
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
Proletari din toate țările, untfi-vi !

NICOLAE CEAUȘESCU
LA ȘANTIERUL CENTRALEI NUCLEARO

gy

Ț

ELECTRICE DE LA CERNAVODĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușesea, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, marți dimineață, 
șantierul Centralei nuciearo-e- 
lectriee de la Cernavodă, obiec
tiv de mare importanță pre
văzut în Programul energetic 
al țării.

Vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului ce 
înscrie in cadrul preocupărilor 
constante ale conducerii parti
dului și statului nostru, perso
nal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea și 
diversificarea resurselor ener
getice ale țării, condiție funda
mentală pentru asigurarea dez- 

economico-socială a 
în perioada 1986— 
perspectivă pînă ia

voltării 
României 
1990 și in 
2000.

Centrala 
la Cernavodă face parte dlu- 
tr-un sistem de obiective e- 
nergetice de acest fel care, 
conform Directivelor Congre
sului al XlII-Ica al partidului, 
urmează să se construiască in 
diferite zone ale țârii noastre.

Constructorii și specialists 
cărora li s-a încredințat înăl
țarea acestui deosebit de Im
portant 
precum 
orașului 
lităților 
eu cele 
de dragoste și stimă pe condu
cătorul partidului și statului 
nostru. Ei au dat expresie re
cunoștinței fierbinți pe care 
cei ce trăiesc și muncesc pe 
meleagurile cuprinse între Du
năre și Mare, asemenea întregu
lui popor, o poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija 
sa neslăbită față de dezvolta
rea intensă, armonioasă, a tu
turor zonelor țării.

Elicopterul prezidențial a a- 
terizat în incinta marelui șan
tier.

Miile de oameni ai 
veniți în intîtnpinare 
portretele conducătorului par
tidului și statului, steaguri 
roșii și tricolore, mari pancar
te pe care erau înscrise urări 
in cinstea partidului nostru 
comunist și a patriei socialiste, 
mobilizatoare chemări la mun
că pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidu
lui. Se scanda cu însuflețire 

„Ceaușescu-P.C.R.!“, ..Ceaușescu 
și poporul!" „Stima noastră și 
mindria — Ceaușescu Româ
nia 1“ — cuvinte a căror ală
turare semnifică simbolul uni
tății trainice a întregului nos
tru popor în jurul partidului, 
ai secretarului său general.

Analizind aprofundat mersul 
lucrărilor de construcții 1*  
acest obiectiv de importantă 
deosebită pentru înfăptuirea 
programului energetic al tării, 
soluțiile tehnice adoptate de

nuclearo-electrică de

obiectiv industrial, 
și mii de locuitori ai 
Cernavodă și al loea- 
din jur an intimpinat 
mai alese sentimente

muncii 
purtau

proleeianțl *i constructori, 
tovarășul Nicolae Ceaușesea a 
constatat eă la Înălțarea pri
melor donă unități ale centra
lei s-a manifestat o anumită 
tendință de supradimensiona
te a unor obiective auxiliare.

Tovarășul Nicolae Ceaușesea 
a indicat proiectanților și con
structorilor să revadă so
luțiile constructive pentru ce
lelalte trei unități ale centra
lei — cu respectarea strictă a 
prevederilor Legii privind a- 
sigurarea calității obiectivelor 
*1 Instalațiilor nucleare — să 
găsească cele mai eficiente căi 
pentru a se putea reduce 
consumurile de materiale. Do 
asemenea, prin eforturi comu
ne ale specialiștilor din cer
cetare. proiectare și eonstruo- 
ții trebuie să se obțină o spo
rire generală a eficientei eco
nomice a centralei nuclearo-e- 
lectriee de la Cernavodă, in 
special prin reducerea costu
lui construcției și creșterea 
randamentului instalaților și 
utilajelor.

Secretarul general al parti
dului a indieaL de asemenea, 
să fie luate măsuri ferme pen
tru Intensificarea lucrărilor de 
construcții și montaj la toate 
obiectivele centralei pentru re
cuperarea răminerilor in urmă 
și încadrarea In cel mai scurt 
timp in graficele de execuție 
la zL

In numele constructorilor a- 
eestul important obiectiv ener
getic al-----  --------
zenți au
Vizita 
asigurat 
Ceaușescu eă vor fi luate toa
te măsurile pentru transpune
rea in fapt a indieațiilo- date, 
eă vor acționa cu betărire și 
răspundere pentru accelerarea 
ritmului de construcție, pentru 
asigurarea unei inalte eficien
te și calități la toate lucrările 
de construcție. montaj_ și pu
nere în funcțiune a 
nuclearo-electrice de 
na vodă.

tării, specialiștii pre- 
mnlțumit pentru noua 
de lucru și l-au 

pe tovarășul Nicolae

Centralei 
la Cer-
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Anul International al Tineretului

IN CADRUL ETAPEI DE VARA A „DACIADEIii

Capitală, 
partidului

cadrul Anului Internațio
nal al Tineretului, sub generi
cul „Dactadei" — etapa de vară 
a marii competiții naționale — 
mii de iubitori ai sportului au 
fost prezenți. la sfirșitul săp- 
tămlnfi trecute, la entuziaste 
concursuri șl competiții, orga
nizate tn toate județele țării.

Consemnăm dteva dintru *-  
vestea :
ÎN ÎNTRECERI — 4 004 DE

STUDENȚI
tn organizarea U.A.S.C- Bucu

rești. peste 4 000 de studenți, 
reprezenttnd cele 11 institute 
de invățămlnt superior din 
Capitală, au luat startul intr-o 
reușită întrecere de cros. în
vingători, Daniela Viciu șl ȘL 
Radu, ambii de la I.E.F.S. Ac
țiunea. organizată in preajma 
celei de a 14-a Conferințe Na
ționale a U.A.S.C.R.. a mal cu
prins — printre altele — în
treceri de gimnastică ritmică 
(cu mențiuni pentru frumoasa 
evoluție a studentelor de la
ASE.. Universitate fl I.M.FJ,

I
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Pe terenul Sportul studențesc 
.Ritmici*.

fotbal feminin (formația Felix 
București a primit replica ce
lei de la Rapid Oradea, pe care 
a Intrecut-o cu 2—1). șah (un 
simultan susținut de ciți- 
va dintre fruntașii eșichie
rului nostru — Marina Pogore- 
vid, Mihai Ghindă. Dolfi Dri- 
mer etc.), ciclism (cu concursul 
unor component! al lotului re-

evoluează gimnastele de la 
Foto : Aurel D. NEAGU

prezentatlv) și aeromodele (în 
program, reprezentanții Insti
tutului politehnic). Pe plat
forma de la Grozăvești, la sta
dionul Sportul studențesc și pe 
traseul alergării de cros, mal 
bine de 10 000 de studenți au

(Continuare In pag. 2-3)

De astăzi pină duminică, la Pitești și Buzău

In drum 
secretarul general al 
s-a oprit pe terenurile coope
rativei agricole de producție 
din Seimenii Miei. județul 
Constanța.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat stadiul vegetației 
la unele sole semănate 
toamnă eu orz și gria.

Cei prezenți au maltumit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru grija constantă acorda
tă agriculturii, pentru indica
țiile prețioase date și cu acest 
prilej și l-au asigurat eă lu
crătorii ogoarelor 
cu pasiune pentru a 
obiectivele fixate 
XTTT-Iea Congres 
pentru această 
bază a economiei

tn

vor mnnci 
înfăptui 

de ee! de-al 
a! oartid ilui 
ramură de 
naționale.

3

SUB
Interesantă 

diție (a 16-a

CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI
SEMNUL
această nouă 
la feminin si

e- 
a 

18-a la masculin) a Campio
natelor balcanice de volei, care 
încep astăzi și se încheie du
minici în sălile de 
Pitești și Buzău cu 
rea reprezentativelor 
și masculine ale 
Greciei. Iugoslaviei. Turciei și 
României. Interesantă pentru 
că toate cele 8 formații oas
pete aliniază după cum se 
vede din listele loturilor, cele 
mai valoroase garnituri ale lor

snort din 
partidpa- 
femlnlne 
Bulgariei

Turneul zonal feminin de șah

După o evoluție DANA NUTU S-A CALIFICAT
sigură și constanta PENTRU „INTERZONALE"

DERBY-URILOR ROMANIA - BULGARIA
la ora actuală, ceea ce su
gerează o concurență mai e- 
chilibrată ca altădată la locu
rile podiumului.

La Buzău, ta Campionatul 
balcanic masculin. impresio
nează realmente formația Bul
gariei. prin gabaritul său (6 
jucători au intre 2 și 2,08 m 
înălțime) și prin experiența 
bogată a unor vechi interna
ționali ca Galabinov, Kiossev, 
Todorov. Dimitrov. Petkov etc. 
După cum cea iugoslavă se 
prezintă cu întregul său bu
chet de valori. între care Tri- 
funovici, Malevici. Lozancicl, 
Mitici. Jelici, Jovici etc. Loturi 
puternice aliniază, de aseme
nea. echipele Greciei și Tur
ciei. echipe care au marcat un

real progres, mai ales cea din
ții. în ultima vreme. Nu va 
fi deloc ușor acest turneu pen
tru nici una dintre participante, 
deci nici pentru reprezentativă 
României care vizează, firește, 
recucerirea locului de frunte 
in ierarhia balcanică, 
noastră, pregătită de
Bartha și Cornelin Oros. snri- 
iiniți pe plan metodic de prof. 
Dan Lăzărescu. beneficiază de 
aportul jucătorilor Ioneseu, 
Dascălu. Macavei. Mina. Con
stantin (toți de la Steaua) Gîr- 
leanu, Enescn, Pop, Gheorghe, 
Rid ul eseu (Dinamo). A. Ion

Aurelian BREBEANU

Echipa 
Gyul»

(Continuare în pag. a 4-a)

Cele rinei ore regulamenta
re. de joc ale -ultimei 
n-au clarificat decît 
situația din 
putat șl de 
nai feminin 
novo.

Fruntașele 
n-au mai dorit 
ținui la încercare, 
remizele rapide care le asigu
rau calificarea tn faza ur-

runde 
parțial 

acest atît de die- 
agitat turneu co

de șah de la Tlr-

clasamentului 
să nună.» des- 

prefertod

mâtoare a întrecerii, turneele 
interzonale. Si astfel rezul
tatul de egalitate a fost con
semnat în partidele Jagodin
ska — VerSci. Boiadjeva —- 
Brnstman, Skaeelikova — 
Nuțu, Ivanka — Savova (cu 
implicații pentru primele 
locuri) precum si Madl 
retova, Poiihroniade 
drova.

Și-a încercat curajos ultima 
șansă Gabriela Olărașu. Ea a 
dominat tot timpul partida 
decisivă cu Margarita Voi ska, 
dar n-a reușit să finalizeze. 
Întîlnirea s-a întrerupt ta po
ziție aproximativ egală. Wiese 
deține avantaj la Grosch și ta 
cazul victoriei o egalează pe 
Boiadjeva. urmînd ca aceste 
două jucătoare să susțină an 
meci de baraj (la Sofia, tace- 
ptad de joD pentru local B. 
Anghelova a întrerupt cu a- 
vantaj la Erenska.

CLASAMENTUL s 1—2.
Zsuzsa VerBd (Ungaria). Ag- 
nieska Brnstman (Polonia) 
12*4  P. (din 18 posibile). 3—4. 
Dana Nuțu (România). Maria 
Ivanka (Ungaria) 11*4  P.. E 
Rumiana Boiadjeva (Bulga
ria) 11 p.. 6—8. Maigorzata

Wiese (Polonia). Maria Groșcb 
(Ungaria). 
(România) 
Margarita 
Hanna
9*4  D. (1). 11. Cristina Bădu- 
lescu (România) 9*4  p.. 12-
Elisabeta Poiihroniade (Româ
nia) 8‘4 P-. 13. Ildiko Madl
(Ungaria) 7*4  p.. 14—15. Kveta 
Ere to va (Cehoslovacia). Joa
nna Jagodinska (Polonia) 7 p.. 
16. Pavlina Anghelova (Bul
garia) 6*4  p. (1). IT. Stefka 
Savova (Bulgaria) 6 p.. 18.
Hana Modrova 4 o.. 19. Mile
na Skaeelikova (ambele Ce
hoslovacia) 3*7,  p.

Astăzi dimineața turneul se 
încheie cu disputarea partide
lor întrerupte.

Astfel, maestra internaționa
lă Dana Nuțu s-a calificat 
pentru turneele interzonale din 
cadrul campionatului mondial, 
etapă la care participă direct și 
marea maestră Margareta Mu
reșul.

Tinerele jucătoare Gabriela 
Olărașu și Cristina Bădulescu. 
debutante într-o întrecere de 
asemenea anvergură, au avut 
» comportare remarcabilă. în
deplinind norma de maestre In
ternaționale.

Gabriela Olărașu
10 o. (1). 9—14.

Voiska (Bulgaria). 
Erenska (Polonia)

D.

Luptă aspră, bărbătească, pen
tru oucerirea balonului la o re
punere de la margine, u- 
nol dintre momentele impor
tanta ale jocului de rugby.

în faza pe care o prezentăm, 
grlvițeanul Ion Stroe ciștlgă un 
dlrz dud 1a ...înălțime. (Grlvița 
Roșie — Știința Petroșani 9—0).

Foto : torgu BĂNICĂ
In pag. 9—J, un oomentariu - a- 

supra primei etape a returului 
și clasamentele oelor 9 serii ale 
Diviziei „A".

P0L0IȘT1 ROMANI
LA TURNEE

INTERNAȚIONALE
Selecționata de polo (seniori) 

a tării noastre va participa la 
un turneu internațional între 
25 și 28 aprilie la Varșovia. 
Antrenorii L Capsa șl Gh. 
Zamfirescu au selecționat ur
mătorii jucători : Simion. Tu
dor, Garofeanu. Gordan Cos- 
trăș, Rădueanu. Hagiu. Mol- 
eeanu. S. Popescu. Ciobănine, 
Niță, E. lonescu. Dan. Face 
deplasarea șl arbitrul V. Go- 
ian. Turneul reprezintă o util8 
verificare a echipei 
C.E. dat find faptul că la a- 
ceastă reuniune vor fi prezen
te și selecționatele Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Franței și Polo
niei.

La Sofia, selecționata de Ju
niori a României antrenată de 
Al. Bădiță și E. Georgescu, va 
lua parte (24—28 aprilie) la 
turneul internațional „Dia
na". Au făcut deplasarea 5 
Dima. Llsac Zaharîa Balanov. 
Grancerof. Geantă Nuțu. 
Frufh. B. Tufan Geambașn. 
Chim, Angelscn, îmnreună cu 
antrenorul federal A. Grin- 
tescu și arbitrul V. Mediana.

înaintea



GALAȚI, 23 telefon).
Turneul final rj celei de a IV-a 
ediții a „Daciadei” de iarnă, a 
continuat prin disputarea jocuri
lor tn cele do lă serii prelimina
re. în general, etapa de marți a 
fost caracterizată nrin jocuri în 
care favoritele au tnvins net. 
Singura victorie ceva mai... ane
voioasă a fost cea din meciul 
Dunărea Galați — CSM viitorul 
Gheorgheni. Iată rezultatele i

DUNĂREA GALATI - CSM 
VIITORUL GHEORGHENI »—5
(3—1. 2—2 t—2). Cu toate că au 
întîmninat o rezistență dirză din 
partea adversarilor lor. gălă- 
țenii — tn ver ă deosebită — 
s-au imeus In cele din urmi,
domlntnd net. mal ales tn ultima 
repriză. De notat că In mln. 32 
scorul devenise egal : 2—2. după 
care, in mln. 
ducea cu 2—3 
de ioc Udrea 
sancționat cu 
Pentru injurii _ 
Punctele au fost marcate 
Dinu Dumitru 2. Burada.

Munteanu, Bineață,
Dunărea, ErOs 2, Ger- 
Suket — CSM.

gureanu, 
Antohi — 
gely 2 și

DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL MIERCUREA CIUC 
10—2 (2—0. 4—1, 4—1). Punctele 
au fost înscrise de : Tureanu 3, 
Solyom 3, Kemenessy, Bejan, 
Csata, Lukacs — Dinamo. Solo
mon. Szenteș — Progresul.

MIERCUREA CIUC — 
SF. GHEORGHE 12—0 

9—0). prin golurile 
Z, Nagy 2, Gereb 2, 
L. Bartalis. Raricz, 
Balazs, Todor și

La reluarea Diviziei „A“ de rugby

O PRONUNȚATA

56. Dunărea eon- 
1 Tn ultimul minut 
(Dunărea) t fost 
.pedeapsă de meci" 
aduse arbitrului, 

de :
Un-

s.c. 
IM AS A 
<2—0, 1—4. 
marcate de 
B. Nagy 2. 
E. Antal 
Gyorgycze.

Programul de miercuri cuprin
de ți meciul Progresul Miercurea 
Ciuc — TMASA Sf. Gheorghe, 
care constituie prima manșă a 
baratului pentru prima serie va
lorică a campionatului. Iată pro
gramul 
Miercurea 
Gheorghe: ora 
CSM 
s.c.

ora
Cine

10 ? Progresul 
— IMASA 8f.

Steaua — 
Viitorul Gheorgheni : ora 15: 
Wernim Ciuc — Dinamo.

■2.30 :

S.C. MIERCUREA CIOC, CAMPIOANĂ U HOCHEI - JIJIIORI

d Campionatul Diviziei „AS de 
rugby a fost reluat, o dată cu 
returul, sub promițătoare auspi
cii. pe planul jocului deschis, al 
înscrierii prin eseuri, a unei a- 
preclabile tendințe spre joc ex
tensiv. Fruntași în această pri
vință sînt rugbyștii de La „Poli® 
Timișoara 8 (eseuri), urmați de 
cei de ta Farul (7) și Steaua 
(4). tn total au fost înscrise. In 
prima etapă din retur, an nu
măr de Si de eseuri ! 
spus, o promisiune pentru 
d’jri-spe€tacol ..
• R. C. Grivița Roșie a 

cut cu bine de meciul cu Ști
ința Petroșani*  dar antrenorii 
„XV-lui bucureștean privesc cu 
toată atenția partida care va ur
ma, eea cu Știința CEMIN Ba
ia Mare în deplasare. „Meci 
țreu — apreciază Radu Demian. 
tn caz de victorie fin tur. 8—4. 
pentru grivlțeni după ce la pau
ză u condus băimărenil, cu 
4—ff) altfel vom aborda, ta con
tinuare. întrecerea, ta 
ti va anul loc 
formații Sperăm

contăm și pe
• După 

ment eu 
Btehnîca

Aîtfel
me-

tre-

Pe patinoarul din Galați 
încheiat recent cei de al 4-lea 
turneu 
blican 
rundă _____ ___ ___ __
finală revenind echipei S. C. 
Miercurea Cine, 31 p. urmată de 
CLS.Ș. Gheorgheni și C.S.Ș. «r. 
2 Dunărea Galați 
cu cîte 28 p. Iată 
țațele ultimelor etape, disputa
te Intr-o notă de exagerată 
duritate. De nildă. la meciul 
Steaua — C.S.Ș. nr. 2 Dună
rea au fost dictate 3 pedepse 
de meci! Etapa I: Steaua — 
Petrolul 6—1. S C M. Ciuc — 
CSȘ Gheorgheni 10—7. CSȘ 2

s-a

a! Campionatului repu- 
de tuni ori L ultima 
a competiției. victoria

ambele 
rezul-

Dunărea Galati — CSȘ Odor
hei 14—3; etapa a U-a; CSȘ 
Gheorgheni — Feti olul 
Steaua — CSȘ Odorhei 
CSȘ 2 Dunărea 
5—2; etapa a m-a: 
Ciuc — CSȘ Odorhei
Steaua — CSȘ Gheorgheni 
3—6. CSȘ 2 Dunărea — Petro
lul 14—1; etapa a IV-a: CSȘ 
Gheorgheni — CSȘ Odorhei 
17—3. S.C.M. Ciuc - Petrolul 
T—3. Steaua — CSȘ 2 Dunărea 
2—3; etapa a V-a: Petrolul — 
CSȘ Odorhei 9—5. S C M Ciuc 
— Steaua 9—3. CSȘ î Dună- 

CSȘ Gheorgheni 4—5.
SIRIOPOL-coresp.

11—«.
T-fl.

S.CM Oue
S.C.M.

10—5.

a

AMPLE Și ENTUZIASTE ACȚIUNI SPORTIVE
(Urmare din țxlq 1)

urmărit aceste întreceri, 
lent organizate.
„CUPA 

XII-LEA 
RUL CU

exce

AL
ZBO-

din a- 
Ouj- 

județe

CONGRESUL 
AL U.T.C.” LA 
PLANOARE ULTRA- 

UȘOARE
în localitatea Dezmir, 

propierea municipiului 
Napoca, tineri din 14
au luat parte la finala pe țară 
a competiției dotate cu .Cupa 
Congresul al XII-lea al U.T.C.**.  
Pe podium au urcat ȘL Po
peseu (București). V. Moseu 
(Neamț) ți M. Nistorieă (Pra
hova) la categoria 16—18 ani ț 
D. Cojocaru, N. Sabăn (Arad) 
gl D. Catoianu (Prahova) la 
categoria 19—20 de ani. în cla
samentul general, locul I l-au 
ocupat reprezentanții Bucureț- 
tiului, urmați de cei ai jude
țelor Prahova ți Cluj.
.CUPA ANGHEL SALIGNY*  
, — EDIȚIA A 22-A

Aproape 1 500 de studenți 
studente de la 
construcții 
participat pe terenurile de _ 
Complexul cultural-sportiv Tei 
al U.A.S.C.R.. la tradiționala 
întrecere polisportivă .Cupa 
Anghel Saligny”, anul acesta 
la a 22-a ediție. O asistență 
numeroasă (studenți si cadre 
didactice din conducerea insti
tutului) au aplaudat 
mal buni. Iată-1 :

ATLETISM — 100 m 
genla Teodorescn (anul 

"-Z . m b
Gaia (ITI. Civile) • 400

Institutul 
din Capitală

8i 
de 
au 
la

Pe ed

OFENSIV

de

Tiberiu

Seria IC. Stan-

Birlad

îndrumar pe calea 
valorii autentice și 

onorante deținute In

Sibiu 
(Gh.

lucru

Suceava,
Brăila — 

Buzău, Glur-

oentru data de

Orice
prisos, din

M Popa),
Manea). Buzău ___

Brașov (Marian Volna) 
să facem același 

ma^ rnulțl arbitri

JOCUL

NU SE POATE REDRESA
Șl DE SLABA CALITATE!

Aurelion BREBEAHU

înaii 
dar

nică ta 
rare.

Reușit 
dtn Sa 
VUoea 1

nu vor fntîr- 
desigur, nici cuvenitele Iară
și aplauze...

în necallficarea
J.O.

tendința spre
>ă 
la 
dera seriei a n-a. 
s-au mișca» bine și sini încre
zători * ’ '
re l-ar 
tru un 
lorică " 
norul
(Ti ti) lonescu.
• tn legătură ou prima etapă 

a returului. o nedumerire : toa
te meciurile disputate duminica 
trecută au fost conduse NUMAI 
de arbitri din Capitală 1 
explicația 
moment

facă un joc bun duminică, 
Buzău, cu Rapid-Chimia, U- 

“ „Băieții mei
intr-un rezultat bun, ca- 

relansa ta disputa pen- 
loc ta prima serie va- 
— ne-a precizat antre- 
timlșorenîlor. Dumitru

CăldăJraru 
(Stoica 
Voinea- 
dorim 
cu câf 
țară...
• Rezult atu? meciului 

tehnica Iași — Dinamo a fost 
10—21 și nu 10—18 cum a apărut 
dintr-o greșită transmitere.

O „Daciada*  
la nive de 
meaza % tăzi 
2-a) : Brăila 
gcș ~ Doi 
vița, Bihor 
Municipiul 
Sibiu r

© Marej- 
națională 
semenea v __ ,___,______
de juniori. Iată programul pri
mei etap' ! Neamț - 
Argeș — Hunedoara, 
Tulcea. Galați “____ T ___
gin —• Teleorman și Arad — Ti- 

fix^tă

pentru seniori — 
!udețe — progra- 
o nouă etapă (a 
- Constanța, Ar- 

G1 rgiu — Dtmbo- 
- Cluj, Brașov 

București, Arad 
Suceava — Iași.

competiție sportivă 
este -ezervată de a- 

'ormațiilor județene

pare
se reluarea principalei 

competiții rugbystice a. țării s-a 
făcu*  — din motive obiective — 
eu o intirziere de peste o lună 
de zile timp suficient pentru 
o programare dt mal judicioa
să. E drept n-au existat mo
tive de reproș vizavi de presta
țiile din 
sura d» 
meciurile 
bttrli din 
gtijată 
respectiv 
arbltr*  a 
ierului- din
nescu 
ea. V

orima etapă, dar mă- 
a -oda permanent în 
din Divizia ,A“ și ar- 
țară nu trebuie ne- 

Am salutat la timpul 
orezența tn corpul de 
unor „cavaleri al flu- 

"onstanța (Oct. lo- 
F1 Zamflrescu, “ 
Chlrondojan). Iași

CLASAMENTELE EFICACITĂȚII

perspec-
Intre primele ♦ 

ca dnminică 
Voicu..."

de... antrena- 
Po-

meciul
Gloria București. 

Timișoara nădăjduiește

cu disputarea primelorO dată _________________
partide dm retu-ul Diviziei 
a reînceput desgur. și între
cerea eel-or ma: ef cace rugbyșt 
In fruntea eLasamentuluf reali- 
zatovJor de eseur. — a] dispute' 
pentru cucerirea TROFEULUI 
SPORTUL*  — se află din nou 
eonstânteanul ADRIAN PLLOTS- 
CHL recent debutant în echipa 
națională. El a înscrie pînă ta 
prezent 12 eseuri, depăsindu-1 pe 
a!t Internațional Floriei Murariu 
(Steaua) — 11, în continuare : T. 
Co man (Steaua) 7. Gh. riorea 
(Farul) 5, C. Florea (Steaua). Al- 
dea (Dinamo) Amarie (CSM Si-

STAMA

344— 97 
198— 83 
îl*-  77 
133—177
♦5—123
79— 93 

115—189
90—145 
•7—190
78—191

STE, CA 
Dinamo 
raru'
CSM Sibiu 
Șt. B M 
R C. Gr R

(agi

blu). Dorofiel (Politehnica 
— câte ♦ etc.

te întrecerea pe echipe : Steaua 
•I eseuri. Farul 34, Dinamo 13. 
CSM Sibiu 17 Politehnica Iași 
11. Rulmentul Birlad 8. știința 
Petroșani « Știința CEMIN Baia 
Mare șl Gloria PTT Arad ♦. RC 
Gri vița Roșie 2 (I).

fa ©e-1 privește pe ©ei mal re
dutabili transformer!, liderul a- 
cestora este stelistuî Dumitru 
Alexandru, cu 122 puncte mar
cate (din 14 lovituri de pedeap
să. I dropii ri și 31 de transfor
mări). ÎI urmează Stellan Podă- 
rescu (Dinamo) 89 puncte. Tu dose 
(RC Grivi'a Roșie) — 63 și Miti- 
teâu (Politehnica Ia$!)

R c
C.S.M 
CSU Sp. St.
Poli. Tim.
Milcov Focș. 
M. G. Olimp.
Mîdio Năv. 
„U--16 Febr. 
Met. Cuglr 
Gloria Buc.

•0—111 
131—113

această așezare ru-

In plan conceptual, in
și educativ. Nu putem 
aplaudăm faptul că, in 
analiză, mai mult ea 
mai sincer, mal obiec-

Vorbele 
succint

b — Instalații (24—18 cu Uti- 
la)e) ; VOLEI b — Civile (2—1 
cu Utilaje) : TENIS DE MASĂ 
b — Em. B&lăscan (I. Insta
lații) ; GIMNASTICA — Anl- 
țoara Popa (III. Civile) și H. 
Ciorop (I, Hidrotehnică) ; ȘAH 
— Căi ferate, drumuri și po
duri (2—1 cu Civile).

LA BRANEȘTI — CROS 
CV SUTE DE PARTICIPANT!

CIteva sute de tineri si ti
nere din comuna B rănești 
(Sectorul agricol Ilfov) au par
ticipat la o Interesantă Între
cere de cros, organizată cu 
sprijinul Clubului sportiv să
tesc Ilfov (Instructor, prof. 
Gh. 8Unescu). Trasee bine a- 
lese și concurenți care au de
monstrat că Îndrăgesc această 
probă atletică, iată nota spe
cifică a acestei întreceri tn 
care au fost premiat! Nleulina 
Mănceann gi G. Ghiță 
goria 9—10 ani), de la 
nr. 217. Gabriela Voieu 
ani), C. Popeseu 
ani). Carmen Florea

VOLEIUL
CU MUNCA PUJINA

Am scris adesea, cu mlhnire, 
despre cauzele care fac ca vo
leiul nostru să rătăcească frec
vent drumul spre indxna iubi
torilor de sport și spre marea 
performanță internațională. Sem
nalele noastre au vizat mereu 
CAUZA CAUZELOR : volumul 
redus de lucru și slaba calitate 
a muncii în secțiile de perfor
manță, la toate eșaloanele.

Săptămîna trecută, ta analiza 
activității voleiului, am avut 
sattafacția să constatăm că a- 
eeastă cauză matrice a neîm- 
plinlrilor din ultima vreme este 
tratată. în sfîrșit. atlt de re
feratul prezentat, dt șl de cîțîva 
dintre puținii vorbitori (iremair- 
cabilă intervenția profesorului 
timișorean Gheorghe Bodescu) 
ta toată complexitatea ei și cu 
toate consecințele pe care le-a 
generat * ’
structiv 
dectt să 
această 
aricind. ___  ____
tiv și mai concret voleiul s-a 
oglindit așa cum este în cdlpa 
de față. Firește, această optică 
realistă nu va fi suficientă dacă 
se limitează numai Ia constatări 
șl nu va fi generatoare a unei 
noi mentalități asupra mundl.

Șt credem că nu va rămtoe 
fără efect aleasa pledoarie 
pentru munca de calitate pe 
care a susținu t-o în final, eu 
tact decență și putere de con
vingere remarcabile o campioa
nă a muncii, marea sportivă de 
ieri, concurentă La 5 ediții ale 
JX). șl Laureată cu titlul olim
pic ta disc, tng. Lla ManoMu, 
acum vicepreședintă a Comite
tului Olimpie Român. ~ 
sale au constituit un

dar frumos 
redobîndirii 
a pozițiilor .. _____ ._____ .
trecut de voleiul românesc. Cl- 
teva adevăruri au fost accen
tuate convingător : jocul prac
ticat la noi nu prea mai sea
mănă ea cel văzut la echipele 
de frunte prezente la J.O. *U  ; 
lipsa de elemente nu poate fi 
justificată de vreme ce, la baza 
performanței, în cluburile șco
lare și de Juniori lucrează pes
te 300 de antrenori (e drept, 
doar cdțiva cu rezultate bune).', 
nici media de pregătire zilnică 
de numai o oră și jumătate — 
eum s-a relevat cu acest prilej 
șt ceea ce reprezintă doar circa 
o treime din obiectivele federa
ției privind volumul de lucru 
șt cam tun sfert din cel ta care 
s-a ajuns pe plan mondial la 
rtived de reprezentative — nu 
poate asigura rezultate deose
bite. Adevăruri care acuză inac
tivitatea. lipsa de profesiona
lism, rutina, formalismul, imo
bilismul în glndire. Șl came, în 
rezultate pe plan înternațiotnal, 
se traduc de pildă în ©obo- 
rtrea reprezentativei masculine 
pe locul 16 la C.M. ’82 și pe 
locud 8 (ceea ce corespunde 
unui toc șl mal modest ta hune) 
ta CJă. *83  ’
„naționalelor*  noastre ia i.v. 
*84, ta numai locul 3 ta com
petiția secundă europeană (Cupa 
eupelor) pentru echipe de club. 
Ba, cum ne spuneau doi dascăli 
emeriti — Gh. Constantinescu și 
N. Murafa — un computer eu
ropean ar fi acordat locul 18 
echipei noastre feminine și to
cul îl celei masculine ta ierar
hia mondială ! Și că acum 
vreo 30 de ani. dînd echipele

României rc aflau pe poziția 
doua în lume, la un pas 
titlurile mondiale, se lucra 
loturile noastre 32 de ore săp
tămânal. Da, doar munca și ca
litatea el au hotărît performan
tele de atunci și contraperfor- 
manțele de acum !

Dar cele ce s-au spus poa
te eă vor avea darul să schim
be șl alte mentalități. Ale celor 
o&re privesc performanța dta 
punct de vedere strict funcțio
năresc. ale celor care se prefac 
eă nu văd pregătirea sub cerin
țe a majorității divizionarelor 
«A*,  prestațiile lor anodine, ati- 
todlndle de .jion-combat", aran
jamentele discrete, precum și 
ale celor care, tn ciuda eviden
ței, solicită — in numele încu
rajării — laude, aplauze și un 
toc mai In... față pentru void 
ta spațiu] mass-mediei. Ca șl 
ctad n-ar trebui să șl le câști
ge voleiul însumi, prin valoare, 
ca altădată ! Ca și dnd voleiul 
s-ar juca pe hîrtie, pe unde 
radio sau electromagnetice și 
mi ta teren I Oridt am lustrul 
șl împodobi oglinda ea nu poa
te retușa chipul voleiului—

Dar cel ce an ascultat pledoa
ria. campioanei olimpice au re- 
țlnut îndemnul d la muncă, la 
calitate, ta căutarea și promo
varea noului — și dacă-1 vor 
urma, ei șl ceilalți care se to- 
scriu numai cu numele în per
formanță — înseamnă că se va 
reaprinde flacăra speranței ta- 
tr-o sprop’.atJl redresare. SL O- 
<tată eu aceasta, 
ria

Etapa 
tulul M 
f&șuratm 
uată del

gazdele? 
goluri, 
care irJ 
manent 
GherhaJ 
rența nj 
în prim 
au jucd 
con tras, a 
proșabll 
Sodica 
te, vlrd 
meseriej

«a, cafl 
ca eel I 
te eelell 
doilea J 
«ost foJ 
permand 
care a ■ 
ta poai 
runcări I 
portui I 
apărării 
etștiglnd 
dudurtlJ 
toftela i 
roluat 
lerloare.
o prada

(cate- 
Școala 
(11—12 
(12—13 

___  (13—14 
ani), M. Nedu (14—15 ani) toți 
de la Școala nr. 214, Nicoleta 
Min (15—16 ani) ți S. Radu 
(16—17 ani) de la Liceul silvic.

Alături de lupte 
mane (sport olimpic _ _____
tinerii din Brănești sint pre
zent! eu o echipă In prima 
divizie) ți handbal, lată eă ți 
atletismul promite să îți for- 
roeze tn :
rală flfoveană tot mai mulți 
adepți.

greco-ro
ta care

En- 
Hi- 
Ad.
f :

t :
I. 

i :
_ „___ _____ , , _ _ m _ .

Dorina Ni stor (I. Căi ferate, 
dramuri și poduri) : 800 mb: 
H. Grușcă (IV Civile) ; BAS
CHET b : Instalații (In finală : 
48—33 ca Căi ferate, drumuri 
Șl poduri) ; FOTBAL — Căi 
serate, dramuri <r1 poduri (8—1 
cn Hidrotehnica) ; HANDBAL

drotehnîcă) ; 100

tn cadrul manifestărilor sportive de masă ale ..Daciadei" 
și ta cinstea zilei de 1 Mai, Asociația sportivă a ziariștilor 
a organizat, la Agenția română de presă ,^Agerpres“, un ri- 
multan de șah la 35 de meee. Simultanul a fost susținut 
de maestrul internațional Parii Ștefanov, învingătorul re
centului turneu Internațional de la Vlrșeț (Iugoslavia). P. ște- 
fianov a cîștlgat 30 de partide, a pierdut trd (la Vas’le Crjșu 
— „Lumea*,  Pamfll Nlchlțelea — ,.Era Socialistă-, Vladimir 
Florescu — ..Agerpres*)  șl a obținut două remize (cu Teo
dor Olartu șl ea Andrei Ștefanov — ambii ..Agerpres-).

mese.

DIVIZIA ȘCOLARA Șl DE JUNIORI BASCHET

CAMPIONATUL STUDENȚESC DE BASCHET (f)

Participantele la Divizia școlară 
ft de juniori Ia baschet și-au în- 
«Shetat Întrecerile din cadrul se- 
rtttor șl urmează ca intre 1 șl I 
mal, la Constanța, echipele cla
sate pe locurile 1 șl 2 în flecare 
•erte aă ia parte la turneele fi
nale. Clasamentele în serii :

MASCULIN, SERIA I : 1. CA.Ș. 
Mediaș 41 P. 1. Llc. matem-flxlcă 
Mte«ti Tt p. ». C.S.S. Tirgovițte 
M p, 4. C.S.Ș. sibiu 30 p. S. C.S.$. 
i Oradea S0 p 4. C.S.Ș. Tg. «u 
Mp,?. C.S.Ș. Brașovla n p. i. 
CLS3- Rm. Vtlcea 25 p , SERIA 
A M-a : 1. C.S.Ș. Tg. Mure, 40 p, 
t. C.8.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
» p, 1. C.S.Ș. Arad Mp, 4. 
CJS.Ș. Timișoara 33 p 4- C.S.Ș. 
Deva 33 p. 4. Liceul ..Petru Ma
ior*  Gherta » p, 7. C.S.Ș. Satu 
Mare 34 p, 4. C.S.Ș. 1 Oradea 34 
»; SERIA A III-a i 1. CLS.Ș. 4-

ICED București 42 p 2. CJ5.Ș. 
Steaua 87 p. 3. C.S.Ș. Ploiești 32 
p. 4. C.S.Ș. 1 București 31 p, I. 
C.S.Ș. Craiova 30 p, 8. Lie. ma
tern. — fizică Constanța 27 p, 7. 
Automatica Alexandria 22 p, 3. 
Carpați Grup 8 Construcții Bucu
rești 29 p ; SERIA A IV-a ! 1. 
C.S.Ș. 1. Constanța 40 p, 3. Di
namo București 39 p. 3. Rapid 
București 31 p. 4. C.S.Ș. 2 Bucu
rești 30 p, 5. C.S.Ș. Unirea Iași 

8^ C.S.Ș. Bacău 29 p,
‘ P,

» p.
C.S.Ș. Piatra Neamț 27
C.S.Ș. Botoșani 26 p.

7.
8.

rEMININ, SERIA 1 : 1. C.S.Ș.
Viitorul Universitatea Cluj-Napo- 
ea 41 p, 3. C.S.Ș. Braț o via 34 p,
3. C.S.Ș. Medias 34 p. ’ ~ - 7
Dej 3» p S. C.S.Ș. 1 Oradea 33 p,
4. C.S.Ș. Gheorgheni 28 p, 7. 
CA.Ș. Arad M p. 4. CJ5.S. Cîm- 
pina 34 p ; SERIA A n-a : 1.

♦. C.S.Ș.

C-SdJ. 2 Oradea 38 p, 3. C.S.Ș. 
Sf. Gheorgbe 36 p 1. C.S.Ș Satu 
Mare 
» P.
CJS3. 
șoora 
trasă ; SERIA A m-a 
Rm. Vflcea 58 p 
stanța 38 p. 3.
Brașov 38 p, 4. Voința București 
28 p, 5. C.S.Ș -----

M p. 4. C.S.Ș. Tg.
5. Crișul Oradea îl 
Sibiu S0 p 7. C.S.Ș.

29 p I. C.S.Ș. Deva 
------------- — 1.

Mureș
P. ••

Timi- 
— re- 
C.S.Ș.

J. C.S.Ș. Con- 
Vlltorul Tractor

Craiova M p. L5.
C.S.Ș. Tulcea 28 p. 7 C.S.Ș. Tîr- 
goviște 27 p, 8 Olimpia București 
rr P ; SERIA A IV-a : 1. Progre- 
«ul-C.S.Ș. 2 București M p, î. 
C.S.Ș. 4 București 37 p 3. C.S.Ș. 
Bacău 34 p, 4. C.S.Ș. Focșani 
31 p 5. C.S.Ș. Botoșani 31 p, 8. 
C.S.Ș. Ploiești 3] p. 7. C.S.Ș. Ga
lați 27 p, 8. Rapid București 22 p.

Ultima clasată din fiecare serie 
a retrogradat și va lua parte ta 
turneul de calificare pentru Di
vizia școlară și de juniori.

Campionatul republican univer- 
dîtar de baschet feminin s-a des- 
f&șurat recent, în sala Institu
tului de pe'rol si gaze din Plo- 
iești. tn organizarea Consiliului 
U.A.S.C.R ri a Ministerului E- 
dueațlel șl învățământului. Mani
festarea înscrisă în marea com
petiție națională Da clad a", a 
fost dedicată Conferinței a XIV-a 
a U.A.S.C R. șl Anului Interna
țional ai Tineretului.

La întreceri au participat M 
echipe, reprezentând centrele u- 
nlversltare București. Iași, Timi
șoara, Cluj-Napoca. Galati, Cra
iova, Brașov P.oleștl și Tg. Hu
ne®. Meciurile. 4*  bun nivel teh
nic, au fost urmărite eu mult 
Interes de un numeros public. 
Tîttul d campioană a fost cu
cerit CU reprezentativa Institutu
lui Politehnic București (ta tur
neul fina. : 55—51 eu Universi
tatea București și 54—34 cu Po
litehnica Lași». Pe locurile ur
mătoare s-au riasat : î. Univer
sitatea București. 3 Politehnica 
Iași. 4. T.M.F. Cluj-Napoca. I. 
Politehnica Tlmsoara, 8. I.MJ. 
Timișoara

Au primi: premii speciale : Su- 
zana Keresztesi (Politehnica 
București) — cea mai tehnică ju
cătoare, echipa Universitatea 
Cluj-Napoca — „Cupa fair-play"

ti Sodica Pană (I.P.G. Ptoicțtt) 
— ©ea ma*  combativi jucătoare.

Octavian B ALTE ANU, coresp.

C0NCURSU1 BfPHBlICAR IIE
Săptâxrdna trecută a-a dtasroAat 

la Satu Mare Concu.i»u2 republi
can aâ Juniorilor TI (14—17 ani), 
la «crimă la toate cele patru 
arme, în probele individuale și 
ede pe echipe.

Iată rezultatele tn probele fcndâ- 
— pentru 

Grigorescu 
(Steaua) 

‘ * C.
Buc.) — C.
Energia) 8-8.

Tete 
CI. 

Moțea

viduale : floretă 
tocurile 1—2 : 
(Steaua) — A.
10—8 ; pentru locurile 3—4 
lonescu (C.S.S. 1
Leahv (Dinamo - _ .
Floretă băieți : A. Ealint (Flacăra

AZI. IHCEPE

«povtiv.

SCRIMĂ

Mare) 11] 
M. Preda 
SaMe : c| 
Tasi) - 
Z. Mezel] 
tache (T 
11—1«. S 
Mare> -I 
»—« ; a]
Szamolod
Keh$pe -4 
Jocurile 1 
C.S.S. 1 1

CUPA PRIMĂVERII"
Ieri au avut ioc la poligonul 

Tunari antrenamentele oficiale 
tn vederea unei noi competiții 
dotate cu „Cupa Primăverii”. 
După trăgătorii din probele de 
glonț șl cu arme eu aef compri
mat, le-a venit rlndul arcațllor

să-și dk 
gram, o 
care se 
pînă dui 
alinia te 
seniori 
secțiile



PRIMUL STARTURI îll AER LIBER...
PRIMUL RLZUITALE DL VAIOARI ALE ATLEIILOR

Chiar dacă primăvara n-a fost-, 
punctuală anul acesta. ana eum 
11 stă bine atletismul a tost 
prezent cu dteva rezultate real
mente de valoare nu doar pen
tru clipa de țață cft mal alea te 
perspectiva concursurilor care 
vor veni Intre csare unele de 
mare anvergură. ca Universiada 
Cupa Europei Balcaniadele Con
cursul Prietenia S-a.

Primele starturi tai noul sezon 
In aer liber au adus cifre remar
cabile. care demonstrează că Bă
ieții n-au stat In aceasta tarei 
eu mi’.nile tn sin. eă au tacrat 
astfel ca 1SS5 să Se o continuare 
logică a lui 1SM. anul cei ei- 
bun. ne toate pianurile dte is
toria de peste un secol a ataette- 
mulu' românesc si tata de ee

La București, ne Stadionul 
Au cast*  aruncătorii de dtac ao 
fast tai prim-Olan. rriiimui'sla' 
Ion Zamfirache (antreoor ăm 
Benga), campionul tării a arun
cat S5.M m tar Mareei ȚWe 
(CSM Zalău, descoperit de peni 
Ntaolae Lăpușan) cu se. îl s a 
realizat un nou record natSoea: 
de tuci ori Simona Andruseâ a 
aruncat M.M m și Daniela Cae- 
ttao K.3» m. Cu potto r.mc te

urmă, tal Ungaria, ta Tata, dlaco- 
boli*  au obtlnut alte performante 
unele si mal bune: Zamflracbe SB.fî 
m Stell că Turbă X.M m. Tlrit 
ts.a ta iar Simona Andru-cA (e- 
levă. ca st Tlrie. a tari Dan Se
rafim) te 32 m — record personal

La Pitești- de asemenea câteva 
rezultate bune : la SuneSme : Ma- 
rleta Ura rMetalu! Hunedoara 
actrenoe St. Bere^zaszi) a obți
nut eu t.n s dntr-o suită de 
sărituri remarcabile) Sar Mina 
năseeanu C S Tirrovlste) S.f? 
m. L*  JM ■ — MJran VșsUt 
fCSS Bistrița, antrenor Nte- 
Lopar | a terectstrat ue nou re
cord republican de Juniori. HI eu 
Ita a Alte pil D'i manii : MB ■*  : 
Marius Fapeseu rC-SS Hm. VL- 
eea) «3*1:  •-« mg : M VUseea- 
aa ta T 1 «ac m țtxrioare t Cris
tina nătreasn «C. S Tîrrovtase'. 
J«J Deșira Zăveleă C'5 Sta- 
Staaj M-l
• La «ertfaci aăptămicit. ta 

Ctai-'s?'ra Ptte*d.  Brăila. Ga- 

_Dnrtader- perrire hm'orii 1 tar 
ta Arad. Tier-s-are. Constanța 
late * tea rar iste, etapa de soci

riadneas aă MsSocOoe B.

DINTRE SUTE DE CATARGE-
majoritatea — MS la nu- 
reprezentînd 32 de secții 
temenea cifre apreciabili 
t un concura foarte bur 
Uita tea, puțind fi urmâ- 
Inerl, bine clădiți fizic 
. Cuvintele prof. Gheor- 
r de lot, reprezintă cec 
uzle după aceasta latre- 
llcan de pollatlon al tic
ni, desfășurat recent li 
arte tineri eoncuren-i car
ii, promlțtnd un vred-.i- 
itr-un viitor nu prea ! 
îtașll de azi al na - 
odată, o serie de oentr- 
rfi au făcut o select: 
ut rtnd Reșița (eu eor- 
tebsjne tn creșterea fr.c- 
Mbazlne de dirr. t 
IV Internat, cantină • - 
’. Pe locul al doilea L- 
s-a situat C.S.M ș Bata
C.S.Ș. Reșița — CI p *1  

M p șl C. I. Brașov r i 
u maramureșean are r 
lumile categorii. Să au

Startae

ÎLCENCELOn A DECIS SOIRI A DIROI-IIIUI Df HANDBAL (f)
Lmplona- 
al, des- 
it doml- 
km. vn- 
ocupan

buri ale 
I Bacău 
[ revenit 
f de I 

joc tn 
but per- 
priior L 
11. Dlfe- 
datorat. 
In care domeniu:

«n Fi taer -^oK*>  rte ; A Vs-
«tae Srizgă "Sf ea) Bl ; L Do
ta laeob 'Mineraa Bi ; ă A-
•riar Boedar Șt ti i«a> MI ; l
Dumrc-c ferea fCooatr. Arad 
tai : ă VasGe Zamfir Briteța 
tal : 1. Da= revs <_PoB-> m ; 
■- Sergri. Fop LtH IM 1 B 
Doria Crtstaztae (Cceatr. Oradea! 
38 ; E Mărise D:aXu tBtaena? 
ta».

în afrima etapă. Alexandre 
ratker a atahOlt un see record 
ai eilcaritățE tnecrilrtd B retorii

Lnd lre- 
fcremelor 
k Rome- 
ac -de 

k ȘI tn 
f
| a fost 
fete toa- 
|. In al 
fadelor a 
ulslonata 
aodeanu, 
fim in uni*

rncxpi

prea tîrzl*.
VtSA

L ȘTUXJA
L Olm srii
X. marotei.
A Bulmer oul

ă. TXHOk'
L Confecția
A Rapid
t AXM Tlm.

38. Trr. pl
O. Text. Zalău
M Progres-X

te ta 1 i K-aai se 
B ta • 3 »«-CM M 
B u • 1 «a:-M3 « 
ta B 1 T teS-Xte c 
Silf tel-aâ c 
te • i • e*-ss  a 
te « 1 B teS-BS B 
te • 1 a M5-xr. b 
arin sat-as s 
a 11 a xB-«ta a 
alin xn-ox a 
a x 1 ■ x&-cM a

plus, a- CLAS.LMENTE

Mihoil

centrul MASCULIN
Ual, ea
! dintre 1. STEAUA n » • 2 «3-512 C
era, F1- L U*oîl-  Tlm. 22 17 2 2 M9-MS ■
e au e- X. H. C Mhi. M 18 3 1 M
llle an- 4. Dtn. BUC. 22 U 5 1 fTT-ia «
greoale. S„ Carp. Mlrșa 21 1 4 t 521-M7 «3
tcțJunlle «. Din. Bv. 21 1 2 10 476-439 «1
In ceea 7. Șt. Bacău 23 7 3 12 530-W7 »
tac, bă- B. Constr. Or. E 7 2 Î3 <27-539 38
ea mult L Unlv. CV. 22 « 4 12 499-546 28

(duml- M Con. Arad E 1 3 14 520-418 B
i rezol- H. wu- CJ.-N. B 1 1 15 453-522 24

12. Mln. Cav. 22 3 • U 550-894 28
dballstlc
lin Rm. TROFEUL „SPORTUL-
m arbl- PENTRU EFICACITATE

orftde-
Ih. 8an- 1. Alexandru Matei (Carpați)

pub-Uc 2» goluri ; 2. Măricel Votnee
cor de (H. C. Mlnaur) m ; 3. Ataxan-

TROFEUL „SPORTUL*  
PENTRU EFICACnATE

L Marla Veri*cana  fCbtmtetxta 
M de goluri ; X Roefica Cosafiur 
fflEROM) 1« ; X. Mariana Oaeă- 
Ttrc*  (ȘtHEța) 31 ; 4. Etena
Gbeorgbe (Hidro tebrăcal IM ; t 
Rodlca Grigoraș (Confecția) IM ; 
t Baxter Laszlo CMureșut) W ; 
7. Eva Mozta (Ștfința) ■ 1 X- 
Zoranca ștefanovid (a R m ) M ; 
X. Sevastlța Grigore (Rapid) B ; 
M. Valentina Coama (TEBOM- 
rr ; 11. Adriana Bărbat (W c-
șufi XX : 11. Cristina Tacbe fltta- 
mentul) TS.

MECI DE MARE ATRACȚIE LA 
BRAȘOV : RULMENTUL - CW- 

MISTUL RM. VH.CEA

0 D
(CJS.S.S. 
taAM.) 
!.) ÎS—1 
. Unirea 
» W—S; 
D. Oos- 
Brașov) 
Unlo S. 
14S.S.M.)

— G. 
e) «—i.

pentru

locurile

!CUL
pto- 

.LT.A-, 
t-rtâxl 

se vor 
ținta și 

i toate

»—< : Dina mo-Energia — Bteaoa 
S—7. Floreta băieți : CLSJl. tata 
Mare — 1.Z.F-S, » 5 ; C.TJUS. — 
Viitorul Buc. »—3. Sabie : TXaăral 
tractorist Brașov — C.S.S. Unirea 
W a—« ; Dinamo — C.SZ. 1 
Buc. ►—I. Spadă : C. S. Sate 
Mare — CJ15. Olimpia Craiova 
S—t ; Albatros Mamaia — Unlo 
Satu Mare »—l.

Șl ctilar dacă cede mal mnMe 
victorii au revenit reputatului 
centru de scrimă s&tmăreaa (prin 
secțiile eale — Clubul sportiv. 
Clubul sportiv școlar. Unto *1  
Flacăra) surpriza cea mare a 
fost lipsa de pe podium a flo- 
retlstelor din municipiul gazdă 
in proba tndl .‘jdueiă, dominată 
net de Ju-nloarde buoureetene 
(Steaua șl Cf5.S. 1). An confir
mat ta sabie tradlțlonalete pepi
niere ale aceste! acme. Tlnlnil 
tractorist Brașov. CUS.Ș. Unirea 
lași șl Dinamo, șl o frumoasă 
surpriză s-a tnreglstmt k> proba 
eettipelor de spadă, unde Alba
tros Mamaia a urcat pe podium, 
Înaintea unor secții cu „pretenții*  
(•Progresul București. CfT^-S„ 
Tractorul).

Etapa a XX-a a Diviziei te- 
mtadne ta' da handbal progra
mează damtelcă. aa aderărai 
dai by. La Brașov, termațta to
cata Rufmentnl tatOneșta pa cil- 
mlatul Rm. VQeaa taceaota «n 
urmă in if iriacuiosal ascenato- 
ae. aflată «mo ta numai aa 
punct ta ndaoa iață de 
Știința Bacău) — meri ean 
țxxtț- > flrrirtT BeDtra dte*  tagarea «thtaui ed^Ma 
Programul complet ad etapei. 
IAȘI i TEROM — Textila Doro
banțul Ploiești. BUCUREȘTI 3 
Rapid — Hklrotetinica Constan
ta (sala Rapid, de ta ore titan: 
Confecția — Mureșul Tg. Mureș 
(asia Irioreasca, da ta ora B. 
ZALAU I Texttta — AJLM. Ti- 
aMpoara. BBAȘOV i Rulmentul — 
Cbăsnlstul tem VUeea. BACAU i 
știința — Progresul București.
• Două nsecturi restante, ■ •- 

ceasta săptămină. partide care 
mal pot seblmba doar ordinea 
tocurilor 1—d. MHne, te Brașov, 
de te ora ldtai : DINAMO — 
H. C. MENAUR BAIA MARE. 
Duminică, In sala ..Dada*  ®n 
Bata Mare, de ta ora M : K. C. 
MTNAUH — INDEPENDENTA 
CARPATI MtRȘA
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Teme de reflecții

ARBITRU -
Pauza din campionat trebuie să 

Ge prilej de reflecții dar’ si de 
acțiune ! Zilele acestea de răgsz 
com pet*  ți or-al pot reprezenta o 
bonâ ocazie de regrupare a for
țelor pentru toate ech’pele. Ee 
ar peltea constitui si un momert 
de fortificare a atmosferei înain
tea atacării ..ultimei treimi", de- 
cSsivâ. a întrecerii. Pentru ea 
fina-u: campionatului sA ae
bucure de eeîe ma: bune suspe
ct! oentru ea rezultatele care re 
vor înre^isra să fie conforme cu 
raportul de forțe din teren este 
nevoie de o denlină corectitudine 
•n raporturile dintre factorii prin
cipali al întrecerii : arbitru — 
antrenor, arbitru — jucător. O 
problemă esențială a activității 
totta' sr.ee oreocupînd de altfel 
forurile oficiale fotbalistice care 
au dezbătut-o insistent tn ultima 
perioadă de tfanp. Una dintre reu- 
niurile U E F.A. a prezentat, prin- 
tr-tr- amo-’u referat al viceprese- 
dtotehii sân — dr. Vac'av Jira —. 
panerul de vedere al forului ofi
cial privind relația arbitru — an
trenor. Prezentăm principalele 
îdei ale ->țrniei forului continen
tal. »ococ:ndu-!e foarte actuale.

.Antrenorii an. evident, ambiția 
de a face o figură cit mai bană 
cu echipele lor. de a evita retro 
gradarea si de a încerca *ă  ajun-

U.E.F.A. DESPRE RELAȚIA

ANTRENOR
râ Ia mult dorita .cale a compe
tițiilor din cupele europene*.  Mu!i 
timp înaintea partidelor ei trebuie 
să-și pregătească, sub toate aspec 
tele, elevii. Pe de -i»ă narte. siste 
mele de joc s-au modificat pro 
fund, oneori spre r^eretul specta 
torilcr ?: chiar al arbitrilor. Tacti 
cile de ordin defensiv sint la 
modă, ceea ce face si mai dificila 
situația Arbitrii nu trebuie să cu
noască numai na'ura întHnirilOT 
El trebuie, de asemenea să se în
trebe care echipă va ataca si rare 
se va apăra, frinînd prin aceasta 
Jocul. Și tocmai în deplinătatea 
cunoștinței de cauză, arbitrului 1 
se cere să râmînă perfect obiec
tiv. neutru, să pună toată energia 
yi curajul cău în slujba apărării 
spiritului jocului și regulamentu
lui. Ceea ce solicită din partea lui 
nu numai o intensă muncă cere
brală. d ?i o deosebită forță psi
hică.

De partea sa. antrenorul, din 
momentul în care a Ieșit din ves
tiare si s-a așezat ne banca teh
nică. trebuie să devină mai mult 
an observator sau un spectator 
deeft un participant activ. Dar 
știm că. din năcate. unii antre
nori nu sint de aceeași nărere. 
Multi cred că pot să-si ajute e- 
chlpele ridldndu-se de pe bancă. 
Și, din acest moment pot Izbuc

ni primele conflicte. Dar si maJ 
grav este momentul cînd antre
norii critică deciziile arbitrului^ 
fiindcă fiecare intervenție de a- 
eest gen este inre~’st.rată de ju
cători si spectatori ceea ce exer
cită. Indubitabil o marc presiune 
psihologică asupra arbitrului*.

Hi mic nou veți 'ice după ci- 
; rea acestor paragrafe din ra- 
Dortul forului eurooean al fot
balului De acord Nimic nou, 
îar totul este de o actualitate in
discutabilă ! Reamintindu-le $1 
sub forma unu! punct de vedere 
oficial am făcut-o tocmai neutru 
că înregistrăm încă destule de
teriorări ale re’atiet arbitru-antre
nor. cauzate de deoăsirea din 

prea mult zel" a rolurilor Ne 
gîndim mai cu seamă la rolul 
Dre& ..activ*  al unor antrenori 
care, nestăpîntndu-și nervii pă
răsesc băncile tehnice spre a-și 
exprima în mod .spectaculos si 
vizibil" nemulțumirea fată de o 
decizie sau alta a conducătorului 
locului. De multe ori reacMa tri
bunelor creează o atmosferă grea, 
apăsătoare meciurilor Si este 
păcat ca la originea unei aseme
nea reacții să se afle tocmai pe
dagogul uneia dintre echipele a- 
flate în luptă ! Rlndurile <*.  față 
se vor un pri.lel de rpfk ur
mate de reacțiile pozitive privind 
o corectă atitudine a doi dintre 
factorii decisivi ai luptei de p'' 
gazon : arbitrul și antrenorul.

INTRE VESTIAR.

1

al >ocalnlc4-

rezolvat

timp a jucat, tfnărul piteștean 
BAnuță (20 ani), produs a) 
clubului argeșean. O Destui 
absenți (de marcă) In partida 
de la Oradea. Mai intîi .,vi- 
tezistul- Dianu. suspendat 
pentru două cartonașe gal
bene. apoi Ignat, Pană și 
Bobaru. de la F. C. Argeș, 
cu toții accidentați. • Ni
cola e Kallo... despre jucăto
rul Kallo. «Slut născut tn o- 
rașul Codlea, am debutat la 
echipa Măgura, am doua 
tlțe~.Frumoasă rubrica 
programul editat de F. 
Olt, prin care jucătorii 
prezintă spectatorilor. își 
restesc viața, vorbesc despre 
activitatea lor profesională, 
despre familie șL.. fotbal • 
F. C. Olt — Universitatea 
Craiova. La „galbeni**  evolu
au Balad, Crișan. Donose, 
Soroban. La „albaștri**  Ma
tei, Irimescu, Cămătaru. 
Geolgău, Clrțu. Cu toțH au 
evoluat pînă nu demult aub 
culorile echipei craiovene. 
Pe bună dreptate spunea un 
spectator : „Măi băieți î Da
că nu v-as cunoaște bine, eu 
siguranță că aș fi încurcat 
echipele*.  • Meciul de spe
ranțe F. C. Olt — Univ. Cra
iova. Partidă aspră, neaștep
tat de disputată. In care au 
trebuit să Intervină antreno
rii șl conducătorii să-i mal 
tempereze pe unii. Unul sin
gur nu »-a liniștit. Ral cu, de 
U F. C. Olt A făcut fauh 
după fault șl a fost enemat

A 
șl

ke Y. C.

terenuluila marginea ______
faultat din nou grosolan 
l-a accidentat pe Ciocan, de 
ta Universitatea. După aceas
tă nouă ieșire nesportivă. C. 
Delta, președintele tai F. C. 
Oît. a intervenit din nou șl 
l-a acos pe Ral cu din »eren. 
O lecție de edacație aplau
dată șl de public. O lecție 
din care sperăm că a învă
țat șl arbitrai O. Harca. din 
Gleștl, care s-a mulțumit să 
acorde "  w
galben, deși a doua oară tre
buia aă-l arate pe cel roșu. 
Dar ee »-o fl gin di t T Dacă
nu a acordat un 11 m pentru 
F. C. Olt. să-i mai -’.‘mine 
șl an Jucător ? • Tot în 
meciul de speranțe de la Sla
tina, o frumoasă lntimpîare : 
numărul 3 (stoperul) de la 
gazde »e numea Adrian Rai- 
eea ; numărul 9 (atacantul) 
de )■ erai over. 1. Ovidiu Bui- 
©ea. Primul. » de ani. al 
doilea. 17. Simplă coincidență 
de nume între cel doi adver- 
aari dlrectl T Nu. El 
frați. Nu a-au menajat.
aid du au jrcat dur.

doar un cartonaș

fe- 
din
C.

de go- 
rezerve 
nume, 
noua 

antre-

de șapte 
toate la

Cramer. extrema e- 
Gloria. a trimis un 

tele- 
pentru 

înregistreze

po

contra celuilalt, 
pârât Costel, al treilea fra
te, care nu ’oacă fotbal 
dar care, poate. îi va a:bi- 
tra cîndva... • Cu citeva mi
nute înaintea meciului de la 
Buzău, 
chlpei 
prieten la vestiar să-i 
foneze urgent soliei 
a nu uita să.., * _
pe bandă de casctofon trans
misia radiofonică a partidei 
dintre Gloria șl F.C.M. Bra
șov. Inspirată dorința lui 
Cramer, pentru că el a ju
cat excelent, fiind unul din
tre cel mai buni de ne teren, 
autorul golului al doilea și 
coautor la celelalte înscrise 
în poarta brașoveană. • Go
lul al treilea înscris de Glo
ria în poarta lui fordache, 
semnat de Dudu Georgescu, 
ar merita un premiu de fru
musețe. El a fosi marcat du
pă o înlănțuire 
pase consecutive,
„firul Ierbii", ceea ee a făcut 
..șah-mat*  apărarea brașo
veană. O acțiune de nota 10 l 
• „Nici acum nu-mi ?ot ex
plica ee s-a Intîmplr.t cu e- 
cbipa mea in partida 
A.S.A.

. _    eu
ne spunea Ion O- 

blemenco, antrenorul vîlceni- 
lor, pe stadionul Ciulești. 
De-acum vom disputa fiecare 
meci pe muchie de cuțit. 
Chimia a mal fost Insă In 
situații grele..." o Ștefan 
Popa și Mario Agiu, cei doi 

. ex-stellști. au fost cei mai 
buni jucători ai Rapidului tn 
partida eu Chimia. Al doilea, 
după accidentarea celor doi 
a ta can ti Cloacă șl Manea, 
fl-a asumat șl rolul de reali
zator șl lată-1 autor “ 
tari. • Pe foaia de 
a Corvinului. patru 
patru speranțe din 
producție a harnicilor 
nori de la centrul de copii 
și juniori ; cei mal tineri — 
Botezan (18 ani și jumătate) 
șl Stroia (17 ani), urmați de 
Chlrocet ș! Prigore. • Sîm- 
bătă, în echipa de speranțe a 
Sportului studențesc a debu- 

Lucescu ’ E vorba de
Lucescu, flul antre- 

echlpel naționale, 
debutat ca portar. Un 
start în echipă, cu...

tat...
RAzvan 
norului 
care a
CmmoB
Torguîescu fi Hagl (care au 
jucat la speranțe pentru car
tonase gaTbeaek

ABMKISTIATU « SUI L8T8 PSOMPOIIT «MM
ș Tragerea obișnuita PRONO- 

EXPRES de astari. miercuri M 
•prtiie a.e., «vea loc te Boeu- 
MtetL te «ala clubului £s atr. 
Doamnei ar. X, eu Începere de ta 
om M,J0. Numerele ctatgAtoer, 
tear fi radiodifuzate după etan 
«■xnoază : ta oca 1S pe programul 
n. ta om a pe programul I. 
precum «t a doua cL tot pe 
programta 1 ta ora 3 55

• ASTĂZI ȘI MHNE. ultUrude 
sRe pentru procurarea bHeteîor 
te tragerea obișnuita LOTO de 
vtaeri M aprilie a c. Nu neglijați 
(1 jueafi din timp bilete eu nu
merele dv. preferate.

te JUCATI la loz in PLIC 1 
ltate sloganul binecunoscut al a- 
cestul sistem de Joc Inetrăgli de 
partlcăpanți. In această pertondă 
eoratinuă vfozarea, în afara serii
lor obișnuite »1 speciale de loz 
ta pita, si a LOZULUI MAMLOR 
CÂȘTIGURI, emisiune specială n-

atftală. la care se pot obține tas- 
Ugurt te autoturisme .DACIA 
130B*.  precum d importante sume 
de bani, oferite dfn fondul spe
cia! al admlnlstra'iei.

8BANI n_U

& Publicăm ma jos programul 
concursului PRONOSPORT de 
duminică 28 aprilie ax. : 1. Ae- 
coil — UCKnese : 1. Ata’anta — 
Milam ; A Aveliiuo — SampdorLa; 
£ Como — Torino : 5. Roma — 
I^apoQl ; 8. Arezzo — Monza ; 7. 
Pcscana — Catania ; i. Pisa — 
Perugia. ; i. Taranto — TriestkHi: 
M, Varese — Bari ; 11. MetataS

Plopeni — Dunărea Galați ; HL 
Aluminiu Slatina — C.S. Tirgoviș- 
te ; LX Gloria Reșița — F.CJM. 
U.TJL.

• C1ȘTIGURILE CON CURSU
LUI PRONOSPORT DIN 21 A- 
PRILIE 1985. Categoria 1 (13 
rezultate): 2 variante 25% 
autoturisme „Dacia 1300“ ; cate
goria 2 (12 rezultate): 1 varian
tă 100% a 22.717 lei îi 47 va
riante 25% a 5.679 lei ; catego
ria 3 (11 rezultate): 41 variante 
100% a 1175 lei ?i 724 variante 
25% a 544 lei. Report la cate
goria 1: 53.098 lei. Autoturisme
le „Dacia 1300“ de la categoria 
1 au revenit participanților IUE 
VASILE din Călărași și COS- 
TICA SCARLATESCU din 
București, care obține și o sul
tă tn valoare de 59.596 lei.



Azi, in sala Floreasca JUNIORII ROMÂNI -

ROMÂNiA-TURCIA LA BASCHET-JUNIORI
Cei mai buni baschetbalist! 

juniori ai tării, component! ai 
lotului reprezentativ, susțin 
astăzi (în sala Floreasca. la 
ora 17), o interesantă întîlnire 
amicală în compania reprezen
tativei similare a Turciei. In 
vederea acestui meci, antreno
rii Liviu Călin si Ilorațiu 
Giurgiu au alcătuit următorul 
lot : Cătălin Pintea (1,93 m), 
Bogdan Hoit (1,80 m), Mircea 
Ivanov (1,96 m). Mihai Iacob

in mrios- succes al
TINERILOR JUDOKA ROMÂNI

(1,89 m). Tiberiu Rist (1,93 m), 
Mihai Hălmăgeanu (1,96 m) — 
toți de la C.S.Ș. 4-I.C.E.D. 
București, Costel Muscalu (1,96 
m). Eugen Toader (2,20 m) — 
Dinamo București, Claudiu 
Munteanu (1,82 m) — C.S.Ș. 
Medias. Mircea Cristescu (1,95 
m). Alexandru Panaitescu (2,00 
m), Robert Reiscnbiichler (2,04 
m) — Steaua.

Partida cu selecționata Tur
ciei (performanțe în 1984 : lo
cul 2 la Balcaniadă, locul 8 la 
Campionatul european) consti
tuie o utilă verificare în ve
derea compețițiilor oficiale ale 
sezonului : Campionatul balca
nic si „Turneul Prietenia".

3 LOCURI I
IN TURNEUL DE LUPTE

DIN UNGARIA
La Debrețin (Ungaria) «-a 

desfășurat un puternic turneu 
de lupte libere — juniori, la 
care au luat parte tineri spor
tivi din țara gazdă, precum și 
din Bulgaria, R. D. Germană, 
Polonia și România. Reprezen
tanții noștri au avut o com
portare excelentă, situîndu-ee 
printre protagoniștii competi
ției. El au cucerit 3 locuri I, 
prin R. Rașovan (cat. 48 kg), 
D. Prefit (56 kg) si C. Băje- 
naru (60 kg), un loc 2 — P. 
Cruceanu (+87 kg) si un loc 
3 — C. Paveliue (75 kg)

Campionatele europene de lupte de la Leipzig

DEBUT PROMIȚĂTOR LA ,,GRKO-ROMANt“

La concursul de Judo pentru 
Juniori de la Rostock (R. D. 
Germană), sportivii români s-au 
numărat printre protagoniști, ob- 
țlnînd trei victorii finale prin 
Ionel Soare (68 kg), Florin 
Lascău (75 kg) și Ferencz 
Szabo (83 kg), în clasamentul pe 
echipe România a ocupat locul 
întîi, urmată de U.R.S.S. și R. D. 
Germană.

CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

CM. DE TIR LA ARME 
CU AER COMPRIMAT

La Ciudad de Mexico in ca
drul C.M. de tir la arme cu aer 
comprimat, proba feminină de 
pistol a fost cîștigată de Ma
rina Dobranceva (URSS) cu 384 
p, urmată de Irina Afșukova 
(URSS) — 381 0, Marita Karlsson 
(Suedia) — 379 p șl Elena Taciuc 
(România) — 376 p. La masculin, 
proba de pușcă cu aer compri
mat a revenit francezului 
Philipp- Hebeirle — 533 p.

(Calculatorul). Stoian, Pascu 
(Universitatea C.F.R. Craiova) 
și Teleagă (C.S.U. Oradea).

La Pitești, în întrecerea fe
telor. protagoniste sînt echi
pele României și Bulgariei, ca 
de obicei, dar disputele lor cu 
„outsiderele" se anunță mai 
strînse și cu posibilități de 
surprize, mai ales din partea 
formației iugoslave sau chiar 
a celei elene... De remarcat și 
aici că principala concurentă 
a echipei române, formația 
bulgară, prezintă si ea jucă
toare de gabarit (6 dintre ele 
cu Înălțimea intre 1,82 și 1,86 
m). dar și cu experiență, cum 
sînt Koseva, Aicinova, Manova, 
Paciova etc. Reprezentativa 
noastră, pregătită de Nicolae

DESPRE VIITORUL MECI KARPOV - KASPAROV
PARIS (Agerpres). — Re

gulamentul de disputare a viito
rului meci dintre marii maeștri 
sovietici Anatoli Karpov șl Garri 
Kasparov pentru titlul de cam
pion mondial de șah. va ti sta
bilit, In luna mal. la Tunis, a 
anunțat Rtdha Belkadi, vicepre-

ședințele Federației internațio
nale de șah (FIDE). In ace
lași timp, la lucrările Comitetu
lui executiv al FIDE, care ae 
vor desfășura tot la Tunis, între 
13 șl 17 mal, vor mal ti exa
minate alte probleme legate de 
medul pentru titlul mondial.

Stop cadru CARLOS 10PES - „OMUL CEASORNIC"

Humă și Virgil Moșescu, con
tează în competiție pe Irina 
Veiicu, Georgeta Lungu-Ene, 
Doina Moroșan, Ottilia Szent- 
kovics, Daniela Coșoveanu (Di
namo). Cr.ina Răuță, Speranța 
Gaman, Daniela Drăghici-Di- 
nică (C.S.U.-I.M.N. Galați), 
Mirela Popoviciu (C.S.M. Li
bertatea Sibiu). Mirela Zamfir, 
Elena Negulescn (Calculatorul 
București), Ioana Cotoranu 
(Chimia Rm. Vîlcea). Niculina 
Bujor (Flacăra roșie București) 
și Eugenia Cotescu (Universi
tatea Craiova).

In ambele competiții se pro
filează un nou si pasionant 
duel indirect și — duminică
— direct între echipele noastre 
și cele bulgare, deținătoarele 
titlurilor.

BILANȚ
FEMININ (15 ediții disputate) : 

1. ROMÂNIA (8 aur + T argint 
+ 0 bronz), 2. Bulgaria (8 + 8 
+ 4), 3. Iugoslavia (1+3 + 8), 
4. Turcia (0 + 0 + 1).

MASCULIN (17 ediții disputa
te) : 1. BULGARIA (8 + 8 + 5), 
3. România (8 + 9 + 1), 3. Iugo
slavia (2 + 4 + 10), 4. Grecia
(1 + 1 + 0), 5. Turcia <0-4-0 
+ 1).

PROGRAMUL DE AZI
FEMININ (Sala sporturilor din 

Pitești, de ta ora 16,30) : ROMÂ
NIA — Turcia. Bulgaria — Iu
goslavia (Grecia — liber).

MASCULIN (Sala sporturilor 
din Buzău, de la ora 16,30) s 
ROMÂNIA — Turcia, Iugoslavia
— Bulgaria (Grecia — liber).

LEIPZIG, 23 (prin telefon). 
Marți dimineață, in sala JR. 
1“ a Complexului expozlțional 
a avut loc reuniunea )- 
naugurală a Campionatelor 
europene de lupte greco-ro- 
mane. In timp ce concurențil 
trec prin— emoțiile clntarukri 
și, mai ales, ale tragerilor la 
sorți, la „masa presei*  conti
nuă schlmbtd de opinii |d 
informații vlzînd debutanțil —, 
dar si explicațiile privind ab
sențele unor mari campioni, 
oaspeți obișnuiți (plnă acum) 
ai podiumului de premiere.

*1 ■ COO Sucureșll. st> V Conte 16, »t. Af.LR t, tal cerrtroli rt n >t t, ti 50 ft sacțlo co-asp 10 20 W i interurbor. 43î j tale, tt 350 »rr>sp fiooru) j.P .<ntom>ot>o*,
ittci-dtafa abononertle oria ROMPRESFILATEUA - serioiul «tpod împo»! o.as3 P.O Boi 12 201. teiej 10376. o»fi> Ouewesll Colea Gd.itei r» 34 63 -.0S6S H I, 2, L 4.

Sînt, firește, doar ctteva re
latări de „atmosferă" pentru 
că principala noastră preocu
pare o constituie comportarea 
celor 9 luptători români (rea
mintim că nu participăm la 
cat. 48 kg) in gala de debut.

Ne face plăcere să arătăm 
încă de la Început că. în ciuda 
tragerilor la sorti nefavorabile 
la aproape toate categoriile de 
greutate, sportivii români au 
concurat bine în primul tur, 
obținind 7 victorii și înregis
trând o singură înfrîngere, la 
cat 100 kg (Die Matei a fost 
liber). Iată și citeva amănunte, 
tn ordinea disputării primelor 
partide.

La cat 52 kg. tînărul Mihai 
dșmaș l-a tntîlnit pe repre
zentantul țării gazdă. Ralf Kel
ler, pe care, după o evoluție 
excelentă, l-a învins prin su
perioritate tehnică în min. 
5:55, cînd conducea la puncte 
eu 15—1. încă in prima re
priză el a reușit fixarea ad
versarului în parter și. cu două 
conturări laterale, a obtinut 
4 p. în replică, Keller obține 
o „fixare*  (4—1). dar Cișmas 
mal realizează o cent urare la
terală si lupta va fl reluată 
de la scorul de 6—1. în re
priza secundă, sportivul nos
tru domină si mai autoritar 
șl după o suită de acțiuni teh- 
nico-tactice de toată frumuse
țea st— eficacitatea, obține din 
partea arbitrilor încă 9 p 1 A 
urmat meciul dintre Ștefan 
Negrișan (cat. 68 kg) și sue
dezul Zanny Davidson, pe care 
românul l-a condus cu 3—0 la 
repriză si cu 5—0 în min. 4:52, 
etnd acesta a fost descalificat 
pentru pasivitate.

Minute de emoție si mare 
concentrare. Pe toate cele trei 
saltele de concurs au intrat, 
in același timp, reprezentanții 
noștri — Ștefan Rusu (cat. 74 
kg). Sorin Herțea (cat 82 kg) 
ri Nicolae Zamfir (cat 57 kg). 
Spre satisfacția noastră, la 
sfirgitul acestor Intîlniri am a- 
vut prilejul să aplaudăm alte 
trei victorii românești. Ștefan 
Rusu l-a avut ca partener de 
întrecere pe eternul său adver
sar. Karoly Kasap (Iugoslavia), 
multiplu medaliat olimpic, 
mondial si european. Evident 
superior tn această întîlnire, 
Rusu a obținut o frumoasă vic
torie la puncte : 3—0, după ce 
In prima repriză a condus' cu 
1—0. Nicolae Zamfir a înche
iat destul de strîns (3—2) pri
ma parte a meciului cu Jan 
Kohut (Cehoslovacia), dar s-a 
detașat dar în repriza a 
doua, dnd a luat conducerea 
cu 5—2, în fata unui adversar 
pasiv, de altfel eliminat din 
această cauză în min. 5:51.' 
Debutantul Sorin Herțea a 
luptat cu norvegianul Klaus 
Myssen. Med de mare luptă.' 
Repriza 1 5 0—0 1 La reluare,’ 
Herțea atacă, este contrat si— 
condus cu 0—1 1 El reușește 
Insă să se concentreze la ni
velul pregătirii sale și reali
zează o centurare laterală, ob
ținind astfel victoria cu 2—L’ 
Un alt debutant. Gheorgho 
Savn (cat. 62), a susținut un 
med. am spune, „fără istoric*  
cu Zeki Sahin (Turcia), reu
șind 9 puncte în prima re
priză și apoi 12—0 în min.' 
4:38, cînd a obținut decizia vic
toriei prin superioritate teh
nică. Si el debutant. Ion Gri- 
goraș (cat +100 kg), după un 
„egal*  la repriză : 2—2, a cîs- 
tigat la puncte, 5—3. intîlnirea 
susținută cu ambițiosul său 
adversar Joerg Kotte (R. Du 
Germană). Singura înfrîngere — 
Ivan Savin (cat. 100 kg) tn 
fata polonezului Roman Wro- 
klawskl, fostul campion al 
lumii din 1982. de la Kato
wice, la care a pierdut destul 
de strîns. totuși, la puncte 1 
0—4. întrecerile preliminare 
continuă.

Costin CHIRIAC '

crescut 
de a- 

1-ar 
ce
de

Performanțele în maraton au 
atît de mult, Incit unui specialist 
cum cîțiva ani al acestei probe nu 
veni să-și creadă ochilor văzînd lista 
lor mai buni performeri mondiali 
astăzi : 
2.07:11 
2.07.16 
2.08:09 
2.08:12*  
2.08:15 
2.08:18 
2.08 :26 
2.08:33*  
2.08:38 
2.08:53 
2.08:55 
2.08:55 
2.03:59

♦) Performanță 
respectiv la Anvers, pe trasee, 
ulterior, ca fiind mai 
42,195 km regulamentari !

Creșterea rezultatelor maratoniștilor este 
extrem de spectaculoasă și nu este de
parte vremea cînd un alergător (sau poate 
mai mulți !) vor parcurge maratonul cu 
o. medie orară de 20 km. De altfel, dacă 
simbătă, la Rotterdam noul ,,recordman" 

Carlos Dopes, ar fi alergat cu 
36 de*  secunde mai repede, ar fi izbutit

El a do-

1985 
1985 
1985 
1981 
1985
1981 
1985 
1969 
1983
1982
1983 
1983 
1983

York.
_____ dovedite 

scurte decît cei

Carlos Lopes (Portugalia) 
Steve Jones (M. Britanle) 
Ahmed Salah (Djibuti) 
Alberto Salazar (S.U.A.) 
Takeyuki Nakayama (Japonia) 
Robert de Castella (Australia) 
Robehl Djama (Djibuti) 
Derek Clayton (Australia) 
Toshihiko Seko (Japonia) 
Dick Beardsley (S.U.A.) 
Takeshi Sob (Japonia) 
Juma Ikangaa (Tanzania) 
Rod Dixon (N. Zeelandă) 

realizată la New 
Ânvers, 
fiind

născut la Vlseu, la

această ispravă extraordinară 
vedit că . totul*  este posibil...

r ,£«rlos Lopes -ste un atlet „vîrstnlc*  (s-a i_____  _ _____, _
10.^.1947 : 167 cm, 56 kg) dar un maratonist „tînăr*,  în lunga sa 
carieră sportivă (începută în 1966) avînd doar trei ani ca alergă-

” -......................— 1984 — 2.09 21 și 1985 — 2.07:11). Dintre toți
el deține rezultatul ce4 mai bun pe 

după recordul mondial al com- 
ambele realizate în aceeași cursă,
Medaliat ou argint la 10 000 m 
Montreal. Lopes a fost campion

Los Angeles. A cîștigat titlul de 
de la Chepstown — 1976, East Rut- 

1985.

tor de maraton (1983 — 2.08:39. 
specialiștii acestei distante.
10 000 m (£7:17.48 - ai doilea
patriotului său Mamed? 27:13,81, 
la 2 iulie 1984. la Stockholm).
(27 :45.17) în 1976. la J.O. de la 
olimpic la maraton (2.09:21) la 
campion la ..mondialele*  de cros 
herford — 1984 șl Lisabona

Carlos Lopes trăiește, iată, o a doua tinerețe, 
cum 1 s-a spus, o demonstrează cu prisosință.

herford
La 33 de ani

„Omul ceasornic®.' raid tu Mnsusinua.
Apropo de această poreclă, iată-1 t*mpii  intermediari de la ultimul 
l’nTir0"..,; ? km ~ i4:58 10 ~ 3’,:()4- 15 km — 45:29 20 km —
’■99 ’ 1-14:57 30 km 1.30:01, 35 km — 1.15:14, 40 km —
Î 03 47 l|Ce,e dOUS Jonia,atl d- cursă au fost de 1.03:24 șl, respectiv.2.00:34. ( 
1.03:47 !!

Romeo VfLARA

CARE VOI fl FINALISTELE ?
După meciurlle-retur din semi

finalele cupelor europene vor fl 
cunoscute astăzi finalistele tn 
cele trei competiții.

în „C.C.E.*,  se pare. In exa
menul decisiv se vor înfrunta 
F. C. Liverpool șl Juventus. E- 
chipa engleză a clștlgat cu 4—0 
(prima manșă) în fața Iul Pa- 
nathlnaikos care acum, pe te
ren propriu, poate spera, In cel 
mai bun caz la o victorie, dar nu 
și... la calificare De la Liverpool 
va llpri probabil, Rush, acci
dentat, dar absența Iul nu va fi 
hotăritoare. In cealaltă semifinală, 
la Bordeaux, echipa Glrondins 
are o misiune foarte dificilă tn 
jocul cu Juventus, Învingător tn 
prima manșă cu 3—0. Șl totuși, 
antrenorul bordelezilor, Jacquet, 
este optimist : ,Jucătorii mei se
simt bine și prezintă o formă 
mai bună dectt Ia Torino*.  Dar 
o victorie » gazdelor la patru 
puncte diferență este puțin pro
babilă... La rindul său, antreno
rul torlnezilor, Trapattonl, spu
ne : „Nici nu mă gîndesc să ra
tăm calificarea tn finală".

In „CUPA CUPELOR" două 
meciuri de atracție : Everton — 
Bayern Miinchen și Dinamo 
Moscova — Rapid Viena. In mod 
.normal formația din Liverpool 
este marea favorită a meciului, 
după oe a reușit un scor alb 
(0—0) tn prima manșă. Ea este 
acum cea mai tn formă forma
ție britanică, vlzînd cîștlgarea 
campionatului șl a ..Cupei An
gliei". Numai un scor egal (1—1, 
2—2 etc.) ar putea aduce pe Bayern 
tn finală grație golului sau go
lurilor marcate tn deplasare. In 
semifinala de la Moscova, din
tre Dinamo și Rapid Viena (tn 
tur t—3' calificarea rămîne des
chisă. Dinamo Moscova ocupă

AUTOMOBILISM a Marele 
premiu a! Portugaliei la For
mula 1. desfășurat la Estoril, n-a 
avut decît.:. 9 clasați. Victoria a 
revenit, surprinzător' brazilianu
lui Ayrton Senna (Lotus-Re
nault) care a parcurs 291,450 km 
(67 tururi; în 2.00:28.006. L-au ur
mat Italianul Micbele Alboreto 
(Ferrari) la 1 :02.928 si francezul 
Patrick Tambav fRenault-Elf) la 
t tur. Favorit!! Prost. Lauda 
Patrese. Lafitte Rosberg Pi
quet au abandonat !

badminton t» Campionatele 
Asiei, ia Kuala Lumpur au avut 
tn finalele probelor individuale 
numai jucători din R. p. Chine
ză. Au eîștlsat Zhao Jian Hua 
șt respectiv Ehen Yuli.

TELEX # TELEX
BOX • Olandezul Alex Blan

chard termlnînd La egalitate me
dul ?u francezul Richard Ca ra
ma nolis, la Rotterdam, a rămas 
în posesia titlului european la 
categoria semigrea.

BĂLĂRIE © în Berlinul Occi- 
dental a avut Joc .,Cupa Mon
dială*  care a revenit america
nului Conrad Homfeîd învingă
tor și în ediția din 1980

CICLISM • A 71-a ediție a 
curse! Liege — Bastogne — Llege 
(244,7 km) s-r încheiat cu 'suc
cesul italianului Moreno Argen- 

— 6.37:2? Același timp l-au 
realizat si Claude Criauielion

(Belgia) s: Stephen Roche (Ir
landa) • Cursa Paris — Baren- 
tin (162 km) a fost cîștigată de 
francezul Jean-Jacques Philipp 
în 4.13:00. Cehoslovacul Roman 
Kreiziger a sosit al doilea, tn 
același timp.

RUGBY ® Echipa S.U.A. și-a 
încheiat — neînvinsă — turneul 
în Japonia. în cel de al șaselea 
meci a întîlnit. la Tokio, selec
ționata nincnă De care a în- 
vins-o cu 16—15 (12—9),

TENIS s Surpriză în finala de 
Ia Amelia Island : Zina Garri
son a întrecut-o pe Chris Evert- 
Lloyd cu 6—4 6—3 • Turneul
de la Bari : Claudio Panatta t> 
dispus de americanul kawsn*  
Duncan cu 6—2. 1—S 7—6

în prezent locul 6 în clasamen
tul UJl.S.S., în timp ce Rapid 
se află pe poziția secundă în 
ca mplonat ul a ustriac.

Ce se va întîmpla în „CUPA 
U.E.FJU*  ? Este Indiscutabil 
faptul aă Real Madrid trece 
prtntr-o criză acută. Pentru as
tăzi este posibilă reintrarea Iul 
Stlellke, Interriazionale, învin
gătoare cu 2—0 în tur, a pier
dut duminică In campionat cu 
3—1, în deplasare, la Napoli. 
„Inter*  speră, desigur. în pro
movarea în finală. Foarte pasio
nantă s° anunță și partida de La 
Sarajevo dintre Zeleznicear șl 
Videoton (în tur 1—3). Dumini
că, Zeleznicear a dispus de 
Steaua roșie Belgrad (2—0), dar 
nu va beneficia azi de aportul 
a trei jucători de bază : Mlhal- 
lovici Berjan și Skoro. Să nu 
uităm totuși victoriile categorice 
obținute de ecnipa Iugoslavă pe 
teren propriu 1 (I. O.).

REZULTATE, ȘTIRI

• MECIURI AMICALE : Co
lumbia — Paraguay 2—2 (1—1)
șl 2—0 (2—0). Bulgaria — U.R.S.S, 
(echipe de tineret) 1—2 (1—0) 5
Peru — Colo Colo (Chile) 2—0 
(2—0).
• INTERNAȚIONALUL brazi

lian Zlco (acum la Udlnese) a 
primit aprobarea clubului Italian 
de a părăsi clubul la 5 mai (cu 
două etape Înainte de Încheierea 
campionatului) pentru a se ală
tura lotului Braziliei care se 
pregătește, pentru preliminariile 
C.M.
• Au tos+ stabilite meciurile 

din sferturile de finală ale „Cu
pei Franței" (10 șl 17 mal) : Pa
ris St. Germain — F. C. Nantes, 
Monaco — R. C. Paris, St. E- 
tlen-ie — Lllle șl Toulouse — 
Sochaux.

VIOLENTA PE STADIOANELE ARGENTINIENE

Este un fapt cert că in ultimii ani, in fotbalul internațio
nal a proliferat violența, dar nu atît tn întrecerea sportivă 
propriu-zisă, cit mai ales In tribunele stadioanelor și mai 
apoi, tn... completare pe străzile orașelor, tn restaurante, tn 
trenuri etc.

O telegramă din Buenos Aires a Agenției „France Presse*  
informează că violența a atim o notă de paroxism, cu ctteva 
zile In urmă, tn timpu1 partidei dintre Independiente fi, Boca 
Juniors. La un moment dat s-a iscat o adevărată bătălie 
tn tribune, de pe urm'- căreia un copil de 14 ani a murit 
ucis de un glonț de revolver (1), au fost zeci de răniți, 
mai mult sau mai puțin grav iar poliția a operat peste 500 
de arestări 1...

Prima măsură a Federației de fotbal argentiniene a fost 
aceea a suspendării partidelor din etapa următoare acestor 
incidente. Măsura, a avuJ și girul guvernului tării, după care 
insă Senatul argentinian alarmat,. pur și simplu, de astfel de 
situații (incidentele acestea n-au fost doar un caz izolat l) 
a decis. în unarAmttate adoptarea unei legi care stabilește 
sancțiuni foarte severe pentru autorii unor acte de violență 
comise cu prilejul con. petițiilor sportive. Pentru a fi aprobat 
definitiv, acest text trebuie să fie avizat s< de Camera 
deputatelor, dar. așa cum se prezintă faptele, aceasta nu va 
întîrzia.

Potrivit noii legi „va fj pedepsită cu închisoarea, de la 
unul ia șase ani. dacă nu este pasibilă de un delict și mai 
sever sancționat, orice persoană care ve Introduce sau cars 
va avea asupra sa arme de foc arme albe, produse explozive 
sau alte obiecte care ar putea servi la comiterea de acte 
de violență. De asemenea vor f! pedepsite cu închisoare, de 
!a a lună la un an, toate oersoanele cate *or  facilita sau vor 
provoca constituirea de grupuri susceptibile să orovoace 
dezordini*.

Dura lex, seâ lex !
f. wi!.


