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De mi ine, pe lacul Snagov

START In campionatele
DE CAIAC-CANOE (fond)
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*
Au început campionatele balcanice de volei

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI VICIORIOASE ÎN PRIMA ZI
Intr-o atmosferă de mar» mierea. ieri as început, ia sălile din Pitești și Buzău, campio

natele balcanice de volei, la sar*  partM-pâ reprezentativele feminine și masculine ale Bul
gariei, Greciei. Iugoslaviei. Turciei M Bomletei. Iată amănunte :

în întrecerea feminină

PRONOSTICURI CONFIRMATE
PITEȘTI. ZI (prin telefon).

In Sala sporturilor din Trivale 
a fost multă lume la startul 
celei de a 16-a ediții a cam
pionatului balcanic femitto. 
dovadă a terenului dștigat de 
volei in inima iubitorilor de 
sport piteșteni. Reuniunea 
inaugurală a început, dimă 
obișnuita festivitate da detoăt- 
dere a competiției, cu partida 
dintre reprezentativele Bernini ei 
și Turciei. Un med in tare, 
desigur, reprezentativa noastră 
era favorită indiscutabilă. SI 
ea a confirmat pronosticurile.

în întrecerea

ea 3—8 (18. 2. 5). Dar 
sextetul aliniat de N. Humă 
p T. Mașeeca a intrat greu in 
ncn. na a abordat jocul eu

dacă victoria a fost netă pe 
tateia de acar, la teren prea 
tația ca a «trilnat prin soec- 
tac^cmtato M sări pria precizia 
•xeru_uor de bază — efectul 
uatărM ea veristă a partenerei 
de cooeura. Victoria este vto- 
torta K sperăm ca ia coc- 
tt—-» riad echipa noastră va 

adversare mai putemtoe. 
joctri ei să capete ma! mult 

masculină

FAVORITELE AU ÎNVINS
BUZĂU, U (prin teteleai- 

Interes mare aici, stimit de 
cea de a 18-a ediție a campio
natelor balcanice de volei pen
tru echipele masculine. care 
se desfășoară in frumoasa sală 
.Dacia*  din localitate. In me
ciul inaugural s-au IntUnit e-

conținut. Formația Turciei a 
făcut o bună impresie mai ales 
in prima parte a intilnirii (a 
si condus cu 4—1), avind două 
jucătoare remarcabile : căpitana 
Kestaada Violei și Arzu Bairac- 
XiL In partida de debut, echipa 
română a evoluat in sextetul : 
Geergeia Langu-Ene. Speranța 
Gămaa. Crina Băută. Mi re la 
Pepeviriu. Irina Velicu. Ioana 
Cotoram Cin cel de al treilea 
set au fost introduse in teren 
patru rezerve : Mirela Zamfir, 
Daniela Dinieă. Doina Moroțan 
SI Daniela Coșaveaan). An 
arbitrat foarte bine un meci 
os» L Leenic (Iugoslavia) și 
F. Diagis (Grecia).

O partidă atractivă au furni
zat In cor.tjriare reprezen- 
taOvels Bulgariei si Iugo- 
tlarieă Conform așteptărilor, 
echipa bulgară. deținătoarea 
Hffeiia balcanic, a obținut vic
toria ca 3—8 (13, 5. 3). dar 
repCca oferită de jucătoarele 
mgosiave a fost remarcabilă 
ta primul set. majoritatea

Awe&m BRE8EANU

Aminat din cauza gheții de 
pe Snagov și a unei primă
veri oe s-a lăsat așteptată, 
Campionatul republican de 
fond la caiac-canoe se va des
fășura, in zilele de 26 și 27 
aprilie, pe lacul Snagov. Com
petiția marchează începutul 
sezonului competitional. tn a- 
cest sport care ne-a dat. prin 
rezultatele obținute pe par
cursul anilor, reale satisfacții 
și pe care, sîntem convinși, 
le va reedita. De semnalat 
faptul că. după aproape două 
decenii, acest nou ciclu olim
pic. al cărui debut competitio
nal va avea loc mîine, începe 
fără Ivan Patzaichin, acum an
trenor. dar acesta este un fapt 
firesc și. cu toate că stîrnește 
nostalgii, se constituie și ca 
un prilej de optimism, pentru 
că marele canoist va pregăti,

fără discuție, alti mari per
formeri.

In pragul sezonului competi
tional 1985. „flotila11 ce se va 
întrece pe apele Snagovului — 
și cu atît mai mult fruntașii 
el — se pregătește cu matu
ritate, serios, pentru compe
tițiile ce vor urma dintre care 
Campionatele mondiale de la 
Mechelen, din Belgia, se deta
șează ca un obiectiv de prim 
ordin.

Programul campionatului, în 
cele două zile, prevede star
tul primelor ambarcatii la ora 
9. cursele de caiac băieți 1, 2 
și 4 desfășurîndu-se pe dis
tanța de 10 000 m. iar cele ale 
fetelor — K 1, 2 și 4 — pe 
distanța de 5 000 m. Concu- 
renții de la canoe se vor în
trece, la simplu si dublu, pe 
distanta de 10 000 m. (Al. SJ

"Ccnoxei-i ia pap * < »J

faeeptnd de mi:ne, timp de două zile. apele lacului Snagov var 
moaște di» nou animația disputelor sportive : Campionatele 
republicane de fond la caiac-canoe vor deschide sezonul ’85 
pe»Zr» aceste sporturi. Foto : Aurel D. NEAGU

chipele României și Turdei, 
scor : 3—2 (—12. 3. II. —8. 38 
in favoarea primei noastre se
lecționate, după un med do
minat de... tracul debutului, 
încă de la începutul partidei 
s-a văzut clar că voleibaliștii 
turci vor încerca să contrazică 
„calculele*,  jocul lor deosebit 
de mobil punind de multe ori 
în dificultate pe jucătorii ro
mâni. Și au realizat poate mai 
mult decît au sperat: două se
turi ciștigate la jucătorii ro
mâni I După primul set. cel 
mai echilibrat al medului, ta 
care inițiativa a aparținut oa*-  
peților, în echipa României 
s-au produs multe schimbări, 
pină la sfirșitul meciului an
trenorii G. Bariha și C, Ore» 
rulind întregul lot Înscris pe

La liMkk _Ki<îi<cl" $1 ak campionatelor republicane de judo

TIVU VIZAȚI PENTRU „EUROPENE" AU CONCURAT PROMIȚĂTOR

23-a EDIȚII
ROMÂNIEI"TURULUI

Anul International al Tineretului

CICLIȘTI DIN 10 ȚĂRI LA STARTUL

CELEI DE A

la începutul lunii viitoare. In 
acest context, finalele de la 
Tîrgoviște. dincolo de stabili
rea ierarhiei la cele 8 categorii 
de greutate, constituiau și un 
bun prilej de verificare a spor
tivilor noștri fruntași vizați de 
participare la apropiatele în
treceri continentale. Firește, a- 
tentia noastră a fost îndrep
tată în mod deosebit spre a- 
eeștia. Iată, la acest sens, d- 
teva considerații.

în ansamblu, putem afirma 
că sportivii seiectionabUi au 
avut o comportare corespun
zătoare actualului lor stadiu de 
pregătire. La unele • categorii 
totul este dar. Mireea Frăției 
(Nitramonia Făgăraș) s-a de
tașat la -semi mijlocie*,  dove
dind ci el este, de departe, cel

mai bun. Fără să revenim a- 
supra rezultatelor, trebuie să 
subliniem că doar într-un sin
gur med el n-a obținut victo
ria înainte de limită, in dis
puta cu colegul său de lot. 
Liviu Ompeanu (Dinamo Bucu
rești), care, de bună seamă, 
ti cunoaște mai toate... „secre
tele*  tehnice și tactice. Al doi
lea „solist*  este. neîndoios, 
Mihai Cioc (Dinamo Brașov) 
la categoria grea. Deși s-a ta- 
tîlnit cu vechi rivali ca Desso 
Ud vâri (Constructorul Miercu
rea Ctuc) sau Valentin Bazoa 
(Dinamo București), cu care, 
in alti ani. avea mult „de 
furcă*.  Mihai Cioc î-a depășit

G COSTIN

(Continuare In mg a 4-a)

început de sezon competițional la călărie

Una dintre marile competiții 
cicliste ale acestui an este, fără 
Îndoială. „Turul ciclist al 
României*.  Ajun» la ediția a 
XXIII-a, el se va desfășura 
pe un traseu de peste 1100 
km. împărțit in 8 etape. Tra
seul actualei ediții a „Turului 
României*,  întrecere organizată 
sub egida „Anulni Internațio
nal al Tineretului*,  este ur
mătorul :

• Etapa I (1 septembrie) : 
Cîmpulung Muscel — Pitești
— Călimănești. 138 km :

• Etapa a Q-a (2 oeptem- 
bcie) : CSUmăseefl — SiMa — 
Alba lull*,  140 km;
• Etapa a IH-a (3 septem

brie) 5 Alba loBa - Tîrnăvenl
— Tg. Mureș, 135 km;
• Etapa a TV-a (4 septem

brie) : Tg. Mure» — Sovata — 
Lacul Roșu — Piatra Neamț, 
160 km |
• Etapa a V-a (5 septem

brie) : Piatra Neamț — Roman
— Iași. 135 km ;

• Etapa a VI-a (6 septem

brie) : Lari — Vaslui — Bacău. 
158 km |
• Etapa a VII-a (7 septem

brie) : Bacău — Focșani — Ba. 
Sărat — Buzău. 178 km ;
• Etapa a VIII-a (8 sep

tembrie) : Buzău — București, 
135 km.

Ca sl tn anul trecut, orga
nizatorii — F.R. Ciclism si zia
rul „Sportul*  — au invitat la 
start, in afara celor mai buni 
alergători din tara noastră, ru
tieri de peste hotare. Și-au dat 
acordul de principiu federațiile 
de ciclism din B. D. Germană 
(care intenționează să trimită 
formația olimpică). Bulgaria, 
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia. 
Grecia. R. F. Germania, Tur
cia si Siria.
• Recent, o reprezentativă

de rutieri din tara noastră a 
participat. în R. F. Germania, 
la „Turul Nîedersachsen*.  For
mația noastră s-a clasat pe 
locul 8 (din cele 14 reprezen
tative participante între care 
cele ale R. D. Germane. Uniu
nii Sovietice. Poloniei. Olandei, 
Danemarcei, R. F. Germania și 
Austriei), iar componenții ei au 
ocupat următoarele locuri în 
clasamentul general : 28. N.
Aldulea. 29 Cr. Neagoe, 31. C- 
Paraschiv, 36. Gh. Lăutaru,. 42. 
Val. Constantinescu (OI. Celea 
a abandonat în etapa a 8-a).

(Continuare in oag a 1-a)

UN PARCURS CU ZERO PUNCTE SE OBȚINE*

PRINTR O MUNCĂ
Ia timp oe alte discipline 

trag „cortina*  peste activitatea 
eompetițională. echități» — 
dresaj, obstacole, concurs com
plet — se află abia in fata

De la Dumitru Velea se așteap
tă și in actualul sezon o com
portare pe măsura valorii și ex

perienței
Foto : V. CIRDEI — Sibiu

FĂRĂ.. DEROBĂRI
unui nou sezon. Au fost, așa
dar. aproape șase luni de a- 
parentă inactivitate — lipsa de 
întreceri poate crea această 
impresie, mal ales că. in ul
tima vreme, călâria tinde să 
devină, pe plan international, 
un sport fără pauze —. timp 
in care spedalistil si sportivii 
au avut răgazul necesar să-și 
pregătească materialul cabalin 
din punct de vedere Czic șl 
tehnic șl. totodată, să-și per
fecționeze propriile mijloace 
de expresie. Câ ..semne bune 
anul are*  ne-au demonstrat-o 
și recentele întreceri din „Cupa 
Primăverii*,  cum. tot ele. au 
adus în atenție si reversul me
daliei asupra căruia dorim să 
insistăm, nu din dorința de a 
critica, ci de a pune în dis
cuție o serie de probleme care 
s-au manifestat si pe parcursul 
dintre cele două sezoane.

Dacă, pe de o parte, la li
nele cluburi se manifestă o 
intensă preocupare pentru a- 
tragerea unor noi elemente,

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 2-3)



SPOKF CLUB SE REVANȘEAZĂ:
4-3 CU DiNAMO, LA HOCHEI

în vederea partidelor cu Tunisia și U.R.S.S.

LOTUL DE RUGBY A SUFERIT MODIFICĂRI

GALAȚI, 24 (prin telefon). La 
patinoarul artificial din localita
te au continuat întrecerile oreli- 
mlnare din cadrul turneului fi
nal a! Daeiadei*  la hochei, tn 
primul meci al zilei, s-au Intll- 
nlt PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC si IMASA SF. GHEORGHE, 
intllnlre desfășurată si tn cadrul 
barajului centru rămtaerea in 
prima serie valorică a Diviziei 
„A*.  A fost un meci extrem de 
disputat în care hochelștil de la 
IMASA au condus cu 3—0 rmta. 
S). dar pînă la urmă victoria a 
revenit formației din Miercurea 
Ciuo. cu scorul de 6—5 <2—3. 1—0, 
3—21. Autorii solurilor : Szentes 
2 Petres. Salomon. Lukacs. Ga
brieli!. respectiv Mibăilescu, Dl- 
voiu. Nuțesctt, Eros. Lajos.

STEAUA — VIITORUL GHEOR- 
GHIENI 11—4 (6—1. 2—2, 3—1).
Fără să se întrebuințeze prea 
mult, stelistii au obținut totuși 
o victorie categorică în fata unul 
adversar care doar în repriza a 
doua a opus rezistentă. Au mar
cat Nlstor 4. Chirită 2, GHga, 
Cazaca, Popescu, Antal, Pocă- 
cean. respectiv Csata, Suket, 
Korpos. Benedek.

CAMPIONATE • COMPETIȚII
AL TREILEA TUR AL „CUPEI 

F.R. BASCHET*
întrecerile pentru „Cupa F. R. 

Baschet*  continuă de vineri plnă 
duminică prin meciurile celui de 
al treilea tur sare vor fi găz
duite de sălile de sport din Iași 
(seria I). București (seria a n-a, 
tn sala Floreasca) și Baia Mare 
(seri- a UT-al. Clasamente: 

SERIA I :
1. Steaua 6 5 1 531:447 112. I.C.E.D 6 5 1 526:447 11
3. Acad. Mii. 624 477:508 1
4. Politehnica Iș. 6 0 6 434:566 8

seria a n-a :
1. Dinam- Buc 1 6 0 551:435 12
2. C.S.U. Sibiu 6 3 3 457:489 9
3. Farul 6 3 3 486:489 9
4. Politehnica Buc. 6 0 6 466:547 8

SERIA a lll-a :
1. Dinamo Oradea 6 4 2 527:460 18
3. Rapid 6 4 2 471 :486 18
3. LM.U.A.S. 6 3 3 455:461 9
4. ».U- Cluj-Nap. 6 1 5 454:500 7

în legătură cu întrecerile de
plnă acum și. mai ales, cu cele 
viitoare este necesar să preci
zăm că prevederea regulamen
tului Diviziei .A- referitoare la 
suspendarea Pe o etapă a luci
torilor care acumulează două 
faulturi tehnice este valabilă șl 
la ..Cupa F. R. Baschet*,  tn »- 
cest sens, se cuvine să mențio
năm că P. Grădișteanu (I.C.E.D ) 
a ispășit o suspendare. V. Suda 
nu v» juca ir ziua de 26 apr."t. iar 
V. Cănușan C. Srarlat, Gh. Ocze- 
lak, P. Brănișteanu (Steaua) M. 
Braboveanu (Dinamo București). 
V. Bălceanu (Farul). C. Popescu 
(Politehnica București). D. Du
mitru fl.M.U.A.S Bala Mare).
D. Crlstea, Z. Gellert (Dinamo 
Oradea) G. Șarlă. C. Vilcinschi 
(Academia Militară) au dte un 
fault tehnic

★
Pentru absente repetate șl des

considerarea activității In cadrul 
lotului reprezentativ. Sorin Ar
delean (Steaua) a fost suspen
dat plnă La 23 aprilie 198® ; pen
tru atitudine huliganică fată de 
arbitrul meciului eu Comerțul 
Timișoara, antrenorul Doru Popa 
(Urbis București) a fost suspen
dat plnă la Încheierea anului 
oompetitional 1985—1986.

CI$TIGATORII „ZONELOR*  
LA BOX JUNIORI

Tn cinci orașe din țară s-au 
desfășurat întrecerile de zonă 
ale campionatului national de 
box pentru juniori mid și mari 
la care au participat aproape

BRAȘOVULUI, RALIU
CONCESIILOR ORGANIZATORICE

S

3

Al...
RALIUL

Am semnalat faptul că tn 
raliu] Brașovului, prima com
petiție automobilistică din a- 
cest an, s-a dat cale liberă 
unor deficiențe de organizare. 
Cu implicații atlt asupra secu
rității traseului, cit șl asu
pra unor posibile denaturări 
ale rezultatelor concursului. 
Iată despre ce este vorba™

Totul a început cu un com
promis : după revizia tehni
că, lng. Buereblsta Ursu, de
semnat să supravegheze a- 
ceastă operație, a declarat că 
„de astă-dată am tolerat une
le deficiente dar, precizez, 
este pentru ultima oară etnd 
admitem tn concurs mașini 
necorespunzătoare regulamen
tului*.  tntrebăm : de ce. însă, 
au fost admise T Toleranța 
crează un precedent nedorit 
de nimeni. Șl. tată, chiar în 
concurs, mal exact tn comu
na Vlădeni, înaintea unei pro
be de clasament, am văzut 
stopurile unei mașini func- 
ționînd în ritmul denivelărilor 
drumului. Inutil să precizăm 
ce pericole Implică această 
defecțiune, pentru circulația 
rutieră.

Apoi, așa cum s-a eviden
țiat dună raliu, au apărut

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DINAMO 4—3 <2—1. 1—1, 
1—1). Derbyul zilei nu a cores
puns așteptărilor, cele două for
mații fruntașe oferind un ioc 
lipsit de spectaculozitate și va
lențe tehnice. A fost o partidă 
mai mult de uzură, desfășurată 
Intr-un ritm lent, tn care vic
toria a revenit totuși ne merit 
hocheistilor de la Sport Club. 
Dinamo a evoluat surprinzător 
de slab primind cu destulă ușu
rință solurile, datorită neaten
ției apărătorilor. De notat ar fi 
faptul că primul gol al lnvineă- 
torilor a fost înscris dintr-o fla
grantă poziție de ofsaid. apoi 
ei au majorat scorul (2—0) dar 
tn mln. 24 dinamoviștll au reu
șit egalarea. tntr-un final pe 
care l-au dominat, formația din 
M. duc s-a desprins In ctstleă- 
toare. In ultima repriză. Pisaru 
(D) a primit pedeapsă de med 
pentru Inju-ni tiuse arbitrului. 
Au înscris Z. Nagy. Gereb. Bo- 
gos. Gvorgyeze. respectiv So- 
lyom. Kemenesi. Csata.

Joi e zi liberă. întrecerile Da- 
ciadei*  eontinulnd vineri. eu 
meciurile Sport dub — Dunărea 
și Steaua — Dinamo.

Telemac SIRIOPOL

1000 de tineri pugiliștL Iată eîr.I- 
gătoril (In ordinea categoriilor' : 
ALEXANDRIA : Juniori «tei : T. 
Ene (Dolj). M. Mihai (Teleor
man). J. Antule (Dolj). T. Un- 
gureanu (Dolj). V. Ptrvu (Argeș). 
L Constantin (Olt). M. Pau (Olt).
E. Constantlnescu (Dolj). V. Min
ciună (Teleorman). L Nedelco- 
vld (Dolj) FL Llștea (Dolj) S. 
Grosu (Teleorman); juniori 
mari : FL vtlceanu (Dîmbovița).
M. BIrlan (Dolj). L Cruceru (Ar
geș), N. Regep (Cta). M. David 
(Argeș). O. Plugaru (Cta). FL 
Corcoveneată (Mehedinți). V. 
Calciu (Argeș}. D. Lined (Corf).
G. Die (Dolj). V. Bunica (Dolj). 
D. Iancu (Doij).

Florin DUMITRU — coresp.
GALATI : Juniori mid : P. Ki- 

țu (Neamț). FL Baicu (BrăPa).
C. Velea (Tulcea). F"_ Pară 
(Brăila). G. Moise (Brăila). V. 
Ursu (Iași). D. Oancea (Brăila). 
M Codreanu (Galati). H. - Arde
lean u (Bacău). M. Zaharta (Ga
lați). V. Leabu (Tulcea). v. To
fan (Galați) : Juniori mari : L 
Strejoiu (Tulcea). M. Radu (Foc
șani). R. Chlrilă (Brăila) T. 
Pândele (Iași). G. Gogol Oaș!).
D. Vernlca (Bacău). L Caraman 
(Brăila). C. Băltătescu (Calat-). 
O. Guțu (Bacău). N. Bcedan (Că
lărași). P. Clobotaru (Tulcea).

SF. GHEORGHE : Juniori
mid : D. Gerrely (Mureș). Gh. 
Paraschlv (Prahova). B. Crises 
(Cluj). A. Pruno’u (Prahova). D. 
Piesa (Buzău). Gh. Negotță (Pra
hova). FL Condrid (Prahova) D. 
Mlhalacbe (Buzău). P. Stoica 
(Hunedoara). Gr. M'mteann (Mu
res). L Voirea (Ialomița). L. 
Sookoty (Cluj): Jtzaterț mari :
N. Iancu (Covama). A. Szabo 
(Cluj) R. MIndr-_”J (Buzău). D. 
Benedek (Covasna). M. Barest 
(Buzău). G. Kiss (Covasaa). A. 
Patakl (CI uf). M Garoșeanu 
(Prahova). M. steSneacu (Bu
zău). A. Ttocâ (Brașov). AL 
Mlnca (Prahova). P. Adam (Ia
lomița).

SATU MARE: Juniori mid : M. 
Bărbut (Bihor). D. Sulițan m- 
mlș). L Botoi (S. Mare). P. Fl- 
lănoiu (Caras-Sev«in). FL Vcs- 
toc fCaras-Severte'. l~ Tor.l (Si
biu). V. Creta (Bihor). Z. Canea 
(S. Mare). Al. Ivanov (Timiș). S. 
Mureșan (Zalău). T. Jurj (Bi
hor). O. Bitan (Timiș): Juniori 
mari : C. Labctchl fS. Mare) M. 
Drăeol fS. Mare). D. Creștin (Ti
miș). V. I-isită (Caras-Severin). 
M. Tihodor (Maramureș) N. Pop 
(Maramureș). P. FiliD (Suceava). 
Gh. Postelni-u (Caras-Severin). 
D. Pomană (Timiș) M. Csikal 
(Bihor). I. Mihai (Timiș). C. Glet 
(S. Mare).

Zoltan KOVACS — eoresn.

erori de cronometrare — cir
ca 30 sec., pe probe relativ 
scurte — ceea ce a dus la 
denaturarea rezultatelor. De 
pildă, la grupa A, a apărut, 
la prima afișare a rezultate
lor, pe locul secund, echipa
jul C. MUu + R. Bădilă, pen
tru ca. apoi, juriul să-și dea 
seama, dar după sesizarea 
făcută de concurența că locul 
3 trebuia acordat echipajului
H. Gheorghiu + R. Dănllă. 
Cite asemenea «ori n-au mal 
fost, poate, nesesizateT Arbi
trii au dat vina pe cronome
tra, pentru că. invers, evident 
nu șe putea...

In fine, au lipsit, la începu
tul sau finalul unor probe de 
clasament, panourile de pre- 
semnalizare șl semnalizare, 
ceea ce a creat confuzii In 
rtndul concurențllor. unii pri
mind penalizări pentru că 
n-au văzut ceea ce nu putea 
fi văzut. SI. nu tn ultimul 
rtnd, semnalăm Încă o dată 
accesul pe probele de clasa
ment (al căror traseu trebuie 
Închis circulației publice) a 
unei game extrem de variate 
de vehicule, altele deett cele 
ale concurențllor.

Ale» SOLOMONESCUx.

Reprezentativa de rugby a 
României a debutat In sezonul 
de primăvară cu a victorie (7—6, 
cu Italia la Brașov). Sigur, me
dul in sine și comportarea tri
colorilor nu au sttrnit mare en
tuziasm t-c aoeea următoa
rele două partide cu Tunisia (5 
mal — B’rlad) șl U.R.S.S. (31 
mai — K-ev) slnt privite cu ma
ximă răspundere de cel doi an
trenori a: l-tulul national Theo
dor Rădulescu și Mihai Naca, 
ca șl de coordonatorul activită
ții lor antrenorul federal Vale
ri u Irimcscu, de medicul Petre 
Bendiu. care printr-o muncă 
conjugată — se Înțelege și eu 
sprijinul deplin al componențllor 
lotului national — trebuie să 
creeze condițiile cele mal pro
pice. astfel ca la finele actua
lei ediții a campionatului euro
pean echipa României să se si
tueze pe locul secund după for
mația Franței. care. practic 
(neînvinsă) a d cîștlgat ..Cupa
F.I.R.A.*  Pentru atingerea aces
tui tei pe deplin posibil. e- 
chlpa noastră nu trebuie să cu
noască Infringerea tn partidele 
amintite.

tată componența noului lot de 
2Ș de jucător, (Cum lesne se 
poate vedea, multe nume noi : 
au raveri*  citiva dintre rugbyș- 
tli care la ora meciului cu Ita
lia era. accidentați. In timp ce

BUCUREȘTI : juniori mici : M. 
Alintă (Spartac). D. Valentin 
(Dinamo). D. Duma (Locomoti
va), D. Ion (Olimpia), L Dudău 
(Dinamo). G. Petre (Metalul). 
V. Mlc-aleseu (Olimpia). N. Saf- 
ta (Metalul). D. Emil (IMGB), 
M. Iordan (Dinamo) M. Doi eu- 
lescu (Mec. Fină). G. Damlan 
(Timpuri Noi); juniori mari ; E. 
Dinu (Construcția). N. Iancu 
(Voința). L Anzganu (Timpuri 
Noi). M. Dumitrescu (Dinamo), 
P. Alexandrul Metalul). Gh. Va
cile (IMGB). D. Dumitru (Olim
pia). N. Dumitrescu (IMUC). T. 
Plotoagă (Steaua). M. Dragu (Vi
itorul). G. Constantin (Metalul), 
D. Comorașu (Steaua).
CONCURSUL DE GIMNASTICA 

RITMICA AL CLUBURILOR 
SPORTIVE ȘCOLARE

Sala sporturilor din Oradea a 
foot, timp de trei zile, o gazdă 
primitoare a gimnasticii titmice, 
aid desfășurindu-se Concursul 
repnbOean al cluburilor sportive 
școlare. Au luat parte sportive 
din București. Constanta. Bra
șov. Baia Măre Bacău. Piatra 
Neamț Reșița. Oradea. Tg. Mu
reș. Brăila Tulcea. Timișoara și 
PloteștL Intr-o ambianță deose
bit de plăcută sl tn cadrul or- 
ga-.lzatcrie asigurat de organele 
sportive locale. Întrecerea a o- 
ferit numeroase execuții de bu
nă valoare tehnică sl a eviden
țiat progresul constant al aces
tei discipline. Iată rezultatele În
registrate : cat. a IV-a, echipe
— CS.S. 1 Constanta 1M60 p.
C.S.S. Brasovia 103.78 p. C.S.S. 
Reșița 101 te p : Individual com
pas — Cristina Popa (C.S.Ș. 1 
Spartsc Oradea) IA40. Ioana Ma- 
teescu (C.S.Ș. 1 București) 10.25. 
Marinele Ca rdas (C.S.Ș. 1 Con
stanta) I7.2S : cat a III », e- 
eiupe — C.S.Ș. Piatra Neamț 
150.00. C.S.S. 1 Bala Mare 149.85, 
C.S.Ș. 1 • București 148.10 ; Indi
vidual tempi:! — Adriana Stoe- 
nescu (C.SJ5 1 București) 27,90. 
Jrtnn Byănescu (C.S.Ș. Piatra 
Neamț» 27.0' Anca Blelan (C.S.Ș. 
I Spartac Oradea) î«.95 : cat. a 
n-a. echipe — C.S.Ș. 1 Bucu
rești ișș.M C.S.Ș. 1 Constanța 
121 it C.S.S. Pion'.erul București 
llSte : individual compus — 
Ram.-na Perian (C.S.Ș. Timișoa
ra) 3S30. Marcela Aruștel (C.S.Ș. 
1 București) tete. Marinela Jipa 
(C^_S 1 București) 30.20 ; cat.
L echipe — C.S.S. Brașovla 
I3tte. C^.S. Tg. Mureș 130.55, 
tLS^. 1 București 130.0» ; indi
vidual eempus — Magdalena 
Graef tC S-3- Brasovia) 46.70, 
Sorina Savu (CLSJS- Brașovla) 
45.35. Anca Avram (C.S.S. Ba
cău) 43 45 : maestre, echipe —
— C.S S. Brăila 137 90. C.S.Ș. 
Constanta 137». C.S.S. Ploiești 
123 55 : individual compus — Da
niela Saulea (CLS^. Brăila) «te. 
M’h.aela Mlricâ (C^.S. Brăila) 
«S.K Magda Apostol (C.S.Ș. con
stanta) »5«.

CONCURSUL CLUBURILOR 
SPORTIVE ȘCOLARE LA ÎNOT
Concursul republican al Cîu- 

buriior sportive școlare a fost 
an adevărat maraton de înot, cu 
117 probe Individuale și de șta
fetă. desfășurate de-a tangul a 
patru zile In piscina olimpică 
acoperită din cartierul reșițean 
Lunca BirzaveL Pe bloc-starturl 
au urcat in cele opt reuniuni, 
aproape 500 de sportivi din 19 
cluburi. printre aceștia aflln- 
du-se numeroși campioni și re
cordmani ai țării noastre.

Performera întrecerii a fost, 
fără îndoială, ploieșteanca Ta
mara Costache (15 ani), autoa
rea unui valoros record național 
de senioare și Junioare în cursa 
de 100 m liber — 57,20. rezultat 
de rezonantă internațională E- 
leva lui Mihail Gothe și-a con
firmat talentul și posibilitățile 
reale.

în concurși. 1 junioarelor și se
nioarelor. reșițeanca Gabriela 
Baka a obținut șase victorii, la 
100 și 200 m soațe. 100 și 200 m 
fluture. 200 m bras și 200 m 
mixt rezultatul acestei din ur
mă probe — 2:20.68 — fiind de 
competitivitate internațională. E- 
levâ Iui Ioan Schuster a oferit 
un duel electrizant cu băimă- 
reanca Noemi Lung. în proba de 
400 m mixt încheiată, ca ți la

promovarea tineretului continuă.) 
Fundași : L. Hodorcă (Steaua) 
șl N. Grigoraș (Poli. Timișoara); 
treisferturi aripă : M. Toader 
(Steaua). A. Pllotschl (Farul), 
R. Voinov (Poli. Timișoara) : 
centrii : A. Lungu (Dinamo). C. 
Capmare (Rapid Chimia Buzău). 
Gh. Vărzaru (Steaua) ; mijlocași 
la deschidere : R. Bezușcu șl V. 
Năstase (ambii Farul) ; mijlo
cași la grămadă : M. Paraschlv 
(Dinamt). T. Coman (Steaua) ț 
înaintași linia a treia : FI. Mu- 
rariu Ai. Bădulescu (ambii 
Steaua). O. Moraru (Grlvița Ro
șie) : închizători la grămadă (nr. 
8) șl linia a doua : L. Constan
tin. M. Glucă! (ambii Steaua), 
Gh. Dumitru (Farul) Gh. Cara- 
gea (Cina mo). H. Dumltraș 
(C.S.M. Suceava) ; linia tntîi — 
pitieri : L Bucan (Dinamo), D. 
Tunaro (Politehnica Iași), V. 
Man (I.A.M.T. Oradea), Gh. 
Leon4 ■ (Steauai: taloneri : E.
Mot (Steaua) și Em. Grigore 
(Farul). Flecare post e dublat 
de rezerve .. rezonante : printre 
care : Al. Dumitru. Șt. Podăres- 
cu. V. Ion L Codoi. M. Aldea. 
M. Holban, P. Borș etc. Me
dul Dinamo — Steaua, de dumi
nică. n ■ va edifica șl el tn 
bună măsură asupra formei și 
posibilităților actuale ale mul
tora dintre viitorii Internațio
nali.

recentele campionate naționale, 
cu victoria sportivei antrenate 
de Gheorghe Dimeca : 1. N. Lung 
4:50.19 : 2. G. Baka 4:57,33. am
bele performanțe demonstrînd 
șansele acestor două dotate îno
tătoare la importantele întreceri 
ale anului. în concursul similar 
rezervat băieților, Robert Pinter 
— 5 și J. Bart — 2 (ambii de la 
C.S.M.Ș. Baia MareT au adus 
frumoase victorii clubului lor. 
Toți acești sportivi fruntași, pre
cum și alți cîțiva — Cristian 
Ponta (C.S.Ș. Ploiești). Dan Dră- 
guleț (Lie. 37 București), Eniko 
Palencsar (C.S.M.Ș.) — au evo
luat în mai multe probe fiecare, 
pentru a acumula cît mal nu
meroase puncte, susținînd astfel 
clasarea pe locuri superioare a 
aecțiilor lor în această competi
ție cu pronunțat caracter pe e- 
chlpe.

între fetele de 13—14 ani s-au 
desprins, prin evoluțiile lor vi
guroase. Stela Pura șl Andrea 
Srigyarto (ambele de la C.S.M.Ș.), 
Luminița Dobrescu (C.S.Ș. Re
șița). iar laureațl în rîndul băie
ților de 14—15 ani au fost Mă- 
dălin Hiescu (C.S.Ș. Ploiești), 
cu șase vietorlL Dan Panga si 
Adrian Pop (C.S.M.Ș.), Lauren- 
țiu N’lcolesca (C.S.S Ploiești). 
Florin Ntțu. de la C.S.Ș. Hune
doara (Dreeătit în Centrul olim
pic Reșița), a dominat disputa 
băieților de 13 ani. De aseme
nea colecul său Marins Crișan 
și Li ria Co pariu (C.S.Ș. Sibiu), 
afla ți în pregătire tot la Reșița, 
s-au detașat în cadrul categoriei 
12 ani. împreună cu Angela 
Boureanu (Sibiu). Cristina Lolea 
(Timișoara) șl Dragoș Băcescu 
(Ploiești). La cele mal mid ca
tegorii de vîrstă. s-au evidențiat 
r^sițenii Bogdan Călin eseu, Cris
tian A ea. Gabrie1a Martinuț, 
Caria Negrea. Simona Doroftei, 
«Ibienii Stelian Roșea șl Liana 
Coman, brăîlencele Beatrice Coa
dă și Liliana Mocanu șl alții.

în clasamentul general pe e- 
chîoe : 1. C.S.M.Ș. Baia Mare
1 495 p. 2. C.S.Ș. Ploiești 793 p, 
3 C.S.S. Reșița 733 p, 4. C.S.Ș. 
Sibiu 454 p 5. Lie. 37 Bucu
rești 441 p 9. C.S.S. Brăila 310 p.

Doru Dinu GLAVAN

„CUPA PRIMÂVERIi- LA TIR 
CU ARCUL

La noua bază bucureșteană a 
trăgătorilor arcași — poligonul 
Tunari — a Început ieri „Cupa 
primăverii" destinată acestei 
arme. în nrogram. o întrecere de 
dublu FITA. o premieră în aer 
liber a acestui sezon. Rezultatele 
primei zile slnt de valoare med4e. 
normale. însă pentru această pe
rioadă de pregătire. După pri
mele distante lungi. favoritll 
s-au instalat în fruntea clasamen
telor intermediare, ei reprezen- 
tînd. d'n nou. aceleași secții frun
tașe. în cadrul cărora se lucrea
ză tmens. cu in’mă * C.S.M. Iași. 
C.S.S. Rădăuți. Minerul Aninoasa. 
Voința Satu Mare. Miră absenta 
din primii trei, cel puțin pînă 
acum, a unor cluburi cu firmă 
(cum ar fi, de n’idă- Olimpia, 
care, cu o excepție, Diana Nico- 
laescu. nu contează in luota pen
tru supremație ! T). Ce fac antre
norii ae^s+or secții ? REZULTA
TE TEHNICE, după două probe, 
seniori : L V. Weszelowsch1 
(Voința Satu Mare) 581 p. 2. I. 
Călin (Voința Satu Mare) 571 p. 
3. Gh. Pop (Minerul Aninoasa)
548 p ; Juniori I : 1. F. Tliescu 
(C.S.M. Iași) 51« p. 2. V. Fabian 
(Minerul Aninoasa) 500 p, 3. I. 
Moțiu CC.S.M. Iași) 450 p ; ju
niori 11:1. C. Hăvîmean (C.S.M 
Iași) 555 p ; senioare : 1. Aurora 
Chin (Steaua) 607 p, 2. Mariana 
Axane (C.S.Ș. Rădăuți) 555 p, 3. 
Gabriela Coșovan (C.S.S. Rădăuți'
549 p : junioare I : 1. Iuliana Fo- 
dor (C.S.M. Iași) 529 p. 2. Diana 
Nicolaescu (Olimpia) 516 p, 3. 
Doinita Enache (C.S.M. Iași) 50? 
p ; junioare U : 1. Carmen Bul
buc (Voința Satu Mare) 476 p.

Aflăm trista veste a în
cetării din viață a lui 
GHFORGHE MANAFU din 
Drobeta Tr. Severin, vechi 
activist sportiv si un har
nic corespondent al ziaru
lui nostru.
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BILANȚ RECORD AL UNEI
tnceplhd cu acest an cim- 

nul de zbor de la Cllncenl 
va avea un vizitator tn plus. 
După mal bine de trei dece
nii. parașutlstul român cu 
cel mai mare număr de lan
sări, Ion Roșu, va fi doar 
oaspete pe aerodromul unde 
și-a desfășurat In principal 
activitatea.

De la primul salt, efectuat 
tn nrimăvara anului 1952 și 
pînă la ultimul, din toamna 
trecută, nu a realizat doar 
Impresionanta cifră de 4 322 
de salturi din aeronavâ cl, 
urclnd toate treptele pe sca
ra profesiei, șl-a adus o con
tribuție însemnată la afirma
re» acestui sport Iar apoi la 
dezvoltarea iul. o biografie 
sportivă demnă de Invidiat, 
car- se cere măcar pe scurt 
punctata : Brevetat — 1952 • 
Instructor — 1953 • Recep- 
țloner — 1964 • Arbitru — 
1963. Arbitru F.A.I. — 1967 • 
Component al lotului natio
nal — 1955—1968 • Antrenor 
al lotului — 1968—1979 • Șef 
de sector la aeroclubul bucu- 
reștean locțiitor șl coman
dant al Detașamentului de 
parașutism în cadrul Aero
clubului Central Român 
(funcții îndeplinite alternativ) 
— 1967—1984 (8 Ca „om de
aviație*  a obținut șl brevetul 
de pllot-motorist — 1966.

tn privința rezultatelor bi
lanțul este la fel de grăitor : 
45 de recorduri naționale O 
5 recorduri mondiale si anu
me 3 de grup, 2 individuale, 
din care se detașează cel de 
punct fix noaptea, 9.00 m 
(absolut) realizat tn 1968 •
Insigna de aur F.A.I. cu 1. 
2 și 1 diamante, ultimul ob
ținut tn 1967 • Multiplu cam
pion național în probele de 
acrobație și precizie • Vlce- 
camplon Internațional al Iu
goslaviei ta 1964 • Ca antre
nor al lotului l-a „urcat*  pe 
podium ta diverse competi
ții internaționale pe : llie 
Neagu, Eva Uutsch. Vasile 
Mihanclu, Florica Uță, Ma
ria $1 Ionel Iordăriescu, Ion 
Bucurescu etc. * ..Profesor*,  
a organizat condus și exa
mina*  ta cadrul C.I.P.A. trei 
serii de Instructori, de fapt 
majoritatea celor care !șl des
fășoară astăzi activitatea la 
aerocluburi.
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CONCURS ORGANIZAT
In perioada 1 mal — 1 no

iembrie 1985 revista „Educa
ție fizică șl sport*  organi
zează un concurs de lucrări 
publicistice sl de cercetare 
pe teme teoretlco-metodice, 
urmărind să stimuleze cerce
tarea fenomenului sportiv 
din țara noastră. Inițiativele 
menite să ducă la găsirea 
unor noi forme, mijloace și 
căi de Îndeplinire a sarci
nilor ce revin mișcării spor
tive ta lumina Mesajului to
varășului Nicolae Ceaușescu 
adresat Conferinței pe țară 
din 5—6 martie 1982 și pen
tru atragerea șl promovarea 
unui cerc cit trial larg de 
colaboratori.

Temele concursului slnt ur
mătoarele :

1. „Dezvoltarea educației fi
zice și a sportului de masă, 
cuprinderea și participarea ti
neretului, a maselor largi de 
oameni ai muncii la practi
carea sistematică a exerciți- 
llor fizice, afirmarea mereu 
mal viguroasă a sportului 
nostru de performanță — In 
cadrul organizatoric asigurat 
de marea competiție naționa
lă «Daclada»*.

1. „Avtntul continuu al miș
cării de educație fizică șl 
spori din patria noastră sub 
semnul marii competiții na
ționale „Daclada*.  sporirea
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ÎNCEPUT D
(Urmare din pag 1)

pentru pregătirea la o cotă cît 
mai înaltă a unor cai tineri, 
a promovării acestora, la al
tele. în schimb, inertia si lu
crul după vechi si perimate 
metode a nersistat. vina pen
tru nereușite fiind dată, de 
regulă, pe bietul cal. singurul 
care nu poate protesta I In 
plin sezon de pregătire, fede
rația a pus la dispoziția an
trenorilor un îndrumar (apre
ciat de toti ca deosebit de util), 
care cuprinde cicluri de lecții 
si norme de testare foarte ri
guroase. de la cele mai sim
ple. la cele complexe. Cîți din
tre antrenori l-au respectat ? 
Foarte puțini, deși majoritatea 
se lamentează că nu dispun 
de materiale documentare. Cei 
mai multi au exclamat „este 
excelent !“. dar au lucrat ca 
si pînă atunci, adică insuficient 
și. uneori. după... ureche ! 
Poate că în această direcție 
s-ar fi impus un control mai
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Ion Roșu, tn ziua efectuării 
lansării nr 4000

drom 4 322 de lansări, nici 
o întrerupere, nici un acci
dent. Salturi de antrenament, 
de concurs, de zi, de noap
te, pe apă, pe zăpadă, de
monstrative, de recepție. Cine 
presupune (nu-s 
ce< care cunosc 
rlențăi existența șocurilor la 
deschidere și duritatea con
tactului cu solul va realiza 
valoarea performanței. Ion 
Roșu a știut să se „dozbze". 
încheindu-și cariera pe pi
cioare. „direct din avion*,  
stabilind o cifră record care 
va rezista mulți ani de aici 
înainte. La despărțire, dorind 
urmașilor să-1 depășească, 
le-a oferit experiența sa. 
Gestul vorbește de la sine 
iar prezența .spectatorul ui- 
avlza*  Ion Roșu pe dmpul 
de zbor va fi oricum de fo- 

parașuttsmului românesc.

Dinu COSTESCU

prea mul ți 
din expe-

DUCAIIE FIZICA Șl SPORT
crește
rea să-

$1 
la 

generale 
Iui nos- 
eaunaIn 

omul, 
aterală*.  
is tutu- 
partlci- 

educație 
vi. me
niul e- 
ortulul 
te tre- 

și să

lelor 
coman
de ur-

el ; 
utilizat 
proble-

(obser- 
egere de 
etc.) ; 
ute fi

e teo-

fic fo-
fie dac- 
rfnduri, 
foii si

să nu depășească zece pagini. 
Lucrările vor fi trimise re
dacției în 3 exemplare.

Numele, locul de muncă și 
adresa autorilor vor fi În
scrise într-un pilc închis pe 
care se za scrie un „moto*  
care se va afla și pe fie
care dintre cele 3 exempla
re ale lucrării.

Colegiul de redacție va de
semna o comisie care va a- 
precia lucrările primite în 
cadrul concursului și va sta
bili premiile.

Se vor acorda următoarele 
premii și mențiuni :

— premiul I. 3 000 lei ;
— premiul n, 2 000
— premiul III, 1 000
— 2 mențiuni a 500 

care.
Lucrările _______

alte articole considerate va
loroase vor fi publicate 
paginile revistei, autorii be
neficiind de drepturile de ati- 
♦or conform legilor în vi
goare.

Lucrările prezentate la con
curs nu se restituie.

Autorii vor expedia lucră
rile pe adresa : Redacția re
vistei „Educație fizică șl 
sport*,  str. Vasile Conta nr. 
16, București, sectorul 1. cod 
poștal 70139. Relații suplimen
tare la telefonul 11.04.28.

CIT MANEA + CIOACA !
cu cea mai acti- 
tară, echipa

I 
I

Rapid, echipa 
vă galerie din . 
mii de suporteri pe întreg 
prinsul tării, echipa care dă 
mec atît de interesantelor 
plaje de pe stadionul ..23 
gust'. * '
tre —2 si —4 
adevărului-. A 
€ puncte din 
meciuri egale 
Oradea (1—1), 
Brașov (0—0),

cu 
cu- 
far- 
cu- 

_____________ „ Au- 
continuă să penduleze to- 

' în „clasamentul 
cîstigat pinâ acum 
deplasări.

la Craiova (1—1), 
— oit a—î), 

___ Dinamo (1—1) și 
Iași (0—0). dar a pierdut acasă 
10 : 2 puncte — la Steaua (t>—2). 
2 — la Dinamo (2—3). 2 «— la 
Sportul studențesc (2—4), 2 — la 
„Poli" Timișoara (1—2) și cîte 
un punct în partidele eu Univ. 
Craiova (1—1) și Gloria Buzău 
(1-1).

O primă concluzie. care se 
poate trage din simpla ci tire- 
a rezultatelor de mai sus. este 
aceea că, deși a dat... culoare 
cuplajelor bucureștene. Rapid 
n-a putut ține piept celor .trei 
mari-, pierzînd în fața lor cam 
tot ce-a agonisit cu trudă de la 
meciurile din țară.

O a doua constatare privește 
relația atac-apărare din tocul e- 
chipel șl la acest adevăr vrem 
să ajungem. Rapid a avut mereu 
o apărare constantă (deși tn al
cătuire nouă), care a cedat greu 
(cînd a cedat) în fața oricărui 
adversar, iar atîta timp cît linia

F.C.

făcînd

• ASTĂZI. PE STADIONUL 
I.M.G.B. din Capitală (cartierul 
Bercetni), va avea loc partida a- 
micală dintre echipa I.M.G.B. fi 
divizionara ..A“ Sportul studen
țesc. întUnlrea va începe la ora 17.

e SELECȚIONATA de ju-

lui 
mers 
Insă, 
altul, 
scă-

ARBITRUL SI... VICIfNIIlf JUCAÎORIJIUI
I a beneficiat de aportul 
Manea șl Cioacă totul a 
destul de bine. Pe parcurs, 
dispărind cînd unul, cînd 
forța ofensivă a echipei a
zut continuu. SI cînd totul oărea 
de... nerezolvat, lată, a apărut 
aeest Mario Agio, penetrant, cu 
mare apetit de got. foarte greu 
de oprit. A reușit performanta 
de a-1... scoate pe Moraru din 
poarta lut Dinamo, iar In ultima 
etapă a înscris două goluri su
perbe. deși înainte de med ne 
spunea că nu se simte prea ti
ne, că—1 doare încă piciorul.

A marcat, totuși, meritul este 
al lui. dar nu-1 mai puțin ade
vărat eă JOCUL RAPIDULUI L-A 
FĂCUT ST. POPA, acest mijlo
caș de mare talent care, atunci 
cînd VREA să joace, joacă. Si 
echipa iul CIȘT1GA. Acum Rapid 
e tot la —1. Dar nu mai are 
probleme cu... cunlațele (ultimul 
meci e tn deplasare, la— So. 
studențesc), ci doar cu : 1) re
cuperarea celor doi din*  fată. 
Manea si Cioacă si Z) căutarea 
unui vfrf de atac (Tiză si Da- 
maschin n pot rezo’va postuL au 
calități. dar ei sînt Încă foarte 
tineri și fă-ă exnerlentăl. Plnă 
atunci. Insă. Înscrie Aglu. șl Ra
pid merge înainte.

lourențîu DUMITRESCU

N1OBI C.tFA. ti, care va sus
țin*  eărttămlna v toane partida o- 
fleială din ead-ul CE- cu echipa 
Cehoslovaciei la 
lueAză astăzi, la
M IS). Intr-un joc de 
eu dEvlzlonara _C" 
din localitate.

Tumow. evo- 
Buștenl (ora 

verificare 
Ca ra.manul

în completarea rtndurilor 
noastre de ieri, astăzi des
pre relația arbitru-jucător. 
așa cum este prezentată tot în 
amintitul raport U.E.F.A. Cîle- 
va dintre ideile cuprinse în 
expunerea dr. Vaclav Jlra. 
vicepreședintele forului conti
nental. ni s-au 
de a fi reluate 
urmează.

wCu totul alte’e 
pa rație cu cele 
nor șl arbitru) ___ ____
dintre arbitru și jucători. în 
vreme ce antrenorii nu sînt 
In contact direct cu arbitrii 
— din însăși natura desfășu
rării întrecerii — decît îna
inte șl după joc, conducăto
rul partidei și fotbaliștii sînt 
Împreună pe toată durata în- 
tflnlrii. Marile meciuri. cu 
precădere cele din competi
țiile internaționale (calificări 
C.M.. C.E., cupe europene),
provoacă Jucătorilor. în mod 
firesc, o stare de puternică 
emoție. Alternanța brutală 
dintre victorie șl înfrfngere 
produce reacții, pozitive sau 
negative. în funcție de tem
peramentul sportivilor. Si în 
acest domeniu, arbitrii tre
buie să facă deosebirea între 
o comportare voit și conști
ent antisportivă șl cuvintele 
exprimate din cauza unei 
enervări momentane. Aceasta 
nu vrea să însemne tn nld

părut demne 
în cele ce

(n.r. în com- 
dintre antre- 
sînt relațiile

un 
tri 
tat 
de 
lor

caz că un trio de arbi- 
trebuie să se lase insul- 

I Vasta paletă de tipuri 
jucători
de a se exprima în teren 

cauzează, cu siguranță, mari 
dificultăți arbitrilor. Există 
fotbalistul-tehnician. care
joacă într-un spirit de mare 
corectitudine, dar ne întîlnim 
și cu jucătorul dur. care pro
voacă tot timpul și dă im
presia că este provocat. Se 
încearcă adeseori a se izola, 
printr-un marcaj sever, fot
baliștii cu o deosebită inte
ligență în joc și o bună teh
nică. Toate 
gulamentare. 
posibile sînt 
rători care 
seori de o ____ _______
șl... discretg. De aici începe, 
adeseori, fluviul brutalități
lor !“

încă două aspecte sînt sub
liniate la capitolul relația ar- 
bitru-jucător : 1) eă arbitra
jul internațional trebuie să 
ajungă la o cit mai uniforma 
interpretare a regulilor, toc
mai spre a fi acceptat de ju
cătorii din diverse țări arbi
trați de ..cavaleri ai fluieru
lui*  din terțe țări. 2) misiu
nea extrem de grea a arbi
trului, care trebuie să la de
cizii în cîteva fracțiuni de 
secundă, se cuvine a fi înțe
leasă și ocrotită.

Si a mantereor

procedeele nere- 
toate faulturile 
utilizate de apă- 
le folosesc ar e- 
manieră rafinată

,ALB SI NEGRU" PE TERENURILE EȘALONULUI SECUND
TRIBUNA - NOTA 10, 

CR. RUSU - 3 I
meci cu Implicații ma
pe scara clasamentului 
I a Divirie*  ..B*  a fost 
disputat, duminici. la

Focșani. între echipa locală 
UNTREA-DIN.AMO și ME
TALUL PLOPENI (scor 1—1): 
o partidă tn care formația 
focșeneană Iși Juca una din
tre ultimele cârti în tentati
va sa de păstrare a statutu
lui de divizionară B*.  La 
prima vedere, se anticipa un 
joc „cu scintei*.  cel cu _cu
țitul la os*  folosind au de 
puține ori. mal toate _ mij
loacele- de a intra tn pose
sia punctelor, necesare ca 
aerul.

Spre meritul el, deși se 
afla într-o situație disperată, 
echipa din Focsani a apelat 
numai la 
tic*  și. 
nera de 
partidă 
ment, o 
alocuri, 
gulamentuIuL E 
fost și 38 de faulturi fl< 
contul gazdelor. 22 în dre 
oaspeților), marea majo 
te fiind ..de joc*.

Relevant este și ___
numai 17 (8—9) s-au comis în 
zona careurilor de 16 m. din
tre acestea doar 3 ca ultimă 
soluție de a opri pătrunderi 
decisive.

Acest meci a avut. însă, si 
o „excepție*,  o mare pată 
neagră", consumată In min. 
61. După cîteva zeci de se
cunde de parlamentări. la 
prima schimbare de jucători 
în formația gazdă, cel stabilit 
să părăsească terenul a fost 
Cristinel Rusu, jucătoral foc- 
șenean avînd o comportare 
total nesportivă față de con
ducerea tehnică.
sa necuviincioasă a fost de
zaprobată prompt de tribu
nă. aceiași spectatori remar- 
cîndu-se și tn final, cînd 8u 
trecut peste amărăciunea re
zultatului și au aplaudat, la 
Ieșire, formația din Plopenl. 
O notă maximă meritată.

Adnan VASH.ESCU

registrul fotbalis- 
împreună cu parte- 
întrecere.
curată, 
discută 

însă în 1

. a oferit o 
de angaja- 
dlrză pe 

limitele re- 
drept, au

făptui că

Atitudinea

COMPETIȚIONAL LA CĂLĂRIE
federa- 

z la caz, 
a venit 

Să —- șl
oară cînd 
țațele din 
area di- 

or antre-
t acestea

ional in
ane pen-

„Cupa 
ederației" 

care se 
interna

și gata I 
nu or- 

de casă". 
, pentru 
venituri, 

crescândă, 
erificare. 

are a u- 
lături de 
in cauza 
ntru că 

u existat 
această 
început.

pentru că fiecare secție mai 
are suficientă vreme 
scrie în 
anual 
Dacă nu 
xemplu.
componenții loturilor naționale 
s-ar fi deplasat (ca și în alțl 
ani) la concursurile internațio
nale fără să aibă la activ nici 
un parcurs efectuat în condiții 
specifice, campionatul de ob
stacole debutînd la noi după 
startul internațional.

O altă problemă importantă 
este cea a materialului caba
lin. - ‘ -
cală. ..... _
bun face un călăreț bun**.  Por
nind de aici, asistăm, totuși, 
în ceea ce-i privește De an
trenorii noștri la un paradox : 
fiecare afirmă permanent 
Dre celălalt că a primit 
are) cai foarte buni 
nu-i lucrează suficient 
ce secția sa este în 
din acest punct de 
Toate aceste afirmații 
însă, altceva dccît o

ptanul de 
asemenea 

ar fi fost. 
«Cupa

să-și In
activitate 

acțiuni, 
spre ex

prim averii".

Este cunoscută vechea zi- 
potrivit căreia un «cal

des- 
(sau 
care 
timn

pe 
în 

suferință 
vedere ? 
nu sînt, 

încercare

de a masca propriile slăbiciuni 
în pregătire, pentru că adevă
rul este că fiecare secție și-a 
Îmbogățit în ultima vreme fon
dul cabalin 
reale calități (pentru sărituri, 
în special). Rateurile înregis
trate nu sînt, deci, altceva de- 
cît urmarea unei munci insu
ficiente. iar reproșurile cres
cătorilor de cai tind să 
acoperire. Iată de ce. 
antrenorilor se cere. în 
Iul sezon, argumentată 
voluțiî la un cît mai 
Altfel...

Astăzî, specialiștii 
reunesc tn plenara 
Peste două zile începe un nou 
sezon competițional. Am abor
dat doar cîteva dintre proble
mele 
sească
Le-am adus în discuție acum, 
pentru că dorim să se pună 
„piciorul în prag*  încă din 
start, cu gîndul că la ora bilan
țului vom putea consemna cît 

$i

cu elemente cu

capete 
replica 
actua- 
de e- 

bun nivel.

călăriei se 
federației-

care trebuie să-$i gă- 
grabnică rezolvare.

mai puține ..derobări*  
„puncte de penalizare**.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

W DE FAULTURI 
IN 90 DE MINUTE I I I

Grea, foarte grea este lup
ta pentru „supraviețuire*  tn 
eșalonul secund. în acest 
context confruntarea urmări
tă. duminică, la Morenl. în 
Dlv. _B-. seria a n-a, dintre 
FLACĂRA AUTOMATICA șl 
MIXERUL MOTRU fscor 1—0. 
s fost revelatoare. Atît gazdele 
(aflate La —4 ’n clasamentril a- 
dev5.ru'a!) dt si oaspeți Ha 
—7) s-au angajat Intr-o lup
tă ..oarbă-, fără menajamen
te, dusă pînă la epuizare 'din 
păcate, adesea nu prin mij
loacele permise de regu- 
lament). Cîteva date statisti
ce merită consemnate. Cor- 
nere : 16—5. Șuturi : 14—S (pe 
poartă : »— 3 — din care Fla
căra a înscris unicul gol 
pri n Ștefăn eseu 
58 — șî a avui 
min. 25. prin 
timp ce oaspeți 
repriză, cea se 
cu... un șut). C

mln. 
în 
tn 

t o 
doar 

- tre
buie spus — este prea puțin 
pentru © eeftioâ care doreș
te si rămină în Divizia 
D al*  fel ar© rea mai 
productivă linie de atac 
seria a TI-a (!« coluri).

Miza mare a partidei 
creat o stare de Tnhibițle tn 
rindul ambelor echipe. Din 
cauza numeroaselor infracți
uni. comise de ambele părți, 

frag-
CO- 
IAR 
joc

B*.  
ne
din

jocul a fost deseori 
men tat. GAZDELE AU 
MTS 42 DE FAULTURI. 
OASPEȚII — 54. Pentru 
periculos au văzut cartonașul 
galben Mibăescu, Mateescu, 
Cojocaru (Flacăra Automeca- 
nica) și Catană (Minerul), Iar 
Trifu (Minerul) a fost sanc
ționat pentru proteste Ia de
ciziile arbitrului. Aceeași 
sancțiune ar fi meritat-o și 
Gașpar (Minerul) pentru in
trările*  sale foarte periculoa
se, care puneau în pericol 
integritatea adversarilor. A 
condu*  bine D. Vătran 
(Arad). Tn concluzie, am a- 
ststat la un meci tn care 
FOTBALUL A FOST LĂSAT 
CU TOTUL PE PLANUL DOL

Aurel PĂPĂDIE

UN PUNCT PIERDUT 
CU „FAIR PLAY"

Med cu miză pentru am
bele echipe, nevoite, din cau
za poziției precare din clasa
mentul seriei I a Diviziei _B- 
(CEAHLAUL PIATRA NEAMȚ 
— locul 15. cu 18 puncte; PAR
TIZANUL BACAU — locul 14. 
cu 1£ ouncte). să lupte fără 
menajamente pentru obține
rea punctelor .salvatoare" de 
la retrogradare.

Cu atlt este mai mare me
ritul celor două echipe, și In 
special 
hiptat- 
sportiv

Jocul ______ _ _____ _____
de la început. în primele 20 
de minute echipa locală a 
benefldat de 10 lovituri libe
re, din preajma careului de 
16 m. De partea cealaltă. 
Partizanul Bacău a încercat 
să se apere dt mai 1 
dar In mintele 20 si M 
tică și Cioancă au primit car
tonașe galbene pentru 
trâri*  tari. în repriza secun
dă, numărul faulturilor de joc 
a fost net în „favoarea*  e- 
chipel oaspete, care, apărîn- 
du-se $i mai mult, nu o dată 
în disperare de cauză, a co
rn ta 26 de faulturi, fată de 
cele 14 ale echipei gazdă.

Cu toată amărăciunea pro
dusă de pierderea unui punct 
pe teren propriu, merită a fi 
subliniată atitudinea corectă 
a conducătorilor echipei lo
cale, care și-au explicat acest 
semleșec doar prin neputința 
echipei lor de a materializa 
pe tabela de marcaj o evi
dentă superioritate teritorială.

O notă bună brigăzii de 
arbitri Iosif Ghergheli (Baia 

la centru,
(Baia Marc) 
(Sighet) —

al gazdelor, de a fi 
In generat tn mod 
pentru victorie.
a fost aprig disputat

exact, 
) Pi-

În

Gh. 
și Ani 
la H- 
pentru 
mereu

Mare) — 
Cagula f 
Onlșor 
nie. O notă specială
„central", care, fiind 
aproape de fază, prompt tn 
luarea deciziilor, a asigurat 
Jocului o desfășurare norma
lă.

Alexandra POPESCU

MIZA MARE, SPORTIVITATE 
DEPLINĂ

.Nu există drum de întoar
cere. Singurul nostru tel este 
victoria" — declarau înaintea 
eternului derby ,Joeal“ din
tre I.S CTMPIA TURZH Si 
ȘTICLA ARIEȘUL TURDA (în
cheiat cu un scor alb), condu- 
"ătorli ce’or două echipe. Intre 
oele două formații existînd o 
veche șl frumoasă rivalitate 
sportivă. Deosebită era miza 
acestei partide, dată fiind si
tuația critică în care se aflau 
ambele combatante 
meciului (ele ocupau locurile 
U și 17, cu cite 16 p. fiind 
despărțite de golaveraj). Im
portanța șl tradiția lr.tîlnlrll 
au determinat prezenta in 
tribunele micului, dar coche
tului stadion din localitate a 
4000 de spectatori.

Am dori să remarcăm, mai 
tatii, UN PUBLIC --------
10, Imparțial, bun 
al fotbalului, care 
fazele frumoase 
ambele echipe.

Felicitări celor _ _ _. .
că tori, care. în ciuda mizei 
partidei, și-au disputat cele 
două puncte în mod sportiv 
(n-an fost comise brutalități, 
nici gesturi nesportive nu s-a 

- acordat nici un cartonaș), 
chiar dacă arbitrul V. Tito- 
rov (Dr. Tr. Severin) foarte 
bun pînă In acel moment, 
spre final n-a acordat, in min. 
80, un penalty formației eaz- 
dă. Mlheșan fiind împins in 
careu de fundașul central ad
vers Ludușan. tn min. 84. Ia 
o lovitură liberă INDIREC
TA, Oltean a executat-o di
rect pe poartă, mingea in- 
trtnd tn plasă fără a fi e- 
tinsă de 
bltrul a 
ca, la protestele

înaintea

DE NOTA 
cunoscător 
a aplaudat 
create de

24 de ju-

poartă, mingea in

un alt jucător : ar- 
acordat gol. pentru 

oaspeților, 
să revină asupra deciziei și 
să acorde, cum era si corect, 
aut de poartă.

Ar fi bine ca toate celelalte 
partide care au rămas de 
disputat să aibă loc intr-un 
climat de sportivitate, așa 
cum a fost, duminică. la 
Cîmpia Turzii.Paul ZAUARIA

LflTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NTMEREI.E EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
24 APRILIE. Extragerea I : 9 M 
45 39 11 8 ; extragerea a n-a : 27 14 
38 24 1? S3. Fond total de cîștîgnri: 
932.805 lei.
• C1ȘTIGURILE TRAGERII EX

CEPȚIONALE PRONOEXPRES
BOX EXPRES DIN 14 APRILIE.
faza i : cat. 1 : 2 variante 

25®/e a 50.000 lei; cat. 2 : 2 va
riante 100% a 22.075 lei, din care 
o excursie de 2 locuri în RJ). 
Germană șî diferența în numerar 
șl 14 variante 25% a 5.519 lei ; 
cat. 3:6 variante 100% a 11.871 
lei, din care o excursie de 1 kx» 
în R.D. Germană și diferența in 
numerar și 16 variante 25% a 
2.768 lei cat. 4 : 61,75 a 1.793 lei; 
cat. 5 : 99.75 a 1.110 lei; cat. 6 : 
546 75 a 100 lei; cat. 7 : 8.977,50 a 
“ ' ----------- ” All

.Dacda
3 va- 

cat. C î
3.483 lei; cat. D: 
cat. E : 136.50 a 
4.G66 a 40 lei.

5 :

40 iei. FAZA a Il-a : cat. 
variantă 100% — autoturism 
1300*  (70.000 lei); cat. B 
riante 25% a 12.481 lei 
10.75 variante a 
58.50 a 640 lei;
274 lei . cat. F :

-------------------------------  ANUNȚ --------------------------------
Biletele pentru meciul internațional de fotbal ROMÂNIA 

— ANGLIA, din preliminariile Campionatului Mondial, 
care se va desfășura pe stadionul ,.23 August" din Capita
li, in ziua de 1 mai a.c., cu Începere de la orele 18, se 
pun in vînzare, Incepînd de mîine. 26 aprilie a.c.. la ur
mătoarele case de bilete: agențiile C.C.A., Loto-Universi- 
tate, Loto-Văcărești, Loto-Gara de Nord și la stadioanele 
„Steaua" „Dinamo* 1. „Giulești“. „Sportul Studențesc" ți 
„23 August".
Intrucit pe bilete vor fi înscrise sectorul, rîndul 

publicul spectator este rugat să ocupe locurile 
condiție necesară pentru a asigura vizionarea și 
rarea meciului tn condiții optime.

Administrația de Stat Loto-Pronosport va 
prin tragere la sorți, premii !n obiecte 
rilor care vor ocupa locurile înscrise pe bilete.

In ziua meciului, casele de bilete de la stadionul „23 Au
gust" vor fi închise. Accesul publicului în incinta stadio
nului este permis incepînd cu orele 13.

Sînt valabile numai legitimațiile-abonament, eliberate de 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, cu viza 
pe anul 1985. Posesorii acestora vor ocupa locurile în ordi
nea sosirii.

La tribuna I, se vor putea ocupa locurile rezervate în sec
toarele 1 (intrarea prin Șoseaua Ianculuilși 44 (intrarea prin 
B-dul Muncii).

și locul, 
indicate, 
desfășu-

acorda 
spec ta to

--------------------  LA 1 MAI SE DESCHIDE SEZONUL TURISTIC ESTIVAL PE LITORAL --------------------  
întreprinderile de hoteluri șl restaurante oferă turiștilor multiple posibilități de agre

ment și divertisment.
Procurarea locurilor pentru odihnă și înscrierea la excursiile pe ntoral — prin toate 

agențiile și filialele oficiilor județene de turism și I.T.H.R. București.
Rețineți : Importante reduberi de tarife la cazare șl masă în lunile mal și iunie.________



Ieri, intr-un spectaculos meci de baschet [j] C. E. de lupte

ROMANIA-TURCIA 80-59 de la Leipzig
TREI SPORTIVI ROMÂNI ÎN LUPTĂ 

PENTRU MEDALIILE DE AUR!
Tj pă cunr s-a desfășurat jocul 

tn primele 10 minute ale me
ciului de baschet-juntorț dintre 
reprezentativele României șl 
Turciei (disputat ieri tn sala 
Floreasca). era greu de presu
pus câ echipa tării noastre va 
obține pînă la urmă victoria șl 
— mal ales — la un scor ații 
de categoric : 80—59 (34—37). In
tr-adevăr. în perioada amintită 
oaspeții datorită apărării agre
sive (uneori presing) și con
traatacurilor au condus ou 16—4 
(mln. 5) șl 24—12 (mln. 9) și 
dădeau impresia că vor dștiga 
cu ușurință. Elevii antrenorilor 
L. Călin șl H. Giurgiu au echi
librat însă jocul șl... soorul (22— 
24 tn mln. 12), Iar in repriza se
cundă. acțlonlnd tot mai organi
zat (dar șl pe fondul scăderii po
tențialului fizlo al partenerilor 
de întrecere) au luat conducerea, 
învingînd pînă la urmă la o di
ferență concludentă. Cătălin Pin- 
tea ,39 puncte înscrise I) și 
Claudiu Munteanu (impr^lonant 
prin precizia aruncărilor de la 
distanță) șl-au coordonat tot 
mal bine echipierii. Alexandru 
Panaltescu, Robert Reisenbuchler 
șl Eugen Toader au dominat cu 
autoritate panourile șl. ca urma
re, selecționata României s-a 
distanțat treptat și sigur, mal a-

„CUPA PRISTA‘‘ LA MARȘ
RUSE. A xv-a ediție a compe

tiției de marș dotată cu „Cupa 
Prista* *.  In principalele probe ale 
reuniunii au fost consemnate 
rezultatele : 5 km temei : L Vera 
Osipova (U.R.S.S.) 21.94.9... 2, Li
liana Drăgan (România, Unirea 
Alba lulia) 23:11. ș — record na
țional™ 1». ParasctUva Banta

roșie — Tuzla 2—0, Skoplje — 
Zeleznlcear 3—2. în etapa 261 
Buducnost — Sarajevo 0—0. Za- 
leznlcear — Steaua roșie 2—0, 
Partizan — Velez 2—0, Hajduk — 
Bugojno 2—0, Dtaamo Zagreb — 
Skoplje 1—2. Clasament : 1. Sa
rajevo 35 p, 2. Hajduk 34 p, 2. 
Zeleznicear 30 p.
• In etapa a 29-a a campio

natului Turciei, echipa Fener
bahce a învins pe teren propriu, 
cu 1—0, formația Sakaryaspor, 
ta timp ce Beșiktaș a terminat 
la egalitate (0—0) meciul disputat 
la Altay. Alte rezultate : De- 
nlzllspor — Trabzonspor 3—1 ț 
Eskișehlrspor — Ankaragucu 
2—1; Sariyer — Galatasaray 0—0; 
Genclerblrllgl — Antalyaspor *—0; 
Boluspor — Bursaspor 2—3.

In clasament : 1. Beșiktaș — <2 
p. Fenerbahce — 41 p șl Trab
zonspor — 37 p.
• Campionatul de juniori II al 

Amerlcll de Sud a fost dștlgat 
de Argentina — 16 p, urmată de 
Brazilia — 14 p. Ecuador 8 p. 
Columbia șl Chile cu cîte 7 p. 
Echipele Argentinei șl Braziliei 
s-au calificat pentru turneul fi
nal al C.M.,

Cubei, Franței, R. F. Germania, 
Spaniei șl U.R.S.S.

TENIS • După desfășurarea a 
diverse turnee timp de trei luni, 
în clasamentele campionatelor 
mondiale de juniori situația este 
următoarea : băieți : 1. Joao Sil
va Cunha (Portugalia) 330 p, 2. 
Franco Davin (Argentina) 265 p,
3. David Pons (Spania) 205 p j 
fete : 1. Patricia Tarabl (Argen
tina) 375 p. 2. Mariana Pere» 
Roldan (Argentina) 335 p, 3. M- 
E. Moran (Argentina) 175 p. Tre
buie precizat că turneele res
pective s-au desfășurat, cu pre
cădere în America de Sud șl 
Asia, abia de acum Înainte ur
mînd a avea loc In Europa f 
America de Nord.

ZONALUL FEMININ
DE ȘAH

Ultimele rezultate : OL&rașa — 
Voiska *i.  Wîese — Grase*  
1—0. Anjhelova — Erenska între
ruptă a 2-a oară. in poziție câș
tigată pentru Angbekjva. In da- 
sament : 5—6. Wiese , BoLadjeva 
11 (vor susține un baraj de 4 
partide). 7. Olărașu 10S. •—• 
Volska. Grosch 14 p.

CAMPIONATUE BALCANICE Dt VOltl
ÎNTRECEREA feminina 
(Urmare din pag. t)

timpului echilibrat. De Ia 8—8 
Insă, campioanele balcanice s-au 
detașat (14—9). dar adversarele 
au avut o puternică revenire 
și au ratat de puțin egalitatea 
la 14. Pierzind acest set de 
mare luptă, voleibalistele iugo
slave au cedat psihic, permitin- 
du-le adversarelor să domine 
consistent in continuare joeuL 
Arbitraj foarte bun al cuplului 
V. Chioreanu (România) și 
B. Baido (Turcia).

Programul de azi (de la ora 
16,30) : Turcia — Grecia ; 
Iugoslavia — România.

FINALELE
(Urmare din pag. 1)

cu dezinvoltură. In dteva red 
de secunde. Dacă va concura 
în aceeași manieră îndrăzneați 
și la campionatele europene, 
el are reale șanse să se în
toarcă cu o medalie, așa cam 
a obținut la „mondialele*  din 
1983 și la Jocurile Olimpice de 
anul trecut

Nici la categoria semigrea 
nu sînt semne de întrebare. 
Costel Năftică (Politehnica 
Iași) a confirmat rezultatele 
obținute la Campionatele Bal
canice de la Istanbul și la 
„Internaționalele*  de la Bucu
rești (locul I la ambele) fiind 
tot mai sigur în atac, intr-o 
continuă căutare — cu multe 
reușite —• a prizelor pentru 
procedee tehnice de mare e- 
flcacitate.

Pînă la începutul acestui an. 
favoritul principal la categoria 
ușoară era — unanim recunos
cut — juniorul Ștefan Nagy 
(T.C.I. Oradea), medaliat cu 
bronz la „europenele*  de ju
niori și seniori. Dar, iată că. 
la Campionatele Balcanice, 
deși a concurat în competiția 
juniorilor, el a ocupat doar 
locul secund, iar la „Interna
tionale*  a fost eliminat după 
trei tururi. în schimb, la a- 

tea câ baschetbaliștilor turci 
le-a scăzut vizibil eficacitatea, o 
notă specială pentru Toader 
(oet mal înalt baschetbalist a! 
țării: 1.20 m) care a progresai 
mult, dar care „trăiește*  în te
ren doar prin acțiunile persona
le, ei neflind deloc angajat die 
colegii de echipă. In general, a 
fost un med plăcut, în cane an
gajamentul fizic specific viratei 
a fost completat cu acțiuni de 
reală virtuozitate tehnică.

Au înscris : Plntea 33 (1 a- 
runcări de cite 3 puncte), Munteanu 20 (3X3), Panaltescu 8, 
Relsenbflchler 4, Toader S, Cria- 
tescu 2, Hoit 2. Moscalii 2 (au mal jucat Ivanov, Bist, M. lacob) 
pentru România, respectiv HOsnu 
37, Ozer 2, Cenk (, Tund 2, 
Kemal 3, Nihai 2, Taser (.

Arbitrii O. Cner (Turcia) șlM. 
Oprea (România) au colaborat 
aproape fără reproș șl au asigu
rat buna desfășurare a lntîtnlril.

Dumitru STANCULESCU

• In localitatea cehoslovacă 
Mlada Boleslav s-a disputat me
dul amical dintre echipele mas
culine ale Cehoslovadd și Româ
niei. Partida s-a Încheiat ca 
scorul de 39—33 (42—45) tn fa
voarea gazdelor.

(România — Unirea Alba lulia) 
23:3*3  ; a km seniori : L Alek
sandr Bxsriev (Bulgaria) IPOi 
L Reimo Salonen (Ftataratai 
eamploc european in 1982. 1Z3 o«. 
ă Gh. Frecățeanu (România — 
FTT) 1_25:»4„ 15. Coste! Sofrac 
(România — PIT) 1.2833.

MIHAI ȘUBÂ LA INTERZONALUL DE LA TUNIS
Marele maestru rămln Mihal 

șuba — Elo MB (lagiccanâeu 
secondantul său, maestrul FIDE 
Sergiu Grunberg) a plecat ieri 
dimineața la Tunis spre s parti
cipa la turneul interzonal de șah 
din cadrul campionatului 
dial. In orașul african vor eroina 
Încă IT jucători, după cum ur
mează :

A. Beliavski (2535). A. Iuscpov 
(2525). V. Gavrikov (2550 A. 
Cerata 04») — toți U.HSS,
L. Psrtisc*  (2635) — Ungaria. P.

întrecerea masculină

(Urmare din pag. 1)

a Iugoslaviei cu 3—• (1!, 13, T)
la capătul unui med In care 
Învingătorii au avut perma
nent inițiativa. Succesul S-a 
datorat in principal jocului 
combinativ in atac, apărării 
.ermetice*  din linia a doua. 
Cel mai buni: Todorov, Stoia- 
nov, Dimitrov (Bulgaria). Tri- 
fanovid. Mitici (Iugoslavia). 
Foarte bun arbitrajul brigăzii: 
A. Dioicu (România) — T. Or- 
haa (Turcia).

Programul de azi (de la ora 
16,30): Grecia — Turcia; Româ
nia — Iugoslavia.

DE JUDO
ceeasi categorie s-a afirmat de 
la o competiție la alta tinărul 
George Ciuvăț (Steaua), situat 
pe primul loc la Balcaniadă. 
.Internaționale*  și la aceste fi
nale. detigindu-$i. astfel, pe 
deplin meritat, locul pentru a- 
proolatele Campionate euro
pene.

L*  superușoară și semiușoară, 
Gheorghe Dani (I.E.F3.) șl, 
respectiv. Dorin Drimbe (Stea
ua), cu plusuri și unele minu
suri care pot fi înlăturate pînă 
la .europene*,  au prima șansă 
Ia titularizare. Singura cate
gorie „descoperită*  este cea 
mijlocie, unde cei dot spor
tivi din lot au devenit indis
ponibili. iar alții nu au ajuns 
Ia o valoare competitivă pe 
plan internațional. Titlul repu
blican la această categorie a 
fost obținut clar de Eugen Lă- 
cătușu (A.S.A. Tg. Mureș), dar 
la „Internaționale*,  deși a fost 
prezent un singur judoka mai 
valoros, el s-a văzut nevoit să 
se mulțumească cu locul 3...

în concluzie, să sperăm că 
timpul care a mal rămas ptnă 
la întrecerile din marea arenă 
a „europenelor*  va fi folosit 
cu multă chibzuință de tehni
cienii lotului pentru ca spor
tivii lor să se prezinte rft mat 
bine, cu șanse reale de me
dalii.

LEIPZIG, 24 (prin telefon). 
Desfășurate la un nivel tehnic 
deosebit de ridicat șl sub sem
nul multor surprize, campiona
tele europene de lupte greco- 
romane ne-au adus, tn conti
nuare. mal multe satisfacții, din
tre care, fără îndoială, cea mai 
mare este aceea că — cel puțin 
ptnă Ia ora convorbirii cu Bucu- 
reșttul — trei dintre sportivii 
români au reușit frumoasa per
formanță a calificării tn „finala 
mare*,  respectiv tn lupta directă 
pentru medaliile de aur sau ar
gint. Este vorba despre Nicolas 
Zamfir, (cat. 57 kg), Ștefan Ne- 
grișan (cat. 68 kg) șl Hie Ma
tei (cat. 90 kg).

Nicolae Zamfir a dispus auto
ritar, tn turul 2, de Hlnko R8U 
CR. D. Germană), pe oare, tn 
duda luptei pasive dusă de a- 
oesta, l-a condus la repriză cu 
4—0. Descalificarea lui ROM era 
insă iminentă șl ea s-a produs 
tn mln. 4:35. Un nou succes ca
tegorie a obținut 7-a metr in tu
rui 3, tn meciul cu Ferhat Ka- 
radat (Turcia), pe care l-a În
trecut clar la puncte, cu 7—*,  
după o evoluție care a demon
strat tot timpul superioritatea 
evidentă a luptătorului nostru. 
O formă excelentă a dovedit șl 
ștefan Negrlșan. El a tntfinft 
un adversar neașteptat de com
bativ șl ambițios — francezul 
Frank Abriel — care, spre sur
prinderea multor specialiști, con
ducea la repriză cu 3—2. Negri- 
san s-a mobilizat Insă, la re
luare, restabilind imediat egali
tatea și apoi, printr-o fixare, 
obținlnd victoria la puncte eu 
4—3. Meciul următor, susținut la 
compania cehoslovacului Julius 
Iasko, l-a găsit pe Negrlșan 
luptind in toată plenitudinea tor
țelor sale fizice șl tehnico-tac- 
dce. ceea ce i-a permis rea
lizarea unei victorii prețioase

Niko&cl (2575) — Iugoslavia. A. 
Mile» (3570) — Anglia. VL Hori 
O5C3) — Cehoslovacia, N. De Fir
mian (2549), M. Dlugy (2485) — 
ambii S.U_A. G. Sosonko (2535) 
— Olanda, E. Ermenkov (2515) — 
Bulgaria, L Morovie (2450) —
Chile, S. Bouzasis (2395), A. 
Hmadi (2235) — ambii Tunisia,
A. Asfifi (2370) — Egipt.

Media Elo a concursului este 
foarte ridicată — 2511. Primii 4 
clasați se califică In turneul 
candidam or.

„TURUL ROMÂNIEI*'
(Urnire din pag. 1)

Au participat 84 de cicliști. 
Conducătorul delegației. Gh. 
Stânei — secretar responsabil 
al FJL Ciclism —. ne-a oferit 
amănunte: .Cursa s-a desfășu
rat pe • vreme nefavorabilă, 
ea frig, ploaie si vint. pe un 
trasea care a cuprins 8 etape 
de drum plat și 3 de munte. 
Datorită valorii ridicate a ma
rii majorități a concurenților, 
chiar in aceste condiții, media 
orară înregistrată la capătul 
celor 1407 km a fost de ex
cepție : 42,1 km. Din echipa 
noastră, prezentă eu o pregă
tire mai sumară decit a altor 
delegații, care s-an antrenat, 
in această iarnă grea. în zone 
eu temperaturi mai ridicate din 
Africa și America de Sud, an 
corespuns îndeosebi N. Aldu- 
lea, Cr. Neagoe, C. Paraschiv 
și Gh. Lăuțarn. A fost un bun 
prilej de pregătire pentru 
«Cursa Păcii»*.
• Sub conducerea antreno

rului Ion Ardeleana a plecat 
în Italia o formație alcătuită 
din Mircea Romașcann. Valen
tin Constantinescn. Nicolae Al- 
dnlea, Costică Paraschiv, Gh. 
Lăutarn șl Cristian Neagoe. 
Cicliștii români vor participa 
la «Trofeul l’Unila*  și ia «Tu
rul Regiunilor*,  aceste compe
tiții urmînd să desăvlrsească 
pregătirea „tricolorilor*  pentru 
„Cursa Păcii*,  competiție care, 
după cum se știe, programează 
anul acesta, pentru prima oară, 
trei dintre etapele sale în jurul 
Moscovei.

BASCHET • Cibona Zagreb 
(dștigătoare, nu de mult, a 
„C.C.E.*)  a obținut victoria tn 
campionatul Iugoslaviei, tntre- 
clnd. în ultimul joc. cu 119—10*  
(67—48) pe Steaua roșie Belgrad 
• Pentru a 16-a oară consecu
tiv Maocabi Tel Aviv a obținut 
titlul de campioană a Israelului.

CICLISM • In centrul orașu
lui Valladolid a avut loc etapa 
prolog a celui de al 41-lea Tur 
al Spaniei. Cursa pe 5,6 km a 
avut următorul „podium*  î 1. 
Bert Oosterbosch (Olanda) 6:25
2. Miguel Indurata (Spania) 
6:33, 3. Gilbert Duclos-Lassale
(Franța) șl Sean Yates (M. Brl- 
tanie) 6:35 • „Marele premiu
Larclano*,  disputat ta regiunea 

prin descalificarea adversarului, 
tn mln. 4:45, după ce conducea 
cu 5—2 Ia puncte. Tot prin des
calificarea adversarului a clștl- 
gat Negrlșan șl tatîlnlrca cu 
Joszet Meszaros (Ungaria), aver
tizat pentru a 3-a oară de ar
bitri ta mln. 4:25, atunci ctnd 
sportivul nostru conducea cu 
4—0. Iată șl cum s-a produs ca
lificarea ta „finala mare*  ș Iul 
UI*  Matei. După ce a fost liber 
tn primul iur, el l-a întîtalt pe 
puternicul luptător bulgar Lu- 
bomir Zlatarev, tn fața căruia, 
după un început mat slab, s-a 
impus net ta repriza secundă. 
După mal multe procedee teh
nice reușite, el a luat condu
cerea cu 6—3, Pentru lupta pa
sivă practicată tot timpul, Zla
tarev a fost tnsă descallfloat in 
pata. 5:23. A urmat o altă „pia
tră de încercare*  pentru Matei 
— medul cu cunoscutul luptător 
polonez Andrzej Maltaa. A fost 
o dispută extrem de dtrză și e- 
ebilibratâ : 2—2 la repriză șl 
3—2 pentru Matei în finalul me
dului (pe care polonezul era dt 
pe aid să-1 piardă prin desca
lificare I). A venit apoi tatîlnl- 
rea (neașteptat de grea) cu aus
triacul Franz Pitschman — lo
cul 2 la „mondialele*  din 1981. 
Matei a fost condus cu 2—0 (con
trare Ia o centurare laterală Ini
țiată de el), a redus din scor 
(2—fi șl, decizie in concordan
ță cu pasivitatea luptei sporti
vului austriac, Pitschman este 
descalificat ta mln. 3:54.

Cu excepția lui Ivan Savin ca
re a pierdut la puncte (3—7) ta-

LA C.M. OE HOCHEI PE GHEATĂ — SURPRIZELE CONTINUĂ I
PRAGA. Seria surprizelor con

tinuă ta meciurile pentru titlul 
mondial *85  la hochei pe gheată. 
Acestea au fost ta ziua a ctacea 
a competiției, rezultatele din par
tidele : Finlanda — R. D, Ger
mană și S.U.A. — r. F. Germa
nia. Net favoriți, hocheiștil fin
landezi au Încheiat doar la ega
litate jocul cu cel din RJD. Ger
mană : 4—4 (1—1, 1—1, 2—2). Cel 
7200 spectatori au urmărit o par- 
Udâ foarte echilibrată. Au mar
cat : Jarvenpaa — 9,32, Melametsa 
— 34,02, Arbelius — 42,40 șl Hel- 
mtaen — 56.09, respectiv Bdgel- 
sack — 18,03, Fengler — 20.31.
Proske — 53,13. Hantschke — 56,28.

• In Franța s-a disputat eta
pa a 34-a a campionatului : Mo
naco — Nantes 1—1, Lens — 
Auxerre 1—0. Toulouse — Toulon 
2—» Marseille — Metz 2—1, So- 
chaux — Tours 2—2, Laval — 
Brest 0—0, Strasbourg — Paris 
St Germain 1—1. Nancy — Lille 
1—0. Rouen — Bastia 1—l. Me
ciul R.C. Paris — Bordeaux se 
va disputa stmbătă. Clasament: 
1. Bordeaux 53 p (33 j). 2. Nan
tes 49 p, 3. Monaco *1  p, 4. 
Auxerre 41 p... 1». Tours 25 p, 
20. R.C. Paris 22 p (33 j).
• Au fost stabilite meciurile 

semifinalelor „Cupei Elveției*  : 
Aarau — Servette (14 mal). Neu- 
chatel — Lausanne (21 mai).
• Meciuri restante tn campio

natul Angliei : Sheffieled Wed
nesday — Q.P, Rangers 3—t. 
Ipswich — Leicester 3—0. Shef
field a trecut pe locul 4 ta cla
sament avînd 59 puncte din 37 
de jocuri.

a tn ultima săptămtaă s-au 
desfășurat două etape ta cam
pionatul Iugoslaviei. Iată rezul
tatele mal importante, tn etapa 
25: Sarajevo — Partizan 3—1, Ve
lez — Hajduk Split 1—1. Steaua

La închiderea ediției

SE CUNOSC FINALISTELE CUPELOR EUROPENE
Aseară, tîrzlu, s-au desfășurat meciurile retur ale semifina

lelor cupelor europene. Echipele subliniate s-au calificat în finalele 
celor trei competiții. între paranteze rezultatele din prima manșă.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI-

Finala (tur-retur) este programată la 8 șl 22 mal.

Panathinalkos — F. C. Liverpool (0—4) 0—1
Bordeaux — Juventus (0—3) 2—0
Finala. 29 mal. la Bruxelles

„CUPA CUPELOR*
F. C. Everton — Bayern MQnchen (0-0) 3—1
Dtaamo Moscova — Rapid Viena (1-3) 1—1
Finala, 15 mal. la Rotterdam

„CUPA U.E.F.A.-
Real Madrid — Internazionale (0-2) 3-8
Zeleznl ear — Videoton (1—3) 2—1

TELEX • TELEX
italiană Pistola, a fost ciștigat 
de italianul Plero Gavazzl 5.58:00 
pe 239 km, in același timp cu 
un grup de 10 alergători.

MOTO • Cea de a treia probă 
a campionatului mondial de 
motocros a îlasa ?50 cmc, des
fășurată în Austria, la Schanen- 
stadt, a fost cîștlgată de olan
dezul Gert Van Doom, învin
gător în ambele manșe. Liderul 
competiției este francezul Jacky 
Vlmond.

POLO • A doua ediție a tur
neului celor șase națiuni va a- 
vea loc la Marsilia (2—5 mal) cu 
participarea echipelor Australiei. 

tilnlrea susținută cu finlandezul 
Mannl Keljo, toți ceilalți luptă
tori români au rămas ptnă la 
această oră in lupta pentru 
locurile 2—3 din grupe, flecare 
s perind să ajungă tn „finala 
mică*  pentru a lupta pentru 
„bronzul*  campionatelor.

REZULTATE : Mihai Clșmaa 
(cat. 52 kg) b.t. (mln. 2:17) 
Jan BDningen (Finlanda) ; p.p„ 
(0—3) Vladimir Krumov (Bulga
ria) ; Gheorghe Savu (cat. 63 
kg) : p.p. (7—11) Komandov Maâ. 
sldov (U.R.S.S.); Ștefan Rusa 
(cat. 74 kg) : b.p. 6—1 Roger 
Talroth (Suedia) ; p.p. (3—6) Ja
roslav Zeman (Cehoslovacia) ș 
Sorin Herțea (cat. 82) Uber to
rul 2 ; b.p, (1—0» Jarvo Over- 
mark (Finlanda) ; Ion Grigoraș 
(cat. 4-100 kg) : b.p. (4—2) Vla
dislav Bojko (Cehoslovacia) ; p, 
dese, (dnd conducea cu 7—5 și 
mai erau 17 secunde 1) ta Laszlo 
Toth (Ungaria).

Jo4 — finalele ta toate cele U 
categorii de greutate.

Costin CHIRIAC

• Ieri au plecat la Leipzig, 
pentru a participa la campiona
tele europene, programate de vi
neri ptaă duminică, componențU 
echipei noastre reprezentative de 
lupte libere. Au făcut deplasarea! 
Alin Păcuraru (cat 48 kg), Traian 
Marinescu (cat 62 kg), Aron Cln- 
dea (cat 68 kg), Constantin Da- 
maschln (cat. 74 kg), Gheorghe 
Fodorea (cat 82 kg). Iulian Rtș» 
noveanu (Cat 90 kg), Vasile Puș- 
cașu (cat 100 kg.), Andrei Ianko 
(cat 4-100 kg).

Ttaâra echipă a S.U.A. a câști
gat mai greu decât se anticipa, 
partida cu R.F. Germania (3500 
spectatori) t 4—3 (3—1, 1—2, 1—0). 
Au Înscris : Mantha, Miller — 2. 
Johnson și Hegen, HOfner, RetadL

Scor egal și tn disputa Canada— 
Cehoslovacia : 4—4 (2—2, 1—1, 
1—1), desfășurată sub semnul e- 
chlllbruluâ (14000 spectatori). Rea
lizatori : Anderson, Halward, 
Muller, Tanti, respectiv Ruzlcka— 
2, Lala. Pasek. Singura victoria 
clară : U.R.S.S. — Suedia 6 —2 
(1—1, 2—0, 3—1) prin golurile Iul: 
Kasatonov, Krutov, Makarov, 
Drozdetski șl Fetisov — 2, res
pectiv Nilsson șl Pettersson.
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