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Proletari din toate țările, unifi-vă I

NICOLAE CEAUȘESCU
LA ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE

DIN BETON MILITARI - BUCUREȘTI
portal

g ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a continuat, joi. analiza efec
tuată, la începutul acestei luni, 
la întreprinderea de prefabri
cate din beton Militari-Bucu- 
rești, privind perfecționarea ac
tivității din domeniul materia
lelor de construcții necesare 
realizării în cele mai bune 
condiții a programelor de dez
voltare edilitară și urbanistică 
a localităților patriei.

Secretarul general al parti
dului a fost întîmpinat, si de 
această dată, cu cele mai calde 
sentimente de dragoste si pre
țuire de colectivul dc oameni 
ai muncii de Ia întreprinderea 
vizitată, care, asemenea între
gului popor, se află angajat cu 
întreaga energie si forță crea
toare în îndeplinirea integrală 
a sarcinilor ce 
planul pe 1987 
cincinal.

O formație 
membri ai gărzilor patriotice 
Si ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarca patriei 
onorul. Tineri si 
ferit buchete de

Pornindu-se de 
precedentei analize, au fost în
fățișate măsurile tchnico-brga- 
nizatorice întreprinse pentru 
înfăptuirea orientărilor date de 
secretarul general al partidului 
în scopul ridicării activității 
din sectorul producției de pre
fabricate din beton la nivelul 
cerințelor si exigențelor im
puse dc planurile de dezvolta
re economico-soeială a patriei, 
dc sporire a gradului dc civi
lizație si bunăstare 
națiuni.

La acest dialog 
cru au luat parte 
Ludovic Fazekaș, 
Olteanu, Gheorglic Pană, Silviu 
Curticeanu. loan Petre, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
cadre de conducere din unități 
de producție si de cercetare de 
profil.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate noile ti
puri de panouri de prefabrica
te ce vor fi utilizate la con
strucția viitoarelor ansambluri 
de locuințe din Capitală. S-a 
subliniat că la proiectarea și 
execuția acestora s-a pornit de 
la indicațiile secretarului 
general al partidului privind 
creșterea calității, a rezistenței, 
îmbunătățirea finisajului si a 
asnectului estetic al prefabrica
telor folosite in construcția de 
locuințe. In acest sens, au fost 
evidențiate caracteristicile su
perioare ale modelelor expuse, 
care pun mai bine în valoare 
elementele arhitecturii noastre 
moderne, bogata experiență a- 
cumulată în anii construcției 
socialiste, îndeosebi în ultimele 
două decenii, ce au marcat o

îi revin din
si pe întregul

alcătuită din

a prezentat 
tinere au o- 
flori.
Ia concluziile

a întregii

dc În
tovărășii 

Constantin

puternică înflorire a tuturor a-
șezărilor patriei.

Au fost examinate panourile 
realizate de Întreprinderea de 
prefabricate din beton Militari, 
de întreprinderile «Granitul" și 
„Progresul" — ce asigură în
tregul necesar dc prefabricate 
pentru construirea in anul 1987 
a 35 000 de apartamente — 
panouri care se remarcă prin- 
tr-o diversitate mai mare, un 
finisaj deosebit, decorațiunj ex
terioare 
motive 
nești, 
minos, obținut prin 
unor materiale 
rasit, praf de 
ceramice etc

S-a arătat că ........ .
cerea acestora au fost aplicate 
soluții și tehnologii perfecțio
nate, care asigură sporirea ca
lității si a durabilității prefa
bricatelor din beton, realizarea 
acestora, încă din întreprindere 
în formă finită si pe scară in
dustrială, ceea ce determină 
creșterea productivității, redu
cerea substanțială a volumului 
de muncă pe șantiere, scurtare? 
termenelor de construcție și 
dare în folosință a locuințelor.

Specialiștii au precizat că, 
așa cum a cerut secretarul ge
neral al partidului, întreaga ac
tivitate din acest domeniu se 
desfășoară pe baza unei con
cepții unitare privind procesul 
dc producție a prefabricatelor, 
operațiile de transport și de
pozitare, precum si lucrările 
de montaj și construcție a lo
cuințelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
examinind panourile expuse, 
a apreciat rezultatele obținute 
în ridicarea calității prefabri
catelor din beton, în perfec
tionarea întregii activității dc 
proiectare si construcție a an
samblurilor de locuințe. Tot
odată, secretarul general al 
partidului a cerut să se acorde, 
in continuare, o atenție sporită 
diversificării si asigurării unu! 
finisaj superior prefabricatelor 
din beton destinate construc
ției de locuințe, in special îm
bunătățirii aspectului exterior 
al balcoanelor, prin aplicarea 
unor soluții moderne, valorifi
carea eficientă a noi materiale, 
a unor elemente arhitecturale 
si ornamentale mai frumoase.

Cadrele de conducere si spe
cialiștii care au luat parte la 
această analiză, în numele co
lectivelor de oameni ai mun
cii pe care îi reprezintă, s-au 
angajat să acționeze cu întrea
ga lor capacitate creatoare pen
tru a îndeplini importantele 
sarcini ce le revin din docu
mentele Congresului al XIII- 
lea al partidului privind dez- .
voltarea localităților patriei, pe g .lexis Ponnet. 
plan edilitar si urbanistic, înăl- g Tot ieri s-a reunit și 
tarea țării pe noi culmi de g -cprezentativ* de tineret

mai frumoase, cu 
tradiționale româ- 

un colorit plăcut, lu- 
folosirea 

adecvate : te- 
piatră, placaje

pentru produ

$

g
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in Sala „Victoria" din Ploiești, de astăzi pină duminică

Util AT1I4CTIVE IIIIIMIINI DE GIMNASTICĂ
In competiție, sportive și sportivi 

din 21 de țări ale lumii • Pentru 
^gimnastele și gimnaștii români, utilă
verificare înaintea „europenelor"

ci UniversiadeiI
g Astăzi după-amiază. la era 
gl7, în Sala Sporturilor „Victc- 
gria“ din Ploiești, se va inaugu- 
sg a cea de-a 30-a ediție a Cam- 
g -donatelor Internaționale de 
g Gimnastică ale României. Este 
g 'entru a patra oară consecutiv 

înd acest municipiu găzduieș- 
g te tradiționala întrecere a gim- 
g lasticii. românești, drept pe 
g are si l-a dobîndit prin re- 
g mlvarea competentă, entuziastă 

a tuturor problemelor organi- 
g zatorice pe care le-au ridicat 
g precedentele trei ediții și nu 

ie îndoim că și de această 
g lată gazdele vor fila înălțime, 

înscrise în calendarul cornpe- 
itiilor F.I.G., „Internaționale- 
e“ României au lansat sau 
■onsacrat. la edițiile preceden
te. talente si valori autentice. 
An de an, campioanele și

g
g

de-a 
și-au 

prezența 
gim-

___ „internațio- 
Foto: Iorgu BĂNICĂ

Antrenamente intense înaintea 
nulelor".:.

campionii nojtri 
au avut evoluții 
remarcabile 
Campionatele 
ternaționaie, 
mărturie în acest 
sens fiind și aceea 
că ultimele ediții 
au fost dominate 
clar de sportivii 
României. ■

La cea
30-a ediție 
anunțat 
gimnaste și 
naști din 20 de 
țări, cărora li se 
vor alătura, firesc, 
și puternice Repre
zentative ale ță
rii noastre. Au răspuns invita
ției adresate de forul nostru 
de specialitate federațiile de 
gimnastică din Bulgaria, Bei-

S-AU REUNIT LOTURILE REPREZENTATIVE DE FOTBAL
pENTRU MECIURILE CU SPANIA (A și de tineret)

g
g In cursul dimineții de
g :-a reunit
g le fotljal.
g-pregătirile
g propiatului 

nai oficial
g Antrenorii
g Cornel Drăgușin au...... . „ ...țj ---------„ -----
govan, Belodedici,
g Andone,
g eseu si
g Iateut. 

lednic
g Aăcătuș,
g Gabor
g Reamintim că partida cu e- 
g hina Spaniei va fi condusă

- ' ‘ din
’-pe

ieri
reprezentativ 
si-a început 
vederea a-

lotul 
care 

in 
meci internațio- 

cu echipa Spaniei.
Emerich Jenei șl 

„_______  ____ . _j convocat
g oe : Lung și Liliac — portari ;

— ’ '■ ", Bumbescu,
Ungureanu, lorgu- 
Negrilă — fundași ; 

Balint, Biiloni, Hagi, 
si Klein — mijlocași ; 

Cămătarii, Piturcă 
— atacanti.

Prunca, 
Bardac. 
Stroia, 
dorescu 
pu. Pistol, Achim, 
dea — mijlocași; __  ...
jocaru, Țiră, C. Pană, Timiș — 
atacanti. După controlul medi
cal de rigoare, lotul a început 
pregătirile pentru meciul, cu 
echipa similară a Spaniei, care 
se va desfășura (pe stadionul 
„Gloria" din Buzău) miercuri 
29 aprilie, de la ora 14.

Ilristea — portari; 
Jercălău, Gh. Popescu, 

Mihali, Bănuță, Teo- 
— fundași ; Lu- 

Sabou, Ba- 
Cadar, Co-

gia, Canada, Cehoslovacia, R.P. 
Chineză, Cuba, Danemarca, El
veția, R.D. Germană, Grecia, 
Italia, Israel, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Spania, Suedia, Tur
cia. Uniunea Sovietică. Unga
ria.

Pentru gimnastele și gimnaș- 
tii români care se pregătesc 
în vederea apropiatelor Cam
pionate Europene de la Mosco
va și a Universiadei de ja Za
greb, concursul de la 
va constitui un util si 
nit prilej de verificare 
mei sportive atinsa în 
Si va oferi tehnicienilor 
iul de a stabili cit mai 
plusurile si minusurile 
pregătirea efectuată în 
anterioare. Iată și componenta 
loturilor ~
Campionatele Internationale de 
la Ploiești: Daniela Silivaș.

Ploiești 
bineve- 
a for- 

prezent 
prile- 
exact 

din 
lunile

României pentru

'Continuare tn oao a 4-a)

g 'e o brigada de arbitri 
g telgia, avîndu-1 la centru > • 1__î ... ___ 1

..Cupa Federației" la baschet masculin
lotul

_____ ___ _____ ____ >- __________ — --------- -- (an- 
progres si civilizație socialistă g trenor: C. Ardeleanu), în ur
si comunistă.____________________ g mătbarea alcătuire: Slîngaciu,

ROMÂNIA - POLONIA 112-73

Marginalii la campionatele halterofililor juniori

0 în întreceri, mai mulți copii ca oricînd 0 Noi sec
ții cu numeroși sportivi de valoare 0 Cu gîndul la 
apropiatele competiții, mondiale și europene, de ia 

Belgrad, ritmul pregătirilor trebuie accelerat
Au reținut atenția citeva ci

fre înregistrate la marea com
petiție rezervată halterofililor 
— copii si iuniori — desfășu
rată recent la Arad. într-ade- 
văr. numărul de participant! 
la finalele Daciadei este foarte 
semnificativ: 358 
141 de copil. 124 
juniori II și 93 
Pe bună dreptate 
ne că a fost o reală competi
ție de masă și. dacă avem în 
vedere cele 5 recorduri națio
nale de juniori I (care apar
țin sportivilor de la Olimpia), 
sîntem îndreptățiți să p plasăm 
deopotrivă și în sfera 
formantei. Exemplul 
lor noștri campioni 
mondiali, europenii, 
dobîndite în

(dintre care 
concurenti la 

la juniori I)! 
se poate spu-

per- 
marl- 

(olimpici, 
succesele 

ultima oerioadă 
de către Nicu Vlad si Andrei 
Soc-'ci. ca să • nu enumerăm 
decît pe cei mai valoroși, au 
determinat copiii să le spună

părintilor că sportul lor prefe
rat a devenit „ridicarea cu 
greutăți". Asa se explică fap
tul că au apărut o sumedenie 
de asociații cu noi secții de 
haltere, iar numărul nractican- 
tilor este în permanentă 
tere. Dintre secțiile 
aminti Pe cele ale 
Metalul Rm. Vîlcea. 
tu Mare. Mecanica 
sul Sovatai I.N.M.T. _____
ambele din București. Este, fi
rește. un început bun care va 
asigura in permanență schim
bul de mîine. Am mai consta
tat că marile furnizoare ale 
loturilor naționale de juniori 
au rămas orașele București. 
Cluj-Napoca și Bistrița. Capi
tala are o frumoasă pepinieră 
gratie cluburilor Olimpia, Stea- 

si Rapid, fiind convinși oă 
curînd si Dinamo cu sec- 

își 
aduce un aport consistent.

:reș- 
noi vom 
asociațiilor 
l.P.A. Sa- 
Sibiu. Ur
si Electra.

sportivilor din Capi
tală se datoresc unor antre
nori nriceputi ca M. Constan- 
tinescu. și Gh. Diaconii (Olim
pia). Virgil Docm (Steaua) 
Gh. Gospodinov si Gh. Mănă- 
ilescu (Rapid). T. Enache (Di
namo). Municipiul Cluj-Napoca 
se menține, de asemenea de 
ani de zile printre fruntașe, cu 
secțiile de la C.S.M. si Cluja- 
na. unde activează antrenori 
priceouti. cu merite pentru fe
lul în care își cresc cadrele. 
Este vorba de antrenorul T. 
Roman. Gh. Iakab (C.S.M.), S. 
Herghelegiu si Șt. Tașnadi. 
aceștia din urmă pînă mai ieri 
în activitatea competițională.

Am aflat cu bucurie că aso
ciația Vagonul Arad (Ion To- 
dincă — 
Ti ga nu ■
o secție 
sportivi 
care nu 
speranțe.

președinte și Tiberiu 
— vicepreședinte) ai e 
de haltere cu 170 de 

legitimați(f). dintre 
putini șînt adevărate 
Aceștia sînt îndru-

ua 
în 
tia ei recent reînființată, 
va

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. 2-3)

ORAȘUL DR. PETRU 
GROZA, 23 (prin telefon). A- 
ceeasi cotă de interes și joi, 
in a doua zi a turneului inter
national de baschet masculin 
dotat cu „Cupa Federației". De 
data aceasta; gazdă a întrece
rilor a fost Sala Lioara din 
orașul dr. Petru Groza, care 
â oferit condiții optime de des
fășurare. In urma rezultatelor 
înregistrate, cîștigătoarea ac
tualei ediții va fi stabilită vi
neri în meciul-derby România 
A — Ungaria.

UNGARIA — ROMANIA TI
NERET 85—73 (49—35). Pe an
samblu. tinerii noștri __
chetbaliști au confirmat buna 
impresie lăsată în ziua 
cedentă. ei jucînd de la egal la 
egal cu mai experimentalii lor 
parteneri, reușind să aibă chiar 
avantaj de 8—4 (min. 4). 20—16 
(min. 8). 31—28 (min. 14). Insă, 
din acest moment o suită de 
inexactități comise de tinerii 
noștri jucători, atît 'n apărare, 
cit mai ales în atac, determină 
o bruscă rupere a echiTbrului 
echipa Ungariei trecînd la 
cîrmă si. în continuare mărin- 
du-si avantajul. Au marcat • 

Farcas 4. Kiss 9. Szebe 19. 
Likar 8. Szaiay 6. Radovics 4, 
Berkics 8, Heinrich 27. 
oectiv Toader 6. Popa 8. 
nevici 1. Constantin 17 
6. D. loncscu 2. Pogonarn 19. 
Mihalcea 14. Arbitri J. Dzuzyk 
(Polonia) și R. Vaida (Româ
nia).

ROMANIA A — POLONIA 
112—73 (58—41). Echipa noastră 
a luat încă din start iocul pe 
cont propriu, matezializîndu-și 
evidenta superioritate rrin- 
tr-o apărare agresivă, ea reu
șind dese intercootii urmate de 
rapide 
atacuri, 
lescu si 
ambele
gardă, licitează 
ne cartea

și eficiente contra- 
în special prin Nicu- 
Brănișteanu Treptat, 

combatante fără... 
aproape totul

atacului realizind

Adrian VASILESCU

bas-

pre-

res-
Si- 

lacob

(Continuare in vag a 4-a)

ECHIPÂ DE RUGBY
A PLECAT IN

a plecat 
națională 
cum se știe, 
după-amiază ultimul său 

din cadrul aztua’ei ediții

Ieri 
china 
dună 
mîine 
meci 
a Campionatului European. Au 
făcut deplasarea 21 de jucători, 
printre care cunoscuții interna
ționali Florică Murariu, 
Bucan, Laurentiu si 
Constantin, Haralambie 
tras.

spre Tbilisi e- 
de rugby, care, 

va susține

lean
Ștefan 
D'inii- 

Cristian Răducanu. Ghc- 
orghe Dumitru, Mircea Paras- 
chiv, Adrian Lungit. 
Tofan, Marcel Toader; 
norul lotului: Mihai Naca.

Ștcfan 
antre-



tot mai eficient legata de producție |

SECVENȚE MUREȘENE

de des...
a căpătat, însă, în ul- 
albie nouă, de beton, 
oameni harnici, dreap- 
fel incit ,.bucla" a dis-

• Frumos numita „Bucla Mu
reșului" era o suprafață mare de 
pămînt îndeajuns de năpăstuită. 
Mureșul, in drumul său pe la 
marginea orașului Tg. Mureș, fă
cea un soi de sens giratoriu — o- 
colca o bucată de pămînt, după 
care se întoarcea foarte aproape 
de unde plecase, și acea bucată 
de pămînt, un soi de insulă de 
17 hectare, era supusă inundații
lor destul

Mureșul 
timil ani 
făcută de- 
tă, în așa 
părut. Am vizitat locurile respec
tive în această primăvară șl ce 
credeți că am putut vedea 7 Aici, 
tot prin munca oamenilor, în tim
pul lor liber, au început să prin
dă viață baze sportive. întovără
șiți de președintele C.J.E.F.S. 
Mureș, tovarășul G. Kosa, am vi
zitat mai întîi un teren de fotbal 
gazonat aparținînd asociației 
sportive Avîntul (a I.P.L. 23 Au
gust), după care ne-a fost ară
tată. alături, altă bază, a asocia
ției Metalotehnica la care lucră
rile erau mult mai avansate. De 
pe acum, o frumusețe, deși încă 
în lucru. Teren de fotbal gazo- 
nat, o tribună, un... panou elec
tronic pentru scor, vestiare In 
curs de amonajare. Președintele 
asociației, V. Cristea, ne-a oferit 
belșug de informații : „..Peste 
15 600 ore de muncă patriotica 
numai pină acum... Am săpat 3 tn

MARGINALII LA HALTERE
(Urmare dm pag. I)

mâți de patru antrenori (Gh. 
Biris. P. Sebeșăn. I. Manea ?i 
Gh. Rafa). Este un început 
bun. care trebuie luat drept 
exemplu si de alte centre din 
tară.

In mod firesc, campionatele 
de la Arad au fost menite să 
ne si ofere o imagine asupra 
capacității competitive pe plan 
international a halterofililor 
noștri. în preajma ..mondiale
lor" si „europenelor" de la 
Belgrad <22 mai — l Iunie).

LA ZI, ÎN DIVIZIILE SECUNDE
BASCHET

După încheierea turului 4 al 
Diviziei B de tineret la baschet. 
• fost stabilită componența gru
pelor valorice ale turneelor fi
nale (6—10 mal) ale competiției 
astfel — MASCULIN, GRUPA 
X—6 (Arad) : CSU Oțelul Galați, 
URBIS București. Oțel Inox Tîr- 
goviște. ELBA Timișoara. CSU 
TAGC-1ND Brașov, Metalotehnica 
CSȘ Tg. Mureș ; GRUPA 7—12 
(Rm. VUcea) : Automatica Bucu
rești. Automatica Alexandria, 
ICED n CSȘ 4 București, CSȘ 
Olimpia Arad, Constructorul 
TAGCM Craiova, CS.ș Mecanica 
Mediaș. FEMININ, GRUPA X—6 
(Focșani) : CSU Prahova Plo
iești. CSȘ 5 Rapid București, 
Voința CSȘ Unirea Iași, Textila 
CSȘ Gheorgheni, Constructorul 
TAGCM Lie. 8 Craiova. Metalul 
CSȘ Salonta : GRUPA 7—tt (De
va) : Autobuzul CSȘ Focșani. E- 
lectro CSȘ Botoșani, Confecția 
CSȘ Călărași, Voința CSȘ Sf. 
Gheorghe, CSȘ Constructorul A- 
rad (CSȘ Viitorul Universitatea 
n Cluj-Napoca s-a retras),
• In ultimele etape ale Divi

ziei B au fost înregistrate^ ur
mătoarele rezultate 
LIN, SERIA I : 
UrblS 79—54 (36-35), 
Automatica 
(50—39). Oțel Inox

București 

MASCU-
Otel Inox — 

Urt>!s — 
Alexandria 91—88 

Automa
tica București 84—83 (47—50),
CSV Oțelul — Oțel Inox 98—94 
(48—49). Automatica Alexandria — 
Automatica București 51—52 
(25—25) ; SERIA A II-a : ELBA — 
CSU Brașov 97—79 (50—43), Me- 
talotehnica —Constructorul 82—65

^6 APBJUS Î98?
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

ir m md chtiguri la •

âBTOTIIISME.BAIIISiEXCBRSII

9

adincime pentru fintinile de dre
naj... Facem și un teren de zgură 
pentru antrenamente și 9 terenuri 
de tenis... Da, oamenii lucrează 
in timpul lor liber. Vin și dimi
neața și după-amiază, in funcție 
de cum lucrează. Vă pot da 
nume : 1. Fol — constructor, J. 
Veg, I. Mate — sudori, R. Birsan, 
D. Cristea — lăcătuși, inginerul 
F. Irimia. Dar ctți alții n-ar me
rita aă fie amintiți ... Nu uitați 
pe directorul nostru, A. Kiss, un 
mare iubitor al sportului. Dacă 
n-ar fi el...".
• Am discutat la un moment 

dat cu Saveta Evi — secretara 
C.J.E.F.S. Mureș, pe tema gim
nasticii la locul de muncă : „Da, 
avem întreprinderi unde această 
formă de practicare a exercițiului 
fizic este la Înălțime, bine orga
nizată. cu caracter de continui
tate". Ni s-au dat și exemple, la 
unele aslstînd și noi : întreprin
derea de pielărie și mănuși, Prod- 
complex-covoare, Electromureș 
(secțiile cablaj șl mașini de cal
culat). in 8 unități ale coopera
ției meșteșugărești (Metalul, Con
fecții ș.a.) din Timăveni. Ni s-a 
vorbit și despre pregătirea unor 
instructori care să conducă com
petent „minutele de gimnastică".

A doua zi, discuție pe aceeași 
temă cu tovarășul I. Suclu, de 
la Consiliul municipal Tg. Mureș 
al sindicatelor, care n?-a dat cam 
aceleași relații, eu aceleași exem
ple.

Antrenorul principal al lotului. 
M. Consta niinescu, ne spunea: 
„Sperăm in cucerirea a peste 
10 medalii Ia aceste campiona
te. Sînt mulțumit de rezulta
tele lui Traian Cihărean (O- 
limpia). Aurel Sîrbu (Ctujana), 
Victor Roșu (Dinamo), Nicolae 
Osiae (Olimpia), Andrei Szasz 
(Clujana), Augusin Culici (O- 
limpia). Dan Morar (Vagonul 
Arad)". Dar — adăugăm noi — 
mai sînt si alți Juniori de mare 
valoare, candidați la medalii, 
ca A. Czanka si D. Negreanu. 
care eu lipsit la aceste cam
pionate în mod Justificat, pre- 
gătindu-se cu lotul de seniori.

(46—36), Mecanica — Constructo
rul 74—58 (43—29), ELBA — O-
limpia 94—45 (48—28), Construc
torul — CSU Brașov 60—78 
(32—54). Mecanica — Metaloteh
nica 79—78 (49—42), ELBA — Me
canica 102—61 (49—37), Olimpia — 
Constructorul 73—64 (33—29), CSU 
Brașov — Metalotehnica 102—81 
(53—42). FEMININ, SERIA I : 
Confecția — Electro 67—17 (41—19). 
CSU Prahova — Confecția 80—40 
(39—21), CSȘ 5 Rapid — Voința 
Iași 83—48 (46—27). Electro —
Voința lași 63—82 (36—48), CSȘ 5 
Rapid — CSU Prahova 70—74 
(33—47), Voința Iași — Confecția 
98—37 (42—24), Electro — CSȘ 5 
Rapid 79—82 (43—42), CSU Pra
hova — Electro 91—72 (40—30) ;
SERIA A n-a : CSȘ Construc
torul Arad — Metalul 76—74 
(36—30), Textila — Constructorul 
Craiova 77—54 (30—27), Voința Sf. 
Gheorghe — Metalul 78—72 
(31—32), Voința Sf. Gheorghe — 
Constructorul Arad 65—56 (38—29). 
Constructorul Craiova — Con
structorul Arad 80—76 (36—32).

Corespondenți : C. Gruia. I. Tă- 
năsescu. M. Birău, Șt. Gurgui. 
O. Bălteanu, FL Dumitru, 
Crețu, N. Strejan, T. Slriopol. 
Avanii. C. Crețu. $t. Gurgui. 
Gutu, D. Dlaconescu.

HANDBAL

C. 
M. 
O.

Divizia B, de tineret, la hand
bal programează duminică etapa 
a XVI-a. MASCULIN. SERIA I ; 
Calculatorul IIRUC București — 
Arctic Găesti (D. Dordea — A. 
Kenzel, Sibiu), Tractorul Bra
șov — IMU Bacău (V. Dan —

O NOUA OCAZIE 
AVANTAJOASA 
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RUBRICA REZERVATA 
ACȚIUNILOR DESFĂȘURA

TE IN ÎNTREPRINDERI 
Șl INSTITUȚII

9

Conchidem deci : întreprinde
rile amintite merită evidențiate. 
Tot atît de clar ni s-a confirmat 
insă lap tul că în alte unități gim
nastica nu este privită cu inte
resul cuvenit, neexistind conti
nuitate (se începe, dar se aban
donează) sau... nici nu se încear
că. Prilej de reflecție pentru mu
reșenii nu prea convinși de uti
litatea, de binefacerile exerciții- 
lor fizice executate la locul de 
muncă, in pauze.
• In județul Mureș există multe 

baze sportive frumoase, bine în
treținute, unele gata, altele In 
construcție și amenajare — apar- 
ținînd asociațiilor sportive sindi
cale. Este vorba despre cele ale 
asociațiilor I.R.A., Electrica, 
C.F.R. Depou, Hidrotehnica, 
I.M.F., Combinatul Chimic, 
ACEMERIC, Dermagant ș.a. Iată 
însă șl două „ol negre" : Zahărul 
— asociație a Întreprinderii ce 
fabrică acest produs — are un 
teren de fotbal, cu zgură, pe care 
îl închiriază. Bani primește, dar 
pentru îngrijirea terenului, pen
tru sănătatea celor care joacă 
aici în praful negru (nu există 
preocupare pentru udarea tere
nului, pentru amenajarea de ves
tiare) nu se face nimic. Insufi
cientă preocupare pentru buna 
gospodărire a unui teren și la 
altă asociație — a I.J.T.L.M. A- 
ceasta dispune de un teren de 
rugby pe care, de vreo trei ani, 
nu reușește să facă mai nimic, 
să creeze condiții satisfăcătoare...

Rubrica realizata de 
Modesto FERRARINI

Incepind de azi, la Timișoara

FINALELE C.N. $1 ALE „DAClĂDfl" LA LUPTE LIBERE JUNIORI

ADMINISTRAȚIA W STAT LOTO.PRONOSPOR1 INTORMEAZA

„Criteriul primăverii" la tenis

FAVORIȚII AU RĂMAS ÎN CURSĂ

s-au 
finală, 
la fe- 
astfel, 

pentru

„Criteriul primăverii" la te
nis, care se desfășoară în a- 
ceste zile la arena Progresul 
din Capitală, a ajuns în fazele 
semifinale ale ambelor ta
blouri individuale. în diminea
ța celei de a patra zile au fost 
programate meciurile din pri
mul tur al concursului mascu
lin (restante de miercuri, cînd 
a plouat). După-amiază 
disputat „sferturile" de 
atît la masculin cît și 
minin, definiți vîndu-se, 
și grupele valorice 
locurile 1—6 și 5—8.

Pentru că spațiul nu ne per
mite. ne vom opri doar asupra 
meciurilor care au decis cali
ficarea între primii patru. An
drei Dîrzu (Dinamo, nr. 1) l-a 
învins, într-un meci în care s-a 
întrebuințat doar cît și cînd a 
avut nevoie, pe loan Florin 
(Progresul) cu 6—3, 6—4. Dorel 
Fon (Steaua, nr. 1) a dispus de 
colegul său de club. Adrian 
Popovici, după o partidă „în
cinsă" mal ales în setul al doi
lea. încheiat la tie-break : 6—2. 
7—6. George Cosac (Dinamo 
Brașov, nr. 3) l-a întrecut fără 
probleme pe Ionuț Nițu (Dina
mo) : 6—6, 6—2. Al patrulea ca
lificat, stelistul Răzvan Itu (nr. 
7), l-a depășit net pe Liviu XJr- 
suleanu (Progresul) — 6—0, 
6—0 —, iar scorul nu mai ne
cesită comentarii. (Ursuleanuîl 
scosese din cursă pe favoritul 

pînd de la ora 9. continuă, sim- 
bătă si se vor încheia dumini
că la prînz.

Vor fi prezent! aproape 200 
de concurenți în virstă de 17— 
18 ani. calificați la faza de zo
nă a competiției. De asemenea, 
au drept de participare primii 
doi sportivi clasați la fiecare 
categorie de greutate în între
cerea similară a cadetilor (16 
ani).

LUPTĂTORII ȘCOLARI
.nfcjhtaurri

ȘI-AU DESEMNAT
ÎNVINGĂTORII

Zilele trecute, la Rădăuți s-au 
desfășurat întrecerile Concursu
lui Republican de lupte libere 
șl greco-romane rezervat tineri
lor luptători apat-țlnind cluburi
lor sportive școlare.

CIȘTTGATORII: GRECO-ROMA
NE : 38 leg: Viorel Sbiera (CSș 
Rădăuți); 40 kg: Dumitru Chiri- 
țescu (CSȘ Caransebeș) ; 42 kg : 
Nicu Chirculescu (CSȘ Drobeta 
Tr. Severin) ; 45 kg : Valentin
Rebegea (CSȘ Bacău) ; 48 kg :
Trandafir Geană (CSȘ Rădăuți) ; 
51 kg : Constantin Dodiță (CSȘ Ră
dăuți) : 55 kg: Ionel Drăghici (CSȘ 
Rapid Buc.) ; 59 kg : Daniel A- 
bagiu (CSȘ Pitești) ; 53 kg : Tă- 
nase Ciobanu (CSȘ Rădăuți) ; 68 
kg : Ionel Tîrtea (CSȘ Oradea) ; 
73 kg : George Stegaru (CSȘ Con
stanța) ; 78 kg : 
(CSȘ Botoșani) ; 
Marțuneac (CSȘ 
BERE : 38 kg :
(Deva), 40 kg : 
(Odorhei) ; 42 kg 
rinescu (Craiova) 
nel Pop (St. R. Brașov) 
Zoltan Feher 
51 kg : Florin Molsuc 
Brașov) ; 55 kg : Vasilică Goian 
(Călărași) : 59 kg : Liviti Bot- 
boacă (Clui-Napoca) ; 63 kg :
Laurențiu Ciucă (Constanța) ; 68 
kg : Lucian Plstănilă (Reghin) ; 
73 kg : Mircea NAsălean (Clui- 
Napooa) ; 73 kg : Tibor Szocs (O- 
dorhei) ; +78 kg : Andraș Rigo 
(Odorhei).

Cătălin Timoftc 
+78 kg : Vasile 
Suceava) Ll- 
Ione! Neamtu 

Botonl Birtalan 
: Valentin Ma- 
; 45 kg : Cor- 

. 48 kg : 
(SI. Gheorghe) ; 

(St. R.

1:
CIȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 17 APRILIE: cat. 1: 4 
variante 25% — autoturisme Da
cia 1300: cat. 2: 10 variante 25% 
a 10.711 lei; cat. 3: 19,25 vari
ante a 5.564 lei; cat. 6 : 43,50 va
riante a 2.209 iei; cat. 5: 188.75 
variante a 567 Id; cat. 6: 505,50 
variante a 210 id; cat. X: 3.067,75 
variante a 100 lei. REPORT LA 
CATEGORIA 1; 8.047 LEI.

Autoturismde .Dacia 1308“ de 
la categoria 1, obținute pe bile
te jucate 25%. au revenit parti- 
cipantilor: Gheorghe Panătău
din Fetești, județul Ialomița, 
Ludovic Kis din Lonea. județul 
Hunedoara, Victor Petruș din 
Borșa, județul Maramureș și 
loan Terchescu din București. 

nr. 2, Silviu Gorgan, Steaua).
întrecerile fetelor s-au în

cheiat. de asemenea, cu victo
rii scontate, în două seturi, 
Doar dinamovistele Diane Sa. 
mungi (nr. 1) și Florentina 
Curpene (nr. 4) au avut ceva 
mai mult de luptat cu experi
mentatele Cesmiha Popescu 
(6—4, 6—1) și, respectiv, Maria 
Romanov (6—3, 6—4). Pentru că 
celelalte două calificate în pri
ma grupă valorică, Teodora 
Tache (Dinamo, nr. 3) și Da
niela Moise (Steaua, nr. 2). nu 
au întîmpinat nici un fel de 
rezistență din partea adversa
relor lor, Mădâlina Voinea (ne 
așteptam la mai mult!) — 6—0,
6— 1 — și, respectiv, Loredana 
Bujor : 6—1, 6—3.

Așadar, în primele grupe va
lorice vor evolua Andrei Dîr
zu, Dorel Pop, George Cosac, 
Răzvan Itu și Diane Samungi, 
Florentina Curpene, Teodora 
Taclie, Daniela Moise.

ALTE REZULTATE — turul 
1, masculin: Dîrzu — Hnal
7— 5, 6—3 ; loan — Florescu 
6—3, 7—5 ; Popovici — Pave: 
1—6, 6—3, 6—1 ; Pop — Chîrt 
6—3, 6—3; Cosac — Iftimk 
6—3, 6—0 ; Nițu — Șovar 6—3 
6—1 ; Itu — Dobre 6—3. 2—6,
6— 4 ; Ursuleanu — Gorgan 7—5
7— 5.

întrecerea continuă astăzi, dc 
la orele 9 si 15, cu turneele 
finale.

Doina STÂNESCU

„Primăvara ru

RAZĂ DI
Chiar dacă condițiile au fost 

mai aspre (ploaie și frig), 
„Primăvara rugbyului bucureș- 
tean", ajunsă la a 8-a ediție, 
a reușit să încălzească inimile 
a sute de copii din întreaga 
țară, participant * 1 * * * V. la această 
competiție intrată; iată, în tra
diția sportului cu balonul oval.

începnd de azi, cei ma) buni 
luptători juniori de la stilul 
libere se reunesc la Timisoara 
pentru a-și disputa titlurile de 
campioni naționali și ai Dacia- 
dei. întrecerile se desfășoară 
în sala Circumvalatiunii. înce-

I. Mari;, Cluj-Napoca), Betonul 
Săvinești — IMP Sf. Gheorghe 
(R. Vlăduț — Al. Popescu, or. 
Gh. Gheorghiu-Dej), ASA Buzău —
Mecon Fortus Iași (T. Curelea — 
I. Păunescu, București). Hidro
tehnica Constanța — Petrolul Te- 
leajen (I. Sava — G. olariu. Ba
cău), Celuloza Brăila — Moldo- 
sin Vaslui (VI. Cojocaru — I. 
Mihăllescu, Craiova) ; SERIA A
II-a : Mlnaur II Cavnlc — Uti
lajul Știința Petroșani (C. Ga- 
vrilă — I. Rapa, Timișoara). 
Unto Satu Mare — Metalul Copșa 
Mică (C. Jagăr — K. Petrovan, 
Oradea), Universitatea Cluj-Na
poca — CSM Reșița (Al Csoma —
V. Ferenc, Sf. Gheorghe) ; Co
merțul Sinnicolaul Mare — Con
structorul Arad (S. Slices — Gr. 
Bolocan, Brașov), Autoturisme 
Timișoara — Metalul Hunedoara 
(C. Stefănescu — V. Rădulescu, 
Craiova), Metalul IUBT Lugoj — 
Mecanica Oradea (Z. Csizmadia — 
Al. Dolgo, Odorheiu Secuiesc) ; 
FEMININ, SERIA I s IT Bucu
rești — Oțelul Galați (ț,. Zan- 
gor — P. Badiu. Brașov), Pre
cizia Vaslui — Mecanică Fină 
București (N. Iancu — A. Zaha- 
ria, Buzău), Vulturul Ploiești — 
Rapid București (V. Gaj dan — 
Fl. Cintl, Constanța). Filatura 
Focșani — CFR Craiova (A. Du
mitrescu — C. Szabo București). 
Argetex Pitești — Betonul Săvl- 
nețtl (Tr. Apostol — R. Mahler, 
Brașov), Olimpia Slobozia — 
Textila Buh uși (C. Căpătînă — 
C. Suditu, Buzău) : SERIA A 
II-a s AEM Timișoara — Nitra- 
monla Făgăraș (A. Mitrea — I. 
Bălol, Reșița). Industria Ușoară 
Oradea — Constructorul Timi
șoara (P. Sîrbu — E. Flueraș, A- 
rad), Constructorul Hunedoara — 
Electromotor Timișoara (C. Be- 
nlng — S. Ghlca, Brașov). Tex
tila Sebeș — Gloria Bistrița (D. 
Laub — N. Maghețlu. Timișoara), 
Voința Sighișoara — „U“ Farmec 
Cluj-Napoca (L. Condruț — O. 
Marin, Ploiești), Voința Rm. VII- 
eea — Textila Zalău (R. Anto- 
ehi — I. Boschner. Brașov).

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 24 aprliie, va avea 
loc in București, in sala din str. 
Doamnei nr. 2, incepind de ta 
ora 15,50. Tragerea va fl trans
misă la radio, pe programul l, 
ta ora 15,15.
• Numai A ST AZI ș! MUNE 

mai puteți să vă jucați numerele 
favorite la deosebit de avanta
joasa TRAGERE EXCEPȚIONALA 
LOTO care va avea loc duminică, 
26 aprilie. In aceeași zi, are loc 
șl concursul PRONOSPORT, care 
se anunță la fel de interesant ; 
reamintim că la ultimul concurs 
au fost distribuite 3 autoturisme, 
pentru buletine Jucate in propor
ție de 25%, iar peste 80 de mii de 
lei au fost reportați la categoria 
I pentru concursul ce urmează.

Neobositul animator al rug
byului, care a fost ți a rămas 
vechiul internațional al Spor
tului Studențesc, Gheorghe 
Fântâneanu, taloner al națio
nalei, considera „un mare suc
ces in planul popularizării a- 
ccstui sport însuși faptul de 
a fi fost prezente pe ■ Stadio
nul Tineretului peste 50 de e- 
chipe !“ Intr-un interval de 5 
zile, acestea au susținut zeci 
de meciuri de rugby în 8, în 
12 ți 15 jucători.

Noi am merge mai departe, 
susținind că nu numai propa
ganda pentru sportul cu ba
lonul oval s-a aflat la înălțime, 
printr-o asemenea participare, 
ci șl calitatea unor meciuri, 
valoarea în plină formare a 
unor jucători. De altfel, unii 
dintre ei au și fost răsplătiți 
de inițiatori și organizatori 
(comisia de resort a Consiliului 
Municipal București. pentru 
ducație Fizică și Sport, pre
ședinte — fostul internațional 
ing. Paul Ciobănel, secretar — 
Comellu Cristăchescu) pentru 
calități tehnice, cazul lui Dă- 
nuț Patrule, de la C.F.R. Bra-

BASCHET ELEVII-B A SCHET1
bine zis cei mai tineri dintri 
sit vacanța de săptămîna tre< 
lua parte la turnee de verifii 
tirilor pe care le efectuează 
Criteriului Național de Minlb: 
cu „Cupa Pionierul" (Ploiești 
Ur astfel de turneu, tradițion 

, șurat la Arad, printre pârtii 
du-se și echipa C.S.ș. Viitorul 
Pină aici, nimic deosebit. Mei 
că antrenoare este Marilena 
dintre componentele formație 
șl Romana — sint fiicele ace: 
le este Horla Pop, antrenorul 
nai de junioare, constatăm c 
fapt, de-a face cu o adevăra 
baschetbaliști. • DIN NOU C 
șani s-a dovedit la înălțime 
organizator. Prilejul a fost < 
neul final (grupa 1—4) al Div 
A, la a cărui reușită au eoni 
va inimoși susținători ai a< 
printre care Ionel Boc, Const 
Constantin Petrișor, ștefan C 
Lefter și Castel Bobîrcă. • 
FRUNTAȘI sînt invitați eu pi 
parte Ia cursul de arbitri ci 
ganizat. Incepind din luna tr 
sia de specialitate a mumteli: 
reștl. Noi am mai adăuga cet 
vitați cu prioritate șl jucători 
la deciziile arbitrilor. Ar av< 
aflat. (D. ST.).
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Negrul mută ți clștigă 1

Radu VOIA

ciese- 
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aici, 

șingu-

Eforie Nord, 
interesantă.

POSIBIL...

CEEA CE

DACA Șl COECHIPIERII LUI EFTIMIE
ȘI-AR FI ÎNDEPLINIT ROLURILE

I
I
I
I Dialog cu Gavrilă Balint

dispozitivul 
si care nu 

observat. Si 
suficientă o

tur 
Ia 
in 

go- 
de-

comentariile continuă

in Divizia A nu mai pcrml- 
nici un fel de risipă pe pro- 
teren. Cum a fost posibil 
eșec t Totul, sau aproape 
s-a decis la mijlocul tere-

Ața s-a deschis scorul tn meciul Steaua — Rapid : Boionl a executat, 
cu efect, o lovitură de coif, Toader a sărit cu tntlrzlere șl balonul s-a 
dus în plasă : 1—0 pentru liderul campionatului.

Foto : loigu BĂNICĂ
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teoria 

din- 
de dr.

iștean" — edifia a 8-a

T

chicelor noastre din Divi
zia A. încheiate săptămâna 
trecută la 
Coincidentă 
combinația de care dispune 
negrul în momentul de ioc 
consemnat pe diagramă este 
foarte asemănătoare cu cea 

exemnM precedent.

Rămîne să vedem cum pot 
fi folosite slăbiciunii;» exis
tente în 
lor albe 
greu de 
ne va fi
ră mutare-eheie.

trenorii lor, admirabilii mode
latori de talente care lint 
Petrică Lungu și Petre Ianu- 
sievici, Vasilc Soporan și Ser
giu Bărgâunaș, Mircea Paiu și 
Ștefan Popcscu, Emil Suditu 
și mai puțin eunoscuții tehni
cieni Octav Botezatu, Dumitru 
Stelian și Aurel Bodan,

Calde felicitări tuturor, echi
pelor situate pe locul I (Casa 
pionierilor și șoimilor patriei 
Tecuci — la rugby in 8, Farul 
Constanța — la rugby in 12, 
Locomotiva II București — la 
rugby in 15), precum și celor 
— tot mai mulți, din Capitală 
Și din țară — care ințeleg să 
sprijine rugbyul, pornind de la 
nivelul copiilor șt juniorilor. 
De fapt, singurul temei al reu
șitelor noastre de mline,

Tiberiu STAMA

ANUNȚ
Se aduce la cunoștintâ 

celor interesați că in ziua 
de 26 aprilie 1937. între ore
le 8.30—13, vor fi deschise 
toate magazinele I.D.M.S. 
de desfacere a autoturisme
lor. precum și magazinele 
de desfacere a pieselor de 
schimb auto.

A.

I. sterian. 
pensionar, 

vicepre- 
prezent !a

Etapa s-a încheiat

DUPĂ DOUĂ MANSE■4
plică pe fundașii vîlceni, ca șl pe 
portarul Pavel, Golul înscris de 
el, in minutul 75, după o cursă 
de 40 metri, rămîne o mostră de 
frumusețe. Mateuț, printre multe 
alte reușite, a centrat de cîteva 
ori la „punct fix", spre fruntea 
lui Damaschin I și a lui Cămă- 
taru. în sfîrșit, Orac s-a detașat 
prin precizia paselor (nu ne a- 
mintim să fi greșit vreuna), go
lul înscris de Andone avîndu-1 
coautor pe neobositul mijlocaș 
dlnamovist.

Chimia, în afara unul joc de 
mare angajament (poate prea in 
forță), nu a prea arătat altceva. 
A resimțit din plin absența unor 
jucători valoroși. Exce.ptîndu-i, 
întrucîtva, pe Teleșpan și Crișan, 
toți ceilalți s-au arătat depășiți 
de pretențiile primei divizii. Go
lul lui Crișan, din penultimul mi
nut de joc, atunci cind ambele 
echipe se aflau cu cite 9 Jucători 
de eîmp (Verigeanu eliminat și 
Cămătaru accidentat) ne-a apărut 
ca floare rară într-o... grădină 
cam ofilită.

Gheorghe NERTEA

Nu ne amintim ca in întreaga e- 
xistență a unei echipe aceasta să 
fi primit 14 goluri (III) de la 
un singur adversar, într-o ediție 
de campionat. Este cazul Chimiei 
Rm. Vîlcea, care, după ce in 
fusese învinsă de Dinamo, 
Bucureștii, cu 7—0, miercurt 
„Zăvoi** a primit alte patru 
iurl. Și asta într-un moment 
cisiv, cînd șansele ei de menți
nere ‘ ~* ‘
teau 
priul 
noul 
totul 
nulul, acolo unde Lupu, Mateuț, 
șl Orac (Rednic s-a accidentat in 
mln. 20) au cîștigat detașat due- 

| iul cu modesta linie mediană vîl- 
ceonă. Ne este greu de făcut o 

. departajare precisă, la pozitiv, 
asupra evoluției „mijlocului** dl- 

| namovlst, pentru că flecare din 
cei trei mijlocași s-au autoîntre- 

I cut. Lupu s-a impus prin trava
liul mijlocașului cu „plămin de 

I oțel**. A ... arat terenul mustind 
de apă. dintr-o parte In cealaltă, 

| driblingurile lui lăsindu-1 fără re-

I „SPER CA GOLUL MEU SA FIE
DE BUN AUGUR IN CURSA

CALIFICĂRII LA JOCURILE OLIMPICE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Gavrilă Balint a împlinit la 3 
ianuarie 24 de ani și are azi 
un palmares sportiv de excep
ție. Internațional de juniori, că
pitan de echipă atunci, la tur
neul final din 1881. din R.F.G. ; 
medaliat cu bronz Ia C.M. din 
Australia ; a obținut cu echipa 
sa de club. Steaua, cele mai mari 
performanțe : cîștigarea Cupei 
Campionilor Europeni, el șl Lă
cătuș fiind autorii penaltyurilor 
transformate, și a „Supercupci 
Europei**, la Monte Carto ; a ju
cat in finala intercontinentală, 
de la Tokio, șl are 17 selecții 
în prima reprezentativă a țării. 
Sîmbătă, la Cluj-Napoca. s-a a- 
flat printre componenții forma
ției olimpice și a înscris prețio
sul gol al victoriei, un gol ne
așteptat de rapid, care va con
stitui. probabil, recordul grupei 
preliminariilor J.O.

In avionul care ne aducea de 
ta Cluj-Napoca 
Imediat 
discuție 
Jucător, 
golului 
echipei 
pâ din 
viitoarele examene.

— Te-ai gîndit că vei marea 
gol atît de repede 7

— N-am iă (pun ața ceva, pen
tru că e imposibil de planificat 
un asemenea gol. Ceea ce știu 
e următorul lucru : l-am văzut 
pe Mihai Marian lansat In atac 
șl am plecat să susțin faza in 

la București, 
după meci, am avut o 
eu acest dotat șl namic 
pe marginea partidei, a 
său șl a perspectivelor 
noastre !n puternica gru- 
care face parte, despre

penl de către echipa masculină a Politeh
nicii București, recentă laureată a Campio
natului Național, încheiat sîmbătt la Efo
rie Nord Sperăm ca „politehnicienii" să 
nu-șl dezmintă renumele și să demonstreze 
o bună poli... tehnică în partidele primului 
tur, mal ales dacă ținem seama de faptul 
că Mihail Marin, singurul „interzonalist" 
român, este de-abia al cincilea (!) jucător — 
in ordinea meselor — al echipei (după ma
rele maestru Theodor Gliițescu și maeștrii 
internaționali Mihai Ghindă, Valentin Stoi
ca și Dolphi Drlmer). Așteptăm vești bune. 
• SURPRIZA campionatului s-a numit Me
talul București. Fără nume sonore, aflați 
anul trecut la un pas de retrogradare. Ju
cătorii Metalului s-au mobilizat exemplar 
la fiecare meci, obținînd victorii după vic
torii. Gurile rele spuneau Înaintea con
cursului că echioa Metalul este în curs de 
destrămare. Dacă acest zvon a avut vreun 
sîmbure de adevăr, sîntem convinși că 
acum el este (în întregime !) o glumă. 
Metalul trăiește epoca... bronzului. (P. Șt.).

TENIS DE MASA» MAI DIRECT sau mal 
pe ocolite, doi tovarăși ne lăsau să înțe
legem că, alături de antrenorii implicați 
direct în pregătirea campionilor la „Top 
12“ și la Campionatul Individual, era bine 
să figureze și numele lor. De acord, însă 
credem că doar apartenența la unitățile 
sportive respective nu e de ajuns... • 
EFORTURILE JURIULUI de concurs de la 
Bistrița (A. PopovicI, It. Popescu) au fost 
completate în mod fericit de activitatea 
comisiei județene a arbitrilor : ținută im
pecabilă șl obiectivitate desăvîrșită, inclu
siv în meciurile sportivilor bistrițeni. 
Gheorghe Șușnescu si colegii merită feli
citări (M. C.).

.(

zona mea. Am urmărit apoi ex
celenta centrare a lui Mujnai, 
am văzut apărarea adversă pla
sată sub bolta balonului, am 
sprlntat puternic, ml-am depășit 
adversarul care mă șl luase In 
primire la marcaj, am plonjat 
pe linia lui șase metri ți... lo
vitura cu capul. Eram In cădere, 
nu mai puteam urmări balonul, 
dar Imediat am simțit îmbrăți
șările colegilor și mi-am dat sea
ma că am marcat.

— Dacă ne amintim bine, nu 
e primul tău gol la olimpici...

— Am făcut parte ți din pre
cedenta reprezentativă olimpică, 
eu care am învins Italia, eu 
Vierchowod, Barest, Bagnl, Ri

ghetti, Fanna, la Bologna, cu 
8—1. Atunci am înscris al doilea 
gol, cind portarul a respins și 
eu am reluat In plasă. M-am 
eonvins ce înseamnă să urmă
rești faza. Ca și acum, la Cluj- 
Napoca.

— Ce spui după acest meci de 
debut 7

— Că avem o serie foarte grea, 
că jocul nostru trebuie îmbună
tățit atît pe plan individual, cit 
șl de ansamblu, că e nevoie de 
multă omogenizare. Am depășit 
un adversar puternic ți m-a 
bucurat faptul că toți colegii met 
au luptat exemplar pentru acest 
debut victorios. Bineînțeles că

AGENDA DIVIZIONARĂ B
• Neînvinsă în retur. Electro- 

putere simte din plin prezența 
ivi Clrțu atît în conducerea teh
nică. cit si în rîndul marcato
rilor (Firănescu conduce în cla
samentul golgeterilor echipei cu 
8 goluri marcate. urmat de 
Ciurea cu 6 si Cirțu cu 5. a- 
cesta realizîndu-le pe toate In 
retur) • După cum ne-a spus 
antrenorul secund D. Stanciu 
(cinci ani jucător la Electropu- 
tere, de opt ani antrenor la a- 
ceeasl echipă). Jocul cu Pro- 
gresul-Vulcan a fost de bun ni
vel tehnic, golul lui CIrtu fiind 
realizat pe contraatac • Acasă, 
în Bănie. .Electro" țoacă me
ciurile sale pe stadionul propriu, 
din cartierul Valea Rosie, ale că
rui tribune (10 000 de locuri) sînt 
mereu luate cu asalt. • „Dumi-

DEZBATERE
Consiliul municipal Bucu

rești pentru educație fizică 
și sport, împreună cu Cabi
netul municipal pentru acti
vitatea ideologică si politico- 
educativă, organizează astăzi, 
24 aprilie, în cadrul progra
mului de pregătire politico- 
ideologică lunară a cadrelor 
de conducere din domeniul 
activității de educație fizică 
șl sport din municipiul Bucu
rești dezbaterea pe tema : 
„Documentele Congresului al 
XHI-lea al P.C.R. cu privire 
la educarea malerialist-știta-

F. c. Olt a început bine par
tida de -pe „Municipalul" clu
jean, in primul sfert de oră e- 
levii antrenorului Gh. Constantin 
lăsînd impresia, prin coeziunea 
compartimentelor și cursivitatea 
jocului, că vor da mult de furcă 
echipei studenților. A fost de- 
ajuns insă greșeala colectivă a 
apărării din minutul 16 (Boem 

trebuie să ciștigăm ți următorul 
Joc. cu Polonia, tot pe terenul 
nostru. Ca să aspiri la califi
care, nu al voie să pierzi mă
car un punct acasă.

— Pînă la noul examen al „0- 
llmpicilor"*, iată vine meciul cu 
Spania, din preliminariile Cam
pionatului European.

— Da, împreună cn Bumbescu 
și eu bunul meu prieten Belo- 
dedici, mă voi înapoia la lotul 
reprezentativ pentru o partidă de 
mare importanță. După „ex
periența Steaua** sintem oblșnuiți 
cn nn asemenea tempou. Altfel 
nici nu se poate dacă vrei 
aspiri la mari performanțe.

— Și ce iți dorești Balint t
— Să trecem cu bine aceste 

xamene, după cel eu R.F.G., 
cesta cu_ Spania, apoi cel eu Po-

Ce frumos 
pe care aș 
Ia cursurile 
unde sint

e-

Ionia. Trei victorii, 
ar fl. O „sesiune** 
vrea s-o continui ți 
Academiei Militare, 
student in anul IV.

Constantin ALEXE

nică avem un meci greu, la 
Tg, Mures, tn toamnă, singu
rele puncte pierdute pe teren 
prop'riu an fost cele din partida 
cu echipa mureșeană**, ne-a re
amintit D. Stanciu. • Mare di
ferență între „Aurul" de acasă 
și... „Aurul" din deplasare ! Este 
vorba, desigur, de echipa din 
Brad (antrenor : Petru Șchlopu), 
care, din păcate, in ultima vre
me a început să-și obișnuiască 
suporterii cu infringed la scor 
cam de cîte ori Joacă în depla
sare.
0—5
CFR. ____ ,__ ..
Orăștie (e drept, cu o echipă 
care în ultimele 11 Jocuri nu a 
pierdut nici un punct pe teren 
propriu). • „Nu ne dăm seama 
ce s-a tntîmplat 1 Meciul de la 

Cu citva timp In urmă, 
la Cluj-Napoca cu Steaua 

duminica trecută 0—8 la

țifieă a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii. Lupta 
împotriva prejudecăților reli
gioase, formarea concepției 
științifice despre lume și via
ță, parte integrantă a pro
cesului de formare a omului 
nou**.

In cadrul dezbaterii care 
va avea loc la sediul Cabi
netului municipal, din str. Po
vernei nr. 6, la ora 12. vor 
lua cuvîntul propagandiști, 
profesori de la Academia de 
partid pentru învătămîntul so
cial-politic. activiști sportivi. 

a centrat nestingherit de la mar
ginea suprafeței de pedeapsă, 
portarul Ciurea n-a intervenit pe 
traiectoria aeriană a balonului, 
așteptînd ca... arbitrul să fluie
re ieșirea mingii din teren, iar 
Clmpeanu II era liber în careul 
mic) ca slăbiciunile ultimei li
nii oltene să se Înlănțuie rapid, 
în următorul sfert de oră sco
rul ajungind la 3—0 pentru „U". 
Laurențiu avea dor de ducă ta 
atac, dar acolo lovea defectuos 
balonul, ta timp ce Mihall șl 
Minea erau cu ușurință depășiți 
pe culoarul central. într-un ca
rusel animat de Biro.

Președintele clubului clujean, 
Remus Cimpeanu. ne spunea că 
Biro se află de o bună bucată 
de vreme în formă remarcabilă, 
el fiind nu numai animator al 
Jocului echipei, ci și realizator, 
hat-trick-ul de miercuri fiind un 
corolar. Si prestația atacantului 
de la „U“ trebuie relevată cu 
atît mal mult cu cît ci șl-a asu
mat șl Îndeplinit cu succes și 
sarcina conducătorului de joc, în 
condițiile marcajului strict apli
cat de Eftimie lui Mujnai.

Dar dacă Eftimie și-a realizat 
obiectivul. internaționalul lui 
„U“ avfnd un randament scăzut, 
coechipierii lui Eftimie n-au 5 
reușit să se descurce în fața ver- 
vei lui Biro, scorul luînd pro
porții ncscontatc la debutul 
partidei.

Paul SLAVESCU

IN CADRUL programului poli
sportiv care se va desfășura du
minică 26 aprilie, dimineața, pe 
stadionul .23 August", cu prilelul 
deschiderii etapei de vară a Da
ciadei In municipiul București, 
va avea loc și un meci de fotbal 
între selecționatele 1985 șl 1975. 
Din selecționata 1985 vor face 
parte, printre alții Rădueanu, 
Greavu, Pop, C. Popa, I. Nun- 
weiller, Deleanu, C. Dinu, I. Du
mitru. I. Varga, Chcran, Frățllă, 
Plrcălab, Codreann, Dnmitrache, 
Luceseu, Kraus, Enc II. Selecțio
nata 1975 este alcătuită din Ilaidu, 
V. Iordache, L. Sătmărcanu. VI- 
gu, D Nlcolae. Negrea, Măndoin, 
ĂL Constantlnescu, neldeanu, 
lordănescu, G. Tătarii, rantea, 
Crăinieeanu, FI. Voinea, Gh. 
Constantin si alții.

de V.T.A. în partida cu 
CFR. doar Manea (fostul 
al lui „Poli'* Timișoara) 

numărat printre cei cres- 
.neniniera'* clubului. Iar

Orăștie s-a disputat In limitele 
sportivității, arbitrajul a fost 
corect, nn s-a jucat dur. dar... 
noi am primit șase goluri !**, ne 
relata telefonic Al. Jurcă. din 
conducerea A. S. Aurul. • și. 
adăugăm noi. în ultimele U 
campionate de cînd a revenit în 
,.B“, Aurul Brad nu a pierdut 
pînă duminică nici un meci cu 
o—6. Șl totuși : ce se tntîmplă 
la Aurul Brad 1 • De la 1—7 
(la Baia Mare) la 2—1 (la Cluf- 
Napoca, cu Steaua CFR) este o 
oarecare schimbare produsă în 
jocul (și spiritul de luptă) ma
nifestat de U. T. Arad. • „Jocul 
cu feroviarii clujeni a fost di
ficil. de angajament. decisiv 
pentru formația gazdă, care * 
abordat partida cu —5 la ade
văr". ne relata, deunăzi. Gh. 
Vaczi. din conducerea clubului 
arădean. • Dintre toți jucătorii 
aliniați 
Steaua 
jucător 
nu s-a 
cuti în _________
noii antrenori ai formației tex- 
țiliste. Gavrilă Birău și Flavius 
Domlde. au purtat șl eî aproa
pe două decenii tricoul alb-rosu 
al texWtștilor. * Si fiindcă veni 
vorba de antrenori, să no*ăm că 
fostul international Iosif Vigu a 
preluat conducerea . tehnică n e- 
chipei OTfmnia Satu Mare. „Olim
pia — ne snunea el — este » 
crhlnă foarte tînără. alcă'n’H 
«Un Jucători tehnici. !nteli<re*Ml. 
Soer m»’t ea îmnreună cn se
cundul Nlcolae Marcu S-O fscena 
mal hătăinas». Fără forță si r— 
zlstentă este greu să fac! f**4 
Intr-o serie atît de puternică, 
cum este aceasta, a treia a Di
viziei B“.

no

ăoană, de 
i Cluj-Na- 
l inventiv 
iă in cris- 
i ofensive, 
ea și Gelii 
». Triumf 
4anole, de 
, Valentin 
Constanța, 
C, Grivița 
e, Oprea 
litu, de la 
r mai fi 
himia Nă- 
Bîrlad, din 
(elevii ini- 
ățînă), din 
ilor ți șoi- 
•at un cerc 
ternice) și 
ă gălățea- 
ineștii lui 
se cheamă 
pini acum 

te greu de 
înduri, in
ii și elevi 
'a rugbyu- 

e care 
Â, Nicolae 

tproape de 
să-i feli- 

'.e, să le 
voinicii de 
cu balonul 
i“. O urare 
insideră o 
m la mun
ca si an-

RE • AL TREILEA performer Sirbu. 
» fost tatăl concurent în urmă eu 
>uâ decenii. A urmat Aurel, fiul, 
. la C.E. de juniori, Ia numai 15 ani. 
T.tta (H ani fratele lui Aurel) a 
recent campion de copii. O fru- 

,ștafetă**, intr-o familie de sportivi 
la A.S. Clujana. • ANONIMII... O 

ganlzare (șl) a unui concurs de 
depinde foarte mult de felul cum 
duse întrecerile de către secretariat 
rii. care in majoritatea lor, sînt 
(in cunoscuțl în prezent, deși cu 
urmă unii dintre ei au fost cam- 
lintre vechil activiști voluntari îi 

pe Gh. Apostol, C. Tabarcea, 
V. Mereuță, P. Banciu, iar dintre 

tineri pe M. Dumltriu, N. Băjenaru, 
zău, I. Panait, M. Cristea, 
RENORII... Deși demult 
Petrescu (82 de ani 1), 
al F.R.H.C.. este mereu 
uri și la antrenamentele loturilor 
e l Sub „bagheta** sa au . crescut 
generații de antrenori, ca ștefan 
Dragomir Cioroslan. M. Constanti- 
L. Ionescu. T Roman, Gh. Mănăi- 

mulți alții. • DUPĂ o lungă ac- 
sportivă, septuagenarul Iosif Cu- 

’’agonul Arad) s-a retras de la cîr- 
ipei în cadrul unei festivități care 
ioc cu prilejul ..Daciadei** pentru 
de la Arad (I. O.).
ANUL ACESTA, țara noastră vă fi 

itată In Cura Campionilor Euro-



ACTU AL IT AT E A PE EȘICHIER

LA MONTE CARLO,
CONTINUA SERIA

SURPRIZELOR
i

MONTE CARLO. în turneul de 
tenis de 
prizelor, 
cipalulul 
a venit 
suedezul 
răsească 
întrecut _  _  _
Stenlund eu 2—6. 6—4, 6—4. 
sfîrșit, francezul Yannick Noah, 
șt el între capii de serie, a

Host Skotf, cu

aici continuă seria sur- 
După eliminarea prin- 

Becker. 
favorit.

favorit. Boris 
rindul unul alt
Stefan Edberg, să pă- 
întrecerea I El a 
de compatriotul

fost

VEȘTI DIN HOCHEI PE GHEAJĂ

ur-

formației Pcdhale 
Hochei stil sovietici

fast eliminat de 
3—6. 7—5, 6—2 !

Alte rezultate : 
ger 6—4, 6—2.
Svensson 6—2, 6—0. _ 
Zivojinovici 6—3, 6—4.

Hlasek — Ber- 
Cesnokov — 

Melnecke —

• în National Hockey Lea
gue, competiția supremă a ho
cheiului de peste Ocean, a 
început faza finală, care 
meazâ să stabilească echipa
campioană. Iau parte citeva 
formații rodutabile care In pri
mele locuri au realizat rezulta
tele: Edmonton 
ția lui Wayne 
Winnipeg Jets 3—2.
Maple Leafs 
Wings 4—2. Philadelphia Flyers 
— New York Islanders 4—2. 
Montreal Canadicns — Quebec 
Nordiques 7—5.

compania
Novy Târg.
au obținut clin nou victoria, de 
data aceasta cu scorul de 11—0 
(3—0, 5—0. 3—0). în primul 
meci' oaspeții au cîștigat cu 
6—3.

Oilers (forma- 
Gretzky) —

Toronto
Detroit Red

• în clasamentul gol gc terilor 
C.M. de hochei, grupa A. pe 
primul loc se afli sovieticii 
Krutov Si Bîkov, cu cite 8 p (5 
goluri + 3 pase de gol).

PARIS. După 6 runde în tur
neul internațional feminin de 
la Uyeres (Franța) iri clasament 
conduce marea maestră sovietică 
Nona Gaprindașvili cu 5,5 p, ur
mată de vest-germana Gisela 
Fischdick 4,5 p (1). Elisabeta Po- 
lihroniade (România) ocupă lo
cul 9, cu 3,5 p.

Rezultate din runda a 
Gaprindașvili 
Follhroniade — Cronin 
Baumann — Dahlin remiză ; Ja
nus — Csonkics 1—0 ; Feustel — 
Karakas 1—0 ; Cuevas — Jackson 
1—0.

BRUXELLES. Cu două runde 
înainte de încheierea turneului 
care se desfășoară în localitate, 
campionul mondial Cari Kaspa
rov (U.R.S.S.) și marele maestru 
iugoslav Llubomir Liubojevfci se 
mențin in fruntea clasamentului 
cu 7 puncte fiecare, urmați de 
Karpov 5,5 p (1). Tal 5.5 p. 
Timman 5 (1), Korcinoi 5 p,
Larsen 4,5 p, Torre 4 p etc.

6-a :
De Graaf 1—0 ;

1—0 :

In runda a 9-a, Karpov, cu 
piesele negre, l-a învins în 47 
de mutări pe Korcinoi. Torre a 
cîștigat la Meulders, Winants la 
Larsen, iar partidele Kasparov — 
Liubojevlci, Timman — Tal s-au 
terminat remiză.

belgrad. După 11 runde, în 
turneul de la Zenica (Iugoslavia) 
conduc sovieticul Smaghin șl iu
goslavul Marianovlcl cu cîte 7,5 
p, urmați de Cebalo șl Lallei — 
7 p. Garda Palermo — 6.5 p 
etc. In runda a 11-a, Smaghin a 
remizat cu Palermo, Marianovlcl 
cu Cebalo. Vellmirovid a cîști- 
gat la Terzlci.

HAVANA. In turneul de Ia 
Manzanillo (Cuba) în clasament 
conduce maestrul cubanez Diaz 
cu 6 p, urmat
(U.R.S.S.) - 5,3 p (1), 
(Cuba) — 5 p etc. în runda a 
8-a, Diaz a cîștigat la Juarez, 
Iar Novikov a remizat cu Mo
ran.

de Novikov 
Vera

• în continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde în Polo
nia. Dinamo Moscova a susți
nut un nou amical

Aspect dintr-un meci 4e hochei din campionatul americano- 
canadian (NIIL). In echipament inchis. Montreal Canadians care 
in ultimul meci susținut a dispus de Boston Bruins, cu 4—2

GIMNASTICA BASCHET
(Urmare din pag, 1)

FOSBAfâM
în ultimul act al cupelor europene

6 FINALISTE

Camelia Voinea, Eugenia Go
lea, Celestina I'opa, Mariana 
Tudor, Lenuța Rus, Augustina 
Badea. Laura Cutina. Mădali
na Tănasc (îemin'n), respectiv 
Marian Rizan, Marius Gher
man. Marius Tobă. Marian 
Stoican, Nicolae Bejcnaru, Va
lentin Pîniea, Emilian Nicula, 
Levente Molnar si Marian Co- 
lăcel.

Azi, vor concura băieții 
iar mîine. tot de la ora 17, 
fetele.

astfel faze de real spectacol, 
ceea ce a satisfăcut pe deplin 
asistenta. Marcatori: Ermura- 
che 13, Ardelean 9, Reisenbuchler 
12. I. Ionescu 10, Brănișt canu 
20. Niculescu 20. Cernat 15. 
Netolițchi 7. Vinereanu 6, res
pectiv Krowczynski 5, Fuszcion 
4. Kozodziejczak 13. Pawlak 
2. Olszewski 3. Kijancwski 13, 
Sobacki 16. Kowgeir 17. Ar
bitri : G. Szabo (Ungaria) și 
G. Dutka (România).

17.

Miercuri seara, returul semi
finalelor cupelor europene a 
fost extrem de agitat. „O noap
te isterică**, a numit-o comenta
torul postului de radio spaniol.

In C.C.E., cea mai mare sur
priză a furnizat-o F. C. Porto, 
învingătoare la Kiev cu 2—1 
(2—1), că șl în prima manșă I 
Cine ar fi Dutut crede în eli
minarea campioanei U.R.S.S. I 
Cei IOT 000 de spectatori au ră
mas pur șl simplu uluit! de 
ieșirea din formă a echipei lor 
favorite. dovadă fiind două 
eșecuri consecutive. Mai întîi. o 
înfrîngere pe teren propriu în 
noul campionat al U.R.S.S., apoi 
cea a reprezentativei sovietice 
(în care au evoluat_ majoritatea 
jucătorilor de 
Tbilisi. în fata echipei Suediei 
(1—3).

Ce s-a întlmplat la Kiev ? F. C. 
Porto a început meciul intr-un 
ritm susținut șl. chiar ta mln. 4, 
a reușit să deschidă scorul, în 
urma unei lovituri libere de la 
20 dc metri, prin Celso. N-au 
trecut decît 7 minute si oaspe
ții si-au mărit avantajul, prin 
Gomes, care a reluat cu capul 
balonul provenit dintr-o lovitură 
de colț. La 0—2. Dinamo și-a 
mai revenit, dar golul iul Michall- 
ccnko (care a mai avut un șut 
puternic în bară) n-a rezolvat 
nimic. Arbitrul galez Bridges — 
afirmă comentatorii — nu a a- 
cordat însă un penalty clar în 
favoarea gazdelor, cînd Blohin 
a fost faultat In careu. Se mal 
menționează că de 1a învingători 
cel mal buni au fost portarul 
Mlynarezyk șl liberoul Pereira 
în schimb, Belanov a dezamăgit, 
fiind șl schimbat cu 20 de mi
nute înainte de finalul jocului.

O adevărată „fiesta" la Ma
drid in fața a 100 000 de spec
tatori șl a aproape 500 de zia
riști. Gazdele sperau într-o vic
torie eu 3—0 a Realului în fața 
lui Bayern (in tur 1—4), ceea 
ce era totuși greu de presupus. 
Prologul a fost fierbinte... O

DIN 6 TARI! d
parte dintre spectatori au arun
cat cu petarde pe teren, una 
dintre * 
torul 
Realul 
gueno 
chiar 
francez Vautrot n-a acordat pe- 
nalty-ul reclamat de gazde ! „Bă- 

a reușit sâ 
min. 28, după 
(min. 30) l-a 
fiind eliminat

• Bayern, in 10 jucători 
din minutul 30, rezistă Rea
lului! • Dinamo Kiev pierde 
acasă, ca ți in tur: 1-2 cu 
Porto. • Deși învingătoare 
la Leipzig, Bordeaux ratea
ză calificarea la 11 metri !
•
Monchengladbach (2-0) go
lurile pe care nu le-a reușit 
pe teren propriu I

Dundee realizeazâ la

la Dinamo), la

cu petarde 
ele l-a atins și pe Jucă- 
vest-german Augenthaler. 

a atacat Incisiv. Butra- 
a fosț faultat în careu 

la început, dar arbitrul

trînul** Santlllana 
deschidă scorul în 
care Augenthaler 
lovit pe Sanchez, 
de pe teren I Rămasă în 10 oa
meni. Bayern a adoptat o tactică 
defensivă, în care au excelat a- 
părarea șl portarul Pfaff. Cu 
toate ocaziile Realului, scorul a 
rămas neschimbat. Au evoluat 
echipele : Real : Buyo — Galle
go, Camacho, Sanchls, Chendo, 
Vasquez (59 pardeza), Gordillo, 
Michel, Butragueno, Santillana, 
H. Sanchez. Bayern : Pfaff — 
Augenthaler, Nachweih, Eder, 
PflUgler, Winkooifer, Brehme, 
Kogi. Wohlfahrt. D. lioness. Lun-

3, prin Ztatko 
mat momente 
bele porți, în 
țlât portarul 
Miiller (cel mai bun fotbalist al 
anului trecut în R. D. Germană), 
și cel al oaspeților. Dropsy. Pe 
scurt, pînă 1a sfîrșit nu s-a mai 
marcat nici un gol. Au urmat 
prelungirile, în care gazdele au 
beneficiat de un penalty (min. 
108), dar Dropsy a apărat șutul 
iul Zotzsche I Departajarea s-a 
făcut după executarea lovituri
lor de la 11 metri. La scorul de 
5—5, Miiller a apărat lovitura lui 
Zoran Vujovicl, după care tot el 
a transformat I Deci. 6—5 pen
tru Leipzig I In finală. Lokomo
tive Leipzig — Ajax, la 13 mai, 
la Alena.

în CUPA U.E.F.A., un rezultat 
puțin așteptat : Borussia Mon
chengladbach — Dundee United 
0—2 !! (după ce în tur scorul fu*

Vujovlcl. 
dramatice 
care s-a 
gazdelor,

Au ur
la am- 
evlden- 

Renâ

In meciul surpriză de la Monchengladbach, unul dintre cei mai buni 
jucători ai formației învingătoare, Dundee Utd. a lost portarul Billy 
Thomson (cu numărul 1). Un aspect dintr-un meci al scoțienilor, la 

actuala ediție a Cupei U.E.F.A.actuala ediție Cupei U.E.F.A.

cu

și o serie de probe speciale și de viteză.

REINTRAREA LUI FOREMAN
țineți minte pe 
Foreman I A 

olimpic 
categoria 

de la

fost învins
O

42 cîștigate

Prln spectaculozitatea lor, asigurată de măies
tria în conducerea mașinilor a piloților respec
tivi, ralyvrlle auto au devenit momente de virf 
în activitatea competlțlonalâ a sportului 
motor. Există astăzi ta lume fel de fel de ra- 
lyuri, unul mal dificil ca altul, cu lungimi va
riate, cu tot felul de probe speciale, reali
zările principale fiind înglobate în Campionatul 
Mondial. Ei bine, ați știut că în afara acestui 
Campionat Mondial, sâ-i zicem consacrat, mai 
există încă un campionat al lumii, tot pentru 
ralyuri rezervat însă in exclusivitate, automo
bilelor -ar-o utilizează drept combustibil... 
soarele 1 Da, da I In locul benzinei, energie so
lară ! La recentul ,,Raly al Soarelui**, desfășu
rat în Franța, au participat peste 20 de mașini, 
care au lua* startul la Colmar, au trecut prin 
Strasbourg. Ungershelm, Mulhouse, Trols Epis 
și au revenit la Colmar, pe parcurs fiind pro
gramate ' ‘ ‘ .... . ..

îl mal 
George 
fost campion 
de box, ta 
grea, la J.O.
Ciudad de Mexico, adi
că în 1968, apoi a de
venit campion profe
sionist ta 1073 șl 1074. 
Ultimul său meci l-a 
susținut, în Porto Rico,

cînd a fost tnvins net 
■de un oarecare Jimmy 
Young. De atunci a 
dispărut din lumea bo
xului, lăsînd în urmă 
o carieră prodigioasă. 
Ca profesionist a susți
nut 46 de meciuri, din
tre care
înainte de limită. Fore
man n-â
decît de două ori,

in finală, Ia 27 mai, 
Bayern — F. C. Porto.

dată de Cassius Clay 
(alias Muhammad All), 
orln ko în repriza a 
3-a, cînd a și pierdut 
itlul mondial, și a 

doua oară de Jimmy
Young, după care, 
irma unei 
deshidratări (.n.n. 
zicem și a 
încasate 1) a fost 
tern at în stare l 
în spital. „In seara 
ceea, spune el, am vă
zut moartea cu ochii**...

Dar, spre surpriza 
generală, deunăzi 
reman a reapărut 
ring, cîștigînd, 
k.o. tehnic în 
a 4-a la
meciul cu Steve Zous-

to
puternice 

noi 
loviturilor

1 ln- 
gravă,

a-

Fo
ta 

prin 
repriza 

Sacramento.

ki, considerat un no
vice. Intenția Iul : să 
mai susțină încă vreo 
citeva meciuri cu ad
versari diferiți ca va
loare, după care, even
tual, să-l provoace pe 
Tyson, actualul cam
pion al lumii la cate
goria grea !

Nu vă mirați. Căci și 
Ray Sugar Leonard a 
revenit pe ring după 
trei ani de absență, 
după operații pentru 
desliplre de retină și a 
realizat ceea ce părea 
de neconcemit : l-a în
trecut pe stinca aceea 
numită Marvin Hagler, 
devenind campion mon
dial al mijlociilor.

IN PERSPECTIVĂ, UN 
LUMII LA 100 m

NOU RECORD AL

Sprinterul canadian Ben Johnson, campionul 
mondial al cursei de 60 metri de la Indianapolis, 
se gindește șl se pregătește în consecință ca să 
cucerească și titlul suprem la întrecerile din 
august a.e., de la Roma. Antrenorul său, Char
lie Francis, declară : „De cîțiva ani, Ben n-a 
încetat să progreseze. Startul, de pildă, ii era 
slab, dar acum este extrem de puternic și nu 
lasă nici un fel de șansă adversarilor în mo- 

men tul plecării. Chiar și McRae, considerat în 
S.U.A. ca sprinterul eu cel mai bun start, nu 
i-a putut rezista. Recordurile mondiale de sala 
din acest an (ultimul, la C.M., a fost de 6,41 s !) 
reprezintă o promisiune pentru un nou record 
pe 100 m, la vară. Apreciez că Ben este capabil 
să alerge, anul acesta, 930 », cu trei sutimi de 
secundă sub recordul lui Calvin Smith, obținut, 
după cum se știe, cu un vînt ajutător de 1,40 
m/s (în Urnitele regulamentului) șl la altitudinea 
lui Colorado Springs (peste 1000 m).

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

de. Deci, 
la Viena :______

In CUPA CUPELOR, un rezul
tat scontat la Amsterdam : A- 
jax — Real Zaragoza 3—0, după 
ce olandezii cîștlgaseră și prima 
manșa, cu 3—2. In retur, Ajax 
și-a asigurat victoria clară prin 
golurile lui Van Schlp (min. 17). 
Witschlage (min. 72) șl Rijkaard 

~ " ■ ia
șl

(mln. 90). Dar partida de 
Leipzig, dintre Lokomotive 
Bordeaux, a stat sub semnul 
suspansului pînă în ultima clipă, 
învingătoare în deplasare (1—0), 
cine ar fl crezut că Lokomotive 
va avea un meci atît de greu în 
retur pe „Zentralstadion", In 
fata a 75 000 de spectatori I? Dar 
formația franceză a jucat exce
lent și a deschis scorul, în mln.

sese 0—0), prin golurile lui Fer
guson (min. 43) și Redford (min. 
90). In fine, o 
încă din tur, 
(4—1 cu F. C.

finalistă scontată 
din tur, I.F.K. Goteborg 
cu F. C. Tirol), care a 

cîștlgat șl returul de la Inns
bruck cu 1—0 (0—0), grație go
lului lui Andersson (mln. 72). 
Deci, o finală inedită, I.F.K. G8- 
teborg — Dundee United (turul 
la 6 mai, returul la 20 mai).

Să consemnăm șl un fapt pu
țin obișnuit ‘ .
europene. In finale se vor întîlnt 
6 echipe din tot atitea țări : Ba
yern (R.F.G.), Porto (Portugalia), 
Lokomotive Leipzig (R.D.G.), A- 
Jax (Olanda), Dundee United 
(Scoția) și I.F.K. GOleborg 
(Suedia).

în istoria cupelor

I.F.K.

Ion OCHSENFELD

• PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT 9
AUTOMOBILISM • Cursa des

fășurată In Spania, pe circuitul 
de la Jarama, a revenit echipa
jului italian Pirro — Ravaglia pe 
„BMW”.

BASCHET • Partizan Belgrad 
a cucerit pentru a patra oară 
titlul de campioană a Iugosla
viei. In finala cu Steaua Roșie 
Belgrad a obținut victorii cu 
89—38 șl 78—73.

GIMNASTICA * La Campiona
tele U.R.S.S., la Celiablnsk, Va
leri Liukin a cîștigat titlul unio
nal. cu 115,10 p. întrecîndu-1 pe 
Valentin Moghilnîi.

HANDBAL • Meciul feminin 
amical, de la Heidelberg, R.F.G. — 
Suedia, s-a încheiat la egalitate : 
15—15 (7—8). Revanșa, disputată
la Bensheim, s-a terminat tot la 
egalitate : 16—16 (6—6).

MOTOCICLISM • Cursa de 24 
de ore de la Le Mans a reve
nit trioului francez 
Sarron. Jean-Louis 
Jean-Michel Mattioli, 
tocicletă „Honda“. •

Dominique 
Battistlni, 

pe o mo- 
La Doning-

ton Park (Anglia) 
concurs la clasa 
tind pentru C.M. 
Andreas Prelning 
cîștigat cu o medie 
135,510 km.

POLO • Turneu la Buenos Ai
res : Argentina — Brazilia 12—7 
(3—0. 3—3, 2—3, 4—1), Spania — 
Mexic 9—9 (2—1. 1—2. 3—3. 3—3).

SCRIMA • Titlul mondial de 
tineret la floretă bărbați a re
venit sovieticului Dmitri Senșen- 
ko. învingător cu 10—6 asupra 
francezului Albert Plumenail.

TENIS DE MASA • In turneul 
de la Bagdad : R. P. Chineză — 
Japonia 5—0.

YACHTING • în cadrul con
cursului internațional desfășurat 
la Kopar (Iugoslavia), sportivul 
finlandez Jurki Taininen s-a si
tuat pe primul loc 1a clasa „Eu
ropa". cu un total de 17.7 punc- 

de concurentul 
Oresici — 19.7

i“ a cîști*

a avut loc un 
250 cmc. con- 
V est-germanul 

(„Rotax") a 
orară da

te, fiind urmat 
iugoslav Tomaz 
puncte. La clasa ..Finn' 
gat cehoslovacul Jiri Outrata. cu 
15.7 puncte.
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