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După etapa a 24-a a Diviziei ^A“ de fotbal

CINE DESFACE APĂRĂRILE
MEREU MAI ERMETICE?

De foarte multă vreme nu 
am mai avut perspectiva unui 
derby atît de hotărîtar si pa
sionant ca acela pe care n 
vom urmări duminică si care 
opune pe lider (liderul celor 
nouă victorii consecutive în 
deplasare !) echipei care a 
prins aripi în acest campionat 
(Sportul studențesc). Sigur că

ale celorlalți 
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3. Steaua
4. Univ. Cv.
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sament sui generis 
punct al Universității Craiova 
in disputele cu „ceilalți trei*.
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acest da- 
este unicul

Majaru și-a încheiat „slalomul" in careul advers și a plasat 
mingea pe lingă portarul (Vodă) ieșit. Așa s-a deschis scorul 
în partida Steaua — A.S.A. Tg.
3—0 pentru bucureșteni

Mureș, încheiată cu scorul de 
Foto : Iorgu BĂNICA

Steaua rămîne favorita prin
cipală la titlu ca urmare a 
avansului de puncte, dar con
turile nu sînt încheiate. Și a- 
firmația nu e formală, deoa
rece Sportul studențesc s-a 
dovedit, cel puțin pînă acum, 
liddrul „campionatului în pa
tru". cum se obișnuiește a fi 
denumită 
puternice 
tulul, un 
5cază de 
fată de

Spre confirmare, iată clasa
mentul „campionatului de pa
tru". rezultat din înregistrarea 
meciurilor-derby. toate fiind 
derbv-uri în raport cu jocu
rile mult mai puțin aprinse

întrecerea celor mai 
echipe ale campiona- 
cvartet care se deta- 
la o etapă la alta 

.restul plutonului".

Remarcabilă — pe_ de altă 
parte — este și evoluția Spor
tului studențesc, echipă fără 
înfrîngere în „campionatul 
cvartetului".

Steaua, care nu a jucat cu 
nici un adversar din cvartet 
în acest retur, are deschisă 
pista. O eventuală victorie a- 
supra Sportului studențesc în 
meciul de duminică i-ar oferi 
perspective și în această 
dispută mai curlnd teoretică, 
dar nu lipsită de farmec. Pe 
de altă parte, o victorie a 
Sportului studențesc ar face

loon CHIRILA

(Continuare in pag. 2—3)

Relu Nistor (dreapta) ata
ci fi ta fața unui
adversar valoros — Iu Iun 
Ho (R. P. D. Coreeană)

Foto : Aurel D. NEAGU

Turneul international de box „Centura de aur11
*

SURPRIZE DE PROPORȚII ÎN GALELE DE IERI!
• P. Bornescu l-a învins pe campionul mondial P. Romero & Al. Hristo (Bulgaria) 
și R. Nistor - rivali in semifinale, după calificări spectaculoase @ Azi, in două 

gale, .semifinalele* promit spectacole pugilistice de calitate
Zi fierbinte și ieri la Pati

noarul „23 August*, -înde, in 
cadrul a două gale, au avut 
loc ultimele meciuri prelimina
re, meciuri care asigurau în
vingătorilor dreptul de a lupta 
in semifinalele Turneului inter
național de box „Centura de 
aur*. S-a luptat cu ambiție, 
știut fiind faptul că o victorie 
in această ultimă zi a ,j " 
turilor" asigura un loc pe 
diurnul de premiere.

Indiferent de ce se va 
intimpla in continuare, 
mai mare surpriză a actualei 
ediții a „Centurii de aur* a 
furnizat-o „semigreul* nostru 
Petre Bornescu. Avînd ca ri
val unul dintre cei mai buni 
pugiliști din 
mondial ..en 
mero (Cuba), 
s-a întrecut 
turnînd toate
El a abordat partida cu Ro
mero cu un curai si o hotărîre 
deosebite, loviturile sale dure, 
punindu-1 în situații grele 
pe Romero încă din primul 
rund. Upercuturile de stingă 
la ficat si-au atins aproape cu 
regularitate ținta, slăbind for
ța de luptă a cubanezului. Am 
asistat la schimburi tari de 
ambele părți. Romero fiind în 
permanentă un adversar deo
sebit de periculos. în rundul 
doi. 
nrasnică 
la față 
dează : 
diat la 1 
acest i 
urmărit 
cioare. 
că în luptă toate forțele, 
banezul-se... eliberează de două 
ori de proteza dentară, semn

DIN PROGRAMUL DE AZI

,sfer- 
! PO-

mai 
cea

lume, campionul 
titre* Pablo Ro- 
sportivul român 

pe sine. răs- 
pronosticurile.

Bornescu reușește
i contră de 

și... tribunele
Romero este

podea și numărat ! Din 
moment meciul este 

de spectatori în pi- 
Cei doi sportivi arun- 

Cu-

o nă- 
stinaa 
explo- 
expe-

Foto: Ion MIHAICA

Turul de cap al lui 
ștefan Rusu i-a a- 
dus numeroase vic
torii in arena mari
lor competiții

Dupfl participarea lotului de lupte greeo romane ia unele turnee internaționale

A PRINS CONTUR ECHIPA REPREZENTATIVĂ
PENTRU APROPIATELE CAMPIONATE EUROPENE

In vederea participării la a- 
propiatele Campionate euro
pene (23—25 aprilie) de lupte 
greco-romane, sportivii din lo
tul reprezentativ al tării noas
tre. însoțiți de antrenorul fe
deral Ion Corneanu si de an
trenorul principal al lotului. 
Ion Cernea, au participat la o 
suită de turnee internaționale : 
„Ivan Podubnîi" (U.R.S.S.). 
„Mihaly Matura" și „Cupa Eli
berării" (Ungaria). „Nikola Pe
trov" (Bulgaria) și „Marele 
premiu al R. F. Germania". 
Au fost, firește, turnee de pre
gătire și verificare ale luptăto
rilor noștri fruntași in com
pania multora dintre adversarii 
pe care îl vor reîntîlni la 
competiția continentală. Pen-

tru unele amănunte, cit și pen
tru o privire de ansamblu a- 
supra acestor turnee, în pers
pectiva participării la „euro
pene". am purtat o discuție cu 
cei doi reputați tehnicieni, din 
care am retinut multe aspecte 
interesante.

Mai întâi, faptul că cele mai 
importante forțe în arena lupte
lor greco-romane și-au întine
rit garniturile, dar n-au re
nunțat nici Ia unii luptători 
cu Îndelungată activitate com- 
petițională. Bunăoară, printre 
luptătorii sovietici — cei mai 
valoroși, atît pe plan european, 
cit si pe plan mondial — a- 
flati la aceste turnee au fost 
Kamil Fatkulin (cat. 57 kg), 
Teimuraz Abhazava (82 kg) și

Igor Kanighin (90 kg), mari 
campioni Încă de pe vremea 
lui Berceanu, Gingă si Marti- 
nescu. Apoi, am retinut punc
tele de vedere ale celor doi 
antrenori privind comportarea 
luptătorilor noștri — fapt ce 
ne interesa, de fapt. în mod 
deosebit. La prima categorie 
de greutate. 48 kg, cu regret 
trebuie să spunem că 
avea reprezentant la 
natele europene de la 
Tinărul Nicolac Onica, prezent 
Ia această categorie după re
tragerea lui Constantin Alexan
dru. a fost încercat Ia două

nu vom 
campio- 
Lelpzig.

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag 2—3)

SEMIFINALA I, ORA 15,30
SEMIMUSCA :

Clang iun Toi (R.P.D. Coreeană) — Krasimir Clolakov (Bulgaria) 
Dumitru Șchlopu — Pek Iun Nam (R.P.D. Coreeană)

COCOȘ :
Serghel Tomașenco (URSS) — Akpabio Samson (Nigeria) 
Alesandr Hristo (Bulgaria) — Relu Nistor

SEMIUȘOARA.:
Ion Stan — Idel Torriente (Cuba)
Gaar Dambadomdogin (R.P. Mongolă) — Emil Kuprenskl (Bulg.) 

SEMIMIJLOCIE :
Rudei Obreja — Tihon Roman
Alesandr Bogomil (Bulgaria) — Candelario Duvergel (Cuba) 

MIJLOCIE :
Vasile Florian — Bernando
Buschiev Flulko (Bulgaria)

GREA :
H ermenegi nd o
Dljan Kirilov

Comas (Cuba) 
— Doru Maricescu

— Gheorghe PredaBaes (Cuba) 
(Bulgaria) — Vladimir DolgunI (URSS)

SEMIFINALA A II-A, ORA 18,30
musca :

Kim Ci Hen (R.P.D. Coreeană) —
Marin Vișan — Luis Felipe Valdes

PANA :
Ionel Panaite — Nicolae Talpoș 
Nam Hung long (R.P.D. Coreeană)

UȘOARA :
Bănuț Nicolae — Leontin Sandu 
Florian Tircomnicu — Dragomir Iile

MIJLOCIE MICA :
Angel Espinosa (Cuba) — Mihail Tacov (Bulgaria)
Valentin Mihai — Alexandr Samonin (URSS) 

SEMIGREA :
Marcel Marcu — Dumitru Senciuc 
Petre Bornescu — O. Kevin (Nigeria) 

SUPERGREA :
Gheorghe Ciobanu — Petar Stolmenov (Bulgaria) 
T. Pirjol — calificat fără adversar

Brahld Brahimi (Algeria) 
(Cuba)

— Edilberto Quiala (Cuba)

că resursele sale fizice sînt pe 
sfîrșite. Dar regulamentul este 
neiertător în această privință 
și Romero primește un aver- 

pro- 
să o 
final 

i nu-1 
Petre 

ne-a oferit. poa- 
carierei sale. Un 

urma căruia a primit 
de învingător la 

în fata campionului 
Romero 1 în altă 

considerată pînă la

tisment. împreună cu 
teza pe care este obligat 
poarte pînă la final. Un 
fierbinte, un final pe care 
vom uita multă vreme. 
Bornescu ne-a oferit, 
te. meciul carierei sale, 
meci în 
decizia 
puncte 
mondial 
oartidă.
meciul lui Bornescu drept ..me
ciul vedetă" al galei secunde.

Dragomir Hie a 
entuzias mantă 
puncte în fata
Cubei la categoria ușoară. Ra- 
damez Castillo !

Cel mai frumos meci al zilei 
(și poate al întregii competiții 
de pină acum) l-au oferit „co
coșii* Relu Nistor și Iu Iun Ho 
(R.P.D. Coreeană). A fost un 
meci de mare tensiune, urmărit, 
cum se spune, cu' sufletul la 
gură de spectatori. încă din

Petre HENȚ
- Pau! 1OVAN

reușit si el o 
victorie la 

campionului

(Continuare in pag. a t-a)

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CANOTAJ FOND
• Valeria Racilă și Veronica Cogeanu (U.T. Arad), învingătoare 

la 2 visle • Dinamovistele bucureștene au ciștigat cursa de 8+1

TIMIȘOARA, 11 (prin telefon). 
Campionatele republicane de ca
notaj fond au continuat joi, pe 
Bega, cu probele rezervate se
nioarelor. Una din cele mal dis
putate curse ale zilei a fost cea 
de 2 visle. ta care porneau ca 
mari favorite două echipaje : 
U.T. Arad și Metalul București, 
in prima ambarcație evoluau Va
leria Răcllă, campioană olimpică 
la simplu șl mai tinăra el oolegă 
de club Veronica Cogeanu, com
ponentă a lotului reprezentativ. 
Antrenorul emerit Stelian Petrov 
a alcătuit barca „Metalului" 
două experimentate vîslașe : 
tie Țăran, medaliată cu aur 
J.O. de anul trecut in finala 
4+1 visle șl Mariana Trașcă,
prima oară campioană republica
nă la această probă. Au învins, 
la capătul unei frumoasa lupte, 
sportivei’ de la U.T. Arad, mal 
bine sincronizate, mal judicioase 
in dozarea efortului. Valeria Ră
cită și Veronica Cogeanu au par
curs distanța de 6 900 m în timpul 
de 27:19,5. cucerind titlul de 
campioane republicane. Pe locu
rile următoare : Title Țăran, Ma
riana Trașcă (Metalul) 27:31,3, 3.
Antșoara Bălan, Florlca Manta 
(Dlnamo București) și Maria Gli- 
aor, Marla Mustețea (Politehnica 
Timișoara) 27:47,5.

O cursă așteptată cu interes de 
iubitorii acestui sport, aflați joi.

cu 
Tl- 

la
de 
nu

In număr mare, pe malurile În
verzite ale Begăi, a fost șt cea 
de 8+1. Mal bine pregătita pen
tru acest Început de sezon, cano
toarele de la Dlnamo București 
au Încheiat cursa In forță, reu
șind să obțină cel mai bun timp. 
Echipajul, alcătuit din multe me
daliate olimpice, a fost condus - 
de Olga Bularda, unul dintre cele 
mal bune strocuri ale noastre. 
Rezultate : 1, Dlnamo București 
(Olga Bularda, Rodlca Arba, Ane
ta Mihail, Maria Frldoiu, Angeli
ca Barabaș, Luminița _ ._T'_ 
Adriana Chelarlu, Doina Bălan + 
Ecaterina Oancia) 23:23,0 
pia București 24:09,3 3. 
București 25:01,2 4. C.S.U. 
trucțil-Bucureștt 27:33,2.

Nici o problemă pentru dublii. 
Metalul, ta cursa de 2 rame. Trei 
echipaje la start — toate de ta 
Metalul ! Așadar, o minl-regatâ 
în familie, asupra căreia vom re
veni. Clasament e 1. Anlsoara 
Oprea, Maricica Cârpaci 27:18,1 
2. Florlca Barbu, Anca Boaresca 
29:01,7 S, Mariana Morar, Car
men Huțanu 33:59,7.

Ra merii șl vîslașll seniori vor 
debuta ta campionatele republi
cane de canotaj-fond vineri după 
amiază.

Furcilă.
2. OUm- 

Voința 
Cons-

Vnsile TOFAN



Campionatul national de hochei

DINAMO ÎNVINGE
TURNEUL F.I.R.A. PENTRU JUNIORI
® Echipa României din nou pe podium, după 
multi ani £ Nivel foarte ridicat al competiției spe
ranțelor rugbyului Q Candidaturi pentru prima 

noastră reprezentativă

(Prin telefon).
..liniștită*4. în 

au riști gat la

O nouă ediție a competiției cu cea mai amplă deschidere 
din lumea rugbyului juvenil — Turneul F.I.R.A. pentru 
juniori — a avut loc. săptămina trecută, la Bruxelles. 
Echipa noastră a ocupat, cum se știe, locul trei in clasamen
tul final, ceea ce Înseamnă un progres, dacă ne reamintim 
că anul trecut, la Varșovia, ea evoluase în a doua grupă 
valorică, cîștigîndu-și dreptul de a urca în plutonul frunta
șelor. Cum a fost turneul din Belgia ? — iată întrebarea de 
debut a convorbirii avute de redactorul nostru Geo Raețehi 
cu antrenorul federal VALERIU IRIMESCU. conducătorul 
delegației.

„Competiția a avut o va
loare foarte ridicată, cele mai 
multe dintre participante 
demonstrind a spectaculoasă 
creștere tehnică și tactică. 
Progresul sportului eu balo
nul oral este evident încă 
de Ia acest sivei, al speran
țelor". Care ar fi aprecierea 
de ansamblu asupra compor
tării tinerilor noștri rugbyș- 
ti ? -Echipa a evoluat in ge- 
oeral bine. Ea s-a impas oct 
in partida eu selecționata 
R.F.G., rezultatul. 32—13. 
fiind eoneludenL A urmai 
meciul cu Italia, campioana 
ediției precedente, din Polo 
nia. eu numeroși titulari de 
atunci in componentă. Am 
pierdut ea 1!—3 an Joe pe 
care, dacă ar fi avat aaai 
multă experiență eompeti- 
tională. juniorii noștri l-ar fi 
putut câștiga. O dată dispu
tată această fază a întrece
rii. din rrupa I selecționata 
Italiei o-a calificat in finală 
(eu Franța, eistiritoare* ce
leilalte crupe). In vreme ce 
-XV--le nostru a luptat pen
tru .bruni* ea formația Com
unii Sovietice. dtuată pe 
poziția secundă in acria a 
doua*. O întâlnire ta care 
dorința victoriei, a ascensiu
nii pe podium era dublată

GALAȚI. 11 
După o rundă 
care favoritele 
scoruri categorice, campionatul
primei serii valorice a Diviziei 
„A” de hochei a 
cu o etapă ceva 
in care 
constituit 
Miercurea 
București.
2 și 3 in 
care victoria a revenit absolut 
meritat formației dinamoviste 
(2—1). In acest fel s-a limpezit 
lupta din fruntea clasamentului, 
Steaua distanțîndu-se de echi
pa din M. Ciuc la 5 p : 42—37.

DINAMO — S. C. MIERCU
REA CIUC 2—1 (1—0, 
1—0), la capătul unui 
foarte frumos, poate cel 
frumos al acestui turneu, 
pină acum. Excelentă prestația 
portarului dinamovist Gh. Hu
tu. Au marcat : Lukacs și Mo- 
roșan. respectiv Z. Nagy. A ar
bitrat N. Enache.

CSJft. VIITORUL GHEOR
GHENI — PROGRESUL

continuat, joi. 
mai animată, 
de afiș” l-a 
dintre S. C. 
si Dinamo 
pe locurile 

în

..capul 
meciul

Ciuc
clasate 

acest campionat.

0—1, 
meci 
mai 

de

Raid la bazele SPIRITUL
de teais ta Capitală MAI

primăvara șl-. tatzat 
io drepturi depline.

• ÎN PARCUL SPORTIV PRO
GRESUL. Inceplnd de luni 15 
aprilie pe terenurile bine cunoscu
tei arene bucureșteae ae va des
fășura. timp de o «ăpcămirâ. 
„Criteriu: de primăvară* la te—-., 
prima competiție de anvergură a 
sezonului în aer Uber. TGervală 
saiiorilor și tumorilor. In ve
derea găzduirii In condiții opti
me a acestui eveniment ipo.n. 
Unind insă seama șl de neveue 
proprii, conducerea duhului bu- 
cureștean (președinte Nieotae Mj- 
reșan) a început devreme ame
najarea terenurilor. Antrenorii T 
Frunză, S. Sperneac. aproape în
treg personalul clubului au fărut 
eforturi pentru ca întil „centra
lul* mare (anul trecut acest te
ren pe care se joacă meciurile 
de „Cupa Davis* a fost =eg’_- 
jat). apoi cel zlalte suprafețe de 
joc să fie date ta folosință cil 
mal repede. Acum se poate juca 
pe toate cele 11 terenuri. Zgura 
este asigurată In cantități Îndes
tulătoare. fileurUe au fost recon
diționate sau înnoite. „Criteriul 
de primăvară” poate să înceapă !
• LA CENTRUL REPUBLICAN 

DE PREGĂTIRE „23 AUGUST”, 
în ziua vizitei noastre activitatea 
era In toi. Alături de muncitorii 
repartizați de I.E.A.B.S., la pre
gătirea celor 10 terenuri lucrau 
antrenorii Alexe Bard an (coor-

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 10 APRI- 

: 1. Dinamo — „U“ Craiova 
2. ,,Poli“ Timișoara — .J’oii* 
1' ț 3. S. C. Bacău — F. C. 

ggeș X ; 4. F.C.M. Brașov — 
pid Buc. X ; S. F. C. Bihor — 
imia Rm. V. 1 ; 6. F. C. Baia 

Mare — Sportul stud. X 
pit — Gloria Buzău 1 ; 8. 
Liverpool >— Panathinalkos . , 
h Juventus — Bordeaux 1 ; 10.

pid Viena — Dinamo Moscova 
II. Bayern MGnchen — Ever

ton X ; 12. Intern azlon, ale —
Heal Madrid 1 ; 13. Videoton — 
Zdeznicear 1. Fond total de cîș- 
tlguri : 632.702 lei.
• CÎȘTIGUBILE TRAGERII 

LOTO DIN 5 APRILIE : Cat. 1 : 
1 variantă «% — 
Cia 1300 ; cat. 2 : 
a 36.063 Jei și 6 
&.016 lei ; cat. 3 : 
3.699 lei ; cat. < : 
2.398 Iei ; cat. 5 : v«x^x^
â 651 Id ; cat. 6 s 321,25 variante 
ă 302 lei ; cat. X : 1.742,75 va- 
friante a îOO lei. Report la cate
goria 1 : 500.000 Iei, Autoturismul 
^Dacla 1300* de Ia categoria 1,

12.

7. F. C. 
F. C.

i ;

autoturism EXa- 
2 variante 100% 
variante 25% a 
26,25 variante a 
40,50 variante a 

149,25 variante

SERIA

turuldupă

SERIA I :

SERIA A n-a :

o
1
2
3

3 3
3 2
3 1
3 0

6
5
4
3

6
5
4
3

0 
1
2
3

Dinamo 
Viitorul

275:241 
278:236 
270:271 
233:306

de astăzi pînă dumi- 
Capitală (seriile I $i 

$i la Constanta (seria 
Desfășurarea intere- 
întrecerilor primului

276:221 
248:235 
244:271 
244:285

3 3 
3 2
3 1
3 0

DINAMO BUC. 
C.S.U. Sibiu 
Farul
„Poli* Buc.

1. DINAM
2. „U“
3. I.M.U.A
4. Rapid

V. Hu- 
respec-

pe S. C. Miercurea 
formația învingătoare 

— și încă bine — ju-

f
<A\\\\\\\\\\\\\

1. I.C.E.D. C.S.Ș. 4
2. steaua
3. Academia Mit.
4. „Poli* Iași.

g\\\\\\\\\\\V>

Călin ANTONESCU

Chi-

am reținui că

♦

1.
2.
3.
4.

con- 
mi-

fie- 
la...

pînă in ultimele 15 
Realizatori : Răcean 
3 l.p.. 2 tr.. Copil 
respectiv Ionaș și

— eseuri. Asmarandei 1.

In ultimele zile s-au dispu
tat numeroase partide în „Cu
pa României”.

PE S.C. MIERCUREA CIUC (2-1)!
5—3 (2—1, 

interesantă.
MIERCUREA CIUC
3— 1, 0—1). Partidă 
destul de echilibrată. în care 
hocheiștii din Gheorgheni și-au 
valorificat superioritatea mani
festată și în partidele anteri
oare. Scorul a fost deschis de 
formația Progresul, dar în con
tinuare C.S.M. Viitorul, acțio- 
nînd in atac mult mai omogen 
valoric, a
4— 1 (în 
min. 35). 
asistat la 
uzură. în 
scris un singur gol. în ultimele 
3 minute, atunci cind rezulta
tul era decis. Punctele au fost 
marcate de Toke 2. Andrei, 
Ambruș. și Zsigmond. respectiv 
Petreș. Berea și Lămpi. A con
dus la centru I. Becze, ajutat 
de S. Dinu si S. Trandafir.

STEAUA — DUNĂREA GA
LAȚI 12—2 (5—0. 2—1, 5—1).
Un meci, frumos. în care ste- 
liștii au făcut o bună pregăti
re — cu public — în vederea 
dificilei partide de duminică, 
derbyu] competiției. în care

ajuns să conducă cu 
min. 26) și 5—2 (în 
In ultima repriză, am 
un joc mai mult de 
cursul căruia s-a în-

intilnesc 
Ciuc. In 
au jucat 
niorii Daia și Herlea. Cu 5 se
cunde înainte de fluierul final, 
s-a executat un sut de penali-, 
tate. în favoarea echipei 
Steaua. acordat de arEitri 
pentru că jucătorii gălăteni au 
...mutat poarta din loc! Șutul 
a fost ratat. Au marcat : Hă- 
lăucă 2, Sofron 2, Justinian 2, 
Nistor 2. Gerczuly, 
tanu, Daia, Chirilă, 
tiv Bineață si Burada. A con
dus la centru M. Dinu, ajutat 
de Gh. Tașnadi și St. Enciu.

Vineri. în ziua de odihnă, 
este programat un singur meci, 
din etapa ultimă :
București — CSM 
Gheorgheni. Turneul se reia
sîmbătă și se încheie dumi
nică.

INO
E U 

tru fe 
rului 
chipă 
sar — 
Abia
ani, m 
martie, 
lăuda 
chime' 
perfor 
vreme
fierea î 
tirii p 
ani), 
școala 
înotul, 
tematic 
Petre 
ani își 
oară n 
bela re 
ționale, 
sută li 
apoi s 
lui I. 
cind, a

Al doilea

REZULTATE DIN ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI „B“ DE VOLEI
In ultima etapă a campionatu

lui republican de volei — Divizia 
„B* — feminin și masculin, s-au 
Înregistrat rezultatele :
• FEMININ. Seria I : Penicili

na lași — IT. București 3—1. 
CSȘ. Umrea Focșani — Flacăra 
coste 3—o Braioonf Brăila — Cea- 
hlâu! p. Neamț »—3. C. P. Bucu
rești — C.S.Ș. Zimbrul Suceava 
J— 2 : Seria a n-a : C.S.U. 
LE^-S. — Voința București 2—3. 
Chttnpex n Constanța — C.S.S 
Otetal Tlrgovișee 3—4. C.S-S-U- 
Daria P.tești — ăSȘ.C. Craiova 
3—1. Chimia Tr. Măgurele — 
Confecția București 3—2 ; Seria 
a m-a : PtZitetmica C.S.S. Timi
șoara — Steaua roșie- Sibiu 3—0. 
OFnipia Meu: 13 București — 
Maratex B. Mare 1—3, Universi
tatea Cluj-Napoca — Armătura 
Zalău 3—4. Metatotehnica Tg. 
Mureș — GJ.G.CL. Brașov »—3.

• MASCULIN : Seria I : I. T. 
București — A.S.A. Buzău 2—3. 
Relonul Săvlneștl — Calculatorul 
n Buc. 3—0. Electromagnetica — 
Prahova I.P.G. 0—3, Viitorul Ba
cău — C.S.U. Oțelul Galați 3—1 ; 
Seria a Il-a : Oltul Rm. Vilcea — 
I.O.R. 3—2 C.S.M. Delta Tulcea— 
Rapid Buc. 3—0. PECO Ploiești — 
Electra 3—0, SARO Tirgovlște — 
Dacia Service 1—3 ; Seria a III-a: 
Oțelul oraș Dr. P. Groza — Voin
ța Zalău 3—2. Tractorul n Bra
șov — A.S.A. Electromureș 0—3. 
Voința Alba Iulia — Metalul Hu
nedoara 3—2, Universitatea Cluj- 
Napoca — A.S.A. Sibiu 3—1.

STEAUA VA ÎNCERCA SA
După o săptămina de pauză, 

întrecerile pentru „Cupa FR- 
Baschet" se reiau prin meciu
rile celui de al doilea tur. care 
au loc. 
nică. în 
a III-a) 
a Ii-a), 
sântă a 
tur ne îndreptățește să credem 
că publicul va asista si de data 
aceasta la meciuri atractive, 
echilibrate.

Clasamentele 
inaugural :

Jocuri 
fășoară 
următorul 
la ora 14
— Din 
C.S.Ș. 4
Militară 
rești. Pol 
Iași 
verși ta tea 
Napoca ; 
„U“ •*- I 
li tară — 
namo Or
— I.C.E.
ora 8,30 : 
dea. Răpi
— Polite 
Militară

Derbyul 
I.C.E.D.-

p. 
G.
C.
D.

Pocol, 
Nour, 
Albu.

Avanu, 
Bălteanu.

L
Iancu, AI. 

Fețeanu, C. 
Crețu, M.
Marcu. O.
Tokacek.

Corespondenți : 
Co nișa, I. ' 
Rizu. 
Gruia, 
Gruia, N. 
S. Nace. N.

N. 
C.

GOSPODĂRESC A IEȘIT DIN... IARNA
PROASPĂT CA IN ANII TRECUȚI

a revenit participantului Oprea 
Ni colae din București.
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi vineri 12 aprilie a.c., va 
avea loc In București, in sala 
Clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu Începere de la ora 16,30. Nu
merele extrase, vor fi radiodifu
zate la ora 19 pe programul n. 
La ora 13 pe programul I, precum 
și sîmbătă dimineața la ora 8.55, 
tot pe programul L După efec
tuarea operațiunilor de tragere, 
va urma filmul artistic „Cam
pionul”. Intrarea liberă.
• încă două zile la dispoziția 

celor interesați să participe la 
tragerea excepțională PRONO- 
EXPRES — BOXEXPRES ce va 
avea loc duminică 14 aprilie a.c.

Autoturisme „DACIA Î300-, im
portante sume de bani și excursii 
In R. D. Germană, acestea sint 
oiști gurile care se atribuie la a- 
ceastă interesantă tragere la sfir- 
șitul săptămînil. Nu lăsat! pină 
in ultima clipă șl procurațl-vă 
din timp biletele cu numerele 
preferate !

Mai multe bilete, mai multe 
șanse -de cîștig I

oompe-

tn .urtod vor începe 
selecție In școlile din

lon GAVR LESCU

Seria I : Universitatea 16 Fe
bruarie Cluj-Napoca — Gloria 
P.T.T. Arad 21—13 (3-4). Meci 
foarte aprig, gazdele fiind 
duse - - - ...................-
note.
eseu, 
eseu.
rilăr
p . tr. (OL Lazăr. coresp ). Po
litehnica Timișoara — Știința 
CE3UN Baia Mare 0—4 (echi
pa locală na a asigurat asis
tența medicală). Gloria P.T.T. 
Arad — Metalurgistul Cugir 
40—0 (26—0). Seria a Il-a : 
Sportul studențesc Construcții 
— Rapid Chimia Buzău 20—21 
(II—18). Lidera seriei secunde 
a Divizie: A și-a confirmat lo
cul fruntaș, ciștigind după un 
joc spectaculos. Rapid Chimia 
Buzău — CLS.M. Sibiu 4—0

(4—0). G 
pă un 
eseul 
Seria
— Rulm 
(7—6). F 
vodari 1
— Faru 
tenii au 
lot. Au 
eseuri, 
Floricică 
Vasile 
resp.). 
litehnica 
marcat : 
respectiv 
Mindres 
IV-a : 
Dinamo 
Grivita 
mîine v 
ciuri. Ia 
pitală. 
Focșani 
11). Spo 
ria Buc. 
Mașini 
(nfiîine,

LOTUL DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Vrn re dim pag n

turnee, dar n-a corespuns, iar 
alt luptător competitiv nu a- 
vem. La categoria 52 kg. Mibai 
Cișmas a ieșit învingător la 
Turneele din Ungaria. local 2 
in Bulgaria și 3 în R-F. Ger
mania. cucerindu-si. astfel. în
dreptățit. locul In echipa pen
tru „europene". - Nici un semn 

,de întrebare și la „57 kg*, unde 
Nicolae Zamfir, deși prezent la 
iot mai firziu, rămine 
contracandidat, deoarece Con
stantin Nițoiu n-a dat satis
facție. Trei luptători au fost 
Încercați pentru categoria 62 
kg : Gheorghe Savu. Constan
tin Uță si Doru Spetcu, cam
pionul de anul trecut al cate
goriei. Dintre ei. Savu a fost 
mai bun. în general, și îl 
concurează serios pe Uță pen
tru „europene”. Probabil că nu 
s-ar fi ajuns la această situa
ție dacă Uță nu se accidenta 
la mina dreaptă (cu ghips 
multă vreme) în timpul Jocu
rilor Olimpice de 
geles. Cert este 
cursul de selecție, 
vea lop de azi si 
nică la Poiana Brașov, se va

fără

la Los An
că în con- 
care va a- 
pînă dumi-

decide intre Savu și Uță. In 
absenta de la lot a lui Stefan 
Negrîșan, la- categoria 68 kg. 
a fost promovat tinărul Petre 
Cărare, care a cucerit primul 
loc si cupa de cristal la turneul 
„Mihaly Matura”, iar la „Ma
rele premiu- al R.F. Germania” 
s-a situat pe locul 2. Testul 
decisiv, tot la concursul de se
lecție. Ștefan Rusu. cu toate că 
s-a pregătit mai mult timp la 
clubul său. Dinamo București 
rămine nr. 1 pentru „europene” 
la -74 kg”. E2 este animat de 
dorința mărturisită să urce din 
nou pe podium la apropiatele 
campionate europene. Locul 1 
la turneul din R.F. Germania 
și 3 la „Cupa Eliberării” sint. 
oricum. argumente.; Tînărul 
Sorin Herțea, 
locuitorul lui 
concurat Ia 4 
nee. avînd o 
mițătoare : 
Eliberării” 
trov". Mai 
ora discuției noastre, lucrurile 
la ..90 kg”. Tînărul Cristian 
Albiif a fost la două turnee 
(locul 2 la „Mihaly Matura"), 
Ilie Matei și Aurel Glonț n-au 
participat la nici unul, dar Ma-

la „82 kg”, în- 
Ion Draica. a 

din cele 5 tur- 
comportare pro- 

locul 2 la „Cupa 
și 3 la „Nikola Pe- 
puțin clare sint. la

tei are „argintul” olimpic de la 
tai .s--.f-£a. Cel rr.s: bun din
tre ei va concura la „euro
pene*. Operat nu demult de 
apendicită. campionul olimpic 
al categcriei 100 kg, Vasile An
drei. n-a putut să-și încerce 
șansele la turneele respective. 
In absenta sa. Ivan Savin a 
fost titular si s-a clasat de 
două ori pe locul 2 și tot de 
două ori pe locul 3 la tur
neele la care a participat. Deci, 
Savin n-are contracandidat 
pentru „europene". In sfirșit. 
la +100 kg. tînărul Ion Gri- 
goraș are prima șansă de se
lecție în disputa cu Ion Hanu, 
nu numai pentru că a ocupat 
locul 1 la „Cupa Eliberării" și 
2 la „Ivan Podubnîi". ci și 
pentru faptul că el efectiv este 
mai bun.

In concluzie.
la lot este o atmosferă bună 
de lucru, toți luptătorii fiind 
animați de dorința menținerii 
în eșalonul fruntaș pe plan 
european. în timpul care a 
mai rămas, se pune un accent 
deosebit pe individualizare și 
tactică în funcție de adversarii 
cei mai puternici de la 
care categorie, cu gindul 
medaliile „europenelor".

BASC 
cei ce 
compo 
divizion
Tg. Mu 
că la 
lor mu 
Gheorg
din act 
s trează, 
și capa 
vîrstei.
vele an 
Robotul 
minine 
care au 
lecții te 
sublinie
lui resp 
cea din

Înot
Ploiești 
că de 
manță 
mara 
numai 
Irinel 
moașă
rean : i 
național 
sportivi 
pînă și 
Schust
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UNDE SINT EXTREMELE

s

(un singur 0—0, acum

Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

n-a mai cunoscut stadionul din Șoseaua 
Mare ambianța marilor meciuri așa cun> 
la partida cu Universitatea Craiova. Cu 
Înainte de joc tribunele erau înțesate

SPORTUL", îmt CRAIOVA

tutui băimărean, 
idus de Gh. Dime-

Și a progresat 
M, etalînd caii- 
i ieșite din co
in („și rezerve 
osebite !“, adaugă 
rian Slavic, cam- 
nul de 
Imente 
•aptă" a 
orului 
.M.Ș.). 
istant 
ui, Stela Pura a 
ns la sub un mi- 

! pe sută, la 2:01
200 m, la 4:25,38 
400 m și la gra- 

i celor nouă mi- 
în maratonul 

lungimi 
olimpic 
desigur, 
de liber.

ieri, ac- 
„mina 

coordo- 
secției 

Coborind 
scara tim-

e
16 

in 
te, 
’bele 
ezultatele „spun- 
mai mult. Cres- 

’a fizică (are_ 164

cm înălțime și o 
greutate de 51 kilo
grame). de aseme
nea. Viteza de reac
ție foarte bund se 
îmbină acum, după 
o perioadă de lucru 
intens, în mod fe
ricit cu rezistența. 
Iar ambițiile sînt, și 
ele, mari pentru e- 
leva clasei a opta 
din Școala generală 
4 Baia Mare. E lim
pede. are tot ce tre
buie pentru a ajun
ge o mare campioa
nă, spre a-și împli
ni visul. Pînă atunci, 
va mai curge multă 
apă prin bazine. 
Drumul marii per
formanțe abia înce
pe, iar pe el nu se 
află numai lauri. Și, 
i-o spunem deschis, 
o vrem o mare spor
tivă. un om adevă
rat

IN DIVIZIA „A l 4
»!

Baschet"

ștefan cel 
a fost ea 
mult timp ____ __ ____________ _____ ___ r____
de public, in timp ce afară sute șl sute de amatori 
de sport făceau calea înapoi spre casă, nea vin d 
posibilitatea obținerii acelui „bilet in plus" pentru a 
vedea la lucru pleiada de internaționali — Moraru, 
Lung, Ștefănescu, Tilihoi, Stănescu, Zare, Dragnea. 
Augustin. Geolgău. Irimescu, Beldeanu Suciu, Red- 
nic. Ar.done, Clrțu, ordinea citării lor neavînd nici 
o importanță. Ei bihe, din păcate, cu foarte mici 
excepții, așa cum subliniam în cronica jocului, 
derbyul n-a mai fost derbyul de altădată marea 
masă a spectatorilor plednd de la stadion cu re
gretul că nu li s-au oferit satisfacțiile dorite, aș- 
teptate.

In mal mare măsură, campionii pot fi judecați 
mai mult, fiindcă in postura echipei de acasă ei 
au demonstrat o îngrijorătoare scădere de „nivel", 
jocul lor ară tind rareori consistență. Cineva, în 

bună, observa că Dinamo a prezentat în teren 
echipă de mijlocași, ca și cum ar fi evoluat 

Liverpool in deplasare. Cam așa a și fost, 
tgurul „virf de atac* fiind Tul ba. care și el a 

juca: cum a jucat. Intr-un mecanism in care „co
ordonatorul- Dragnea a făcut surprinzătoare gre- 

de Începător. Sudu s-a zbătut ca „peștele^ pe

O felicitare, deci, oaspeților pentru punctul obținut 
prin luptă fără rezerve, cinstită, prin înțelegerea 
primordialității ECHIPEI.

Sport Club nu mai are, lucru cert, lotul de altă 
dată. Valoarea sa de ansamblu a scăzut simțitor în 
acest an. Se încearcă ceva, tinerii promovați (Popa, 
Borcea, Ursică, Tismănaru) au perspective, dar an
trenorul Nicușor nu poate face costum cu vestă 
dintr-un metru și jumătate de stofă... Mai ales cînd 
jucători* „cu faimă" (Ș oi man, Iamandi, Avădanei) 
ratează exasperant...

Situația lui S. C. este realmente grea. Este însă 
pozitivă poziția băcăuanilor care nu dezarmează 
considerînd (și pe bună dreptate !) că lupta nu s-a 
încheiat. Șl ei nu spun asta doar așa, de circum
stanță... în fond, mai sînt 10 etape, mai sînt 20 de 
puncte în joc ! Multe se mai pot întîmpla, nici i 
eclipsă nu este fără sfîrșit...

Radu URZICEANU

SI BAIA MARE
Sportul studențesc continuă seria fără înfrîngere 

din retur. A încercat să cîștige și la Baia Mare, 
unde nu reușise vreodată « -
două campionate), și cu gîndul la lupta pentru 
titlu, și rănită în orgoliul ei de acea surprinză-

:239 
:265 
:269 
1273

■es- 
după 
i, de. 
Mare
S.D.- 
emia 
iucu- 
nirea 
Uni-
~luj-

14 :
Mi-
Di- 

eaua 
la 

Ora- 
.E.D.
imia

care campionii tar.: vor . 
pentru a se revanșa după 
frîngerea suferită in prim 
tur. în sala Floreasca.
• Pentru turneele finale a 

Diviziei școlare si de junior: 
care vor avea loc la Constant, 
intre 1 și 5 mai. s-au califi
cat următoarele echipe (clasate 
pe locurile 1 si 2 in cadrul 
seriilor) : BĂIEȚI : C.S.S. Me
diaș. Lie. matern, fizică Pitești. 
C.S.Ș. Tg. Mures. C.S.Ș. Vii
torul Cluj-Napoca. C.S.Ș 4- 
I.C.E.D. București. C.S.Ș. Stea
ua București. C.S.Ș._ 1 
stan ta.
FETE : C.S.Ș. Viitorul Univer
sitatea
Brașovia. 
C.S.Ș. Sf. 
Chimistul 
Constanța. 
București.

Con-
Dinamo București ;

Cluj-Napoca.
C.S.Ș. 2 

Gheorgbe.
Rm. Vilcea.
C.S.S. 2 Progresul
C.S.Ș. 4 București

C-S-S- 
Oradea.

C.SS-
C.S.Ș.

I
I
I

I
I

SteTion niANDAFIRESCU

Ultimele două etape ale Di
viziei „A“ au operat — prin 
„recolta" obținută de echipele 
oaspete (8 puncte duminică, din 
4 victorii, și 4 puncte miercuri, 
din tot atîtea remize) — asu
pra „clasamentului adevărului", 
care înaintea rundei cu nr. 25 
are următoarea configurație (în
tre paranteze este trecută di
ferența de golaveraj) :

1. Steaua
2. Dinamo

+ 18
+ 13

3. Sportul stud. + 12
4. Univ. Craiova + 5
5. Corvinul 0 (+ 7)
6. Gloria 0 ( 0)
7. „Poli" Tim. — 1
8. Rapid — 2 (— 3)
9. A.S.A. — 2 (— 5)

10. Jiul — 2 (—15)
11. F.C. Bihor — 3 (— 7)
12. F.C. Olt - 3 (-11)
13. Chimia — 3 (—17)
14. F.C.M. Brașov — 4
15. F.C. Argeș — 5
16. F.C. Baia Mare - 6 l
17. S.C. Bacău — 7
18. Poli. Iași — 10

11COV
ora 

Glo-
15), 

eaua

I
lurncul internațional 

fle Baschet de Ia Iuleca

telefon). 
au

I
I

seie Diviziei
Dar. pe c£t de aL 
? la Bacău devine 
rteșteni. cărora le 
ră rezerve. diseip

plit

*2

TULCEA, 11 (prin 
Circa 1200 de spectatori 
tat, joi, la primele mecii 
turneului internațional de 
chet feminin găzduit de 
sporturilor din localitate. In 
tida inaugurală. România A 
România B 83—63 (42—24). Prima 
formație, care se pregătește ir? 
vederea turneului de calificare 
pentru Campionatul european de 
cadete, a impresionat prm apă
rarea agresivă și acțiunile rapide 
în atac. O impresie bunâ a 
lăsat-o Delia Cuzic. cea mat înal
tă jucătoare a turneului și a bas
chetului românesc : 1,96 m. Din 
selecționata secundă s-a eviden
țiat Magdalena Manea. Au 
înscris : Barbu 16, Dragoș 14. Ma- 
nasses 11, Cuzic 10. Alioman 9, 
Pandrea 8, Enyedi 6 Petre 4, 
Ionescu 3, Boyte 2, respectiv Ma
nea IS. Veres 14. Morar 12, Szdke 
7, Vigh 4, D. Tocală 3, Pavlov 2. 
Ciora 2.

In al doilea joc, după un meci 
dramatic Polonia (cadetc) — 
R.P.D. Coreeană (senioare) 105— 
102 (40—44, 86—86. 96—96).

Pompiliu COMȘA-coresp.

asis-
Hac. 
Sala 
par-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

și rănită în orgoliul ei de acea surprinză
toare eliminare din Cupă (0—1, L. S:-:' :;. T",”. 
victoria de la Craiova, i; 
studenții bucureșteni, se p: 
deplasarea de la ~ 
atins. Mai ales 
afla pe unul din 
mai "mult cu cit 
nu și T. Dima a______ ___________
mei reprize. Dar a fost remiză, pînă la urmă, chiar 
dacă meciul de miercuri a semănat întrucîtva cu 
cei de la Craiova. Spunem Intrucitva pentru că, și 
la Baia Mare, echipa din Regie a fost dominată 
teritorial, dar s-a apărat cu maturitate și a contra
atacat periculos, pentru că. și sub Dealul florilor, 
l-a pierdut pe ..Închizătorul" Pană, exact ca la 
Craiova, în finalul primei părți, pentru că și pe 
lereum maramureșan studenții bucureșteni — ieș > 
din „corzi- — au căutat lovitura de k.o., in final, 
avind o bară in min. S3, minut In care reușise 
golul din Bănie 1 Singura deosebire, marea deose
bire, a fost, firește, rezultatul. ..Sportul" nemaire- 
ușind victoria. Și aceasta. în primul rind, para
doxal la o primă vedere, datorită jocului adver
sarului. Paradoxal spuneam, pentru că o echipă de 
locul K. cum este F. C. Baia Mare, a jucat exce
lent după pauză, reușind ceea ce n-a izbutit în 
duelul cu „Sportul" această echipă de calibru care 
este Universitatea Craiova. Adică, ta asaltul ei, for
mația antrenată de C. Frățilă și M. Redeș a gîndit 
foarte aanlt ta funcție de adversar, tacerclnd mai 
multe '.r-,—<je atac, dovedindu-se. așa cum re
marca și libero-ul bucureștean Cazan : „un joc cu 
mult peste locul din campionat". Un joc care tre
buie să reprezinte ..vitamina forte* pentru moralul 
băimărenilor ta acest greu final de campionat. Iar 
din frumosul meci de miercuri, un duel s-a detașat 
clar. Cel dintre lorgulescu, literalmente formidabil, 
și veșnic tinărul Roznai, care n-a vrut să țină 
cont că a plecat pe M de ani cei mal buni jucători

la Sibiu). După 
premieră absolută pentru 

__ , __ părea că planul lor pentru 
Baia Mare va fi mal ușor de 

că formația ’ maramureșeană se 
locurile retrogradării, și cu atît 
echipa antrenată de C. Ardelea- 
deschis scorul înspre finalul pri-

,,U“ CLUJ-NAPOCA, 
UN PUNCT OBȚINUT 

LA CAVNIC
Meciul Minerul Cavnic — 

»U“ Cluj-Napoca, contînd pen
tru etapa a 18-a a Diviziei „B“ 
— seria a IlI-a, întrerupt atunci 
după prima repriză, din cauza 
timpului nefavorabil, a fost re
luat ieri după-amiază si s-a 
încheiat cu un scor alb. 0—0. 
(M. Palcău — coresp.).

ARBITRII
t

Mircea M. IONESCU

ETAPEI Of DUMINICĂ
DIVIZIEI

CINE DESFACE APARARILE MEREU MAI ERMETICE?

SERIA.
Olimpia 
rescu (București), . ________
— F.C. Constanța : M. Constanti-
nescu (București), Chimia Fălticeni _ - — _
can 
iești - 
raru 
C.F.R.
iova). _. _____
FEPA *74 Bîrlad : R. Mușat (Bu
curești), F.C.M. Progresul Brăila
— Partizanul Bacău : M. Ionescu 
(Tîrgoviște), Unirea Dinamo Foc
șani — Oțelul Galați : T. Chelu 
(Giurgiu), Ceahlăul P. Neamț — 
Prahova C.S.U. Ploiești ; Fr. 
Kerestes (Tg. Mureș).

I : Metalul Mangalia — 
Rm. Sărat : V. Teodo- 

C.S. Botoșani

— C.S.M. Suceava : M. Ber- 
(București), Petrolul Plo-

— Metalul Plopeni : I. Mo- 
(Cîmpina), A.S. Mizil —
Pașcani : I. Velea (Cra- 
Dunârea C.S.U. Galați —

(Drmare din nag I)

practic încheiată lupta pentru 
titlul-. minicaTnpirm totali In 
sfirsit — după semieșecul din 
partida cu Universitatea Cra
iova — Dinamo depinde de 
rezultatul eternului derby*, 
cel cu Steaua, deosebit de im
portant oe ambele fronturâ.

★
Ceea ce atrage atenția in e- 

tapa consumată miercuri stat 
si cele trei meciuri nule, din
tre care cel mai surprinzător 
este cel din derby-ul interna
ționalilor. Aceste meciuri nule 
care apar tot mai mult si in 
fotbalul international. într-o 
recentă etapă italiană, primele 
4 sau 5 rezultate erau — toate 
,— 0—0. Le fel se tatimpU ai

vorbit de 
defensivei

ceasta nu

av; 
isî

re. Dar a- 
singura ei

S-a

le de fotbal trebuie 
irepte tot mai mult a- 
pre căutarea cu insis- 
unui asemenea jucător, 

ani. Dinamo a 
in primul 

~ e es 2U 
ui că a- 
erau inca- 

de alții, la fel de va- 
. Timp de peste zece ani 
irgeș a fost Bobrin, după 

— gindindu-ne la 
i in clasament a Craio-

de citi 
Dumitrache. 

$i apoi Dud.

®ubh talentata 1 M MMI
d e'.'îdent și spri'ii
eon ducerii Liceului_____ eco- 

eleva esr De rapt. > 
leoarece conducerea 
leplmă înțelegere și
■cu In cazurEe tSls- S

. Surprinde, 

.mănunt", buna 
eme a echipei 
t Metalotehnica 

dezvăluie însă 
i baschetbaliști- 
iciatul antrenor 
bună perioadă 

rațional demon- 
mi, că pasiunea 
mimează în fața 
-A. Pentru ele- 
n, de la C.S.Ș. 
J al Diviziei fe- 
ărată școală, la 
iecît în zeci de 
vul pentru care 
ră a profesoru- 
xl în sala Vran-

oricare alta din 
Liei". Atît doar 

marea perfor
ări al țării, Ta- 
Mușat. Și nu 

mit, între alții, 
JGINALA, fru- 
azinulud băimă- 

a recordurilor 
a cu admirație 
m zărit astfel 
tru reșițean I. 
une în fața ta-

belei, executată de lin Inimos colectiv, alcă
tuit din Dorel Pricop, Francisc Lung, loan 
Bachner, Daniel Suciu. Tot acolo, o vitrină 
cu trofee, panouri foto ș.a. Q O ABSEN | A 
notabilă de pe bloc-starturi a fost cea a 
recordmanului spatlștUor noștri. Mihal 
Mandache. Motivul ? Fostul multiplu cam
pion a devenit antrenor, promițind să au
zim de el și în noua postură. Mult succes! 
• „TRADIȚIA este respectată!", exclama 
prof. Ion Marinescu, președintele Iui 
C.S.M. Baia Mare, amuzîndu-se împreună 
cu numeroși alți martori ai ritualului... 
băii In trening la care n determinaseră 
propriii elevi pe antrenorul emerit Gheor- 
ghe Dimeca. Tradiționala euforie a succe
sului — la campionatele naționale în 
speță —, nici măcar eroul... umedei întîm- 
plări neputîndu-se supăra, chiar dacă a 
fost luat cu totul pe neașteptate. • CU 
ZECE ZILE înaintea „naționalelor", An
dreea Hidegkutd era întrecută, intr-un con- 

' curs la Brașov, de marea ei rivală Cristina 
Deveseleanu. „Vom mal vorbi la Baia 
Mare !“, ne spunea atunci ambițioasa spor
tivă maramureșeană. Și s-a ținut de cu- 
vîn-t, cîștigînd ambele probe și, totodată, 
noua „manșă" a duelului binecunoscut din 
brasul nostru feminin.

vei — ne dăm seama de rolul 
imens al lui Bălăci in declan
șarea valorică a echipei oltene.

Procedind prin extindere, să 
remareăm faptul că miercuri, 
la cupele europene. Juventus 
(3—0 cu Bordeaux) a fost o- 
pere lui Platini și Bofiiek, in 
timp ce Liverpool-uL ca si mai 
puțin cotata echipă a Târâi Ga
lilor. datorează enorm lui Ian 
Rush, cel care a decis si in 
meciul de pe -23 August*, me
ciul in care Dinamo a dominat 
mai mult

Ani de zile s-a vorbit — pe 
bună dreptate — despre rolul 
deosebit al ECHIPEI. Din pă
cate, această idee pozitivă — 
nici vorbă — a contribuit la 
s:ihm:narea nejustificată a rolu
lui xedetei. Dar acest rol este 
foarte mare mai ales in fata 
apărărilor aglomerate, care — 
vedem tot mai mult — pol 
perforate in primul rând 
scinteia care se aprinde 
mintea jucătorului de 
care inventa 
înaintea te< 
pde pot oferi liniștite mai 
multi jucători doar harnici în 
schimbul unui virf cu har. Pen
tru că rolul acestuia din urmă 
a crescut enorm.

fi 
de 
în 

talent, 
râ tacticlle mult 

idenflor. Echi-

SERIA A n-a : I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorgbe — Progresul Vulcan 
București : I. Igna (Timișoara), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Flacăra Autom. Moreni : V. *- 
tohi (Iași), Minerul Motru - 
nirea Alexandria : C. Popovici 
(C. Turzii), Mecanică fină Stea
ua București — I. P. Aluminiu 
Slatina: Gh. Silion (Iași), C. S. 
Tîrgoviște — Automatica Bucu
rești : C. Gheorghiță (Brăila), 
Dinamo Victoria București — 
Tractorul Brașov : G. Pirvu (Con
stanța). Șoimii I.P.A. Sibiu — 
Metalul București : Gr. Maca vei 
(Deva). • Autobuzul București — 
Gaz metan Mediaș : N. Georges
cu (Buzău), Chimica Tîrnăveni 

Mîrșa : Gh. Toth
(Buzău), 
C arpa ți 

(Ai ud).

• DIN TURNEUL de la Baia MareVOLH c----- ------------------------------------------
(locurile 1—6) • FELICITĂRI organizatori- 
lor, care au gîndit totul pînă în cele mai 
mici amănunte : A.S. Explorări a Intre- 
prinderii de prospectări și explorări geolo- 
gice Maramureș (director Cornel Grama) 
• IN fiecare zi, din cele 5 ale turneului, 
în sală a apărut un buletin informativ 
foarte reușit conținînd programul, clasa- 
men tele „la zi", portrete schițate cu talent, 
caricaturi, amintiri, anecdote ș.a. Realiza- 
torul lor inspirat : ing. C. Rachieru, șeful 
colectivului geotehnic de la I.C.P.M.N. Baia 
Mare • PĂREREA unui vechi internațional, 
Mina (Steaua), despre tinerii săi coechi- 
pieri: „Șoica, Constantin, Dascălu au fost 
excelenți. Să joci bine contra Iui Dinamo
cînd ai abia 19 ani, nu-i la indemîna ori- 
cui- (nj. Dascălu are 22 ani) • UN EXCE- g T VM'I' vs t rv»' ni

An-
U-

HI-a : Sticla Arieșul 
Avîntul Reghin : C.
(Suceava). Mureșul

Aurul Brad :

SĂRITURI ÎN APA • TRADIȚIE. Iuliana 
Ni cula (sora reputatului gimnast) a fost 
una din revelațiile concursului republican 
dotat cu „Cupa Carpați". Se cuvine să

LENT spectator, susținător al tuturor echi- țî 
pelor cu o voce puternică : profesorul 
George Pop din Baia Mare • Splendidă 
galeria echipei Elcond Dinamo Zalău, efec- 
tiv neobosită și foarte inspirată e PUȚINI 
SPECTATORI la Baia Mare. în unele zile 
cîte două-trei sute. Puțini peste 1 000 în g 
ziua derbyului ! $

k\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^  ̂ x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

SERIA A 
'urda —

Gheorghe 
Explorări Deva _____ _______
Ad. Moroianu (Ploiești) —.se dis
pută simbătă de la ora 17, Uni
rea Alba Iu li a — Olimpia Satu 
Mare : D. Petrescu (București), 
C.S.M. Reșița — Strungul Arad : 
S. Catană (Drobeta Tr. Severin), 
F.C.M. U.T. Arad — Ind. sîrmei 
C. Turzii : T. Bone (Oradea), 
Armătura Zalău — Metalurgistul 
Cugir : AI. Comănescu (Bacău), 
Gloria Bistrița — Gloria Reș’ța : 
P. Balaș (București), Minerul 
Lupeni — Minerul Cavnic : M. 
Bădici (Caracal), C.F.R. Timi
șoara „U" Cluj-Napoca : Gh. 
Constantin (Rm. Vîlc-ea).

ANUNȚ
Biletele pentru cuplajul interbucureștean de fotbal care 

se va desfășura pe stadionul „23 August" din Capitală în 
ziua de 14 aprilie, cu începere de la ora 15, s-au pus în 
vinzare la următoarele case de bilete : Agențiile C.C.A., 
Loto Universitate, Loto Văcărești, Gara de Nord și la sta
dioanele Steaua. Dinamo, Sportul studențesc, Giulești și 
„23 August". Biletele vor fi însoțite de tichete, pe care se 
menționează sectorul, rândul șl locul. Publicul spectator 
este rugat să ocupe locurile indicate pe tichet. în ziua me
ciului casele de bilete de la stadionul „23 August" vor fi 
închise. Accesul publicului în Incinta stadionului este per
mis începînd cu ora 12.

Sînt valabile numai legitimațiile-abonament eliberate de 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport și Con
siliul Municipal București pentru Educație Fizică și Sport 
cu viza pe anul 1985.

în acest scop posesorii de legitimații-abonament de la 
tribunele zero și tatii, precum și ziariștii, antrenorii, arbi
trii și maeștrii emeriți ai sportului se vor prezenta, pînă 
in ziua de 13 aprilie, inclusiv, între orele 7—18, la Stadio
nul „23 August" — Tribuna a doua (casieria centrală) — 
pentru a-și ridica tichetele de locuri fără de care nu vor 
avea acces pe stadion.



1N TURNEUL ZONAL FEMININ DE $AH 
LUPTA DEVINE TOT MAI ECHILIBRATĂ

@ (ristina Oâdiilcscu și Gabriela Oiarașu victorioase in runda a io-a
Lupta devine mai ascuțită cu 

fiecare rundă care apropie de 
final Turneul zonal feminin de 
șah de la Tîrnovo. Din păcate, 
două dintre reprezentantele 
noastre, pornite ca mari favo
rite în această puternică între
cere, traversează un moment 
dificil. Dana Nuțu a pierdut o 

■ partidă foarte importantă la 
Hanna TErenska (dind prilejul 
marii maestre poloneze să de
vină lideră), iar Elisabeta Po- 
lihroniade înregistrează a treia 
înfrîngere consecutivă, fund 
învinsă în runda a 10-a de 
Gabriela Olărașu. Cealaltă de
butantă la „zonal", Cristina Ba- 
dulcscu, nu pare nici ea inti
midată de forța concursului ; 
ea a obținut o prețioasă vic
torie la prima jucătoare a Bul
gariei, Margarita Voiska. In 
continuă revenire, marea maes- 
tră ungară Maria Ivanka a 
întrecut-o pe Pavlina Anghe- 
lova, reintrînd în plutonul can
didatelor la calificare. Alte re
zultate : Stefka Savova — 

Hanna Modrova, Zsuzsa Ve
roci — Maria Grosch și Ildiko 
Madl — Malgorzata Wiese re
mize. Partida Milena Skaceli
kova — Rumiana Boiadjeva s-a 
întrerupt a doua oară, iar cea 
dintre Kveta Eretova și Ag- 
nieska Brustman a fost amî- 
nată. în partidele întrerupte 
din runda a 9-a : Brustman — 
Nuțu 1/2—1/2, Wicse — Jago
dinska 1—0.

CLASAMENTUL (pe puncte 
cîștigate și pierdute) : Erenska 

Brustman 6 1/2—2 1/2 (1), 
Grosch, 
Veroci 

Olărașu

7—3, 
Boiadjeva 6—3 (1),
Ivanka 6—4, Nuțu,

5 1/2—3 1/2, Bădulescu,
5 1/2—4 1/2, Voiska. Wiese 5—4, 
Savova, Polihroniade 4 1/2—4 1/2 
etc.

în runda a 11-a : Polihronia- 
de — Voiska, Bădulescu — 
Savova, Modrova — Nuțu, 
Erenska — Eretova, Brustman 
— Veroci, Anghelova — Olăra
șu, Boiadjeva — Ivanka, Wiese 
—■ Skacelikova, Jagodinska — 
Madl. Grosch — liberă.

un• LA METZ s-a disputat 
puternic „open" internațional 
(280 de participanți din . 20 de 
țări, 12 mari maeștri, 20 de 
maeștri internaționali) : 1—2.
Miles (Anglia), Ivanovîci (Iu
goslavia) 71/2 p (din 9), 3—5. 
Th. Ghițescu, Jansa (Ceho
slovacia), Forintos (Ungaria) 7 
P, 6—9. Bellon (Spania), VVes- 
terinen (Finlanda), Pytel (Po

lonia), Tompa (Ungaria) 61/2 
Th, Ghițescu a primit premiul 
special pentru cea mai frumoa
să partidă, victorie în 15 mu
tări la Pytel.

După prima manșă a semifinalelor „Cupelor europene**

ECHIPELE ITALIENE Șl ENGLEZE JI-AO CONFIRMAI VALOAREA...

Reprezentativele noastre de 
juniori la popice, care se pre
gătesc pentru 
mondiale de la 
Main (24 mai — 
deplasat ieri în 
pentru o dublă

Campionatele 
Frankfurt pe 
1 iunie), s-au 

R.D. Germană 
partidă ami

cală de verificare cu selecțio
natele similare ale tării 
Ultima întîlnire dintre 
popicari ai celor două 
avut loc în toamnă și

gazda, 
tinerii 
țări a 
scorul

ACTUALITATEA LA TENIS
Hilton Head Island. în turul 

doi al turneului din cadrul cir
cuitului feminin au fost înregis
trate rezultatele : Chris Evert- 
Lloyd — Ellse Burgin 6—1, 6—0, 
Manuela Maleeva — Iva Buda- 
rova 4—6. 6—3, 6—0. Pam Shri
ver — Kerry Reid 6—1, 6—1,
Kathy Rinaldi — Susan Mascarin 
6—4, 6—1. Barbara Potter — Pe
tra Jauch 6—4. 4—6, 6—0, Virginia 
Ruzici — Michele Torres 6—1, 
6—3.

Nisa. Turneu masculin tn ca- 

Mag- 
miine

a fost favorabil cu 4—0 
orilor români.

Pentru partidele de la 
deburg. care vor avea loc 
Si duminică, au fost selecțio
nați : Margareta Abraham. Au
rica Bota, Mariana Borta, Ma
ria Gaspar, Ibolya Mathe. Le- 
nuța Cîmpian, Mirelzt Covali, 
respectiv Andrei Marian, Cos- 
tică Frigea, Vasile Chiș, Mar
ton Farkas, Iuliu Fekete, Imre 
Mathe și Marcel Sinculici.

drul „Marelui premiu — Nabisco”: 
Thierry Tulasne — Martin Wos- 
temholme 6—0, 6—4, Roberto Ar
guello — Horacio de la Pena 7—5, 
6—1, Henri Leconte — Pedro Re
bolledo 6—1, 6—0, Fernando Luna 
— Jan Gunnarsson 6—7, 7—6, 6—0.

Chicago. John McEnroe și-a 
consolidat poziția fruntașă în cla
samentul „Marelui premiu — 
Nabisco” cu 1 176 p. Este urmai 
de : Tim Mayotte 692 p, Scott 
Davis 664 p, Jimmy Connors 658 
p, Ivan Lendl 650 p.

PROGRAMUL FINALELOR 
„C.C.E.” : 
29 mal,
„CUPA 
ÎS mal,
„CUPA
turul la 8 mat, 
returul la 22 mal

la Bruxelles
CUPELOR” : 
la Rotterdam
U.EJA.- :

Corespondentă din Italia

NOUTĂȚI ÎN XV-le
PENTRU MECIUL

Echipa națională de rugby a 
Italiei s-a reunit miercuri la 
Roma pentru două zile de an
trenament și va pleca vineri 
(n.r. azi) spre București, via 
Zurich. După meciul de dumi
nică, de lă Brașov. în compa
nia reprezentativei României, 
„squadra azzurra" va pleca luni 
spre Londra, unde va întîlni. 
la 17 aprilie, pe stadionul 
Twickenham, XV-le Angliei. 
Două partide foarte importante 
pentru rugbyștii italieni, care 
trebuie să facă uitată evolu
ția nesatisfăcătoare de la Tre
viso. pe* teren propriu, contra 
Franței, pe Ore au pierdut-o cu 
22—9.

Jucătorii de treisferturi con- 
vocati sînt fundașul Vitadello 
(Padova), chemat în urma in
disponibilității lui Torrcsan 
(Fracasso), aripile Azzali 
(Parma), Ghizzoni și Mascio- 
letti (Scavolini). centrii Barba 
(Pețrarca), De Ioanni (Bene
vento). Gaetaniello .(Parma). 
Zorzi (Benetton Treviso). Mij
locaș la deschidere este Belta- 
rello (Sanson Rovigo), iar la 
grămadă Ghini (Parma) sau

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

primul minut, de la cele dinții 
schimburi, „K.O.“-ul a plutit 
deasupra ringului. Boxer cu 
gardă inversă, excelent tehni
cian, Iu Iun Ho a încercat să 
contreze decisiv încă din start. 
Replica lui Nistor a fost, însă, 
deosebit de promptă și, din a- 
cest moment, cei doi au început 
să se... respecte reciproc, lup- 
tînd cu maximă prudență, aban- 
donînd riscul și lăsînd pe sea
ma cunoștințelor tehnice și a 
talentului rezultatul luptei lor. 
Schimburi spectaculoase, eschi
ve uluitoare în „ultimă fracțiu
ne de secundă" au ridicat tri
bunele în picioare. Tactica lui 
Nistor de a ataca rapid, prin 
surprindere, cu serii de lovi
turi s-a dovedit deosebit de e- 
ficace in fața ripostelor izolate, 
dar totdeauna periculoase, ale 
sportivului coreean. Românul a 
dominat partida nu numai in 
lupta de la distanță și semi- 
distanță, ci și in schimburile 
la corp, la care a fost net su
perior datorită nu numai vite
zei superioare de execuție, ci 
și excelentei sale pregătiri fizi
ce. Bine pregătit pentru această 
competiție. Nistor a ținut piept, 
ba ^chiar și-a mărit avantajul, 
și în finalul meciului, cînd Iu 
Iun Ho a riscat mult în încer
carea sa de a răsturna situația. 
In aplauzele spectatorilor en
tuziasmați de frumusețea par
tidei,, Relu Nistor obține o vic
torie pe cit de clară pe atît de 
merituoasă, adversarul său fiind 
un boxer cu adevărat valoros.

Cei dinții sportivi care au

SQUADREI AZZURRA 
UE LA BRAȘOV
Spinazze (Fracasso). La înain
tare. în linia a treia. Artuso 
și Innocenti (Pețrarca). Zanon 
și Pa vin (Benetton). în linia 
a doua Berni (Milano). Corvo 
(Young Roma), Colella (Sca
volini). fiind indisponibili cu- 
noscutii Annibal, Trippitelli și 
Gardin. Talonerii care fac de
plasarea sînt Morelli (Scavo
lini) și Galeazzo (Pețrarca), iar 
pilieri — De Bernardo (Pe- 
trarca). Pivetta (Fracasso), 
Rossi (Benetton). Fată de e- 
chipa care a jucat cu Franța, 
se observă absentele lui Anni
bal, Francescatto, Romagnoli, 
Robazza, Dolfato, Oști.

în -privința formației de În
cepere a meciului de la Bra
șov, se pare că antrenorii Pa- 
ladini și Fugii vor alege XV-le: 
Ghizzoni — Mascioletti, Gaeta
niello, De Ioanni, Azzali — 
Bettarello, Ghini — Zanon, Ar- 
luso, Innocenti — Colella, Berni 
— Rossi, Galeazzo, De Ber
nardo.
Veneția, 10 aprilie

LUCIANO RAVAGNANI 
directorul revistei 

„II h.ondo del Rugby"

—-------------------- - REZULTATE
Semimuscă : Ciang Ian ' Toi 

(R.P.D. Coreeană) b.p. V. En- 
cean Pop, K. Ciolakov, (Bul
garia) b.ab. 2 V. Iordache, D. 
Șchiopu b.p. A. Gbadegesian 
(Nigeria), Pek Ian Nam 
(R.P.D. Coreeană) b.ab. 2 (ră
nire) S. Valdes (Cuba); scocoș: 
S. Tomasenko (U.R.S.S.) 
b. k.o. 2 I. Turcitu, A. Samson 
(Nigeria) b.p. Piong Song 
(R.P.D. Coreeană), Al. Hristo 
(Bulgaria) b.p. Iu Ian Ho 
(R.P.D. Coreeană) ; mijlocie 
mică : M. Tacov (Bulgaria) 
b.p. N. Motrogan, V. Mihai 
b.p. C. Lihăceanu, Al. Santo
nin (U.R.S.S.) b.p. M. Ciubo- 
taru ; semigrea : M. Marcu 
b.p. A. Knorr (R.D.G.), D. Sen- 
ciuc b.p. S. Rusenov (Bulgaria).

încercat ieri să obțină califi
carea în semifinale au fost 
pugiliștii de categorie semi
muscă. Printre ei si trei 
boxeri români : Viorel Fop 
E.icean. Virgil Iordache și Du
mitru Șchiopu. Primii doi s-au 
dovedit a fi prea... mici pentru 
o bătălie atît de mare. Viorel 
Pop Encean, fără nici o con
cepție de luptă, a cedat sur
prinzător de ușor, la o foarte 
mare diferență de puncte. în 
fata lui Ciang Iun Toi 
(R.P.D. Coreeană). Nici Vir
gil Iordache nu a reușit ca
lificarea. Dezavantajat de a- 
lonja lui Krasimir Ciolakov 
(Bulgaria), Iordache a încer
cat să atace decisiv, cu serii 
la figură, dar a fost „primit" 
de fiecare dată cu contre nre- 
cise. care l-au zdruncinat. Ior
dache nu găsește soluții tacti
ce în fata directelor adversa
rului. continuă să forțeze.

Așa cum era și de prevăzut, 
prima manșă a semifinalelor 
„Cupelor europene” s-au desfă
șurat cu stadioanele arhipline, 
sub semnul unul interes care a 
polarizat atenția iubitorilor fot
balului de pe continent. Ce se 
poate spune acum, după prima 
fază a penultimei etape și îna
intea returului de la 24 aprilie î 
Prin intermediul agențiilor de 
presă și al unor comentarii ale 
posturilor de radio, vom trece 4n 
revistă unele aspecte din cele 
șase întUniri.

Vom menționa, în primul rind, 
că, in „C.C.E.se pot prevedea 
finalistele : F. C. Liverpool (de
ținătoarea titlului) șl Juventus 
(ciștigătoarea ultimei ediții a 
„Cupei cupelor"). In „Cupa cu
pelor", Everton are, desigur, pri
ma șansă să se califice în dauna 
lui Bayern Miinchen, după sco
rul alb (0—0) realizat în depla
sare, cealaltă finalistă va fi de
cisă dintre Rapid Viena și Dina- 
no Moscova. Le va fi suficient 
hare scorul de 3—1 vienezilor 7 
fn „Clipa U.E.F.A.", Inter a făcut 
un pas mare spre jocurile finalei, 
deoarece pe „Bernabeu", în mod 
normal, ea nu poate pierde la 
trei goluri diferență. în fața unui 
Beai, destul de anost în campio
natul Spaniei. In fine. Videoton 
a cîștigat cu 3—1, dar scorul poa
te fi răsturnat, în deplasare, la 
Sarajevo, de către Zeleznicear, 
cunoscută fiind forța de joc a 
echipei iugoslave.

Șl lată acum scurte relatări a- 
supna meciurilor.

Juventus — Bordeaux 3—0 (1—0). 
Stadion arhiplin (peste 65 000 de 
spectatori). Arbitru : Galler (El
veția). Au marcat : Bonlek (mln. 
29), Briaschi (mln. 68) și Platini 
(min. 70). „Juve« a jucat exce
lent ca in zilele el de glorie. 
Victoria putea să o cucerească

TEHNICE -------------------------
Muscă : Kim Ci Hen (R.P.D. 
Coreeană) b.p. Al. Șchiopu. M. 
Vișan b.p. V. Enyika (Nige
ria) . L. Valdes (Cuba) b.p. C. 
Tițoiu; pană : I. Panalte
b.ab. 2 A. Deterbal (Algeria), 
N. Talpoș b.p. D. Siavcev 
(Bulgaria), Nam Hung long 
(R.P.D. Coreeană) b.p. C. 
Stanou, E. Quiala (Cuba) 
b.ab. 2 R. Meier (R.D.G.) : 
ușoară : D. Nlcolae b.p. W. 
Azanor (Nigeria), L. Sandu 
b.p. Al. Kobiliatki (URSS), FI. 
Țîrcomnicu b.p. Clon KI To 
(R.P.D. Coreeană). D. Iile 
b.p. R. Castillo (Cuba) ; semi
grea : P. Bornescu b.p. P. 
Romero (Cuba), O. Kevin (Ni
geria) b.p. V. Cazacu.

riseînd. si rivalitatea dintre 
cei doi se rezolvă înainte de 
limită ! Cîteva directe și 
,.un-doi“-uri, recepționate în 
plin de Iordache îl obligă să 
abandoneze în rundul se
cund. In semifinalele ca
tegoriei semimuscă vom a- 
vea un singur reprezentant. 
Dumitra Șchiopu. El ane me
ritul de a fi luptat cu ambi- 
tia-i cunoscută pentru a-1 
întrece, după un meci de u- 
zură. pe nigerianul Alaka 
Gbadegesian. A fost o partidă 
în care cei doi sportivi si-au 
împărțit... frăteste loviturile, 
stoluri de directe si crosee — 
în marea lor majoritate fără 
adresă — au zburdat in ring de 
la primul și Dină la ultimul 
minut de luptă. Dună aceas
tă... învălmășeală de lovi
turi. juriul l-a ales ca în
vingător cu o decizie de 3—2 

pe Dumitru Șchiopu. 

la un scor chiar și mai mare, E- 
chlpele : JUVENTUS : Rodini — 
Favero, Carlcola. S cir ea, Cabrinl
— Bonlnl, Tardelli, Platini — 
Briaschi, Rossi, Boniek. BOR
DEAUX : Dropsy — Bohr, Specht, 
Battiston, Tusseau — Girard 
(Thou venei). Țigana, Giresse, 
Chalana — Lacombe, Muller.

F. c. Liverpool — Panathinaikos 
4—0 (1—0). Spectatori: 40 000. A 
condus Keizer (Olanda). Au mar- 
cat : Wark (min. 35), Rush (mln. 
48 și 49). Beglin (min. 85). Doar 
începutul jocului a produs emo
ții gazdelor, care erau pe punc
tul de a-șl marca în propria 
poartă La o degajare a portaru
lui lor ! Apoi, englezii n-au mai 
avut probleme. Echipele : F. C. 
LIVERPOOL : Grobbelaar —
Neal, Lawrenson, Hansen. Beglln
— Lee, Whelan. Wark, McDonald
— Dalglish, Rush. PANATHINAI
KOS : Lastsis — Kerothodoros, 
Kyrastas, Mavridis, Karoulias — 
Domtas, Zaieț, Antoniu (Livathl- 
nos), Rocha — Saravakos, Dimo- 
poulos (Kavouras).

Bayern Miinchen — Everton 0—0. 
Stadionul olimpic : 70 000 de spec
tatori, timp ploios^ Arbitru : 
Bergamo (Italia). Everton s-a do
vedit o echipă foarte solidă, bine 
pusă la punct, excelentă în apă
rare, cu contraatacuri periculoa
se. Lidera campionatului vest- 
german — după cum comentează 
agențiile de presă — s-a dovedit 
o formație obosită (după ' prelun
girile din semifinalele „Cupei 
R.F.G.") neputîndu-și creea situa
ții favorabile. Echipele : BA
YERN : Pfaff — Dremmler, Au-

FORMULĂ' A „CURSEI PĂCII"O NOUĂ
„Cursa Păcii", cea 

mai importantă com
petiție de lung 
kilometraj a ciclis
mului amator mon
dial, va avea anul 
acesta la a 38-a e- 
diție, un caracter i- 
nedit. „Prologul" se 
va disputa la 8 mai 
la Praga, după care 
întreaga caravană 
se va deplasa, pe 
calea aerului. în U- 
nluhea Sovietică. Da

9 mai, de ziua Vic
toriei (se împlinesc 
anul acesta 40 de 
ani de la victoria a- 
supra fascismului 
german) va avea loc 
prima etapă la Mos
cova. De asemenea, 
în împrejurimile ca
pitalei sovietice se 
vor mai disputa și 
următoarele două e- 
tape, după care, ca
ravana va reveni 
în Cehoslovacia,” va 
ALEGERE INSPIRATĂ

Alberto Juantorena, primul atlet din lume care a cîștigat, la 
aceeași ediție a J.O., titlurile la 400 m (44,26) și 800 m (1:43,5), 
in 1976, la Montreal, a abandonat atletismul în toamna trecută. 
Om ou solide cunoștințe sportive, bine pregătit profesional. 
Juantorena a fost recent numit în funcția de vicepreședinte al 
Institutului de sport din Cuba (INDER). O alegere cit se poate 
de bună.

OPERAȚIE PE
Gilmar Dos Santos Neves, 

fostul apărător al buturilor 
reprezentativei Braziliei, cu 
care a șl cîștigat. de altfel, 
două titluri mondiale în 1958 
in Suedia (5—2 în finală, cu 
Suedia) și în 1962 în Chile 
(3—1 în finală, cu Cehoslova-

CANDIDATURA LJUBLJANA
Federația iugoslavă de hochei pe gheață a făcut cunoscută 

dorința sa de a organiza în 1987 întrecerile grupei „B“ a cam
pionatului mondial. Ca gazdă a competiției a fost propus ora
șul Ljubljana care a mai găzduit, în 1966, o ediție a campiona
tului mondial. Reamintim că recent, în Franța, la disputele 
grupei „C" a „mondialelor" reprezentativa „plavilor" a ocupat 
locul al doilea în clasamentul final, ceea ce-i conferă dreptul 
de a promova pentru anul viitor în eșalonul superior.

MAI
Abia s-au înche

iat disputele din ca
drul „Cupei mon
diale" la schi că ia
tă au șl început 
pregătirile pentru 
ediția 1985—86 a a- 
oestel importante 
competiții. Viitorul 
sezon de concursuri 
va debuta anul a- 
cesta la 17 august, 

DEVREME CA IN ALȚI 
mult mai devreme 
ca în alți ani. Pri
mele curse se vor 
desfășura în Argen
tina și în Chile 
(două și. respectiv, 
o coborîre). Con
cursurile vor avea 
loc în stațiunile ar- 
gentiniene Las Le- 
nas șl Bariloche șl 
Rubrica realizata de

genthaler. Eder, Willmer — Mat- 
thaeus, Lerby, Pfliigler — M. 
Rummenigge, HSness, KogL 
EVERTON : Southall — Stevens, 
Ratcliffe, Mountfield, Van den 
Hauwe — Steven. Reid, Harper, 
Bracewall — Sharp, Richardson.

Rapid Viena — Dinamo Mosco
va 3—1 (0—1). Stadion : Rapid ; 
20 ooo de spectatori. Arbitru : 
Christov (Cehoslovacia). Au în
scris : Lainer (mln. 68), Krankl 
(min. 70 din penalty), Hristlcă 
(mln. 73). respectiv Karatalev 
(mln. 26 din penalty). Prin ur
mare, Dinamo a condus pînă in 
min. 68, după care, în numai 
cinci minute, a primit 3 goluri 1 
Apoi Pan-enka a ratat în min. 85 
o lovitură de la 14 m pentru gaz
de. Echipele : RAPID : Konsel — 
Lainer, Piegcsbauer (Hristicl), 
Garger, Weinhofer — Stadler 
(Panenka), Brauneder, Wilfurth — 
Krancear, Krankl, Pacult. DI
NAMO : Prudnlkov — Silk in, 
Bulanov, Novikov, Bosniakov — 
Hapsalis, Ataulln, Vasiliev (Pudi- 
șev), Karatalev — Stukașov, Ga- 
saiev.

Videoton Szekesfehervar — Ze
leznicear 3—1 (2—1). Spectatori : 
27 000. Arbitru : I. Isna (Româ
nia). Au marcat : Burcsa (min. 
7), L. Disztl (min. 19), Vadasz 
(min. 83). respectiv Skoro (miin. 
21).

Internazionale — Real Madrid 
2—0 (1—0). Stadion : „Giuseppe 
Meazza". Spectatori : 80 000. Ar
bitru : Wohrer (Austria). Au 
marcat : Brady (mln. 25 din pe
nalty) și Altobelli (min. 57).

străbate drumul pî
nă la Varșovia și 
va încheia cursa, la 
Berlin, capitala R.D. 
Germane. Traseul 
întrecerii măsoară 
1 672 km. Organiza
torii contează pe o 
participare de foar
te bună valoare, din 
aproape 36 de țări 
din diferite colțuri 
ale lumii.

CORD DESCHIS
cia) a suferit zilele trecute o 
intervenție chirurgicală pe 
cord deschis. Operația a avut 
loc la Institutul de cardiolo
gie din Sao Paulo. Gilmar, în 
vîrstă de 55 ani, a suportat 
bine Intervenția chirurgicală.

ANI
în cea chiliană Da 
Parva. „Lumea nu 
se reduce doar la 
Europa și America 
de Nord, chiar și la 
schi*, a precizat 
Ernesto Lowenstein, 
directorul stațiunii 
Las Lenas, inaugu
rată abia acum doi 
ani.

Romeo V1LARA
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