ._______ ____________ 1 s G- Dambadomdogtn

(R. P. Mongolă) b.ab. 1 I. Farag (Egipt), E. Preda b.ab. 3 T. 
Schultz (R.D.G.), E. Kuprenski (Bulgaria) b.p. B. Liasu (Ni
geria). B. Maachou (Algeria) b.ab. 3 T. Fîșie ; semimljlocie : 
R. Tlhon b.p. F. Moritz (R.D.G.), B. Alexandrov (Bulgaria) 
b.p. A. Hadj (Algeria). V. Citea b.p. Kim Ciang Ghil (R.P.D. 
Coreeană), P. Ayodelle (Nigeria) b.p. B. Avdik (Iugoslavia), 
C. Duvergel (Cuba) b.ab. 3 M. Roman, ' cocoș :Piong Song O 
(R.PJ9. Coreeană) b.p. S. Leca. S. Ramos (Cuba) b.ab. 1 I. 
Lavrente, H. Alesandr (Bulgaria) b.p. M. Naumann (R.D.G.), Iu 
Ian Ho (R.P.D. Coreeană) b.ab. 2 S. Nicollc (Iugoslavia). R. 
Nistor b.p. A. Deremlin (R.P. Mongolă); pană : N. Talpoș b.p. 
B. Namjilap (R.P. Mongolă), C. Stancu b.p. N. Mestete (Nige
ria), Nam Kung long (R.P.D. Coreeană) b.p. K. Șandor 
(Iugoslavia), R. Meier (R.D.G.) b.p. J. Vrba (Cehoslovacia), E. 
Quiala (Cuba) b.p L. Călian ; mijlocie : D. Maricescu b.ab. 1 
J. Joe (Nigeria) ; grea : U. Owlgho (Nigeria) b.p. E. Draghia.

Semimuscă : D.
Valdes (Cuba) b.p. «i. uuruau, ren. « 
b.p. O. Sidorenko (U.R.S.S.); semiușoară

prin abandon. La aceeași ca
tegorie. evoluție spectaculoasa 
a campionului continental Emil 
Kuprenski (Bulgaria). El a a- 
vut un adversar, pe cit de ne
cunoscut. pe atît de dificil : 
Braimoh I.iasu (Nigeria). Cei 
doi ne-au oferit o partidă cu 
lovituri puternice si multe mo
mente de suspens. In ciuda 
croșeelor șl directelor de k.o., 
care au fost plasate cu gene
rozitate de ambele părți, me
ciul a durat trei reprize. Vic
toria a revenit la puncte lui 
Kuprenski.

Cea de a doua reuniune a 
zilei a fost gala „cocoșilor" și 
„penelor", la 
disputîndu-se 
Unul 
mărite 
ferit 
noștri 
nia
(R. P. Mongolă), 
tacat 
tind

cian. Deși pregătirea fizică 
nu i-a permis un final tot atît 
de eficace, Talpos a obținut o 
victorie la limită in fata unui 
sportiv valoros.

aceste categorii 
cîte 5 partide, 
meciurile ur-dintre

cu mare interes l-a o- 
campionul 

Relu Nistor, 
lut Anhabai

..cocoșilor" 
în compa- 

Deremiin 
Nistor a a- 

sustinut cu serii, evi- 
destul de bine contrele 

cu care adversarul său l-a pîn-

Cum ar fi, oare, sportul fără 
stafistteă 7 Ar fi, probabil, ca o 
minoare fără sare șt piper, ori 
ca un meci de fotbal fără... spec
tatori. Pentru foarte multi dintre 
iubitorii sportului, statistica este 
una dintre fațetele cele mal fru
moase și mar. strălucitoare ale 
aottvitățu desfășurate pe stadioa
ne, kt săli, pe pirita pe poli
goane șl patinoare. Astăzi este 
de neoonoeput sportul fără o a- 
nume statistică a sa, pe care i- 
ntțLații — dar șl al ti amatori — 
se străduiesc s-o interpreteze tn 
fel șl chip, să tragă concluzii, 
să stabilească măsuri pentru vii
tor, căd statistica nu este doar 
o simplă joacă, un amuzament, 
așa, tn completarea Întrecerii 
sportive. Statistica este astăzi o 
treabă foarte serioasă, făcută de 
oameni serioși, intr-un scop se
rios, care este îmbunătățirea con
tinuă a nivelului performanțelor 
dintr-o disciplină sau alta. Că 
mai stat și statistici să le zicem 
glumețe, asta este ou total altce
va. Au dreptul și oamenii să se 
amuze.

Iată, de pildă, o statistică de 
sezon, legată de activitatea „Cir
cului alb" oum este denumită 
seria aceasta parcă fără de sfflr- 
șlt de concursuri din cadrul 
„Cupei mondiale", tn ufitimele 
zile, competițiile au fost treouite 
dincolo de Atlantic. Cei 160 de 
concurenți, antrenori, tehnicieni 
au străbătut peste S3 000 de kilo
metri, ducând ou ei 800 perechi 
de schiuri și... 16,2 tone de ba
gaje. Un amănunt : numai cam
pionul mondial Plrmln Zurbrig
gen a transportat cu el. la con-

cursul 
da. IS 
cauza excedentului de bagaj, 132 
de valize șl sacoșe nu și-au pu
tut Însoți proprietarii cu aceeași 
cursă de avion !

... Teoretic, o lovitură de pe
deapsă la fotbal, la handbal ori 
un șut de penalitate la hochei 
n,u poate fi apărată. Așa stînd 
lucrurile, ar fi trebuit, poate, ca 
de să fi fost transformate di
rect tn goHurl. Din fericire, le
giuitorii sportulliui n-au procedat 
așa. șl bine au făcut, acordlnd, 
tx>tușL o infimă șansă sl echi
pei penalizate. Ctt de „mică" este 
această șansă se poate constata 
dta numărul — totuși ____
al... ratăriitar acestor penalități. 
Iată, tn acest sens, o situație a 
șutariilor de penalitate diin 
plonatal nord-amerimn de 
Chd. La actuala ediție a 
petițid, au fost dictate 16 
fel de penalități, dintre 
doar jumătate au fost 
tizate tn goluri.. Reușita de nu
mai 90% este foarte mică în ra
port CU................................
care au 
naliitate. 
cută la 
care le-au apărat ! 
deosebire de fotbal,_ _______
unde aportul unul portar la apă
rarea unui 14 m poate fi. mai 
mullt sau mal puțin, rodul inspi
rației sale sau al întimplăirii, la 
hochei, dimpotrivă, un portar 
calm, stăpîin pe nervii săi. au 
reflexe prompte, poate rezolva 
cu brio astfel de situații litn'tă.

... La meciul de box între Li
vingstone Bramble șl Ray „Boom

de la Panorama in Cana- 
perechl de schiuri. Din

mare

cam- 
he- 

com- 
ast- 
care 

concre-

nlvelull valoric al celor 
executat șuturile de pe- 
dar ea trebuie totuși tre- 
„acțiv" pentru portarii 

Căci, spre 
să zicem,

Boom" Mancini, la Reno. în Ne
vada, grație unul ordinator mon
tai pe o latură a ringului și a- 
nume programat de ..Sports In
formation Data Base", o societa
te de informatică din New Jer
sey, s-a putut ști ou precizie, 
după fiecare repriză șl apoi la 
Încheierea meciului, cite directe, 
croșee, upercuturi etc. a dat și a 
primit fiecare dintre combatanți. 
Statistică -pură șl absolut precisă! 
La un meci anterior între cei doi 
boxeri, oiștii gat de Bramble prin 
r.s.c. tn repriza a 14-a. ordiniato- 
rul a arătat niște cifre care, pur 
și simplu., par de necrezut. Ca o 
adevărată mașină de pumni, 
Mancini a dat ... 1408 de lovi
turi, deci o medie de 108,31 de 
lovituri pentru fiecare repriză. 
Din acest total, cu care s-ar 
putea d&rtma chiar șl un zid (•), 
doar 336 de lovituri și-au atins 
ținta, ceea ce înseamnă că Mian
oint a aruncat pumni, tn stingă 
șl-n dreapta, fără nici o adresă, 
în schimb, din cete 880 de lovi
turi pe care le-a dat adversarul 
său, 4«4 au ajuns la „adresă", 
ceea ce a șl contribuit La victo
ria lui Bramble, prin oprirea 
mediului..

Ca ntilne, prin extinderea fo
losirii unor astfel de ordinatoare, 
rolul arbitrilor judecători se va 
diminua treptat, pînă la dispa
riție. Dar în acest caz pe cune 
se vor mai răzbuna spectatorii, 
care tot vor fi nemulțumiți de 
o anume decizie ?

Romeo VILARA

TELEX • TELEX •
ATLETISM • Concurs de pră

jină la Monaco : 1. Vlgneron
(Franța) 5,56 m. 1. Lian Xueren 
(B. P. Chineză) 5,46 m — record. 
3. Abada (Franța) 5,36 m • Cro
sul „Pradelle", la Lozzo dl Ca- 
dora (Italia), a fost cîștlgat de 
vest-germanul Herle cu 25:37,4 — 
9 km.

AUTOMOBILISM • Cuplul 
Juha Kankunnen (Finlanda) — 
Fred Gallagher (Anglia) pe ..To
yota Cellca turbo" a * ‘ *
raliul Marlboro Safari.

BASCHET • Turneu 
la Mannheim (R.F.G.): 
Austria 71—56, R.F.G. 
54—53, Austria — Anglia 45—71, 
Italia — Cehoslovacia 82—75. Iugo
slavia— R.F.G. B 95—73, Iugoslavia 
— Italia 83—82, R.F.G. B — Ceho
slovacia 81—71, Turcia — Suedia 
76—66, R, P. Chineză — Olanda

invlns In 
in Kenla. 
de juniori
Polonia — 
— Anglia

R. P.

FOTBAL meri dicwie
PRIMA MANȘA 

A SEMIFINALELOR 
„CUPELOR EUROPENE"

loc
semifinalelor 
, eveniment

în șase orașe au 
tur ale s 
europene".

Astăzi, 
partidele 
..Cupelor 
fotbaliști.: care polarizează inte
resul Iubitorilor sportului de pe 
continent și din lume. într-o a- 
semenea fază, mal ales, toate 
jocurile se anunță pasionante și 
chiar dacă azi, fiind prima man
șă, nu vom cunoaște finalistele 
(ele urmînd să fie desemnate la 
24 aprilie), totuși. In bună mă
sură, echipele care obțin acum 
rezultate bune, mai ales tn de-

plasare, pot spera să ajungă în 
faza finală.

In „Cupa campionilor europeni" 
atrage atenția îndeosebi jocul de 
la Torino, unde Juventus susți
ne o tntîlnire de prestigiu cu 
Bordeaux. Formația italiană (fă
ră fundașul central Brîo — acci
dentat) dorește desigur să ră- 
mînă printre laureatele cupelor 
europene (ea este deținătoarea 
,,Cupei cupelor"). în timp ce Bor
deaux, lideră autoritară în cam
pionatul Franței, ambiționată de 
succesul din „sferturi" în fața e- 

• chipei Dniepr. va face tot posi
bilul pentru a realiza un scor 

In etapa de simbătă La
s-a arătat a fi în mare 
marcînd cele două puncte 
formația sa în jocul cu

In „Cupa U.E.F.A." două sem
ne mari de întrebare : în parti
dele dintre Inter (lipsită de a- 
portul lui Collovati. Blni și Ferri) 

” ’ —................. Miguel
echipa 

(absen-

TELEX • TELEX
59—64. Turcia — Olanda 69—59. 
Suedia — R. P. Chineză 97—74. 
Spania — Franța 91—58. S.U.A. — 
Bulgaria 96—62, Bulgaria — Fran
ța 88—79.

JUDO • La Kiev s-a desfășura» 
Spartachlada armatelor 
Ion Pușcașu s-a clasat 
doi la categoria ..open' 
rian Albișoru pe locul 
categoria semlmijlocie

SCRIMA • C.M. de tineret de 
la Arnhem s-a încheiat cu proba 
de spadă. In finală : Herve Făget 
(Franța) — Serghei 
(U.R.S.S.) 10—4.

TENIS • tn turneul 
oare de la Nisa, după 
pus de suedezul Svensson (6—3. 
3—6, 6—3), Florin Segărceanu a 
fost întrecut de un alt suedez 
Carisson. cu 6—4, 6—4.

prietene, 
pe locul 

șl Ma- 
trei la

Kostrarev

de califi
ce a dis-

strfns. 
combe 
vervă, 
pentru ______ ____ . .
Lens. In oelălalt meci, Liverpool 
(deținătoarea trofeului). în reve
nire de formă, nu va avea pro
bleme prea mari cu Panathinaikos 
(fără internaționalul Tarassis — 
suspendat).

tn. „Cupa cupelor", se detașează 
întîfnirea dintre Bayern Munchen 
și Everton. Prima a cîștlgat greu 
partida din semifinala „Cupei 
R.F.G." cu Monehengladbach 
(1—0, gol marcat în min. 100 de 
Lerby), in timp oe simbătă, în 
campionat. Everton 
fața lui Sunderland 
învingătorilor fiind 
Gray — 2, Steven 
să consemnăm, că 
cit și Bayern se îndreaptă spre 
cucerirea titlului de campioane 
ale țărilor respective, tn celălalt 

că Rapid 
Vienă, ca gazdă, este favorită in 
întîlnlrea cu Dinamo Moscova, 
deși are trei jucători suspendați : 
Kienast, Brueici și Weber. în 
timp ce oaspeții vor -apare fără 
Golovnia.

a triumfat în 
(4—1, golurile 
semnate de 

și Sharp). Și 
atît Everton

med, se presupune

cu Real Madrid (fără 
Angel) șl Videoton (eu 
completă) cu Zeteznicear 
tează Berjan).

CAMPIONATE
OLANDA (et. 24) : Sparta — 

Maastricht 1—0, Excelsior — 
Twente 1-2. Ajax — Zwolle 2—1. 
Alkmaar — Haarlem 1—1, Sittaid
— Eindhoven 2—1, Den Bosch — 
Volendam 0—0. Deventer — Ker- 
krade 3—1. Utrecht — Breda 2—0. 
Clasamentul : 1. Ajax 41 p (23 j). 
2. Eindhoven 37 p (24 j), 3. Feye- 
noord 35 p (23 j)... 17. Breda 13 
p. 18. Zwolle 12 p.

U.R.S.S. (et. 6) : Tbilisi — Ros
tov 2—1, .Erevan — Zenit 1—0, 
Kutaisi — Voronej 1—0, Baku — 
Spartak 2—2, Torpedo Moscova
— Dinamo Moscova 1—2, Dniepr
— Vilnius 5—0 Odesa — Minsk
0—2, Dinamo Kiev — Alma Ata 
3—0. Clasamentul : 1. Tbilisi p, 
2. Spartak 8 p. 3. Kiev 7 p......
17—18. Zenit și Odesa cu cite 2 p 
(penultima din 5 j).

ANGLIA (meciuri restante) : 
West Bromwich — Aston 
1—0. Norwich — Ipswich 
Queen’s Park — West Ham 
Sunderland — Newcastle 
Stoke City — Luton 0—4. Clasa
mentul : 1. Everton S9 p (32 i),
2. Manchester Utd. 65 p (34 j).
3. Tottenham 61 p (33 j) etc.
• Finale în turneul de juniori 

de la Cannes.: locurile 1—2 : Ita
lia — Danemarca 2—1 : locurile 
3—4 : Franța — Olanda 1—1 (6—5 
după 11 m) ; locurile 5—6 : An
glia — Scoția 1—0 ® A luat sfîr- 
șit competiția de cădeți de la 
Saint-Malo: locurile 1—2: U.R.S.S.
— Scoția 1—0 (după prelungiri», 
locurile 3—4: Cehoslovacia — Bel
gia 1—0 ; locurile 5—6 : Franța — 
Polonia 2—0 0 Turneul de juniori 
de la Villeurbanne : Juventus 
Torino — Hercules Alicante 2—1.

Villa 
0-2, 
1—2, 
0—0,
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