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Două zile pină la meciul de fotbal cu Italia

rrDORINȚA NOASTRĂ DE VICTORIE 
POATE Fi MAI MARE DECIT

FAIMA CAMPIONILOR MONDIALI"
dimineață, pentru lotul 
reprezentativ de fotbal, 

repriza relaxării. „Foarte 
venită — cum spunea 
— pentru că am acu-

Ieri 
nostru 
a fost 
bine 
Bălăci 
mulat cam tot ce se poate ome
nește acumula, am văzut Itall» 

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare In pag 2-3)

loan CHIRILA

CARMEN BUNACIU

variante

In 
ca-
ce 
ne 

îmi

i-atx 
pri
de...

l Arbitru : Gabor.
Foto : I. MIHAICA

Un aprig meci de tenis— fără rachete. Bărbulescv — Augustin (i» 
prim-planl fi Cămătarii — Crișan.

jucind de mai multe ori, 
văzut golurile marcate și 
mite în multe 
recepție, prin grija operatorului 
video, care a realizat stop-cadre 
ca pentru disecții ș.a.m.d. 
dimineața asta mă simt cu 
pul limpede, am uitat tot 
trebuia uitat, am început să 
așezăm gîndurile și asta 
creează o stare de optimism, in
cit pol spune, fără să arăt $1 de 
ce, că putem cîștiga acest meci 
cu Italia*.

ECHIPA ITALIEI, lN FRUNTE
$1 ROSSI, 

LA BUCUREȘTI
CU BEARZO1 

SOSEȘTE ASTĂZI
Astăzi, la ora 18,20, pe ae

roportul Internațional Bucu- 
rețti-Otopeni, va sosi cu o 
cursă speciali echipa cam
pioană mondială, a vin du-I 
în frunt* pe antrenorul 
Enzo Bearzoi șl golgeterut

PENTRU UNII GOSPODARI PRIMAVARA A VENIT IN IANUARIE
ALȚII HIBERNEAZĂ 

Șl ACUM..
îald-ancheti la bazele
sportive lin Ploiești 

îmbină Iru- 
Numai „co

• A.B.S. Prahova 
moșul cu utilul • 
proprietar** să nu fii I • Tenisul 
de timp, între preferințele ele
vilor • Teren de sport sau pă
șuna I • Cale liberă itapei de 
, eră a ,Daciadei“

oazelor 
Plo-

ln

Pentru gospodarii 
sportive din municipiul 
iești primăvara iau, mai bine 
zis, luna îprilie. intrată 
tradiție drept „Luna imenajă- 
ril șt Înfrumusețării «renuri
lor de sport**, â venit mal ie 
mult. Si aceasta pentru :ă ta 
august, inul trecut, 
activității pentru 
mișcării sportive 
făcută ln Biroul 
județean de partid, 
capitol «parte privind îmena-

tnaliza 
lezvoltarea 
prahovene, 
-omltetulul 
a avut un

Ieri dimineața a fost o atmos
feră plăcută la antrenamentul 
de relaxare. A predominat 
fotbal-tenisul, la care fotbaliștii 
nu pot renunța ; ei simt că 
motorul nu mal poate fi lăsat 
au ralentl. S-a jucat si tenis- 

tenis, un meci in trei, in care 
Mircea Lucescu îl conducea pe 
„Gino“ Iorgulescu cu 3—0, scor 
la care a trebuit să abandoneze, 
cedindu-i locul lui Bolonl, care 
este, după cit se pare liderul 
tenismenilor tricolori...

De ce a abandonat Lucescu î 
Ca să facă puțină ordine la 
tenis-fotbal. El a simțit nevoia 
de a potoli zelul cam adoles
centin al jucătorilor...

...Un statistician de ocazie se 
oferă să completeze documen-

ediții a campionatu*ultimei
lui mondial Faol» Rossl. Dir. 
lotul Italiei vor mal face 
parte, printre alții cunos- 
cuțil internaționali Antog- 
noni, Bettega, Zoff, Cabrlnl, 
Scirca, Conll, Graziani, Tar- 
delll.

elevii de la tic. Ind. I dau o mind de ejutor la înfrumusețarea co
chetei baze tportive de la Voința

tens, 
din ul- 

folosit din 
unități- 

rportive.
re-

jarea, Întreținerea și iolori- 
fea bazelor și terenurilor de
iport Organele sportive lo
iala și cele cu atribuții ln
lomenlul sportului au primit 
larclnl precise tn arest 
iar timpul prielnic 
imele luni a fost 
plin ln majoritatea 
‘or «l ssociațiilor 
Așa se face eă, mergind 
tent lntr-un raid cu această 
Iernă tn municipiul Ploiești, 
»m putut redea materializate

i

A

Vautrot a arbitrat 
Italia — Polonia, în 
Mundialului. clnd s-a 
din start cu cartonașe, 

arbitrat șl meciul Stan- 
Juventus ln

tarea Vautrot, arbitrul francez 
care va conduce jocul. Reamin
tește că 
meciul 
cadrul 
lansat
A. mai-----
dârd Lldge
CCE, scor final 1—1. în sfîr- 
șit, tot el a condus meciul de 
calificare pentru Mundial 
Grecia — Italia, la Atena, cîș- 
tigat de italieni cu 2—0. Mo
ment de tăcere. Nu este exclus 
ca toți să na fi gîndlt că. iată, 
italienii nu au pierdut nici unul 
dintre acesta trei meciuri...

VHIIHI** VII Șl „VAIURT- TREC, 
iNIITATOAREA - MODEI CONTINUĂ

CARMEN BUNACIU. Sa nâzeut Io ÎS sept»mbri« 1991 la 
S«bN, unda a începui >â practice înotul; primul antrenor i 
Nicola* Dembițchl, la Șc sp. Sibiu ; din 1974 a trecut Io 
Dinamo București, hicrlnd de atunci și pini In prezent ct> 
proaspăta antrenoare emertâ Cristina Șopterlon ; eete rtu 
dentâ In anul U la I.E.F.S. î o Impresionanta colecție de 
titluri do campioană națională |i de recorduri republicam 
in dilerite probe. In acelea preferate (100 șl 200 m spate) 
neflind. practic, Învinsa pe plan Intern din 1974 ; modatto 
de bronz la CE. seniori 1977, In proba do 200 m spate ; 
„brons* la 100 m spate la C.E. din 1901 ; prima meda
liata românca la C.M. — bronz, anul trecut (200 m spote); 
patru titluri do campioană mondiala universitara i de două 
ort la un pas do pod km» (locul 4) la Oflmplodo de la 
Moscova | cea mai bund performanța mondiala la 10» « 
spot* șl o doua la 200 m zpato In 1981 ; numeroaee su*. 
cose tn diferite concursuri ioterncțlono’e ; do ani buni pre
zenta cti regularitate In topul celor mol bune spoteto ah 
luma ; recordurile sole (șl ale Șânl) la 100 șl 200 m spate- 
1:02,19, respectiv 2:13.31.

rominese cel

Intr-o vreme tn care vîrsta 
marii performanțe coboară me
reu, lntr-un timp clnd apar ne
încetat, uneori „peste noapte-, 
copii minune ln stare să spul
bere recorduri pînă mal ieri de 
vis, Carmen Bunaciu reprezln- 

breocupările gospodarilor spor
tului. Dată fiind aria locali
tății, ne-a interesat, firește, 
:um 3e prezintă bazele și te
renurile de sport .necesare ac
tivității de masă, dar si .ele 
destinate performanței. Zom 
’ncepe cu acestea din urmă, 
■are merită, toate, același ca- 
ificațiv ..foarte bine" ln oo-

Mircea COSTEA

(Continuare in pag 2-5)

ARADUL TREBUIE SĂ CONTRIBUIE
MAI SUBSTANȚIAL LA ZESTREA 

DE MEDALII Șl PUNCTE

Sporturi prioritare 1 atletism, canotaj, fottxrt, gimnastica, haltere, 
înot, judo, lupte greco-romane, tenie de masâ. ti-r. Secții de nivel olim
pic î 2 (canotaj >1 tir la duhul U.T. Arod) ; secții de nivel interna
țional : 8 ; secții de nivel național i 38 ; secții de nivel local : 596.

Sportivi elgitiiriaț* i 14.118, din care 19tO de nivel republican. Spor
tivi in ioturile oiimț ce t 7 ; in loturile naționale de seniori : 11 j 
niori : 40.

te pregătesc pentru Lot Angelet
Valeria Răcilă, una dintre cele mai bune tportive pe care Aradul 
le oferă loturilor olimpice care

Dintre cele 10 sporturi prio
ritare ale Județului Arad, pa
tru (canotaj, fotbal, handbal $1 
tir) au, la această oră, 7 re
prezentanți ln loturile olimpi
ce ale Romăniel. în consecin
ță, 40 la sută dintre ele Iși 
Îndeplinesc obiectivele de 
înaltă performanță. Dintre cel 
7 performeri, cea mal repre
zentativă este, fără îndoială, o 
canotoare, Valeria Kăcllă, ma
rea sa realizare cu rezonanțe 
internaționale fiind medalia 
de argint de la ultimele Cam
pionate mondiale. Acest tro
feu și altele (medalie olimpi- 

tă o excepție, ea este o spor
tivă dintre acelea foarte pu
ține care rezistă, de ani șl ani, 
fiecărui nou val. Un talent u- 
riaș — termenul nu e al nos
tru, l-am auzit de la maestrul 
băimărean Dimeca, dar nu pu
tem decit să subscriem —, o 
muncă titanică (cine se Încu
metă să-i adune kilometrii par
curși în 15 ani ?) și o pasiune 
pe potrivă a unui om, realmen
te, minunat...

tn apartamentul soților An-

leri, in campionatul de rugby,

FAVORITELE SI-AU VALORIFICAT
1

DIN PLIN
In campionatul de rugby 

s-au disputat partidele etapei 
a 18-a, o etapă de „sacrificiu*, 
cu două (ntîlniri desfășurate 
dimineața. Pretutindeni echi
pele favorite și-au valorificat 
șansele.

STEAUA — R. C. SPORTUL 
STUDENȚESC 19-18 (33—«). 
Sigur, ișteptăm mal mult de 
la acest presupus derby, pe 
care tnsâ studenții, cu o echi
pă „subțiată" (Gheorghiosu, 
Covaci. Chirigiu ș.a. au fost 
absenți din teren), nu l-au 
putut onora cum se cuvine, o- 
punlnd o slabă rezistentă. 
Steaua, ta schimb, cu un lot, 

că la Moscova) constituie o 
carte de vizită prestigioasă, 
care o recomandă pe această 
bucovineancă puternică, rea
lizată în planul performanței 
pe malurile Mureșului, și pen
tru ediția din 1984 a Jocurilor 
Olimpice. împreună cu a- 
ceastă sportivă de valoare 
certă (In aceeași disciplină se 
afirmă Ioana Matcș compo
nentă a lotului olimpic. de 
perspectivă). Iar alte speranțe

17BI3TINA ȘOFTERJ.kN șl CAJLMXN BUNACIU, 
două nume care nu pot fi despărțite la înotul 

«I International
Foto : Dr?goS NEA-GU

și Petruța Bunaciu, pe- 
unei camere au devenit 

de

drei 
reții 
neincăpători pentru salba 
medalii cucerite de mezina fa
miliei, iar diplomele s-au adu
nat, vrafuri-vrafuri, orîndulte 
cu dragoste de mamă (e nevo
ie de o paranteză, spre a pre
ciza că in chenarul de prezen
tare am trecut numai perfor-

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag î-3)

SANSELE...»
oricum, mai numeros, mai o- 
mogen a ciștigat la... mină, 
deși l-a odihnit pe Internațio
nalii Munteanu. Alexandru, 
Sugar și Murariu (repriza se
cundă). Partida a avut cucri- 
vitate, merite revenind în a- 

■-•eastă direcție ambelor tabere. 
Steaua, beneficiară a superio
rității in margine (Sportul a 
fost — practic — fără... tușă, 
.prinzătorii** numindu-se 
Dumitrescu și Mihalache!). 
avut numeroase, baloane.
care Enache. la „uvertură",

V.
a ■

neif

(Continuare I» pag, • 4-a)



STEAUA ESTE NOUA CAMPIOANĂ
A ȚĂRII LA HOCHEI

Săptămîna viitoare, la Galați, ultima
competiție a sezonului : „Cupa României14

La ulțima ședință a Bi
roului Federației române 
de hochei s-a luat în dis
cuție reluarea activității 
coinpetitionale interne,
după participarea celor trei 
selecționate naționale (se
niori. juniori — Î0 de ani 
și juniori — 18 ani) la di
ferite Întreceri internațio
nale. Pe agenda competl- 
țională internă figura încă 
un turneu al campionatului 
primei serii valorice a Di
viziei „A", precum și or
ganizarea „Cupei Româ
niei".

în ceea ce privește cam-

pionatul, 
faptul că 
conduce 
tăritor de 
general, ____ __
lui turneu al campionatului 
nu ar mai fi putut schim
ba cu nimic 
clasamentului, 
anularea acestui 
turneu și declararea 
pel Steaua campioană 
anul 1983. De asemenea, a 
fost validată configurația 
actuală a clasamentului ca 
formă finală a lui pentru

OINĂ POATE STRĂLUCI MÂI PUTERNIC
IN CONSTELAȚIA SPORTULUI ROMANESC

întreceri automobilistice I

AU ÎNCEPUI campionat

1. 
2.
3.
4.

STEAUA
S. C. Miercurea Ciuc
Dinamo București 
Dunărea Galati
Luînd in discuție desfă

șurarea ultimei competiții 
■ sezonului. -Cupa Româ
niei", Biroul federal a 
decis ca această Întrecere 
să se dispute cu oarticipa- 
rea celor patru echipe care 
alcătuiesc prima grupă va
lorică a campionatului, la 
Galați, in zilele de 22, 23 
«1 24 aprilie, după următo
rul program : 22 APRILIE

tinind seama de 
echipa Steaua 

cu un avans ho- 
puncte si. că. iu 
jacurile ultimu-

configurația
s-a deds 

ultim 
echi

pe

sezonul ce S'-a încheiat :

24 19 4 1 167— 71 42
24 14 4 6 113— 82 52
24 N 2 12 113-123 22
24 S 0 24 TI—IM 0

Steaua — Dinaras «i
S. C. Miercurea Clac — 
Dunărea Galați : 23 APRI
LIE Steaua — Dunărea *> 
S. C. Miercurea Cine — 
Dinamo ; 24 APRILIE Di
namo — Dunărea si Steaua 
— S. C. Miercurea Cine. în 
primele două zile. joeur-Je 
vor avea loc la orele 14J» 
și 17. iar în ultima zi la 
orele !• « 12.M-

Oină, sportul nostru național, 
această „doină a sportului româ
nesc". își lărgește, de la an la 
an, aria de cuprindere a maselor. 
La concursurile de otnă din ca
drul marii empetiții naționale 
„Daciada- au luat parte, ta 1982, 
peste 35 MO de sportivi. Există ta 
țară 350 <5e echipe afiliate la to
rul de specialitate șl aproape 
1 000 de neafiliate, dar cu bogată 
activitate. La cupele de tradiție, 
cu nume de rezonanță Istorică 
— așa cum se cuvine unu! aport 
național — ca, de plidă, „Caila- 
tls* și „Chindia*, cărora H s-au 
adăugat altele („Cupa U-N.C.A.P„ 
„Cupa U.G.S.R.*. „Cupa pionie
rul* etc.), iau parte tot mai mulți 
competitori, din toate județele 
țării, pentru că nu există Județ 
care să nu cultive acest sport, 
eu grija eu care cinstim un 
dar strămo<ese.

Ex_s-.â județe fmr.tașe pe U- 
aia promovării otael — ea Bo
toșani. Buzău, Ciul, Călărași, 
Dîmbovița, lași. Suceava, Te
leorman șl altele. Stat multe 
echipe care și-au dștigat un 
frumos renume pe pian eompe- 
trir. (Dtaxmo, C.P.B„ Lamino
rul Reman, „Cerna* — Tulcea. 
„Viată nouă* — Olteni) șl lo
calități oare și-au Înscris nu
mele pe tabloul de onoare al 
oile: (VTștea, Mogoșoala. Sub- 
cctale — Harghita Răuțani — 
Suceava. Rlmnlcelul — Buzău. 
Turnu Roșu — Sibiu etc.). E- 
ximă antrenori care mznoeee eu 
rrimâ pentru dezvoltarea aces
tui sport (ea Gb. Vlase. Ion

tic, se poate «pune ci din mal 
pftnă ta octombrie sezonul oom- 
petlțional ce desfășoară non-sbop. 

Desigur, stat șl alte succese și 
realizări ale acestui sport, dar în 
drumul său de cuprindere a ma
selor s-au semnalat șl unele de
ficiențe. Una dintre acestea este 
inexistența, ta unele asociații, a 
echipelor de Juniori, pe lingă 
cele de seniori. Existența lor ar 
putea duce la o sensibilă activi
zare a activității de performanță. 
Nu s-a tăcut totul pentru ca 
oină să cuprindă toți tinerii din 
mediul rural, unde tradiția aces
tui joc s-a păstrat peste veacuri. 
Stat județe (Mehedinți, Olt) eu 
doar cîteva echipe, care le repre- 
xtată ta diferite competiții „de 
profil*, și stat alte județe ta care 
dezinteresul a dus la netrimlterea 
ctștigătorllor fazelor județene la 
finala pe țară (Covasna, Caraș- 
Severin, Gorj). La Timișoara s-a 
taregistrat o situație și mai ciu
dată. Cj.l.rs Timiș nu și-a tri
mis reprezentanta la o finală re
publicană, care se desfășura 
crilar ta orașiM de pe Bega ! ? 
Nu este justificată nici absența, 
dta calendarul pe 1963, a „Cupei 
U.G.Sja.*, tatrecene care se bu
cata de reală popularitate

De o mare importanță pentru 
lărgirea sferei de cuprindere a 
otaet ar fi mal buna Iui cunoaș
tere șl mal ampla practicare in 
»«n, eu precădere ta cele din 
mediul rural, In acest sens avlnd 
» mare importanță instruirea a- 
deevatâ a absolvenților I.E.F.S., 
sare ar trebui să albă capacita
tea de a transmite copiilor eu- 
ocuUnțe despre sportul nostru 
națkrial.

Oină poate străluci mal puter
nic ta nmrtaiațl» sportului romă- 

dacă ee va munci eu ebne- 
todeoeebă pe ptan local, 

aceasta — așa eum ne tpti-
__ eoent tovarășul general ma
ts Lotci MarU», președintele te- 
derațM — „...flacăra doinei spor- 
ttdtd românesc ar lumina eu ta
rte pe Întrec cuprinsul patriei".CONTRIBUȚIA ARADULUI IA ZESTREA DE MEDALII Șl PUNCTE

(Urmară din pag I)

olimpice ale arădenilor rint 
purtate și de o trăgătoare, 
Dorina Guler, componentă a 
lotului oHmpic de pistol stan
dard (probă nouă în progra
mul olimpic), și ea o consa
crată, dacă argumentăm prin 
titlul de campioană europeană 
de junioare, in 1981. împreună 
cu echipa țării. Trăgătorul de 
pistol Sorin Babii, campion 
european cu echipa de pistol 
10 metri, vicecampion euro
pean, tot cu echipa, la pistol 
Eber (juniori), probă de ase
menea olimpică, va fi un alt 
probabil reprezentant al A- 
radului la... Los Angeles. Un 
handbalist. Lucian Vasilache. 
completează lista „olimpicilor* 
posibili de pe aceste melea
guri. Lor trebuie, insă, să li 
•e adauge încă 52 de compo
nent! al loturilor naționale (11 
seniori și 40 de juniori). A- 
cesta este tabloul sintetic, dar 
destul de cuprinzător al spor
tului de performantă arădean, 
acum, cu ceva mai mult de 
un an înaintea Jocurilor O- 
llmplce. E de remarcat că, așa 
stînd lucrurile, județul Arad 
depășește realizări similare 
ale altor județe, cu pondere 
industrială mai mare, cu o 
popuiafîe sporită (municipiul 
Arad are doar 200 000 de locui
tori. cu o populație școlară de 
35 000 de elevi), cu condifii 
materiale mai bune pentru 
performanța sportivă.

Reușitele Aradului își 
originile. in principal,
buna organizare a activității 
la principalul club de perfor
manță, U. T. Arad, club al 
U.G.S.K., care oferă 6 din cei 
7 olimpici de care am amintit. 
O sănătoasă politică de în
cadrare ca antrenori, în spe
cial a foștilor performeri ară
deni — lată. în acest an, se 
fac eforturi de a fi „renatura- 
lizați" sau chiar _s-a reușit a* 
cest proces 
la tenis de 
alb la tir, 
lupte — a 
mai mulți 
alte locuri 
munca lor ț._ _____, ____,
rezultate mai bune. S-ar pu
tea spune, de asemenea, că o 
accentuată concentrare a acti
vității caracterizează mișcarea 
sportivă arădeană. La U. T.

au 
in

; cu Liana Urzică, 
masă. Carmen Cal- 
Lazăr Moldovan la 
creat premisa ca 
specialiști decît in 
să pună suflet in 
Si să aibă, implicit,

Arad nu ființează decît 7 sec
ții pe ramură de sport; două 
de nivel ohmpic (canotajul si 
tirul), două eu eeh.pe in divi
ziile A (popice șt tenis de
masă). caiacul-canoea de ni
vel republican. fotbalul în
Divizia B. și singur handbalul 
eu exprimare de 
însuși numărul 
prioritare este mc (!•». 
comparație cu multe alte 
dețe, astfel că forările ca 
tribuții din județul Arad 
si-au răspindit 
Si materiale in 
recții.

Sigur, există 
In performanța 
mai mare e și 
— cea mai 
gradarea 
că de la C. S. Arad, de la ni
vel olimpic la nivel internatio
nal. Absenta în ultimul timp 
a unor rezultate internaționale 
de rezonanță în acest sport a 
determinat această măsură. 
Este urmarea firească a fap
tului că, o vreme, 
gimnastică nu 
de „schimbul 
siderîndu-se, 
excepționala 
Ha Eberle va 
de 16 ani !
sportive. conducerea
Iui și în special un inimos și 
tînăr antrenor, Mihai Breștean, 
și soția sa, Silvia, promit, 
însă, o revenire urgentă în 
prim-plan, prin reactivarea 
multiplei medaliate Emilia 
Eberle și prin lansarea unei 
noi valori. Dana Dumitru. Si 
tenisul de masă, sport olimpic 
din 1988, pare a fi în scădere 
valorică în Arad, centru vital 
al acestei discipline oină cu 
un an-doi în urmă. Ieșirea la 
pensie a cunoscutului antre
nor Prokopecz, plecarea Ol- 
găi Nemeș la Tîrgu-Mures au 
dezechilibrat o activitate 
generoasă în rezultate inter
naționale de prestigiu. Re
lansarea urgentă a tenisului 
de masă arădean s-ar putea 
efectua sub conducerea teh
nică a Magdalene! Leszay, 
prin readucerea Lianei Urzică, 
ca antrenoarg, pe malurile 
Mureșului, dar faptul rămîne 
încă de domeniul viitorului. E 
necesar acum ca aceleași fo
ruri locale să impună o linie 
clară In activitatea tenisului 
de masă, din care să nu lip
sească procesul selecției si.

nivel local 
discipline: or 

in 
ju- 
a-

terțele umane 
prea multe d-

și neimplinîri 
arădeană. Cea 
— din păcate 

recentă : retro-
secției de rimnasti-

secția de 
s-a preocupat 

de miinc", 
probabil, 

gimnastă 
rămîne veșnic... 
Forurile locale 

clubu-

con- 
câ 

Emi-

EXCURSII DE 1 MAI
LT-H.R. BUCUREȘTI oega- 

n.tofwra ta perioada 29 aprilie 
1 mat excursii pe litoral.

Durata excursiei : 4 zile șl 
1 idle. Pentru excursia de 4 
file plecarea este in data de 
ț» aprilie, iar pentru cea de 
< jgș plecarea este in 30 a- 
tinue. înapoierea — ta ziua <1 mu.

nsportul este asigurat cu 
■Pedal eu locuri rezer-

vate. Cazarea se face In ho
teluri de cates. I In stațiuni
le Mamaia, Eforie Nord, O- 
ll.np, Jupiter. Cap Aurora, 
Mangalia, Neptun. Masa se 
servește la restaurant. Trans
fer auto de la gară la hotel 
Si retur. Preturi pentru ex
cursia de 4 zile : 398 lei ou 
transport ; 372 lei fără
transport. Pentru excursia de 
3 zile : 3C9 lei cu transport : 
181 lei fără transport.

mai ales. • mancă susținută 
pentru înlocuirea talentelor 
care na părăsit AraduL Tra
ci. tia acestei discipline tre
buie dt mai curfnd reinnoda- 
tâ. In așa fel și la un aseme
nea nivel incit r

' ’ C
curind.

masă să poată 
aici, cit mai 
„olimpic".

Canotajul, 
ca feminină 
masă _
care Aradul sportiv 
exprima Ia cel mal 

al

tenlsul de 
practicat 
la nivel

tirul, 
și tenisul 

iată domeniile

Sew NO RAN

vel 
g-nd 
recții 
toate 
ser ea

Au început (după raliuri) și 
campionatele republicane 
automobilism la viteză 
coastă și viteză pe circuli 
gazde ale primelor etape din 
cadrul acestora fiind coasta de 
la Măgura (județul Buzău), 
respectiv municipiul Galați.

La startul concursului de vi
teză fi coastă desfășurat la 
Măgui ■ — pe un traseu lung 
de 4 km — s-au aliniat 63 de 
conourenți, dintre care 16 în
cepători. Așa cum era de aș
teptat, majoritatea acestora 
s-au prezentat cu mașini bine 
puse la punct, au condus cu 
îndemînare, 
prezență un 
de apreciat, 
buni : N.
Hirschvogel,

d«
in

lent 
jura 
natu 
Si c

oferind celor 
spectacol deosebit 

între cei mal 
Grigoraș, W. 

V. Nicoară. C. 
Zărnescu (care are meritul de 
a-1 fi întrecut pe „veteranul" 
Șt. Iancovici cu două 
de secundă), 
gr. „începători" 
(ACR Argeș). 
(ACR Buzău), 
(IDMS București) ; gr. „.
— 1. C. Ciucă, 2. V. Obrejan,
3. M. Cosmin (toți la I.A.P. 
Dacia) ; gr. „A 2" — 1. V. Ni- 
coară, 2. C. Zărnescu, Șt. Ian- 
covicl (toti la I.A.P. Dacia) ț 
gr. „C“ — 1. N. Grigoraș (I.A.P. 
Dada), 2. W. “ ’
(C.S.M. Reșița). !
(ITA Argeș) ; gr. „B. 8* — 1. 
C. Gherghel, E. Peteanu, 3. T. 
Gedeon (CSM Reșița) ; echipe
— 1. I.A.P. Dacia Pitești. Z 
CSM Reșița, 3. Politehnica 
București.

zecimi
REZULTATE: 

— 1. C. Bucur
2. Gh. Ene
3. C. Bibiri 

,A“

înălț 
resai 
prezi 
REZi 
tori" 
C. B 
meze 
gr. „ 
Dada 
Bucu 
(ITA 
Șt. I 
V. N 
Motoi 
gr- ., 
Gheri 
Igesci 
rești) 
Piteșt 
bins 
(Telei

Hirschvog^
3. Gh. AriJ,

Peste 10 000 
fost prezent! 
pe marginile

★
de spectatori au 
— la Galați — 
traseului (exce-

In 
pe ti 
țul ( 
Gheo: 
naș - 
prefei 
paje 
Galat 
nicipi 
Avani 
Anișo 
Petre: 
3. B; 
Dinu 
încep 
Bnr« 
(Buci 
ran - 
Jakab 
din 
ACR 
ACR

CARMEN BUNACIU, INOTĂTOAREA
(Urmart din pag 1) pitală, la un club, Dinamo, cu 

condiții mult mai bune C,l» Si
biu aveam pe atunci un bazin 
de 20 de metri I"), care nu 
poate fi despărțit de numele 
antrenoarei sale, Cristina Șop- 
terian — se fac în vară nouă 
ani de colaborare —, pe urmele 
căreia a călcat repede, medalia 
sa de la „europenele" de se
niori din Suedia, din 1977, fiind 
a doua din istoria Înotului ro
mânesc. după aceea obținută de 
Cristina în 1966. Pentru a-și 
depăși, mai apoi, profesoara, 
conform unei" frumoase legi a 
firii.

Săptămina trecută, la Hune
doara. in campionatele națio
nale in bazin acoperit. Carmen 
a doborit recorduri la liber (si 
la 50 
ture, 
tot la 
ne ea 
satele__ ________ _________ ,_
eelor 35 de ani ai clubului nos
tru stimulindu-ne, obligin- 
du-ne“. — dar la probele sale 
„tari", cele de spate, nu a ob-

tinut 
sută 
reușit 
secunt 
plecat 
cam i 
de co 
mult.
Hai si 
rugat-i 
cumva 
riz .dă, 
A. .mp 
spune, 
pot te 
cum 1 
Univer 
tneheia 
cursuri 
tul pr 
dă". E 
e Încă 
să ino 
mai p 
tă“ Ai 
uoare, 
mici, i 
de api 
(abila 
bazin".

manțele cele mai Însemnate, o 
înșiruire a tuturor necesitînd 
un spațiu triplu). In apartamen
tul de pe strada bucureșteană 
Brezoianu. o discuție despre 
tact se poate prelungi mult in 
noapte, mai ales elnd la ea 
participă si fratele performerei, 
profesorul de chimie Andrei 
Bunaciu.

_Și cind te gîndești că. mică 
fiind, Carmen avea frică de 
apă. numai insistențele părin
ților determinind-o să rămină 
la bazin 1 Iar primul rezultat 
consemnat intr-un caiet com
pletat cu rigurozitate te În
deamnă la zimbet : 28 de se
cunde pe 20 m Uber 1 Numai 
că. atenție, la nouă zile dis
tanță, de Ia cea dinții perfor
manță reținută (27 februarie 
1069) fetița aibiană .mergea" cu 
aproape șapte secunde mai bi
ne, anunțind, parcă, saltul dfe 
mai tirziu. Care nu poate fi 
despărțit de venirea sa In Ca-

gîmnasti- 
de 
in 

ie poate
înalt id- 

perfermanței. ațin- 
fn trtA*» fiola rvș ÎTXl f*" —

olimpice. Există 
pentru atin- 
scop — tradi- 
propice. bază 

specia- 
Dacă

t>ate cele patru 
cote oli-r-'i<-« i 

premios-țp 
acestui 

atmosferă 
materială adecvată, 
liști. tinere talente, 
in I960 Aradul a ades țării 
medalii si puncte olimpice la 
gimnastică si canotaj. In 1934 
această reușită ar potea fi 
depășită prin contribuția tiru
lui. Iar dacă orientările co
recte de acum vor fi continua
te, in 1988 alte discipline vor 
putea continua un progres 
vizibil al mișcării sportive de 
pe meleagurile Aradului și o 
plasare a ei in rindul celor 
mai puternice din țară.

m si la 100 
cu ștafeta 
Liber — .au 
—. Intr-un 
lui Dinamo,

m), la flu- 
dinamovistă. 
fost — scu
fei, campio- 

aniversarea

RAID-ANCHETA LA BAZELE SPORTIVE DIN PLOIEȘTI• . 7
zile și nopți. Nu mai vorbim 
de Sala sporturilor, 
cută spectatorilor 
tivilor din 
localități și 
exploatării 
este mereu 
bine îngrijită.

Ne exprimăm respectul pen
tru munca, pentru dăruirea cu 
care o mină de oameni ai 
AB.S. au făcut toate acestea, 
dar directorul ne răspunde cu 
modestie : 
sin tem 
tră...*

Cu 
Sălii 
baza

(Urmare din pag. 1)

fida varietății și gradului lor 
de dificultate.

Dimineața, pe biroul direc
torului Administrației baze
lor sportive. Teodor Constan- 
tinescu, vedem documentarul 
„Terenuri, amenajări șl do
tări pentru sport", editat de 
C.N.E.F.S. — a cărui utilitate 
vechiul activist sportiv o 
apreciază in mod deosebit — 
precum și cîteva reviste străi
ne de specialitate, al căror 
conținut — cum aveam să ne 
convingem — îl cunoștea bine. 
La Întrebarea „Cum stați cu 
pregătirea bazelor sportive T“, 
tovarășul Constantinescu ne-a 
răspuns cu invitația de a mer
ge să le vedem.

La stadionul „Petrolul", una 
din primele baze in care s-a 
folosit pină și ultimul colți
șor al construcției pentru a 
se crea spații utile pregătirii, 
toate sălile și amenajările 
sclipesc de curățenie și au do
tările necesare, îmbiind 
sportivii mari si mici, să 
folosească din plin, să 

bine acolo și să 
de aceste 
de muncă, 
redus a

pe 
le 
se 

aibă 
veritabile 
Poligonul 

fost renovat,

simtă 
grijă 
locuri 
de tir 
s-au refăcut biutele si bordu
rile de protecție, au fost asi
gurate captatoare pentru 
cuperarea plumbului 
gloanțe, iar spațiul dintre 
nia de tragere și ținte va 
gazonat. creînd o ambianță 
corespunzătoare trăgătorilor.

re- 
din 

’.i- 
fi

In sala de gimnastică, prof. 
Elena Sima lucrează cu o gru
pă de copii șl are cuvinte de 
laudă la adresa gospodarilor. 
„Iată s idee interesantă — și 
ne arată saltelele — de a îm
brăca fiecare colt intr-o bu
cată de plastic, pentru a evita 
tocirea timpurie. Căci sal
telele, Ia colturi se 
Recunoaștem în aceasta apli
carea unei sugestii din docu
mentarea de pe masa directo
rului A.B.S. Admirăm covorul 
mare, pentru „sol", de un 
verde odihnitor, apoi trecem 
în „sala mică", In care se 
vede, de asemenea, mina gos
podarilor. La sala de lupte, 
la cea de haltere sau la sala 
de șah, creată la cererea celor 
din puternica secție a „Petro
lului". care a dat atiția mari 
șahiști ai țârii, la sauna ime- 
najată și ea recent, la sala de 
forță, cu discurile halterelor 
colorate viu („ca In străină
tate, la marile cluburi"), a- 
ceeași grijă pentru curățenie, 
ordine și funcționalitate. Mer
gem apoi la noul teren de 
handbal, cu zgură roșie („e 
mal bună decît bitumul, fiind
că e elastică"), eu o mică tri
bună, ca și la bazinul acope
rit, cu o anexă pentru iniție
re, o adevărată bijuterie, care 
nu ne mai oferă subiect de 
critică, așa cum ș-a intîmplat 
ani de zile. Mecanicul Ion 
Ignat ne arată un utilaj, pe 
cit de simplu pe atlt de util, 
pentru curățat fundul bazinu
lui, rodul frămîntărilor sale de

rup..

binecunos- 
si spor- 

și din alte 
in pofida 

intensive,

Ploiești 
care, 
sale 

frumoasă si foarte

_.,Doar pentru asta 
plătiți. E datoria noas-

amenajările din jurul 
sporturilor, trecem la 
materială a activității 

sportive de masă. Intr-un 
splendid parc, împodobit cu 
florile primăverii, cu Iarba 
de un verde crud, cetățenii 
mari și mici au o bogată arie 
de sport și agrement Tere
nuri de tenis, un lac artifi
cial, cu apă limpede, care iese 
dintr-un puț forat Ungă unul 
din maluri, platforma marcată 
pentru handbal, din fața sălii, 
turnul de lansări cu parașuta, 
ca și alte locuri de joacă și 
sport (parcul e Îngrijit de 
Cpnsiliul popular municipal) 
sînt gata pentru a face față 
solicitărilor intense din sezo
nul cald. Ce păcat că oameni 
din preajmă aruncă ba într-un 
loc. ba în altul, resturi me
najere, ligneane. sobe, crătiți 
uzate si naiba mai știe ce. în 
loc să le ducă unde trebuie, 
poluează frumusețe de parc, 
nesocotind eforturile unor

oamer 
trivă, 

La
Ploieșt 
popică 
haină 
cut m 
panoui 
nă lui 
cu gri 
me, <i 
nicicui 
echipa 
vede 
că „ni 
vopsea 
în cite 
ce fac 
desigui 
adresă) 
finăria 
pune | 
slat 
„copro, 
un fel 
bule > s 

La I 
Voința 
șuti, 
să pri 
este g 
bal și 
teaptă 
pice ei 
tomată 
vis. I 
Crucer 
iar ele 
dru T< 
industr 
o mini 
ță pen 
desfășo 
fizică, 
diminei 
asigură 
Ploiești
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DOUA ZILE
(Urmări din pag. 1)

, ,ln Capitală 
sosească primii 
gazetari italieni 
— nu e nevoie

să 
d«

PÎNĂ LA MECIUL CU ITALIA
ECHIPA OLIMPICA ARATA, PARCA, ALTFEL

[ finală 
n jude- 
1 Sf.
b, Mal
ic, s-au 
e echi- 
k Cluj, 
si mu- 

zultate : 
’anca —

I

au Început 
din cel 80 
care voc scrie 
să faci calcule 

— o carte de cel puțin 800 de 
pagini despre acest meci, <Jacă 
ar fi să legăm - paginile de le 
^Gazzetta dello Sport" ia 
..Corriere della Sere", Unii 
sînt de părere eă in locul lui 
Oriali va juca Marini, dar că 
oricum Gentile va fi omul lui 
Bălăci. (Lucescu nu exclude 
varianta cu Ancelotti) 
sînt contdnei că 
tanță 
Altobelli, care 
Campionatului 
lele abundă, dar știm 
bine, din experiența Mundiale- 
lor, că gazetarii italieni 
absolut toți... selecționeri 
ocazie și Bearzot Însuși, 
s-a organizat conferința 
presă de la Timisoara, a 

să fie pof- 
parte. la un

Alții 
în ultimă tas- 

Bearzoi va apela la 
e golgeterul 

italian. Formu- 
foarte

Ica gazetarii italieni 
tiți undeva in altă 
„Cam pari".

I...B618ni joacă. in' 
bine tenis. El littează 
(păstrind proporțiile)

sînt 
de 

dnd 
de 

cerut

un meci de fotbal e 
nenumărate necunos- 
ales dnd e vorba de 
echipă care poate ciș-

Emilia 
lurești) ; 
Mariana 
milrescu 

Tudo- 
b Judith 
(ambele 
Echipe : 
sate) și

I
I
I
I

Intr-adevăr, 
i ca Vilas 

proporțiile) și are 
lui Borg (cu am- 
*1 cer un time out. 

interlocutor difi
cil. 11 place să vorbească după.

backhand ui

pentru el 
unul cu 
cute, mai 
Italia, „o 
tiga la Rio, care poate bate în
serie Brazilia, Argentina, Po
lonia și R.F. Germania in Spa
nia, dar eare, iată, parcă pentru 
a confirma eă in fotbal orice 
• posibil, mai ales astăzi, ob
ține o remiză dificilă in Cipru, 
adică un rezultat care nu e 
prea depărtat de acel 0—1 eu 
R.P.D. Coreeană, la Middles
borough, in Anglia. Ia campio
natul mondial din 1966". „Spu- 
ne-ne. totuși. „Loți", cum vezi 
acest meci ?“ Se lasă greu B8- 
loni : „Italia e o echipă con
sacrată. E, oricum, in primele 
trei din lume, după toate cla
samentele. Spunînd asta, nu re
nunț desigur Ia ideea că, de
seori, cel care luptă să urce are 
un avantaj psihic față de cel 
care vrea doar să se mențină". 
„Cîte selecții ai în total, Loți?". 
„Simbătă, dacă joc, imbrac al 
60-lea tricou. Bălăci are unul 
in plus și trei ani in minus. 
Sint anii In care eu am fost 
uitat. Cei mai buni ani ai 
mei".

E. Intr-adevăr, un amestec de 
experiență șl tinerețe această 
echipă a noastră. Iorgulescu și 
Klein, Întrebați si ei. răanund 
simultan „17". Fac parte din

generația născută la Berna și 
care a jucat lntr-un an și d- 
teva luni cit Apolzan sau 
Ozon în zece

Jocurile de relaxare se apro
pie de sfîrșit (după-amiază e 
un antrenament In lege). Lu- 
cescu ne spune : pAm citit In
tr-o depeșă France Presse, 
pare-mi-se, că forurile italiene 
au cerut suedezilor să amine 
meciul Suedia — Italia de la 26 
mai la 1 iunie. Si suedezii au 
refuzat, știind că Juventus ar 
putea juca finala CCE la 27 
mai... Sint tare dure relațiile 
In fotbal, astăzi... Suedia, sin
gura învingătoare in Cipru, pi- 
nă acum, așteaptă la eotttpră”. 
Gino Iorgulescu mereu muca
lit, e de părere că italienii au 
souuția de a pierde cu 0—3 la 
Lodz... La care Cirțu, care e 
iute (la vorbă) ca un proverb, 
are o replică mai directă : 
,,Mult mai 
Italia să 
București., 
ar cîștiga 
pionilor".

„Hai să 
Spune-mi 
Gino ne privește puțin descum
pănit. dar nu renunță : „Sint 
convins că dorința noggtră de 
victorie poate fi mai mare de- 
eit faima campionilor mon
diali".

mai
simplu ar fi 

piardă cu 1—0 
Atunci ți Juventus 

in voie Cupa Cam-

ca 
la

lăsăm gluma, băieți... 
si tu, Gino, cum...?"

în aprecierile noastre pri
vind lotul olimpic în actuala 
sa alcătuire nu ne vom lua 

acest scor de 6—3 cu 
a surclasat marți, la 

Vilcea, pe Petrolul Plo- 
Și în iarnă olimpicii au

ire. „La
: n-am 

btimi de 
sute am 
■vele se 
trei zile 
bucurat 

liber", 
•ațle. am 
t. Simți 
t o pe- 
: tine ?
cu

I
I
I
I

I
ine, asa 

| dacă la 
voi 

con- 
I cu to-
blimpia- 
etragerii 
[continua 
Dar nu- 
rforman- 
b antre- 
cei mai 
ng frica 
de ine- 

lecăril in

I
I
I
I

I, dimpo-

ia joc amical, ie verificare U.R.S.S. - ROMÂNIA (echipe de tineret) 2-0 (0-0)
sta<Mon central ; timp frumos ; teren bis ; spectatori — eteca

«000. Șuturi la poartă : u—10 (pe poarcă : 7—5). Cernere : 2—2. An 
marcat c BROȘIN fenta. <ff) șl BOTNIKOV fmta. N).
U.R.SA. : Novikov — Kuznețov, Dolgolobov, Zflomaeovlci. Poznlakov- 

Ștefanov fenta „ 67 PzonlatEi). MEiitarian (mln. M Dotmarov). Bro«ta — 
Mendnkov (min. 4B Botnikov), Tarhanov, Ța va.

ROMANIA : AJexa (min. S6 Lovaș) - MănăiU. Beiodedici. Gheor
ghiu, Eduard — Eftlmle (min. C3 Matei). Movilă, C. De, Căita 
(rata. 65 Minea) — V. Radu {min. 87 Jenei) ----- ‘ ’ — — - -

A arbitrat satisfăcător M. Stupar (UJ..S S.).
Cartonașe galbene : EDUARD, KUZNETOV, MOVILA, MANAILA.
Cartonașe roșii : MĂNAILA Cmta. —

Ra'.ea (min. M Fleici

loviți fără balon. In timp ce 
Mănăilă cete eliminat pentru 
un simplu fault de joc. Der. au 
pierdut, apreciem că evoluția 
fotbaliștilor noștri a fost des
tul de bună. Ei au dominat 
majoritatea timpului Insă au 
greșit la finalizare, căutlnd prea 
mult poziția ideală de sut

Adrian VASILESCU

după 
care 
Rm. 
iești, 
învins la Ploiești cu 5—1, iar 
la Belgrad, cum șe știe, 
totul alta a fost situația, 
de ce marți, după palida 
plică a adversarului, am 
gretat $i mai mult că nu 
asigurat lotului olimpic 
test cu un partener de valoare 
de peste hotare, mai ales că 
era ultimul pînă la meciul cu 
Olanda, de la 27 aprilie. Si in 
aceste condiții Ia Rm. Vilcea 
am văzut, in mare, o cu totul 
altă formație. Echipa olimpică 
arată altfel. Este mai sigură 
pe ea, mai puternică, mai vi
guroasă. Siguranța i-a adus-o 
liberoul Stancu (Iovan 
bule să se străduiască să 
cu acesta un cuplu de un 
randament). vitalitatea 
sporit-o Balint, mereu 
puizabil. forța- de atac a 
mai ridicată, mai aproape de 
cerințe prin prezența lui Văe- 
tuș și Gîngu, acesta din urmă 
un i xemplu de 
ambiție, calități prm c 
arăîaț că vrea să facă 
un exemplu ce 
urmat de toți ceilalți

La Rm. Vilcea. lotul olimpic 
a arătat că in meciul cu Olanda 
se poate conta pe 7—8 jucă 
tori (Speriatu, Stancu, Iovan, 
Balint, Pană, Văetnș, de pil
dă), semnele de Întrebare ră- 
minind la posturile de fundaș 
lateral dreapta, mijlocaș stin
gă și un al doilea vlrf de 
atac. Tlnînd seama de pro
gramul echipei naționale din 
preliminariile campionatului 
european, credem că e posi
bilă integrarea In lotul oHm- 
plc a lui CXrtu și Geolgău 
pentru meciul cu Olanda (am 
zice și de Turca și Coraș, dar 
antrenorul Gh. Staicu nu prea 
e încintat 3e mobilitatea ju
cătorului arădean), după cum

cu
Iată 
re- 
re- 
s-a 
un

tre- 
facă 
bun 
i-a 

ine- 
fost

dăruire, de 
prin care a 
__ ceva,
ar putea fi

pentru postul de fundaș dreap
ta n-ar trebui omis Cojocaru, 
de la Petrolul, care în meciul 
de marți a fost, dacă nu cel 
mai bun, unul dintre cei mai 
buni jucători de pe teren (nu
mai că și el. uneori, ne dezi
ce). Vorbind despre postul de 
fundaș dreapta să spunem că 
e de neînțeles (și de nead- 
mis) modul cum a privit se
lecția la lotul olimpic tîrgmu- 
reșanul Szabo, care nu 
prezentat la Rm. Vilcea. 
avut un caz în familie 
trecută, dar el n-a venit 
lot nici pentru meciul

s-a 
A 

joia 
la 
de 

marți. Cazul trebuie bine ve
rificat, impunîndu-se măsuri 
severe pentru că e v:rba de 
un lot reprezentativ și nici un 
jucător nu are dreptul 
ignore.

Marți seara, olimpicii 
plecat la cluburile lor și 
vor reuni, probabil, cu 
zile înaintea meciului cu 
landa. Așadar, baza pregătirii 
trebuie să se realizeze la clu
buri. Iată de ce antrenorii se- 
Iecționabililor. trebuie să răs
pundă de felul cum aceștia se 
vor pregăti pentru a se pre
zenta în formă maximă. Fi
șele individuale cu care o- 
limpicii au plecat la echipele 
lor nu trebuie să rămînă uitate 
prin sertarele cluburilor. 
Timpul e scurt și se cere o 
colaborare strînsă intre antre
norii echipelor care dau ju
cători și cei de la Iotul olim- 

ca pregătirea să 
cerințele pe eare 
o confruntare in- 

cum este partida 
din preliminariile 

toate acestea 
două me- 

lotul o- 
și Petro-

să-1

au
se

3—1
O-

pic pentru 
continue la 
le reclamă 
ternațională 
ea Olanda 
J.O. Spunem 
pentru că in cele 
duri susținute de 
limpic (cu Chimia 
Iul), deși adversarii au fost de 
valori modeste, au apărui 
destule minusuri în joc, pe 
care antrenorii nu trebuie sl 
le ocolească, să le treacă cu 
vederea-

Constantin ALEXE >
ODESA, 13 (prin telefon). —

Stadionul Central din localita
te a găzduit întîlnirea amicală 
dintre reprezentativele de ti
neret ale 
României, 
cheiat cu 
scorul de 
început de 
prima acțiune ofensivă pericu
loasă a aparținut jucătorilor 
noștri. Chiar în min. 10, V. 
Radu a avut o bună situație, dar 
a ratat. Peste două minute, 
portarul Alexa , s-a remarcat 
respingînd cu piciorul balonul 
expediat de Tarhanov. In min. 
19, Alexa a fost din nou la 
post, reușind să scoată șutul 
lui Tava. Pînă la pauză ■- 
veam să consemnăm alte bune 
situații ale echipei noastre, 
care, din păcate, au fost iro
site, cum s-a Intîmplat în min. 
33, cînd Ralea a luftat la 10 
metri de poartă. !n min. 35. 
clnd șutul lui V. Radu a fost 
reținut de portarul echipei gaz-

Uniunii Sovietice ți 
partidă care s-a ln- 
victoria gazdelor cu 

2—0 (0—0). După un 
partidă echilibrat,

min. 37, din n£>u V. 
min. 43, Ral ea a fost 
in extremis, iar in

plus și a ratat 
de gol. Fotba- 
avut viratul în 
n-au știut să

dă, și in 
Radu. în 
deposedat 
min. 44 Movilă a mai preferat
un dribling în 
o bună ocazie 
liștii noștri au 
avantaj, dar 
profite.

La reluare, jucătorii sovie
tici sînt în ofensivă si în min. 
47 Tarhanov a șutat de la 25 
de metri în bară. Iar BROȘIN 
a reluat în gol. în min. 69 
Minea a avut o bună situație 
de a egala, a ezitat. însă, a 
fost și obstrucționat și acțiunea 
a rămas fără rezultat. In min. 
81 C. Die a reluat spectaculos, 
cu capul, de la 6 metri, 
balonul a 
bara. In min.
acțiune mai periculoasă a gaz
delor, BOTNIKOV a înscris din 
centrarea lui Tarhanov. în fi- 

.nal, partida capătă un accent 
de duritate. Movilă și Fișic sint

Insă
trecut razant țu

86. la a doua

In turneul final al Campionatului european de juniori I

FORMAȚIA NOASTRĂ VA JUCA ÎN GRUPA DE LA LONDRA
7

• Pregătiri in ritm susținut • Echipa României va avea de înfruntat 
adversare puternice : selecționatele Iugoslaviei, Greciei și Italiei

Văsîi, Hagi, Topolinschl șl Bo- 
baru se vor. pregăti în București.’ 
la 24 aprilie este prevăzut meciul 
eu Dinamo Victoria, după care. 
In perioada. 25 aprilie — 7 mal, 
iotul va efectua un ultim stagiu 
de pregătire înaintea plecării 
spre... Intîlnlrea cu adevăratele 
examene ale echipei, cele ala 
turneului final. „Primul meci — 
spunea Pigulea — il vom susține 
la 13 mal in compania selecțio
natei iugoslaviei, care a obținut 
calificarea in extremis in fața 
juniorilor unguri. Dbuă zile mal 
tlrziu, In 15 mai — partida cu 
Grecia, iar in 17 mai vom tntilnl 
Italia. După cum se vede, meciuri 
toarte grele, Iugoslavia și Italia 
fiind reprezentantele unor soc- 
cere de prima categorie valorică. 
Dealtfel, ca in orice turneu final 
de campionat european sau mon
dial, nici un meci nu mai poate 
fi ușor. Dimpotrivă, se va juca 
pentru orice punct, pentru orice 
gol, care poate însemna enorm 
într-o întrecere atît de echili
brată, cum se anunță și această 
a 36-a ediție a fostului turneu 
U.E.F.A., care reunește cele mal 
bune echipe din Europa".

Mal subliniem, în încheierea 
selecționata 

faoe parte din . grupa 
cărei meciuri sînt pro- 

la Londra pe terenurile 
Watford, Aidershot, 

Orient și Tottenham.

priej de rodare a echipei. Mal 
mult, am considerat util ca pînă 
la 17 aprilie echipa să parcurgă 
un ciclu de meciuri asemănător 
celor din turneul final, cu par
tide programate la distanțe scur
te, care vor supune pe jucători 
unor eforturi deosebite. Cum in 
acest timp campionatul divizionar 
„A" este întrerupt pentru meciul 
eu Italia, campioana lumii, 11 vom 
avea la dispoziție și pe cei trei 
jucători promovați Pe prima sce
nă a fotbalului nostru, mijlocașii 
Mateuț șl Hagi șl portarul Stin- 
gadu. Mă bucur mult eă brașo
veanul a apărut timp de o repri
ză ta poarta echipei naționale, 
In medul amical de duminica 
trecută. Sper ea acest fapt să-l 
dea șl lui aripile necesare pentru 
a zbura dt mai sus, cum s-a ln- 
tlmplat și cu Hagi în iarnă. Pen
tru acești copil este un lucru for
midabil să știe că sint vizați pînă 
șl de antrenorul primei echipe a 
țării, In acest sens Mircea Lu- 
eescu fădnd ce n-a făcut pînă 
acum nld un antrenor al „națio
nalei"...

Ce va urma după încheierea 
ridului de cinci meciuri cu di
vizionarele „B“ ROVA Roșiori, 
Automatica, Autobuzul, Metalul și 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 7 în
tre 17 și 24 aprilie, Stîngaciu, 
Barba, Iasko, Bus, Veleanu, Me- 
zaroș, Cirstea, Szel, Bănuță, A- 
chlm, Mateuț, Bica, Săndoi, Măr
gărit, Mihall, Musznay, Țlriea,

1—1 la Larnaka și S—0 la Rm. 
Vilcea, 6—1 soor general. Aoesta 
este bilanțul oficial de pînă acum 
M primei noastre selecționate de 
juniori. Bilanțul primei etape, 
aceea a calificării din prelimi
nariile Campionatului european 
I cu echipa similară a Ciprului. 
In lamă, după acel prim meci 
din insula mediteraneană. Marcel 
Pigulea, antrenorul principal al 
echipei, refuza să considere ca * 
sigură calificarea, deși „H"-lu‘. 
nostru H era suficient și un 4—0 
pe teren propriu. „Pentru eâ 
fotbalul cipriot a progresat mult, 
lax cele două rezultate de 1—1 
din C.E. de seniori, eu Italia și 
Cehoslovacia, «pun mal mult de- 
dt orice alt argument. In retu
rul de la Rm. VUcea, Insă, echipa 
a vrut mult aă tranșeze repede 
disputa, a jucat bine, mult mal 
bine ca la Larnaka. a jucat așa 
cum aș dori eu să joace șl In a 
doua pane a cursei. In turneul 
final din Anglia, turneu pentru 
care am și Început pregătirile 
chiar din ziua următoare obține
rii calificării"... •

Intr-adevăr, a doua zi după 
acel 5—0 cu Cipru, echipa s-a 
deplasat la Rm. Sărat și a Învins 
cu 3—1 o selecționată a Republi
cii Democrate Germane. Apoi 
și-a reluat meciurile din cadrul 
seriei a Il-a a Diviziei „B“, în 
care pe parcursul toamnei tre
cute, a obținut riteva rezultate 
deosebite : 5—4 cu Șoimii I.P.A. 
la Sibiu. 4—1 cu Pandurii la Tg. 
Jju 5—2 cu Precizia la Săcele, 
4—1 cu Carpați Mir șa, 2—1 cu 
Gaz metan etc.

„Jocurile acestea, cu adversari 
puternici, constituie un excelent

de crezut, dacă vedem ce con
diții oferă cei de la Voința.

Citim o firmă din tablă de
cupată :

BAZA SPORTIVĂ .TÎNĂRUL 
PETROLIST"

RBAFINA IA „VEGA" 
PLOIE TI

Cu puțină imaginație, desci
frăm... șarada, 
dreapta, arată 
nul de fotbal 
vrea o pistă 
pjea. Se lucrează la tribună, 
folosindu-se tot felul de fiare 
recuperate de la demolările 
din oraș, iar 4 tineri. între 
care Marian Teodorescu, res
ponsabil cu munca patriotică 
in • Comitetul U.T.C.. și-au 
propus (treabă deloc ușoară) 
să facă ceva la pistă. Loc 
este destul lingă terenul 
fotbal, tineri sînt destui 
„Vega“, dar nu se vede 
rlnța de a extinde și la 
sporturi preocupările

L I.U.C. 
I sport și 
Isemenea, 
E-au fă- 
Ist uitate 
I îndeam- 
pescifrăm 
I de vre- 
tem afla 
Lplaudind 
i se mai 
asigurări 

p. nițică 
sint

Lr vedea, 
zolvat și

— Ra- 
ea de a 
Iacă 
Iera 
Li.C. 
bare 
oate.

1 A. 8. 
ble retu- 
t e gata . . . ____  _ ________
ija largă — să zăcem —, gropi pentru
de hand- ............................... ....
t iși aș- 
a de po- 
ilație au-

ceva de 
iției, Ion 
colo-colo,

Alexan- 
i Liceul 
ie obicei 
cunoșfin- 

aici iși 
educație 

nultă, de 
ra“. ne 
:.m.e.f.s. 
și este

Popicăria, din 
bine, dar tere- 
și ceea ce se 
de atletism nu

ceva
pe

tre-

mai 
de 
la 

do- 
alte 

sporturi preocupările asocia
ției. Altfel s-ar fi amenajat 
spații pentru volei și handbal

sărituri și cite altele. Gardul 
de beton care împrejmuiește 
locul a fost rupt pe o porțiu
ne bună de cei care îșl aduc 
oile la păscut pe gazon, 
cum se vede treaba, 
deranjează pe nimeni, 
cum si groapa pentru 
zin descoperit a fost 
baltă, datorită unei țevi 
sub cazmale, care 
să... etc. etc.’ Iată că, deși cam 
dosnică, baza își dezvăluie lip
surile, adică nu lipsurile ei, 
ci ale celol ce răspund de ea. 
> Terenul asociației sportive 
Flacăra era un fel de „oaie

dar, 
asta nu 

După 
un ba- 
lăsată... 

ivite 
urmează

am a- 
indus- 
pentru 
era in

neagră" între bazele ploiește- 
ne. Deși numai la doi pași de 
întreprindere, terenul era in 
paragină, ceea ce a atras cri- 
ticile organului sportiv mu
nicipal și recent 'la ședința cu 
președinții asociațiilor din 
oraș. Spre surprinderea chiar 
și a președintelui C.M.E.F.S.. 
se și luaseră măsuri, astfel că 
terenul capătă Înfățișarea nor
mală.

Dintre bazele școlare 
Ies pe cea de la Liceul 
trial de chimie nr. 4, 
simplul motiv că... ne
drum. O mare platformă bitu- 
minată oferă posibilitatea 
practicării handbalului, bas
chetului, voleiului și. din cite 
am văzut, fotbalului in... te- 
niși. Pot juca simultan 6—7 
perechi de echipe. De jur-îm- 
Brejur e o pistă de atletism 
lungă de 330 de metri, cu 4 
culoare.. Terenul arăta bine, 
dar pista avea nevoie de câ
teva greble și de încă un 
strat de zgură. Subiect de 
critică ? Doar la prima vede
re, pentru că directoarea li
ceului. prof. Magdalena Anto
nescu. ne-a condus la o nouă 
arie sportivă cu care vor 
Înzestrați cei peste 100C 
tori operatori chimiști 
tomatiști, 
nis cu 6 
adine, au 
piatră de 
zgură cu 
pentru drenaj și Ia ora cînd 
apar aceste rinduri este 
proape sigur că muntele de 
zgură de alături s-a așter
nut în strat fin pe cele 6 spa
ții de joc.

ȘTIRI • MECIURI AMICALE

fi 
vii- 
au- 
te-

de 
Si 
de

săpat
un complex 
terenuri. S-a 
fost puse straturi de 
diferite calibre, apoi 
granule mari, toate

a-

■ O rectificare privind brigada 
de arbitri de la meciul de Divi
zia .A" Jiul — Sportul studen
țesc, din etapa de marți 19 apri
lie. Partida va fi condusă la 
centru de O. ștrenz (Oradea), 
iar la linie de Constantin Pădu- 
răriței (Oradea) și I. VeSea (Cra
iova).
• INDUSTRIA SÎRMEI C. TUR- 

ZII — F.C. OLT Z—l (2—1). Joc 
frumos, clștigat la limită de di
vizionara .B“. Au marcat : Co- 
lojl (min. 37) și VI dl can fenta. 40) 
de la localnici, respectiv State 
fenta. 38). (P. Țoaea — coresp.).

F.C.
.B".

• C.S.M. REȘIȚA — A.S.A. TG. 
MUREȘ 1—1 (0—1). Autorii golu
rilor : Biro I (min. 45), pentru 
oaspeți, și..............
m), pentru 
coresp.).

Uțlu (min. 72 din 11 
gazde. (P. Fuchs —

__  subliniem, 
acestor rinduri, că 
noastră - ' 
„A", ale 
gramate 
Reading,
FuJham, _________
Meciurile din celelalte grupe se 
vor desfășura la Birmingham, 
Liverpool șl Leeds.

Laurențiu DUMITRESCU

ADMINISTRATIA DI STAI LOTO PRONOSPORI INFORMEAiA
astazi ultima zi de 

PARTICIPARE !

Pentru particlpantil care 
«l-au procurat Încă bilete, . 
cum si pentru cd ce doresc să-ți 
sporească «ansele de mart suc
cese la tragerea obișnuită Loto 
a acestei săotănr.îni, se reamin
tește că numai astăzi mai pot 
juca numerele preferate. MAI 
MULTE VARIANTE — MAI 
MULTE POSIBILITĂȚI DE CÎȘ- 
TTGURI IN AUTOTURISME ȘI 
IMPORTANTE SUME DE BANI!

nu 
pre-

LA
DIN

I :

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES
13 APRILIE. EXTRAGEREA
14 34 24 26 7 40 ; EXTRAGEREA 
a D-a : 22 36 25 38 31 L Fond to
tal de cîștlgurl : 1.523544 lei, din 
care 500.000 lei, report la cate
goria 1.
• CIȘT1GURILE TRAGERII EX

CEPȚIONALE LOTO DIN 3 A- 
PR1L1E. Cat. 2 : 2 variante 100% 
a 26.118 lei sau la alegere o ex
cursie de 2 locuri în R.D. Ger
mană sau R.P. Bulgaria șl _ dl-

ferența în numerar ; și lfl varian- 
te 25% a 6.530 lei ; cat. 3 : 8
variante 100% a 10.685 lei sau o 
excursie de 1 loc In R.D. Ger
mană sau R.P. Bulgaria plus 
diferența in numerar și 34 va
riante 25% a 2.671 lei ; cai. 4 : 
122,75 a 1.436 iei ; cat. 5 : 227.50 
a 775 lei ; categoria 6 : 436.50 a 
404 lei ; cat. 7 : 631,75 a 200 lei; 
cat. 8 : 3.742,75 a 100 lei. Cat. 
A : 2 variante 100% = Autoturis
me Dacia 1300 ; cat. B : 4 va
riante 100°,ro a 8.625 lei sau la 
alegere o excursie de 1 loc in 
R.D. Germană sau R.P. Bulgaria 
plus diferența In numerar și 8 
variante 25% a 2.155 lei ; cat. C: 
14,25 a 3,630 lei ; cat. D : 111 a 
466 lei : cat. E : 1.261,75 a 100 
leL Autoturismele „Dacia 1300“, 
de la categoria A : au fost cîștt- 
gate de Kaxoly Bartha din Co
muna Săcuieni Jud. BUhor șl Du
mitru Crlstea din Comuna Greed 
Jud. Tulcea, iar ciștigurile de 
cat. 2, In valoare de 26.118 lot 
fiecare a fost obținute de^ 
Gheorghe Hays din Pitești șt 
Eugenia Fillpescu din CăMnasL i



DINAMO BUCUREȘTI - CONSTRUCTORUL ARAD 27-26
IA HANDBAL MASCULIN

în sala Floi'easca din Capita
lă s-a disputai, ieri după-amia
ză, întilnirea masculină de 
handbal dintre echipele Dina
mo București și Constructorul 
Arad, contind pentru etapa a 
XX-a a campionatului Diviziei 
„A“. Dinamo a cîștigat cu 27—26 
(15—12), la capătul unei dispu
te in care, deși au condus tot 
timpul, bucureștami au fost 
surprinși, spre final, de repli
ca dirză a partenerilor. Mu es
te însă mai puțin adevărat că 
elevii lui Ghițâ Licu și Valen
tin Samungi 
greșeli, atît 
apărare.

Din min. 7 
bucureștenii 
detașeze prin prestația 
bună a lui Grabovschi (care a 
marcat 4 goluri consecutive) Sl 
Bedivan. Se părea, la scorul de 
18—12 in favoarea lor (min. 37), 
că dinamoviștii urmăresc doar 
să cîștige la un scor mare.

au 
in ;

al 
au

In campionatul mondial de șah

[ comis 
atac cit

meciului 
început

multe
si în

(4—4) 
să se 
foaite

Dar acestor acțiuni ofensive li 
s-a opus — din min. 48 — in 
primul rind portarul arădean 
Omescu. El a fost „pe fază“ 
la multe șuturi ale Iul Durău, 
Roșea și Jianu, punîndu-șl co
legii pe contraatac (înscriind 
chiar el un gol). Refăcînd cîte 
puțin din handicap (dinamovlș- 
tii aveau 8 goluri avans în min. 
47 : 24—16) handbaliștii din 
Arad au ajuns la 25—26 tn min. 
59. Și dacă Cernica ar fl reușit 
lansarea pe contraatac (el a și 
fost incomodat s-o facă, dar 
arbitrii nu au „văzut"), meciul 
se putea încheia nedecis. Au în
scris : Grabovschi 10, Bedivan 
5, Oprea 4, liana 2, Roșea 2, 
Durău 2, Maiei 1, Dogărescu 1, 
respectiv lenea 6, Vasilache 6, 
1st >de 3, Deaca 3, Kolieth 3, 
Ioncscu 2, Cernica 2, Omescu 
1. Au arbitrat cu scăpări V. 
Erban si L N’lcolae (Ploiești).

Ion GAVRILESCU

ÎN CAMPIONATUL OE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

le-a deschis cu adresă și min
gea a circulat pe treisferturl, 
ca intr-o «1 de... duminică.
Nouă eseuri pentru Steaua I 
DAVID - -4 (a jucat excelent), 
CIOAREC (iată un pilier, care 
alături de Opris. ar merita a- 

.tenția responsabililor echipei 
naționale), MOȚ, MURARIU, 
WUICU, TEPURICA (la prima 
sa încercare în Divizia .,A“), 
toți, cîte unul, CODOI, fundaș 
modern, a întregit zestrea da 
puncte a formației militare iz
butind o l.p. + 5 transf. Spor
tul își datorează punctele lui 
COJOCARU 11 (3 l.p. f
transf.), C. HARITON 4 (eseu), 
CHICIU 3 (l.p.).

Arbitrul M. Gavricl a con- . 
dus foarte bine formațiile: 
STEAUA : Codoi — Fuicu, 
David, Vărzaru, I. Zafiescu — 
JEnache, Suciu (min. 60 T. 
Coman) — C. Florea, L. Con
stantin. Murarlu (min. 49 Glu- 
căl la primul său meci în di
vizie) — M. Ionescu, Tepuri- 
că — Cloarec, Moț, D. Călna- 
ru. SPORTUL STUDEN
ȚESC : Milcă (min. 41 Chiciu)
— Cojocaru, Merca, Chiciu 
(min. 41 C. Hariton). Vlntllă

— Paraschlvescu. Pădureanu
— FL Atanasîu, Preda, Miha- 
lache — V, Dumitrescu, Pău- 
nescu — Curea, Girjabu (min. 
65 Bossemmaier), Stanciu.

R. C. GRIVIȚA ROȘIE - 
POLITEHNICA 16 febr. CLUJ- 
NAPOCA 28—13 (12—3). Par
tidă de valoare metîie, in care 
bucureștenii ș-au detașat în 
prima repriză, cînd T. RADU 
a reușit toate cele 12 puncte 
(3 l.p,. + drop) față de t numai 
« 
1.

cînd la fel de convingător ca 
pe vremea marilor ei împli
niri, tot timpul „la mină", cu 
un remarcabil apetit ofensiv, 
concretizat în faze care de 
care mal spectaculoase. cinci 
purtate pînă la capăt, în e- 
seu. Dar și feroviarii bucu- 
reșteni au părut fără comple
xa. etalînd calități ce pot 
duce în timp la construcția u- 
nei echipe redutabile. Acci
dentările foarte dotaților Cap- 
mare (in debutul de partidă) 
șl T. Dumitru (a părăsit sta
dionul pe targa, după un im
pact puternic cu Holban) i-au 
slăbit Rapidului rindurile. Farul 
a trecut, treptat, la conducere, 
punctînd mai întîi prin 
PLLOTSCHI în min. 13, apoi prin 
Ni DINU (fază ireproșabil 
construită de Gh. Florea — 
din nou .el ! — ). în min. 32. 
Primul dintre aceste eseuri a 
fost transformat de V. ION. 
In repriza secundă GALAN 
(revenit acasă) a găsit un cu
loar ideal — eseu în min. 44, 
după care ȘISIU a redus din 
handicap (2 1. p. min. 48 și 
51). Un alt eseu al oaspeților 
în min. 54 : VARGA (fază 
Ene), transformat de V. ION, 
o altă l.p. (ȘISIU — min. 57) 
șl o ultimă acțiune dusă pînă 
în but, în min. 78, de BO- 
GHEANU — eseu, transformat 
de ION. Dar și Rapidul a fost 
foarte apriape de un eseu. A 
condus satisfăcător buzoianul 
Gh. Voinea, prezent pe faze, 
dar i cu unele inexactități-

Geo RAETCM
detașat în

12 puncte

(RÂCEANale oaspeților
p.). Dar „joc adevărat" nu 

a fost deelt după pauză, cînd 
ambele echipe s-au „văzut" 
pe rind. Mal lntîi RADU a 
mal adăugat celor 12 puncte 
ale sale alte 6 (1. p. + drop), 
apoi clujenii au o neașteptată 
revenire, exprimată orin 2 e- 
seuri frumoase: PETRICAN
șl MARCU (primul transfor
mat de RACEAN), fa fine 
MACANEATĂ și BENEDEK 
realizează Ia rîndu-le două e- 
geuri, RĂDU a transformat • 
odată. Excelent arbitrajul con- 
stănteanului C. Stanca.

Olmîtrîe CALLIMACH1

ȘTIINȚA CEMIN BALA 
MARE — C.S.M. SIBIU 13—9 
(7—6). Gazdele au fost superi
oare pe grămadă șl au cîștigat 
majoritatea tușelor. Oaspeții 
s-au apărat cu destul succes.

A. CRIȘAN, coresp.
ȘTIINȚA PETROȘANI — 

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 9—0 (0—0). Joc echilibrat 
Ia început, dominat apoi ușor 
de gazde.

T. CORNEA, coresp. 
RULMENTUL BIRLAD — 

DINAMO 0—25 (0—9). Joc fru
mos, în care dinamoviștii su
periori pe toate compartimen
tele au marcat 4 eseuri.

GLORIA PTT 
POLITEHNICA 
(13—3).

în clasament, nici o modifi
care notabilă î 1. STEAUA 
52 p. 2. Dinamo 48 p. 3. Fa
rul 48 p (un joc mai mult), 
4. Știința Petroșani 41 p, 5. 
Grîvîța Roșie 39 etc.

ARAD —
IAȘI 16—S

RAPID — FARUL t-n 
(0—10). Meci de toată frumu
sețea. Sigur, echipa Litoralu
lui a fost în prim-plan. ju-

MARGARETA MUREȘAN A ÎNTRERUPT IN AVANTAJ
Bad Kisingen (R.F.G.) a 

reluat meciul dintre ma- 
maestre Margareta Mure- 
și Lidia Semionova, con- 
pentru sferturile de fi- 
ale turneului candidatelor

cu

CALENDARUL 
VIITOARELOR

La 
fost 
rele 
șan 
tind 
nală
la titlul mondial de șah, 
desfășurarea celei de a 8-a par
tide. După o dispută animată, 
in care Margareta Mureșan (cu 
negrele) a jucat deosebit de ac
tiv în toate stadiile partidei, s- 
ceasta t-a întrerupt, la mutarea

TURUL CICLIST
NIEDERS ACHSEN

Mt'NCHEN, 13 (Agerpres). 
— Etapa a 4-a a competiției 
cicliste internaționale ..Turul 
Niedersachsen", disputată pe 
traseul Oldenburg — Enden 
(128 km) a revenit rutierului 
sovietic Dainis Liepins în 
3h0â:21. In clasamentul gene
ral conduce Liepins. urmat la 
23,0 de olandezul Van VlieL 
Mircea Romașcanu se află pe 
locul 10, la' 4:28. în clasamen
tul pe echipe lideră este for
mația R. D. Germane, urmată 
de U.R.S.S., Olanda, selecțio
nata Nied_ersachsen. Româ
nia, Polonia. R. F. Germania. 
Cehoslovacia. Austria. Suedia 
etc.

46, cu avantaj pentru repre
zentanta țării noastare.

Jocul va ti continuat azi 
după-amiază. Pînă atunci, sco
rul general al întîlnirii este de 
4—3 în favoarea Lidiel Semlo- 
nova.

La Alicante, în Spania, tn 
meciul dintre Zoltan Ribîi și 
Eugenio Torres din cadrul 
iferturilor de finală ale cam
pionatului mondial, partida a 
cincea s-a terminat cu victo
ria lui Ribli care conduce cu 
3—2 (precedentele patru par
tide au (ost remize).

în meciul feminin dintre 
Naryi Alexandria șl Tatiana 
Lemaciko partida a patra a 
fost întreruptă la mutarea a 
40-a. în prezent scorul este 
de 2—1.

MARI COMPETIȚII 
ATLETICE

HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI
LA C. E.

FRAGA. — Federația ceho
slovacă de specialitate a defini
tivat lotul care va participa la 
campionatele mondiale 
chei De gheată (grupa 
gramată Incepind de la 
lie tn R. F. Germania, 
fac parte, printre alții, ______
Kralik, fundașii Svoboda, MusiL, 
Benak, Chahna sl atacanțli Lala, 
Ccrnik. Li ba. Richter, Pasek,
Cerny, Ruzicka sl SvoziL

de ho- 
A), pro-

16 aprl- 
Din lot 
portarul

Nici nu .-a desfășurat tacă 
cea dîntîi ediție a campionatelor 
mondiale de atletism sl iată au 
Sl apărut pretendenții la organi
zarea întrecerilor, viitoarei ediții, 
cea din 1987. Esce voroa de Ro
ma, Indianapolis și Londra. Ale
gerea va Ii tăcută anul viitor, 
cu prilejul unei reuniuni mon
diale a Federației internaționale 
de atletism, care va avea loc la 
Roma, Intre -12 sl 24 aprilie.

In legătură cu nitorul calendar al atletismului, Ir. “ ' 
clolo, președintele __  __
tic international, a tăcut cunos
cute citeva late : 
mondiale de eres _ __  _
New York, 1985, la Lisabona In 
1936 probabil la Lausanne ; cam
pionatele europene tie sală — 
1984 ta Goteborg, 1985 — există 
trei candidaturi : Paris. Atena sl 
un oraș din Spania.

In ceea ce privește campiona
tele mondiale dc Ia Helsinki (7 
—14 august), de oe acum an 
fost vlndute toate biletele de in
trare șl 126 de federații națio
nale au făcut înscrieri ferme da 
participare (alte citeva o vor 
face tn zilele următoare !).
• La Shreverport, ta S.U.A.. studentul Michael Taylor, de la 

Green Oask, a alergat 100 m In 
9.8 s. Performanta, deși supe
rioară recordului mondial, nu va 
fa omologată, deoarece a fost 
cronometrată manual (noul re
gulament cere obligatoriu crono
metrajului eteclronlc) sl a lipsit 
anemometrul pentru măsurarea 
târlei vîntulul. Rezultatul tas A 
rămîne ...rezultat I

Primo Ne- 
forului atle-
campionatele
- în 1984 la

stop-cadru THOMAS MUNKELT -HURDLERUL DE AUR

Thomas Munkelt pe podiumul „europenelor* de la Budapesta, în
cadrat de Arto Brygpare ți Andreas Oschkenat.

Telefoto : M.T.L — Agerpres

Alergătorul peste garduri Tho
mas Munkelt, din R. D. Germa
nă, este de mal multi ani unul 
dintre cel mal buni specialist! 
mondiali al cursei de 115 mg si. 
in orice caz. cel mal valoros intre 
concurențll europeni. Pledează tn 
acest sens sulta sa Impresionantă 
de victorii si rezultate de Înaltă 
valoare pe care le-a Înregistrat 
cu precădere In marile con
cursuri

Thomas z-a născut la Zedletz.

la 3 august 1933. El are 115 cm S 
cintareste 80 kg. Este student la 
stomatologie, practică atletismul 
de 11 ani si este pregătit de an
trenorul Frank Rudiger.

Frlmul său mare succes a fost 
cucerirea titlului de campion 
european in 1974, la Roma, per
formantă pe care avea s-o re
pete in 1973. la Praga, si in 1981, 
la Atena. In acest interval de 
timp a fost campion european 
de sală, in 1977 la San Sebas-

tian. în 1973 la Milano, în 1979 la 
Viena si, în completare, anul 
acesta, la Budapesta, cînd a în
registrat și un nou record mon
dial indoor, la 60 mg cu 7,43 s.

în „Cupa Europei", în finală, 
evident, în 1975 la Nisa, a fost al 
doilea, în 1977 la Helsinki a fost 
însă cîștigător, ca șl în 1979 la 
Torino. Dar cca mai valoroasă 
performantă a sa rămine, indis
cutabil, titlul olimpic, pe care 

A-a cucerit în 19(;0, pe marele sta
dion de la Lujniki, din Moscova.

Iată acum evoluția rezultatelor 
sale la 110 mg : 1971 — 14,:, 1973 
— 14,0, 1973 — 13,5, 1974 — 13,5, 
1973 — 13,45, 1976 — 13,44, 1977 — 
J3.31, 1978 — 13,50, 1979 — 13,42, 
1980 — 13,39, 1961 — 13,G3, 1982 — 
13,53.

Pentru acest î 
cursuri, obiectivul 
constituie, desigur, 
prima ediție a ___,_______
mondiale, de la Helsinki în dru
mul către prima tieapU a podiu
mului de premiere, Thomas Mun* 
Kelt va avea de înfruntai con
curența puternică a cubanezului Alejandro Casanas, a americani 
lor Greg Foster, Willie Gault, 
Larry Cowling, a sovieticului An
drei Pucikov, a finlandezului 
Arto Bryzgare, „omul casei". A- 
bia după Helsinki gindurile 1 s« 
vor îndrepta spre Los Angeles.

sezon de con- 
principal H 
victoria la 

campionatelor

Romeo VILARA

DE PRETUTINDENI
• Golurile lut Juventus In meciul 
cu Ascoll (3—0), desfășurat du
minică, au fost marcate de Rossl 
(Z), Bettega, Tardelll șl Platini.
• Meciuri restante în campiona
tul Angliei s Coventry — Liver
pool 0—0, Luton Town — Birmin
gham J—1. • In diferite
grupe ale „Cupei Libertadores" 
s-au desfășurat alte meciuri : 
Wanderers (Uruguay) — Naclonal 
(Paraguay) 3—1, Estudiantes — 
Colo Colo 4—L • După eșecul 
suferit acasă de Bohemian» 
Praga In fața echipei Anderlecht, 
In prima manșă a semifinalei 
„Cupei U.E.F.A.", antrenorul 
Tomas Pospichal și-a înaintat 
demisia. Noul antrenor este fos
tul său secund, Josef Zadina, în 
vtrstă de V> de ani. Jucătorul

Blcowsky a tost cooptat în con
ducerea tehnică a echipei. • Da
niel Passarella da la Florentina, 
a fost accidentat duminică la 
meciul cu Verona. Medicul echi
pei din Florența, prof. Anselml, 
a declarat că jucătorul argenti-

meciurile nu constituie o restric
ție prevăzută tn regulamentul 
FJ.F.A. Dar chiar dacă ele ar fl 
considerate un impediment, fe
derația din S.U.A. poate garanta 
organizarea partidelor — pe tere
nuri corespunzătoare, 
— pe coasta de vest a

O Comisia specială a 
internaționale de fotbal 
a vizitat trei dintre stadioanele 
propuse de. organizatorii mexlca-

gazonate 
țării", 
federației 
(F.LF.A.)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Internaționalul Bettega înscris h» poarte lui Ascoll (5—0). Acesta a 
fost cel de al 3 000-lea gol marcat de Juventur In meciurile de cambaschet • La Rodnice nad 

Labem (Cehoslovacia), tn meci 
amical masculin : Cehoslovacia 
— Ungaria 112—73 (63—39).

CICLISM • Cea de-a 20-a edi
ție a cursei „Marele Premiu 
Phno Cerami", desfășurată la 
Wasmuel (Belgia), a fost clsU- 
eată de francezul Bernard Hi
nault, 209 km In 5h 13700, urmat 
de norvegianul Jostein Wilmann 
la 5:20 șl belgianul Guido van 
Calster la 6:00.

HOCHEI PE GHEATA • La 
Stockholm, In med amical, e- 
chipa Canadei a lnvins-o pe cea 
a Suediei cu 6—4 (2—0, 1—3.
3—1).

HOCHEI PE IARBA • Rezul
tate din ziua a 3-a a „Cupei 
Mondiale" feminine, la Kuala 
Lumpur : Australia — India 3—2, 
Argentina — Anglia 2—1. RJ. 
Germania — U.R.S.S. 2—0, Noua 
Zeelandă — Canada 3—1. Iii

acerași eras se desfășoară sl 
competiția feminină dotată ou 
-Cupa intercontinentală" J Zim
babwe — Singapore 2—0, Spanla 
— Franța 4—0, Belgia — Coreea 
de Sud 2—0, Japonia — Hong 
Kang I—L Irlanda — Austria 
1-4.

RUGBY • La Hilversuni, în 
.Cupa FIRA* (grupa „B"), Por
tugalia a învins Olanda cu 13—6 
(3-3).

SCRIMA • Concursul mascu
lin de floretă de la Budapesta 
a fost cîștigat de Italianul Mauro 
Numa, care l-a întrecut In fi
nală cu 10—7 pe francezul Ple- 
truska. în aasaltul pentru locu
rile 3—4 : Kozlewskl (Polonia) — 
Pezzlnl (Franța) 10—7. • In cla
samentul „Cupd Mondiale" la 
spadă conduce Ellmar Borman 
CR. F. Germania) cu 46 p, ur

mat de Philippe Riboud (Fran
ța) 31 p, Leszek Swomowsld 
(Polonia) 30 p etc.

TENIS • In primul tur al tur
neului feminin de la Amelia Is
land (S.U.A.) : Carling Basset 
(Canada) — Virginia Ruzid 6—3, 
7—6, Bunge — Allen 6—1, 6—1, 
Mandllkova — Horvath 6—4, 6—4, 
Gadusek — Monteiro 6—3, 6—3, 
Rinaldi — Tanvler 7—3, 6—3. • 
In turul n al turneului Inter
național de la Los Angeles, ame
ricanul Sandy Mayer 1-a eliminat 
cu 3—6, 7—6, 8—2 pe australianul 
John Fitzgerald, lair Tim Wilkin
son (S.U.A.) l-a întrecut cu 6—4, 
1—6, 6—3 pe Mark Edmonson (Aus
tralia). Alte rezultate : Gottfried 
(S.U.A.) — Doyle (S.U.A.) 6—L,
6—3 ; Ramirez (Mexic)Gilbert 
(S.U.A.) 7-3, 8—4 ; Tanner
(S.U.A.) - Van Patten (S.U.A.) 
6-3. 8—3.

pionat din Italia, tnceptnd din 192» 1
nian are un traumatism cranian, 
dar starea sa este în afară de 
orice periooL • Federația 4e 
fotbal din S.U.A. a tăcut o con
testație la F.I.F.A referitoare la 
excluderea acestei țări de pa lis
ta candidatelor la organizarea 
turneului final al C.M. din 1986. 
Așa cum a comunicat, F.I.F.A. t 
reținut doar candidatura Mexicu
lui, urmlnd sa eventualele contes
tații ale S.U.A. ji Canadd «ă fie 
discutate de îorul suprem înain
tea ședinței Comitetului Executiv 
al F.LF.A., care va avea loc la 
20 mal la Stockholm. După 
:um relatează „Agenția Trance 
Presse" In oontestațla făcută de 
forul american »e .arată să 
„distanțele prea «tari Intre «ra
țele care ar urma să găzduiască

Telefoto : A.P. — AGERPRES 
nl să găzduiască meciurile tur- 
aeulul final al campionatului 
mondial din 1986.

Comisia a apreciat că arenele 
„Azteca" șl „Mexico", situate tn 
sapltala Mexicului, Întrunesc exi
gențele F.I.F.A., spre deosebire 
le atadlonul din Toluca, declarat 
ralabil numai pentru partide din 
aampionatui local nu șt pentru 
IntUnlri ntemațlonale.

tn continuare, Comisia alcătuită 
fin rest-germanii Hermann Neu* 
aerger. Horst Schmidt, irgentl- 
elanul Carlos Lacoste șl elveția- 
aut Joseph Blatter, va inspecta 
alte t stadioane.
• Ieri ta Gera, tn meci «mlcal 1 

R.D. Germană — Bulgaria t—• 
(1-0).
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