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în vizită la clubul ceferiștilor bucureșteni

RAPID ÎNCEPE SA REDEVINĂ
O FORȚA A SPORTULUI ROMANESC
• Handbalistele nu uitâ „Cupa campionilor europeni" din vitrina clubului<• vali loncscu

Vineri 20 aprilie 1934

Safiu! reprezintă o statornică pasiune a oamenilor muncii din 
întreprinderea de transport București. In imagine, un simultan

nu și a spus ultimul cuvint • Voleibaliștii rapidiști vor sâ formeze noi „garnituri** de aur
Rapid, club de legendă spor

tivă... Iată gîndul cu care 
am pășit, zilele trecute în Com
plexul sportiv din imediata ve
cinătate a impunătorului Pod 
Grant. Și, parcă pentru a ține 
pasul înnoirilor 
din preajmă, în 
Iui și deosebit 
arc de beton și 
cartierului muncitoresc Giulești, 
clubul Rapid se înfățișează 
acum, după mai bine de șase 
decenii de la înființare, ca 
una dintre „citadelele" sportu
lui românesc.

Pentru mulțl dintre iubitorii 
sportului. Rapid incepuse să 
fie doar amintirea performan-

arhitectonice 
special a nou- 
de frumosului 
oțel, simbol al

țelor fotbaliștilor Marian sau 
Filotte, Niky Dumitriu, Puiu 
loncscu sau Ilie Greavu, a 
„garniturilor* de aur ale vo
leiului giuleștean, cu Medianu, 
Plocon și Drăgan, a momen
telor de sărbătorire ale hand
balistelor care, exact acum 20 
de ani, cucereau „Cupa cam
pionilor europeni"...

Dar, o dată cu schimbarea ge
nerațiilor de sportivi, Rapid a 
intrat puțin în conul de 
bră generat, poate, și de... 
lucirile de altădată. S-a 
punct; s-au tras linii ; 
analizat cauze și s-au 
măsuri. Și lată că, așa
spuneam, Rapid începe să re-

um- 
stră- 

pus 
s-au 
luat 
cum

devină o forță a sportului 
românesc. După promovarea in 
„A", echipa de fotbal luptă să 
redevină ceea ce a fost în atît 
de agitata, dar îndrăgită, lume 
a fotbalului.

Handbalistele • antrenorilor 
Grigore Niță și Tiberiu Milea, 
după ce au cochetat îndelung 
cu Divizia „A", iată-le în se
zonul acesta (după o specta
culoasă promovare), în turneul 
pentru locurile 1—6. O fru
moasă revelație ! Se impune 
menționarea cîtorva nume : 
Ana Moldovan, Sevastița Gri
gore, Gheorghița Oprea sau 
Tatiana Ailenei, eleve ale an
trenorului Niță. de pe vremea 
cînd făceau primii pași în 
handbal la C.S.Ș. 2 București.

Numele maestrului sportului 
Haigazun Tursugian se confun-

organizat in cadrul „Daciadei“ susținut de maestrul international 
Parik Stefanov (in centrul imaginii)

Este incontestabil că prin cei 
20 000 de membri ai săi, aso
ciația sportivă a întreprinderii 
de transport din București 
(X.T.B.) se situează printre cele 
mai mari din țară. O asociație 
sportivă de un fel aparte ; pen
tru că ea cuprinde oameni ai 
muncii cu un profil profesional 
de o mare diversitate și cu 
obligații de serviciu care ne
cesită prezența în producție ore 
in șir, ziua sau noaptea, așa 
cum impune traficul rutier în 
primul oraș al țării, prin vas
ta sa rețea de tramvaie, tro
leibuze și autobuze, care trans
portă in 24 de ore cu mult 
peste un milion de călători...

Cînd mai au timp oamenii 
muncii din I.T.B. să-și îngăduie 
momente de destindere, absolut 
necesare după o zi de produc
ție, care înseamnă cel mai ade
sea 12 ore de viață activă ? 
„Și totuși, să nu vă surprindă 
că noi, itebiștii, găsim vreme și 
pentru odihnă activă, prin exer
cițiu fizic, prin sport, ne asi-

gură Nicolae Aldea, președin
tele asociației sportive a în
treprinderii de transport din 
București, care își continuă 
ideea : Șl găsim, pentru că
ne place sportul, pentru 
avem nevoie ' 
liber, pentru 
pentru a ne 
muncă..."

„Daciada", 
sportivă națională, a impulsio
nat și aici tineretul, care deține 
marea majoritate a oamenilor 
muncii, spre exercițiu fizic, 
spre sport, fenomen de masă 
prezent în toate cele 5 exploa
tări, in toate serviciile subor
donate Direcției generale a În
treprinderii. Nicolae Aldea 
făcpa precizarea : din ne
voia de mișcare, pentru 
sănătate. Noi am completa : și 
pentru că tonul în activitatea 
sportivă de masă, în „Dacla-

Tiberiu STAMA

. - cide mișcare în aer 
sănătatea noastră, 
spori puterea de
marea competiție

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

Mihail VESA

este ur

Dinamo București este aproape de al 14-lea titlu, iar pentru evitarea retrogradării vor lupta șase echipe

AZI. LA CRAIOVA SI BAIA MARE. ÎNCEP TURNEELE FINALE

Un nou gol înscrii de rapidista Gheorghița Oprea, componentă a 
lotului national de handbal

campionatele Internationale dc sirituri (juniori)

Șl IERI - VICTORII ROMANEȘTI:
ION PETRACHE SI

SIBIU, 19 (prin telefon). 
Ediția a 17-a a campionatelor 
internaționale de sărituri (pen
tru juniori) ale țării noastre 
a oferit frumoasa satisfacție a 
cuceririi victoriei de către re
prezentanții României in toate 
cele patru probe desfășurate în 
compania unor sportivi și spor
tive din alte șase țări. Această 
performanță este realizată pen
tru prima dată în istoria de 
aproape 2 decenii a „interna
ționalelor" noastre de sărituri în 
apă.

In cursul dimineții ultimei 
zile a întrecerilor. Ion Pe- 
traehe (născut In anul 1969) a 
repurtat o splendidă victorie la

CRISTINA SZAKACS
trambulină 3 m. Ion Fetrache 
(elev în cL a VlII-a a Liceului 
industrial nr. 37 din Bucu
rești ț antrenat de prof. Con
stantin Totan) s-a impus (prin 
salturi precise, ținută frumoa
să și intrări de efect) in 
compania valoroșilor sportivi 
din U.R.S.S., R.D. Germană, 
Bulgaria șl Polonia. Nu este 
lipsit de importanță să ară
tăm că Petrache a executat cu 
brio cele 5 sărituri impuse (la 
capătul cărora sportivii români

Campionatul divizionar 
masculin de volei a intrat in 
faza turneelor finale, pe grupe 
valorice. La Craiov* (locurile 
1—6). în Sala polivalentă, și la 
Baia Mare (locurile 7—12), în 
Sala .Dacia*, cei mai buni vo
leibaliști și-au dat întilnire in
tre 20 și 24 aprilie. în grupa 
de elită, se pare că Dinamo 
București își va înscrie din 
nou in palmares titlul de cam
pioană, urmată de eterna sa 
rivală — Steaua. Pentru al 
treilea loc pe podiumul de pre
miere lupta rămîne deschisă, 
cea mai în formă dintre echi
pele Eleond-Dinamo Zalău, 
Explorări Bala Mare sau Uni
versitatea Craiova urmind să 
se înscrie printre laureate. îna
intea turneului final, situația

de la care se pornește 
mătoarea :
L Dinamo Buc.
2. Steaua
3. Elcond-DLnamo
4. Explorări
5. Universitatea
8. Tractorul Bv.

1*
13
U
11
1«
zile

De azi, in sala „Vrancea“ din Focșani

TURNEU INTERNAȚIONAL DE BASCHET
PENTRU CALIFICAREA LA C. E. [cadete]

Azi începe în sala „Vrancea" 
din Focșani un interesant tur
neu internațional de baschet 
pentru calificarea la Campiona
tul european (de cadete). La 
întrecere iau parte reprezenta
tivele Israelului, Olandei și 
României. La competiție par
ticipă și echipa de junioare I 
a țării noastre (în afară de 
concurs). Antrenorii selecționa
tei noastre de cadete vor avea 
în echipă, printre altele. pe 
Roxana Ștefan, Elena Vasile, 
Aurora Dragoș, Violeta Otavă,

Gabriela Petre, Anamaria Gera 
ș.a.

Programul primei zile, de la 
ora 17 : România (j) — Olan
da România — Israel.

, ★
In Sala sporturilor din Ale

xandria va începe duminică 
turneul internațional de baschet 
pentru juniori la care partici
pă echipele Bulgariei, Ungariei 
și României (cu două formații). 
Iată programul de duminică, 
de la ora 10,30 : România A — 
România B, Bulgaria — Un
garia.

1 45:12 43
3 41:24 41 

49:42 34 
43:41 34 
39:48 33 
43:41 32
— vi-

i« 
i»
ii 
ii

22 ii
Z2 
n 
a 
a 
a

Programul primei 
neri, 20 aprilie — este următo
rul : de la ora 15, Explorări — 
Steaua, Eleond — Tractorul și 
Dinamo — Universitatea.

Turneul de la Baia Mare în
cepe sub semnul 
pentru evitarea 
cel puțin patru 
amenințate direct , 
tromureș Tg. Mureș, Calculato
rul București, C.S.U. Alumina 
Oradea și Reîonul Săvineșii, in 
ordinea... amenințării), dar in 
condițiile încrâncenării cu care 
sîntem siguri că se vor aborda

luptei aprige 
retrogradării, 
echipe fiind 

(A.S.A. Elec-

toate partidele de la Baia Ma
re. surprizele pot apărea ori- 
cind. Disputa pentru evitarea 
retrogradării incepe de 
mătoarea situație :

la ur-

T. C.S.M.U. Sv. 22 10 12 39:41 32
4. Șt. Mot. B.M. 22 9 13 37:49 31
9. Relonul 22 8 14 36:51 30

10. C.S.U. al Or. 22 7 15 37:48 29
11. Calculatorul 22 7 15 31:53 29

12. A.S.A. El. Tg. M. 22 
Programul primei 

următorul ’ de la 
A.S.A. F.lectromureș 
Oradea, Calculatorul 
Motorul, C.S.M.U. Suceava 
Relonul.

S 16 23:57 28 
etape este 
ora 15,30, 
— C.S.U. 
— Știința

MARGARETA MUREȘAN
LA SUPERTURNEUL

(Continuare in pag 1-3)

Dumitru STANCULESCU

Atacul dinamovistului Enescu blocat de această dată de Das- 
călu. ajutat de Pentelescu. Fază din ultimul meci Dinamo — 
Steaua Foto : Dragoș NEAGU

BERLIN, 1} (Agerpres). — In 
concursul international de judo 
pentru juniori de la Wittenberge 
(R.D. Germană), sportivul român 
Teodor Pop a obținut victoria la 
categoria 75 kg, după ce l-a în
trecut in finală pe coechipierul 
său Ivan Slmion.

Dintre ceilalți judoka români

s-au mai evidential Ionel Soare 
(68 kg) și Mihai Luca (83 kg), 
clasați pe locul trei la categoriile 
respective.

La competiție au participat ti
neri sportivi din șapte țări: 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.3. șl 
R.D. Germană.

DE LA TBILISI
participante : cam-Printre 

pioana lumii, Maia Ciburdanidze 
și fosta deținătoare a titlului, 

Nona Gaprindașvili
Gelos, parcă, iată că și șahul 

feminin a intrat în „zodia" su- 
perturneelor... O asemenea 
competiție, cu o participare de 
excepție. începe — simbătă — 
la Tbilisi, iar faptul că prin
tre invitate se află compioana 
tării noastre, marea maestră 
Margareta Murcșan, reprezintă, 
fără îndoială, o onoare pentru 
eșichierul românesc.

Din protocolul pe care l-am 
primit de la organizatori, pe ta
bel figurează : campioana
lumii. Maia Ciburdanidze, fos
tă deținătoare a titlului, Nona 
Gaprindașvili, două dintre par- 
ticiDantele la meciurile candi
datelor. Nana Aleksandria și 
Nona Ioseliani, multipla cjm- 
oioană a Iugoslaviei, Milunka 
Lazarevici, prima jucătoare a 
Ungariei, Maria Ivanka. Un 
ounct de mare atracție îl con
stituie. firește, prezența tinerei 
mari maestre suedeze. Pia 
Cramling. care deține cel mai 
bun Elo mondial (2 405 p.). par
ticipă rar la concursurile fe
minine, preferind să se în
treacă (nu fără succes) in cele 
cu bărbații.
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UN CERTIFICAT DE ÎNCREDERE
IN ANTRENOR

Antrenamentul era in toi, 
cina am intrat, intr-o după- 
amiază obișnuită, tn fosta ha
lă a pieții din Sibiu, acum 
sala de sport « C.S. Școlar, 
mereu neincăpătoare la me
ciurile găzduite la sfirșit de 
săptămină. Bănuiam că îl voi 
găsi acolo pe inimosul și pă
timașul voleiului, profesorul 
Mareș Gheorghiță. Șl nu am 
greșit. Nimic neobișnuit pen
tru un dascăl de sport care, 
așa cum singur remarca 
fesorul Gheorghiță, „își 
trece aproape toată ziua 
laboratorul său".

Lecția decurgea firesc, 
tema atacului, de ambele 
părți ale fileului, iar dască
lul, cu ochiul versat, le fă
cea fetelor din grupa de în
cepătoare corecturi: la exe
cuția paselor, pe care le dă
deau cu rindul, la săritură șl 
execuția loviturii de atac. Cu 
multă atenție să nu se for
meze deprinderi greșite. ~ 
margine, insă, citeva 
doace jucăușe făceau 
cu... peretele, trăglnd din cînd 
tn cînd cu ochiul la profe
sorul ocupat cu fetele din te
ren, mai mari cu cîțiva ani 
decit ele. „Cine sînt fetițele 7”, 
l-am întrebat pe antrenor. 
„Nu le știu decît numele mic" 
— îmi răspunde, apoi le chea
mă mai aproape, adăugind : 
„Sînt nelipsite de la antrena
mente. vin singure, de prin 
apropiere, dar șl din margi
nea Sibiului. Și, fiindcă tot 
vin cu atîta dragoste, frumos 
echipate, le fac program zil
nic. Sînt bucuroase nevoie 
mare și Iau în serios lucrul". 
Fetițele stau tn fața noastră 
nedumerite, întrebătoare. „Ci
ne sinteți voi la întreb. O

pro- 
pe- 

în

pe

Pe 
ghin- 
pase

fetiță mai zglobie și vorbă
reață răspunde: „Eu sînt 
Roxana Romaniuc și ea e so
ra mea, Larlsa. Eu am opt 
ani, iar Larlsa este cu un an 
mai mare"... Larisa continuă: 
„Eu sînt în clasa a ni-a la 
școala unu, Iar sora mea în- 
tr-a doua, tot acolo. Ea e 
colega mea Diana Mlădin, dar 
eu sînt prietenă cu Mirela 
(n.n. — Popoviciu) șl Anlșoa- 
ra (n.n. — Beșta) de la e- 
chlpa mare". Profesorul se ri
dică de pe banca pe care a- 
bia se așezase și o invită pe 
Larisa să facă o demonstra
ție de pase. Mingea zboară 
frumos din degetele-i elastice, 
dar profesorul o mai mustră 
din cînd tn cînd: „Pasa mai 
sus, și mai sus, nu ciupi min
gea, îndoaie genunchii". 
corectura se face imediat. 
acum treceți din nou la 
rete și faceți cîte 500 de 
se...“. Și mingile zboară 
nou spre perete...

Fetele mai mari încheie 
trenamentul cu reprize de să
rituri pe scările ce duc In 
tribună. O dată cu ele, micile 
oaspete urmează același pro
gram. ..De ce veniți mereu la 
sală I", le-am întrebat, tn fi
nal. „Ca să jucăm șl noi la 
echipa mare, ca Mirela și A- 
nișoara... Noi am vrea șl a- 
cum. dar tovarășu' profesor 
zice să mai așteptăm", conchi
de Larisa.

Profesorul Gheorghiță se a- 
muză de răspunsul acesta, 
mulțumit că fetițele vin sin
gure la sală, că visează să 
fie mari sportive. Iar noi ve
deam tn gestul lor un... cer
tificat de încredere tn antre
norul sibian.

Aurelian BREBEANU

St 
„Ei, 
pe- 
pa- 
din
an-

AMBIȚIILE UNEI ASOCIAȚII SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

dă", îl dau chiar cel care au 
dificila sarcină de a organiza 
ți dirija această puternică uni
tate economică socialistă, di
rectorul general, Marin Băl- 
teanu, și directorul tehnic, ing. 
Carol Lang. Primul, fost fot
balist și rugbyst încă din anii 
copilăriei, la Brăila, celălalt 
pasionat voleibalist, animatorul 
acestui sport cu tradiție în 
I.T.B. și în performanță de 
unde au plecat Nieolae Sotir, 
fostul antrenor federal, dr. Du
mitru Medianu, Mihai Chezan 
și alți sportivi cu o prezență 
activă în lotul național. Și, la 
fel. ing. Florin Georgescu, di
rector la „Getax-uri", nelipsit 
de la competițiile de handbal 
organizate sub însemnele ,,Da- 
ciadei", obligat, poate, 
tru calitatea 
secției de 
caz, și în 
jucate ca 
mult, sub

Nu mal 
ramură de sport numără aso
ciația toate reprezentate
la recenta deschidere a etapei 
de vară, desfășurată — prin 
tradiție — în parcul sportiv al 
întreprinderii, amenajat pe unul 
din malurile Lacului Tei. Sute 
de tineri și tinere au marcat 
acest moment de start prin în
treceri de cros, fotbal, volei, 
handbal, popice șah și tenis 
de masă și, separat, prin con
cursuri de orientare turistică, 
pe valea Prahovei. A fost doar 
Începutul activității sportive de 
masă în aer liber. Pentru că 
pe primitoarele amenajări de 
la Lacul Tei au continuat, și 
după acest moment festiv, în-

și pen- 
de președinte al 

resort, dar, în orice 
amintirea meciurilor 
student, nu prea de 
culorile Politehnicii, 
puțin de 10 secții pe

trecerile pe asociație sportivă, 
pentru desemnarea tinerilor 
care vor lua parte la alt mo
ment de vîrf al „Daciadei", 
programat la finele acestei luni, în parcul " - - - -
Străulești, 
de 1 Mai. 
muncii și 
neretului".

„Va fi totodată — ne preci
zează Nieolae Aldea — și o pri
mă verificare a sportivilor a- 
sociației noastre, care se pre
gătesc pentru acțiunile care 
vor avea loc, anul acesta, cu 
prilejul îi»»"’inirii a 75 de ani 
de existență a întreprinderii. 
Aceasta insemnind, printre al
tele, o zi a șahului de masă, 
cu concursuri și simultane sus
ținute de nume prestigioase ale 
eșichierului nostru, în frunte 
cu Florin Gheorghiu, concursuri 
la sporturile tehnico-aplicative 
(pe platoul I.T.B. Titan) in ca
drul cărora vor evolua și re
prezentanții secției de auto- 
moto, o întrecere de orientare 
turistică dotată cu „Cupa mun
ților", în memoria lui Victor 
Măciucă, fost itebist, cunoscut 
pionier și animator al acestui 
sport și o inedită confruntare 
sportivă a old-boys din între
prindere...".

Prin urmare. în pofida spe
cificului lor de producție, ite- 
biștii ne demonstrează că pot 
găsi vreme și pentru sport. Și 
aceasta, pentru că, realmente, 
îl iubesc și îi prețuiesc utili
tatea. Mai mult, fiindcă doresc 
ca ambițiile acestei asociații 
sportive cu peste 20 000 de 
membri să devină realitate : 
I.T.B.-ul să se înscrie, și în 
acest an, printre colectivele frun
tașe din Capitală și din țară.

tineretului de la 
în întimpinarea zilei 
Ziua internațională a 
2 Mai — „Ziua ti-

^^CORESPOMDENrilMOSTUl
• LA GALAȚI a luat fi

ință un centru județean de 
pregătire a vîrfurilor sportive 
la calac-canoe. Antrenamen
tele sînt conduse de un co
lectiv de antrenori condus de 
V. Mănăilă și se desfășoară 
pe lacul Cătușa. • FRUMOA
SA ACTIVITATE ATLETICA 
de primăvară la Arad : un 
reușit cros pe malul Mureșu
lui. dotat cu „Cupa primăve
rii" la care s-au întrecut 1200 
de elevi din școlile generale, 
clasele IX—X. Pe stadionul 
Gloria s-a desfășurat tetratlo- 
nul elevilor, la care au fost 
prezente 131 de echipe (clase
le V—VIII). Printre echipele 
remarcate s-au numărat: Șc. 
gen. 4 (prof. B. Biro), Șc. 
gen. 10 (prof. Eugenia Teaha) 
și șc. gen. 8 (prof. Maria 
Cernea). • IN LOCALITA
TEA orașul Nou, din județul 
Satu Mare, s-a organizat o 
reușită întrecere polisportivă 

I în cadrul „Daciadei", la care 
au participat peste 200 de

băieți și fete din satele apro
piate. Au avut loc meciuri de 
handbal, fotbal șl un concurs 
de cros. La handbal băieți și 
la fotbal au cîștigat echipele 
din Orașul Nou, la handbal 
fete formația din Prlbog. La 
cros cei mai rapizi au fost 
Eva Conț (Orașul Nou), Ma
ria Boze (Racșa), Vasile Han- 
drău (Pribog) și Csaba Vass 
(Orașul Nou). • ORAȘUL O- 
ȚELU ROȘU a găzduit, nu de 
mult, un Interesant turneu 
pugilistic, „Memorialul Ne- 
gruțl — Mănescu", la care au 
evoluat boxeri din Drobeta 
Tr. Severin, Hunedoara, Ca
ransebeș, Moldova Nouă și o- 
rașul gazdă. Printre ciștigă
tori s-au aflat: M. Dodea (Mi
nerul Mold. N) — juniori mici
— 48 kg, CI. Pralea (Voința
Caransebeș) ......................
57 kg, Gh. 
țelu Roșu) 
57 kg, Al. 
Hunedoara)
— 63,5 kg,

— juniori mici — 
Sava (Metalul O- 

— juniori mari —
Cheția (Metalul
— juniori mari 
L. Oniga (Con-

Finala campionatului național de șah pe echipe 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI - VIRTUALĂ 

CIȘTIGĂTOARE A TITLULUI
EFORIE NORD, 15 (prin tele

fon). Poate nu gTeșlm spunînd 
că lupta pentru titlul de „cam
pioană 1S84" la șah pe echipe a 
luat sfîrșit cu... runda a 7-a 1 
Greu se va mal schimba ordinea 
primelor locuri în cele două re
uniuni care mai urmează, acum 
după victoria Universității Bucu
rești asupra I.T.B.-ulul, meci 
decisiv pentru desemnarea for
mației care va fi Încununată cu 
lauri. Aceasta va fi, mai mult 
ca sigur. Universitatea, campioa
nă și anul trecut.

Meciul, așteptat ca un mare 
derby, nu a avut — de fapt — 
istoric, I.T.B. fiind lipsită de a- 
portul lui Florin Gheorghiu 
(care a jucat numai 5 runde, 
după care a plecat într-un pe
riplu de open-url peste Ocean), 
tocmai cînd prezența lui era 
mai necesară. La seniori, doar 
Relcher a reușit să cîștige la Ra
dovici. In rest, primul cuvînt 
l-au avut mereu studenții (Iones
cu — Bărbulescu 1—0, Vasilescu 
— Savin 1—0, Ghindă — Ștefanov 
șl Stoica — Pavlov remize, Stan- 
du — Armaș întreruptă, la mas
culin, Polihroniade — Ionescu 
0.5—0,5, Pogorevicl — Teodorescu 
1—0, la feminin, Zamfirescu — 
Marin 0—1, Olărașu — Bădulescu 
1—0. la juniorl-junioare). Scor 
final Universitatea I.T.B.

5.5— 3,5 (3—2, o întreruptă, 1,5—0,5, 
1—1).

De remarcat șl un meci foarte 
dirz între două echipe care vi
zează al treilea loc pe podium. 
Politehnica Iași întrece pe Elec
tromotor Timișoara cu 5,5—4,5 
(4—2, Foișor — Ungureanu 1—0,
1— 1, 0,5—1,5). în celelalte întîl-
niri: Calculatorul — Politehnica 
București 6,5—3,5 (3,5—2,5, 1—1,
2— 0), A.E.M. Timișoara — Petro
lul 8,5—1,5 (4,5—1,5. 2—0. 2—0).
C.S.M. Cluj-Napoca — Vulcan
5.5— 4',5 (4—2, 0,5-1,5, 1—1) șl
A.E.M. Timișoara — Politehnica 
Iași 5,5—4,5, scor final din run
da a 6-a.

tn clasamentul absolut: UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 21 P 
(50 și o întreruptă), I.T.B. 18 
(45,5 și o întreruptă), Electromo
tor 13 (39,5), Politehnica Iași 13 
(39), Calculatorul 12 (36), A.E.M. 
10 (38), Petrolul 6 (27), C.S.M.
6 (23). Politehnica București 4
(29,5), Vulcan 0 (21,5); la mascu
lin: UNIVERSITATEA BUC. 30 (1), 
I.T.B. 26,5 (1), Poli Iași 24; la
feminin: ELECTROMOTOR 11,5, 
Universitatea Buc. 10, I.T.B. 9; 
la juniori-junioare: UNIVERSI
TATEA BUC. șl I.T.B. 10, Elec
tromotor și A.E.M. 9. Campiona
tul continuă vineri șl sîmbătă cu 
rundele a 8-a șl a 9-a.

Radu VOIA

DIVIZIA „B" DE HANDBAL - ETAPA A III-A 
A RETURULUI

Rezultatele etapei a m-a a re
turului campionatului Divizie: 
,.B- de handbal. MASCULIN. Sc
ria I : Comerțul Marina Constan
ța — Arctic Găești 17—13. A.S.A. 
Buzău — Petrolul Teleajen 22— 
23, Dacia Pitești — Universitatea 
București 24—22. Moldosin Vas
lui — Știința Bacău 23—21, Calcu
latorul HRUC București — C.S.U. 
Galați 22—22, C.S.M. Borzesti — 
Nitramonia Făgăraș 38—30. în 
clasament : 1. ȘTIINȚA bacAu 
39 n. 2. C.S.M. Borzesti 32 p, 
3. C.S.U. Galați 30 p... 11. Uni
versitatea București 24 p, 12. 
A.S.A. Buzău 21 p. Seria a H-a: 
Unio Satu Mare — Șuiorul Baia 
Sprie 22—17, H.C. Minaur H Baia 
Mare — Voința Sebeș 33—28, Me
talul Hunedoara — Electromureș 
Tg. Mureș 27—20, Metalul Copșa 
Mică — Unirea Cluj-Napoca 28— 
22. Strungul Arad — Tehnometal 
Timișoara 19—17, Universitatea 
Craiova — Metalul IURT Lugoj 

24—10. în clasament : 1. UNIVER
SITATEA CRAIOVA 35 p. 2. Unio 
Satu Mare 34 p, 3. Metalul Copșa 
Mică 30 p... 11. Unirea Cluj-Na
poca 23 p. 12. Tehnometal Timi-

șoara 20 p. FEMININ. Seria I : 
Filatura Focșani — Textila Do
robanțul Ploiești 12—22 Vulturul 
Ploiești — C.F.R. Craiova 23—18, 
Universitatea IEFS București — 
Chimia Brăila 18—16, Confecția 
Bacău — Precizia Vaslui 18—16, 
Relonul Săvlneștl — Trainica 
Pucioasa 25—11, Carpatex Brașov 
— C.S.M. Sf. Gheorghe 21—25. 
Tn clasament : 1. TEXTILA DO
ROBANȚUL PLOIEȘTI 40 p, 2. 
C.S.M. Sf. Gheorghe 38 p, 3. Re
lonul Săvinești 37 p... 11. Chimia 
Brăila 22 p, 12. Universitatea 
IEFS București 18 p. Seria a H-a: 
Nltramonia Făgăraș — Construc
torul Baia Mare 18—18, Tricotex- 
til Sighet — Textila Zalău 17—15, 
Industria Ușoară Oradea — Chi
mia Arad 24—12, Universitatea 
Farmec Cluj-Napoca — Gloria 
Bistrița 27—30, C.S.M. Sibiu — 
Constructorul Hunedoara 34—18. 
Textila Sebeș — Voința Odorhei 
18—11. în clasament : 1 C.S.M. 
SIBIU 38 r> (golaveraj 375—247),
2. Textila Zalău 38 p (326—216),
3. Tricotextil Sighet 32 p... 11. 
Chimia Arad 20 p, 12. Nltramonia 
Făgăraș 20 p.

C.F.R.

O NOUĂ ETAPA IN „CUPA ROMÂNIEI" LA RUGBY
De azi șl pînă duminică In

clusiv, o nouă etapă în „Cupa 
României" la rugby. Azi, de pil
dă, știința Petroșani va juca cu 
Rapid București (stad. Știința, 
ora 14,15, arbitru Șt. Rădulescu 
— Buc.) în cadrul seriei a H-a, 
T.C. Ind. Midia cu Rulmentul 
Birlad (teren Chimia, ora 9, M. 
Bostan — Buc.) în seria a IH-a 
și R.C. Grlvlța Roșie cu Dinamo 
(stad. Parcul copilului, ora 16, 
Gh. Bucur — Buc.) în seria a 
rv-a.

Sîmbătă este programat un 
singur meci, cel dintre Rapid 
Buzău și Vulcan, din seria a H-a, 
care se va desfășura pe Stadio
nul Tineretului IV din București, 
de la ora 16. Arbitru D. Costea — 
Brașov.

în fine, duminică, în seria a 
IV-a, C.S.U. Construcții Sp. stu
dențesc va juca cu Steaua (stad. 
Tei, ora 10, M. Gavricl — Buc.), 
Unlv. 16 Februarie Cluj-Napoca 
cu Știința CEMIN Baia Mare 
(stad. Babeș-Bolyai, ora 11, C. 
Cristăchescu — Buc.) și Gloria 
P.T.T. Arad cu Politehnica Timi
șoara (stad. Gloria, ora 9,30, M. 
Voina — Brașov), ambele din se
ria I. Meciul Politehnica Iași — 
Farul (6—1) din seria a IH-a, s-a 
jucat în ziua de 6 aprilie.
• în cel de-al doilea med sus- . 

ținut în țara noastră, echipa 
Graham School Liverpool a ju-

cat la Brașov cu juniorii C.F.R.- 
ulul din localitate de care 
dispus cu 14—8 
rugbyști englezi 
întîlnire (ultima) 
pitală (Stadionul 
la ora 15) în compania Locomo
tivei București, campioana de ju
niori a țării.

au 
(7—8). Tinerii 
susțin o nouă 
astăzi, în Ca- 
tineretului, de

De azi, Ia baza hipică din CrJ

ÎNTRECERILE „CUPEI FEDERj

Sezonul oompetițional la călă
rie debutează astăzi, la baza hi
pică din Craiova, cu întrecerile 
din cadrul celei de a XVI-a edi
ții a „Cupei Federației", dispută 
tradițională, la startul căreia se 
vor alinia cel mal buni călăreți 
de la cluburile și asociațiile din 
țară. Pentru competitori. întrece
rile constituie un important cri
teriu de verificare înaintea eta
pelor de campionat și, în plus, 
pentru componenții loturilor na
ționale — posibilitatea de a de
monstra că au folosit asa cum 
trebuie perioada de iarnă.

Particinâ *4 
de la S- --și
biu, C C
C.S.M. —51. 
ș.a. Spre dec 
campionat, d 
Federație:" ci 
caracter de i 
larg, mai a’j

In continua 
ției" sînt ora 
cadrul prîrr q 
tutui repubii 
Și fete, la sa 
alinia tineri 1 
litâtt de afi.-J

Duminică dimineață — autom,

„MARELE PREMIU AL BUCURE'
,,Marele Premiu al Bucureșliu- 

lui" este - -------- .......................
nală in 
românesc. Prima ediție a aces
tei întreceri a avut loc acum 48 
de ani — mai precis la 1 noiem
brie 1936 — și a fost cîștigată, la 
categoria sport, de marele nos
tru automobilist Petre Cristea. El 
a pilotat o mașină „Ford V8“ pe 

a realizat atunci o viteză 
•. de 85,736 km/h.

din 1937, a

o competiție tradițio- 
sportul automobilistic

care ; 
nîedie

Ediția următoare, 
revenit elvețianului H. Ruesch pe 
Alfa-Romeo, iar cea din 1938 din 
nou lui Petre Cristea conducînd 
o mașină BMW. In ciuda faptu
lui că întrecerea, din diverse mo
tive, nu s-a desfășurat an de 
an, ea rămas de tradiție, uneori 
— ca în 1948 și 1949 — „Marele 
Premiu*4 disputîndu-se atît la 
automobilism cît și la motoci- 
clism.

...Competiția, menită să lege fi
rul unei tradiții și să contribuie, 
prin talentul, ...................
jul actualilor 
carea pe noi 
lor mecanice 
s-a desfășurat 
ultimii ani, meritul

măiestria șl cura- 
alergători, la ridi- 
trepte a sporturi- 
din țara noastră, 
cu regularitate în 

organizării

SE REIA CAMPIONATUL
Campionatul Diviziei „A“ de 

popice — întrerupt timp de trei 
săptămâni, timp în care s-au 
disputat meciuri internaționale 
ale reprezentativelor naționale, 
care se pregătesc pentru C.M. — 
se reia mîlne cu disputarea eta
pei a XVI-a. tn programul aces
tei runde au loc o serie de par
tide foarte Importante pentru cla
samentul competiției, ca, de pil
dă : Voința București — Voința 
Ploiești, Voința Oradea — Voința 
Timișoara, Metrom Brașov — 
Voința Galați, Electromureș Tg. 
Mureș — Hidromecanica Brașov
— la feminin. Constructorul Ga
lați — Voința București, Chim- 
pex Constanța — Rulmentul Bra
șov și Constructorul Tg. Mures
— Industria sîrmei Ctmpia Tur- 
zii — la bărbați.
• O serie de partide din ulti

mele două etape ale campiona
tului au fost devansate. Este vor-

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE SĂRITURI
(Urmare din pag. 1)

structorul Hunedoara) — se
niori — 54 kg și D. Ciuciuc 
(Metalul Oțelu Roșu) — se
niori — 63,5 kg. • CEI MAI 
buni JUDOKA din județul 
Sibiu sînt cei de la Carpați 
Mîrșa, care la recentele finale 
județene au cîștigat șase din 
cele șapte locuri I. “ *
titlurile de campion 
au luptat aproape

Pentru 
județean 

_________ ..._____ 100 de 
sportivi din 5 secții. Iată și 
proaspeții campioni: Octavian 
Crețu (categ. 60 kg). Ștefan 
Rădulescu (65 kg), Ion Dom- 
nar (71 kg), Ion Oniga (78 kg), 
Florin Ciuciu (86 kg), Ion 
Melinte (95 kg) — toți de 
la Carpați Mîrșa și Valeriu 
Cojocaru (+95 kg) — de la 
A.S.A. Sibiu. 0 IN CENTRUL 
INDUSTRIAL-AGRAR ROVi- 
nari (jud. Gorj) au luat fi
ință, recent, noi asociații 
sportive: „Jiul" și „Minerul". 
La cele două noi unități spor
tive amatorii pot practica 
handbal, tenis de masă, fot
bal, șah, schi șl turism.

RELATĂRI DE LA: T. SI- 
riopol, O. Berbecaru, I. Toth, 
Z. Radu, I. Ionescu și M. 
Băloi.

se văd de obicei handicapați la 
punctaj). In exercițiile cele 
mai grele (dublu salt și ju
mătate înapoi și dublu salt și 
jumătate răsturnat grupat), evo
luțiile sale au fost notate cu 
punctaje consistente.

CLASAMENT : 1. I. Petrache 
(România) 438,45 p, 2. A. Kvot- 
cinski (U.R.S.S.) 419,95 p, 3. 
N. Aleksandrov (Bulgaria) 415,30 
p. 4. A. Cherciu (România) 
400,20 p, 5. M. Jesse (R.D.G.) 
399,45 p, 6. N. Pepăduș (Româ
nia) 398,90 p,.„ 9. I. Lajcsak 
(România) 340,95 p.

După-amiază fetele au ofe
rit. la platformă, o dispută cap
tivantă, încheiată „la fotogra
fie" în favoarea Cristinei Sza
kacs (elevă în cj. a 
ceului industrial 
dea ; antrenoare 
lemen), care a depășit-o 
numai 10 sutimi * ‘ j 
Pirjol (elevă în cL a 
Liceului economic nr.

X-a a Li- 
nr. 6 din Ora- 
: Viorica Ke

en 
( I) pe Ileana 

IX-a a 
3 din

București; antrenor : Nieolae 
Sparios).

Cîștigătoarea a avut două să
rituri de excepție, dintre care 
cea de a 7-a (ultima) i-a adus 
victoria în fața Ilenei Pirjol, 
care condusese pînă în acel 
moment datorită unui plus de 
constanță la nivel ridicat. In 
aceste condiții se cuvin felici
tate ambele sportive. Ele au 
depășit pe reprezentantele unor 
țări care domină acest sport 
pe plan mondial (U.R.S.S. și 
R.D. Germană), aflrmîndu-se ca 
și în alte ocazii, ca reale spe
ranțe în proba de sărituri de 
la platformă.

CLASAMENT : 1. Cristina
Szakacs (România) 326 p, 2. 
Ileana Pirjol (România) 325,90 
p, 3. Lidia Wagner (R.F.G.) 
322,85 p, 4. Andreea Dragomir 
(România) 317,10 p, 5. Maike 
Bischoff (R.D.G.) 313,50 p, 6. 
Elena Sașonova (U.R.S.S.) 312,60 
p, 7. Adriana Răzloagă (Româ
nia) 292,75 p,... 12. Daniela Lovi 
(România) 264,70 p, 13. Geor- 
geta Antofie (România) 252,30 p.

PERSEVERENȚA Șl INSPIRAȚIA VĂ ADUC SATISFACȚII!

duminica

Oricine joacă poate

• AUTOTURISME
1 300"
• MARI SUME DE

obține :

„Dacia

BANI
incepînd cu cele de 50.000 
lei pe fiecare variantă ju
cată I

ASTĂZI $1 MÎINE SÎNT ULTIMELE ZILE DE PARTICIPAM
încercați să vă numărați și dv. printre marii ciștigători ’

curselor reved 
misiei de aa 
ting a Filial» 
precum și asa 
nirea Tricolori 

In acest aJ 
al Bucures:;d 
ția a 14-a. al 
za tori și se f 
nică 22 apriB 
care v-o prea 
o cursă de < 
figurează ca 1 
șase — a caJ 
can și se val 
lele din :ncial 
pozițional 
începînd -4rtT’ I 
și 10 stat îJ 
acestor Intred 
desfășura la I 
pători si avi 
„C“. „B8- — I 
buni alergătd 
de curse dini 
tivi de la: I 
C.S.M. /-«eșițJ 
ITA Argeș. 1 
Revizia tehnl 
loc sîmbătă, 1 
14,30.

divizion!

ba de mecii 
dau jucători 
Aceste jocui 
17-a, prevăz 
28 aprilie - 
ziua de 24 
etapa a 18-a 
juca pe 27 a
• Aflăm ti 

rii din viată 
rit Alexandi 
care aproapl 
antrenorul J 
nale femtaw 
nă mondiala 
cunoscut al 
amintire.

CO 
REPUBLICI

PENI

în Sala S] 
sîmbătă șl < 
fășura cor.ci 
judo^^^P 

două^^K»-rt, 
mid O—1» 
(11—12 ani), 
tidpă peste 
din toate ju

Confruntăr 
bâtă de la < 
minică de la

ti

(Urma

dă aproape 
Rapid, ~fcare 
baschetbalis 
vicepreședin 
timp, antrei 
Victor Bulă 
liștilor rata 
patru in 
încheiat nul 
țumească. a 
tele continui 
Becea, Mir 
Nieu Dâesc 
nene la șei 
locomotivă, 
sute de orii 
de secție (a 
bu), care a 
„B“. au cei 
ca, începînq 
aducă" în a 
ciuri femira 
elită a basq

Voleibalișj 
vor particij 
diat la tui 
pentru prim 
și comport! 
(antrenor țc 
ale colegei! 
eolae Huma 
tre cele rd 
sportul cari 
tisfadki

Așadar, i 
țe în reîr 
de bogate

su



I”
:eri sportivi 
—.C.S.M. Si- 

Iz vin. 
pC^^Bucuresti 
de etapele de 

!e din ,Cupa 
probe cu un 

islbllltate mai 
ca spectacol 

«Cupei Fedcra- 
ite probele din 
e a campiona- 
pentru juniori 
cărora se vor 
iți, cu poslbi-

I

I

I

I

După meciurile
din preliminariile J. o.

iNCEPUT DEFECTUOS, RECONSTRUCȚIE DIN MERS

Șl... ÎNCĂ PATRU AN! DE AȘTEPTARE!
Olimpicii noștri și-au croit greu adevărata albie

m

UI”
leopotrivă Co- 
ilism șl kar- 
:.R. București 

sportive „ti
arele Premiu 
ajuns la edi- 
eiașl organl- 
sfășura duml- 
itrecerea pe 

este de fapt 
pe circuit ce 
etapă — din 

tulul republl- 
șura pe șose- 
'ilionulul ex- 

Scînteli", 
(între 9 

l). La startul 
ce se vor 

te „N“ (înce- 
, „A", „A2“,
: afla cei mai 
acestui gen 

ga țară, spor- 
îacia" Pitești, 
WS ffpruresti, 
ucurești ș.a. 
mașinilor are 
d de la ora

fermcini

I Așadar, pentru fotbaliștii noș
tri campania olimpică „Los An
geles — 1984“ s-a încheiat mier
curi la Brăila, o dată cu parti
da cu iugoslavia.

I Nimeni dintre iubitorii fotba
lului de la noi n-a uitat că ju
cătorii noștri n-au mai partici- 

Ipat la un turneu final al J.O. 
din 1964, la Olimpiada de la To
kio. Deci, 20 de ani fotbalul nos- 

Itru a lipsit din „elita olimpici
lor". Se spera — șl era de aș
teptat — ca această regretabilă 
pauză să se întrerupă acum, în

I acest an olimpic 1984. Dar, după 
cum se știe, TENTATIVA DE 
CALIFICARE N-A REUȘIT și a-

cest lucru s-a intunplat intr-o 
perioadă cînd fotbalul românesc, 
prin echipa națională, prin U- 
niversitatea Craiova și Dinamo 
București, obține cele mal fru
moase succese ale sale pe plan 
internaționaL Din păcate, olim
picii n-au reușit să completeze 
acest tablou, obținînd unele re
zultate de valoare in această 
campanie (egalul de la Utrecht, 
victoria de la Bologna), altele 
mal slabe (scorul alb de la Bra
șov, cu Italia) la care se adaugă 
severa infrîngere de la Belgrad, 
din meciul de debut (cu o pon
dere decisivă în calificare) în 
preliminarii...

I ...La Belgrad a fost, de fapt, marea greșeală

Pe teme actuale

POPICE
rmațiilor care 
lor naționale, 
din etapa a 
inițial pentru 
or disputa în 

iar cele din 
mai) se vor

I Prima echipă reprezentativă a 
țării noastre se afla în plină în
trecere in preliminariile Campio
natului european. Un obiectiv 

I major, căruia, normal, trebuia să
i se asigure toată atenția, prio
ritate în selecție, în pregătire, în 
efectuarea de turnee de pregă
tire, lucru care s-a șl intîmplat, 

Iiar toate aceste eforturi au fost 
răsplătite prin marea șl răsună
toarea calificare la turneul final 
din Franța.

Lotul olimpic, considerat din 
plecare ca o entitate separată, 

a și-a început activitatea în „um- 
1 bra" lotului reprezentativ. A fost 
■ numit antrenor Gheorghe Staicu, 

un bun antrenor de club, dar 
fără experiența necesară la nlve- 

S lui unui lot reprezentativ. El a 
a fost lăsat să facă selecția, fără 
■ un sprijin serios din partea 

conducerii federației, a conduce- 
Iril tehnice a acesteia. S-a por

nit la drum cu un lot eterogen, 
fără mari valori, s-a plecat în 
februarie 1983 intr-un turneu de 

■ pregătire, în Bulgaria și Grecia, 
I un turneu improvizat, care nu 

putea să-și atingă scopul. ECHI- 
IPA SUBȚIRE, PREGĂTIRE SUB

ȚIRE, și totul avea să se veri
fice — usturător — în meciul de 
la Belgrad, după care acel 1—4 

Iavea să-și pună amprenta pe 
configurația clasamentului pînă 
la sfîrșit. La întoarcere, s-a re
nunțat la... 9 dintre cel 13 jucă- 

Itorl folosiți și aproape totul s-a 
luat de la capăt. Dar s-a pierdut

timp, a fost nevoie „de o nouă 
selecție, de omogenizare, de re
considerare a situației lotului o- 
llmpic. Ulterior, la Rm. Vîlcea, 
echipa olimpică a fost mai a- 
proape — ca selecție șl valoare 
— de ceea ce trebuia să fie, deși 
EA NU REPREZENTA INC A 
TOT POTENȚIALUL OLIMPIC 
AL FOTBALULUI NOSTRU. La 
Rin. vîlcea s-a simțit șl aportul 
lui Mircea Lucescu, care s-a a- 
propiat, așa cum era firesc, de 
lotul olimpic șl de problemele a- 
cestuia, a adus cîțiva dintre com- 
ponenții primului lot (Staneu, 
Ballnt, Coraș), iar după acel 3—0 
încurajator, deși trebuie să spu
nem că echipa Olandei de atunci 
a fost modestă, s-a Încercat for
țarea calificării, pentru care au 
fost aduși în lot componențl ai 
primei reprezentative (Lung, Un- 
gureanu, Hagi), care, ca și Mui- 
țescu, au debutat în echipa olim
pică, la Utrecht, unde s-a obți
nut acel promițător egal (0—0), 
echipa olimpică devenind cu a- 
devărat cea mai bună posibilă, 
tlnînd cont că cei ce evoluaseră 
în preliminariile C.M. nu aveau 
drept de joc (cazul a 30 dintre 
cel mai buni fotbaliști al țării, 
dar regretabil rămtne faptul că 
n-au putut fi „olimpici" șl B6- 
16ni, care a jucat doar 1 minut 
în preliminariile C.M. (cu Elve
ția, Ia Berna), Andone (8 minute, 
tot atunci) și Al. Nicolae — pen
tru 15 minute.

timplat cu începutul acestei e- 
cbipe olimpice, modestă la for
marea el pentru debut, mal bună 
pe parcurs (însăși numirea an
trenorului s-a făcut tîrziu, ceea 
ce a impietat asupra activității 
sale la Început, în ultimele două 
acțiuni activitatea lui fiind cu 
totul alta), dar trebuia să se li
miteze prea multele încercări, 
care au avut influente in evo
luția de ansamblu a reprezenta
tivei olimpice. PREA MULȚI JU
CĂTORI AU FOST RULAȚI ȘI 
VERIFICAȚI IN ACESTE ME
CIURI OFICIALE. In cele 6 par
tide, LOTUL OLIMPIC A FOLO
SIT 35 DE JUCĂTORI l Doar 
Irimescu a realizat performanța 
de a juca în toate meciurile (și 
asta spune mult despre o echi
pă pe care am vrut s-o avem, 
cu adevărat, competitivă, care 
să-și îndeplinească obiectivul), 
urmat de Staneu, Iovan și Coraș 
— cu cite 5 partide, Bărbulescu, 
Cîrțu șl Hagi — cite 4. Cinci 
jucători au cite 2 meciuri, iar 
17 cite o singură partidă, inclu
siv cei 9 care au fost scoși du
pă meciul de la Belgrad.

Din multele probleme pe care 
le-a oferit lotul olimpic, una se 
cere a mai fi amintită, pentru că 
ea s-a manifestat și la echipa 
națională: INEFICACITATEA ! In 
atacul olimpicilor au jucat Radu 
II, Cirțu, Gingu, Coraș, Hagi, Lă- 
căuș, Geolgău, în spatele lor 
Balint, Majaru, Movilă, Mulțescu, 
Dragnea, Mateuț — aproape tot 
ce avem mal bun —, DAR, IN 
6 JOCURI, ECHIPA OLIMPICA 
A MARCAT DOAR 7 GOLURI (3 
cu Olanda, la Rm. Vîlcea, și doar 
4 în celelalte 5 întîlniri), în timp 
ce cîștigătoarea grupei, echipa 
Iugoslaviei, a marcat 14 goluri. 
Iată, deci, că ineficacitatea (ma
rile ratări, care n-au lipsit nici 
in meciul de miercuri, de la 
Brăila) și startul greșit care s-a 
luat ne-au privat de o calificare 
la turneul final al J.O., perfor
manță de care fotbalul nostru 
era, fără îndoială, capabil. Dar 
greșelile se plătesc ! și trebuie 
să mai așteptăm alți 4 ani...

Constantin ALEXE

UN PLUS
A fost un moment de sub

tilitate pedagogică.
Se discuta, la recenta con

sfătuire a arbitrilor, pe 
marginea jocului dur, a ie
șirilor nesportive, a reac
țiilor la mînie. S-a făcut 
apel la modalitatea eficace 
a arbitrajului preventiv, 
menit să tempereze din start 
spiritele. Apoi au fost con
turate evoluțiile arbitrilor în 
acest sezon. S-a ajuns și la 
Cristian Teodorescu, men- 
ționîndu-se unele greșeli la 
meciul Steaua — „U“ Cra
iova. Arbitrul Teodorescu a 
admis că a greșit neacor- 
dind cartonaș galben lui FI. 
Marin, dar a respins acu
zația că acel cartonaș dat 
lui Ungureanu ar fi fost 
excesiv. Argumentul său — 
logic — s-a referit la reac
ția inadmisibilă a craiovea- 
nului. Discuția părea înche
iată, părțile „reocupîndu-și 
pozițiile". Dar. spre sfîrși- 
tul consfătuirii, a luat cu
vîntul Mircea Lucescu ; el a 
început prin a spune că 
Cristian Teodorescu a arbi
trat bine... dar (a adăugat)... 
„cu excepția neacordă- 
cartonașului galben lui FI. 
Marin și a unui amănunt 
aparent neesențial, dar care 
a determinai v aș spune, mo
mentele din care s-a născut 
cartonașul roșu".

Despre ce a fost vorba 1 
Mircea Lucescu a vorbit și 
de pe poziția fostului jucă
tor, ceea ce nu li se prea 
întîmplă arbitrilor. El a su
bliniat că fotbalul, ca orice 
sport de mare angajament, 
este unul al reacțiilor spon
tane, deseori greu controla
bile. „Una din sarcinile ar
bitrilor este de a-i calma pe 
jucători in focul luptei. La 
hochei pe gheață, un alt 
sport de mare angajament, 
arbitrii ori se retrag, în 
timpul busculadelor, ineren
te, pentru a aștepta ince-

DE TACT
tarea „conflictului", ori in
tră „in mcleu", pentru a-i 
despărți pe jucători. Și nu 
de puține ori încăierările se 
soldează cu reluarea jocului 
in plen".

Unde a greșit Teodores
cu ? în momentul în care 
i-a dat cartonașul galben Iui 
Ungureanu și l-a văzut apro- 
piindu-se, cu intenția evi
dentă de a protesta, arbi
trul a făcut un gest „su
perior", de îndepărtare, cu 
mîinile, de parcă ar fi pur
tat mănuși albe. în acest 
moment, Ungureanu a văzut 
roșu și a reacționat urît, 
condamnabil..

Cum se procedează în ase
menea momente — a con
tinuat Lucescu — pentru a 
contribui realmente la cal
marea jucătorilor ? Marii ar
bitri se depărtează de fază, 
chiar înainte de scoaterea 
cartonașului, temporizează, 
notează în carnet, aștea 
calmarea firească, apoi se 
întorc, ii cheamă pe culpa
bil și îi dau cartonașul 
galben ca pe o obligație pe 
care ar fi preferat să nu 
o aibă.

Acesta a fost doar un 
exemplu din multele care 
ar putea fi date și care ar 
putea să contribuie la in
stalarea calmului pe tere
nurile de fotbal. Din păcate, 
deseori, arbitrii se lasă do
minați de orgolii și ver să 
fie suverani de... „drept di
vin" pe terenul de fotbal, 
care fotbal nu e badminton, 
chiar dacă nu e hochei pe 
gheață.

Cu ani în urmă, Aurel 
Bentu, un mare arbitru, re
zolva cazurile grele într-un 
stil cu totul personal. Dacă 
un jucător își permitea o 
impolitețe față de el, îl 
trata ca pe un copil, „treci 
la joc, caraghiosule !“ și 
continua faza.
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S-a încercat refacerea terenului 
pierdut. A venit însă semieșecul 
din partida cu Italia, de Ia Bra
șov (rezultat egal), dar nimeni 
nu a dezarmat. Se făceau cal
cule și se spera; formula de e- 
chipă, la un ridicat nivel, se 
menținea, partida de la Bologna 
demonstrînd unora că fotbalistul 
român de azi, bine instruit, cu 
un adecvat program de recupe
rare, poate fi competitiv pe mai 
multe planuri — la prima repre
zentativă, la cea olimpică, la for
mațiile de club —, Lung, Ungu- 
reanu, Irimescu, Hagi fiind cele 
mai convingătoare exemple. De 
la debutul ei, perechea de fun
dași centrali Staneu — Iovan a- 
vea să joace toate cele 5 parti
de care au urmat, Coraș, la fel. 
Mircea Lucescu a ținut ca echi
pa olimpică să fie o antecameră 
a echipei naționale, rezervorul de 
jucători al acesteia. Această 1- 
dee călăuzea și colaborarea Lu

cescu — Staicu, ultimul declarîn- 
du-ne, de altfel, ieri, următoa
rele: „După Belgrad, s-au recon
siderat statutul, condiția echipei 
olimpice. Sprijinit, după meciul 
de debut, de M. Lucescu, am a- 
vut posibilitatea realizării unei 
selecții mai bune, lucru demon
strat de rezultatele obținute ulte
rior. Desigur, regret că nu 
ne-am calificat, dar acest nucleu 
al lotului olimpic cred că ar tre
bui să rămînă, pentru că el con- 
stitue ^fondul, laboratorul lotului 
reprezentativ, urmînd să aibă, 
chiar dacă ciclul olimpic s-a în
cheiat, un program de pregătire, 
de acțiuni și jocuri amicale. Din 
acest lot pot fi selecționați jucă
torii pentru viitorul • campionat 
mondial, din Mexic și de pe acum 
trebuie pregătit viitorul ciclu o- 
limpic*.

De acord cu toate aceste punc
te de vedere. Totul trebuie pre
gătit din timp, nu cum s-a în-

Ultimele două etape ale Divi
ziei ,,A“ au fost dominate de 
culoarea „galbenă" la capitolul 
disciplinar. S-au acordat 13 și, 
respectiv, 11 cartonașe galbene, 
numărul acestor avertismente si- 
tuîndu-se pe linia generală înre
gistrată în retur (media pe e- 
tapă fiind de 12 cartonașe gal
bene). Făcînd o paralelă cu pe
rioada din tur, se poate afirma 
că, în cele 11 etape disputate în 
această primăvară, s-a înregis
trat o oarecare creștere a spor
tivității, cînd divizionarii ,,A“ au 
primit 136 de cartonașe galbene 
(„extreme* : 3 în etapa a 24-a, 
21 în etapa a 20-a) față de 197 
în toamnă („extreme*: 9 în eta
pa a 10-a, 22 în etapele a 5-a, a 
7-a și a 8-a).

Mai sînt de disputat 6 etape, 
iar lupta pentru puncte va fi 
mult mai aspră. Aceasta nu tre
buie să influențeze însă aspectul 
disciplinar, astfel îneît frumoasa 
performanță din etapa a 24-a, cu

numai 3 cartonașe galbene, să 
constituie cuvîntul de ordine al 
divizionarilor „A* în acest final 
de campionat.

După 28 de etape, situația în 
„Trofeul fair-play Sportul* este 
următoarea:

1. DINAMO 240 p
2. A.S.A. TG. MUREȘ 200 p
3. F.C. ARGEȘ 195 p

4- 6. DUNAREA C.S.U. 190 p
F.C. BAIA MARE 190 p
F.C. BIHOR 190 p

7- 8. RAPID 185 p
S.C. BACAU 185 p

9. POLITEHNICA IAȘI 170 p
10. PETROLUL 160 p

11-12. CHIMIA RM. VÎLCEA 140 p
F.C. OLT 140 p

13. STEAUA 130 p
14. JIUL 125 p
15. CORVINUL 115 p
16. SPORTUL STUD. MO p
17. C.S. TÎRGOVIȘTE 95 p
18. UNIV. CRAIOVA 60 P

F. C. ARGEȘ - 
LIDERĂ IN RETUR

După 11 etape clasamentul re
turului se prezintă astfel :

1. F.C. Argeș 10 7 1 2 12- 7 15
2. Steaua 10 6 2 2 12- 6 14
3. Corvinul 11 5 3 3 15-10 13
4. Sportul stud. 11 5 3 3 16-12 13
5. Rapid 11 5 3 3 12- 8 13
6. Univ. Craiova 11 5 2 4 21- 9 12
7. Petrolul 11 5 2 4 9- 8 12
8. Chimia 11 5 2 4 15-17 12
9. F.C. Olt 10 4 3 3 14- 8 11

10. Jiul 11 4 3 4 10- 8 11
11. Dunărea CSU 11 4 3 4 14-14 11
12. S.C. Bacău 11 5 1 5 13-16 11
13. Dinamo 8 3 4 1 13-10 10
14. F.C. Bihor 11 4 1 6 14-14 9
15. A.S.A. Tg. M. 11 4 1 6 9-16 9
16. F.C. Baia M. 11 4 1 6 14-23 9
17. Polit. Iași 11 2 2 7 8-17 6
18. C.S. Tîrgoviște 11 0 1 10 7-25 1

Deci, lideră în retur, după 11

-  -------------------—— -   -—

Ă LA CLUBUL CEFERIȘTILOR BUCUREȘTENI
PO0. 1)

a] clubului 
asadrat ca 
ecut, și, ca 
n același 
preună cu 
baschetba- 

.azi. Locul 
Dl recent 
ă să-l mul- 
ntrenamen- 
Suciu, Ti tu 
nadă sau 

două exa- 
tnecanici de 
de cîteva 
Colegele lor 
Dorin Lea- 
în Divizia 

lari șanse 
imnă, 
îlui și me- 
grupa de

în „curtea" rapidiștilor. Ar fi 
păcat, mare păcat, ca într-o 
sală ca Rapid doar alte cluburi 
sau asociații sportive să fie 
„gazde" în campionatele divi
zionare „A".

însemnul „R” al acestui club, 
care face să clocotească atîtea 
frumoase pasiuni sportive, este 
purtat pe tricoul vișiniu și de 
Vali Ioncscu, fostă recordmană 
mondială la săritura în lungi
me, care nu și-a spus ultimul 
cuvînt.

Rugbyștii cu același „R“ pe 
tricouri, participanți în seria a 
Il-a a primei divizii, încearcă 
să facă pasul spre marea per
formanță. împinși permanent de 
noi si noi generații de juniori 
crescuți la C.S.Ș. Locomotiva, 
elevii clasei de rugby de la 
Liceul ind. nr. 11 (profesori 
Nicolae Manoiache și Vasile 
Constantin). Teddy Niculescu și 
Gabriel Pometcu, odinioară pro

fesor și elev, acum colegi In 
colțul „careului magic", au mo
tive serioase să creadă în șan
sele unor elevi talentați și 
sirguincioși ca lăcătușii meca
nici Ion Boboc, Nicolae Mo- 
drogan sau Marcel Bereșoaia, 
după cum fostul campion na
țional Marin Belușica sau ex- 
campionii mondiali Simion Po
pescu și Constantin Alexandru, 
azi antrenori, speră ca numele 
luptătorilor George Sandu, Ni
colae Tudor sau Ionel Tase să 
nu rămînă înscrise numai în 
dreptul cuvîntuiui „speranțe".

Rapid, club de referință în 
sportul românesc... Intr-adevăr, 
ieri — idoli ai tribunelor. Va
lentin Slănescu, Constantin So- 
cec, Niky Dumitriu, Ilie Grea- 
vu, Ioan Pop, Viorel Kraus, 
Octavian Niță ; astăzi — șle
fuitori de talente ; mîine — 
nume înscrise în cartea de aur 
a acestui club muncitoresc.

SPECTATORII HUNEDORENI S-AU DISTANȚAT 
IN „TROFEUL PETSCHOVSCHl*

Și spectatorii intră în ultima 
„linie dreaptă" a întrecerii lor, 
dotată cu „Trofeul Petschovschi" 
(decernat anual de ziarul nostru 
celui mai sportiv public). înain
tea ultimelor două examene (e- 
chlpa Corvinul mai are de dis
putat pe teren propriu doar două 
partide). spectatorii hunedor eni 
s-au distanțat față de principa
lii lor contracandidat! la primul 
loc, tîrgoviștenii, care au fost 
ajunși de craîovenl. Situație 
strînsă si, în consecință un fi
nal nasionar.t în lupta pentru 
cucerirea „Trofeului Petschov
schi".

Situația la zl este următoarea :

1. Hunedoara 9,73 ;
2—3. Tîrgoviște și Craiova 9,57 ;
4. Galați 9.50 ; 3—7. Bacău,

Slatina și Tg. Mureș 9,43 ; 8.
Baia Mare 9.3S ; 9. Petroșani 9,33; 
10—12. București, Oradea și Rm. 
Vîlcea 9,28 ; 13. Iași 8.15 : 14. Pi
tești 9,14 ; 15. Ploiești 8,92.

etape, echipa F.C. Argeș s-a re
marcat prin „sprintul de primă
vară", dar mai ales pentru jo
cul la victorie, elevii lui Dobrln 
avînd cele mai multe succese: 7.

Relevante pozițiile ocupate de 
Corvinul și Rapid, pornite la 
startul returului în tentativa de 
a se îndepărta de zona fierbin
te a subsolului. Și au reușit. în 
bună măsură.

Surprind pozițiile formațiilor 
F.C. Bihor și, mal ales, poli
tehnica Iași, două dintre revela
țiile turului.

„Lanternă" după 28 de etape, 
C.S. Tîrgoviște ocupa aceeași po
ziție și în retur, cu un punctaj 
deloc de invidiat: o singură re
miză din 11 meciuri.

O INTERESANTĂ CUPĂ BĂCĂUANĂ

DE LA F.R.F.
F.R.F. a luat hotărîrea ca e- 

tapa a 30-a a Campionatului 
Diviziei „A" (mai puțin partida 
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo) 
să se dispute la 26 aprilie a.c. 
Etapa a 31-a (completă) se va 
disputa la 29 aprilie a.c.
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CIȘTIGURiLE TRAGERII „EXCURSII
LOR" LA LOTO DIN 13 APRILIE 1084. 
FAZA I — Cat. 1:5 variante 25% 

i autoturisme Dacia 1300 ; cat. 2 : 6 
variante 100% a 8.032 lei și 23 va
riante 25% a 2.008 lei ; cat. 3 : 15 
variante 100% a 3.146 lei și 60 va
riante 25% a 786 lei ; cat. 4 : 47,25 
variante a 1.997 lei ; cat. 5 ; 218,25 
variante a 432 lei ; cat. 6 : 348,25 
variante a 271 lei ; cat. X s 2.160,75 
variante a 100 iei. Report la catego
ria 1 : 171.881 lei. FAZA A ll-a -
Cat. A : 14 variante 100% a 8.054

ADMINISTRAȚIA DE STAT
lei, în cadrul cârora o excursie de 
un loc în R.P. Bulgaria și diferența 
în numerar. Autoturismele „Dacia 
1300" de la cat. 1, obținute pe bi
lete jucate 25%, au revenit partici- 
panților : Sandi Edith și Ferncagâ 
loan din Brașov ; Udilâ Cristoff Ma
ria din București ; Latiș Grigore și 
L. Grigore din Cufoaia, județul Ma
ramureș.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
& După cum știți, miercuri 25 

aprilie a.c. se vor desfășura me- 
ciurile-retur din semifinalele cu
pelor europene, a căror atracti- 
vitate sporește prin participarea 
echipei Dinamo București, care 
și-a păstrat serioase șanse de 
calificare în confruntarea cu 
F.C. Liverpool. In aceste zile, 
pînă marți 24 aprilie inclusiv, vă

Ca în fiecare vacantă de pri
măvară, de șase ani încoace, la 
Bacău. în organizarea exempla
ră a Clubului sportiv școlar (di
rector — Dumitru Varodln), s-au 
disputat meciurile „Cupe! 1 Mai", 
competiție la startul căreia s-au 
aliniat — la două categorii de 
vîrstă. 12 si 13 ani — următoa
rele echipe : C.S.Ș. Aripi Pitești, 
S.C. Bacău, C.S.Ș. Bîrlad sl 
C.S.Ș. Bacău. La ambele catego
rii de vîrstă victoria a revenit 
clubului organizator. Dar iată 
clasamentele finale. La 12 ani : 
1. C.S.Ș. Bacău : 2. C.S.Ș. Aripi 
Pitești : 3. S.C. Bacău : 4. C.S.Ș.

--------------f-------------------------------------

puteți depune șl dv. buletinele 
la toate agențiile Loto-Pronosport 
din țară.

• Tragerea LOTO de astăzi, 20 
aprilie, se va efectua în Jurul o- 
rei 17,15. în sala Clubului spor
tiv „Progresul" din București, 
s*-. Dr. Staicovici nr. 42. Nume
rele cîștieătoare vor fi transmi
se la radio în jurul orei 19 (pro
gramul ID și în jurul orei 23 
(programul I).

Bacău II. La 13 ani : 1. C.S.Ș. 
Bacău ; 2. C.S.Ș. Aripi Pitești ; 
3. C.S.Ș. Bîrlad ; 4. S.C. Bacău.

Cîștlgătoril și cei mai buni ju
cători ai ediției a 6-a au primit 
cupe și diplome. De subliniat 
faptul că aceasta este una dintre 
puținele întreceri de la noi care 
se desfășoară pe terenuri mari, 
regulamentare, deși virsta jucă
torilor este atît de fragedă. (Iiie 
IANCU — coresn.)

BILETELE DE INTRARE Ia 
meciul DINAMO — LIVER
POOL, din cadrul semifinalei 
Cupei campionilor europeni, 
care se va disputa miercuri 
25 aprilie, pe stadionul „23 
August" din Capitală, se pun 
în vinzare începînd de astăzi 
Ia casele de bilete de Ia sta
dioanele Dinamo, „23 August", 
Rapid, la casa de bilete a [ 
clubului Steaua de pe Bd. 6 
Martie și în Pasajul Univer
sității.
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Campionatele europene de tenis de masă

JOCURI FRUMOASE ÎN PRIMELE TURURI
MOSCOVA, 19 (prin telefon). 

După o zi de pauză, întrecerile 
din cadrul Campionatelor eu
ropene de tenis de masă au 
continuat cu disputele indivi
duale, în program figurind ca
lificările la ' '
și feminin), 
dublu mixt, 
două tururi 
fost meciuri 
să se întrevadă că în fazele 
superioare lupta pentru un loc 
cit mai bun în clasament va 
fi extrem de echilibrată, fa- 
voriții trebuind să facă față 
out-slderilor care, după cum a 
fost vizibil și în competiția pe 
echipe, sînt puși ...pe fapte 
mari.

La dublu mixt, evoluînd în 
prima grupă a calificărilor, 
sportivii noștri Vasile Florea și 
Otiiia Bădescu au întîlnit cu
plul luxemburghez Mario 
Schia, Deltour, pe care 
depășit cu 2—0 (16. 13). 
ticind un joc precis și 
Un meci ceva mai echilibrat 
l-au susținut apoi, in compa
nia perechii Roberta Donda, 
Silvio Pero (Italia), 
cuse de Ralf Wosik. Anke 
Olszewski (2—1). A fost o par
tidă mai strînsă. dar dominată, 
in ansamblu, de jucătorii noș
tri. care au terminat învingă
tori cu 2—1 (IC. —21. 16). După 
două seturi echilibrate. Simion 
Crișan, Liana Urzică su reușit 
să-și impună superioritatea in 
cele din urmă, obținînd o vic
torie fără drept de apel in fața 
cuplului sovietic Alexandr 
Stadnicenko, Raisa Timofeeva 
cu 2—1 (20.—17. 9). O desfășura
re asemănătoare a avut-o apoi 
și meciul cu Brian Wraight. 
Elisabeth Robb (Scoția). Echi
libru in prima parte, desprin
dere netă în final : 2—1 O»,
—16, 6).

simplu (masculin 
dublu feminin și 
precum și primele 
la simplu. Au 
strînse, care lasă

Della 
l-a 

prac- 
sigur.

care tre-

ALE PROBELOR INDIVIDUALE
La simplu feminin Liana 

Urzică a depășit-o ușor pe Nu
ria Sapes (Spania) cu 3—0 (8, 
10, 12), ca și Maria Alboiu pe 
Jennifer Reid (Irlanda): 3—0 
(5ț 6, 9). Intîlnind o jucătoare 
mult mai experimentată. pe 
finlandeza Eva Malmberg, tî- 
năra noastră sportivă Otiiia 
Bădcscu a cedat cu 1—3 (12,
—21, —17, —20), după un joc în 
care deseori a avut inițiativa. 
Cu excepția lui Andras Fejer, 
care a făcut un joc foarte bun 
în meciul cu cehoslovacul 
Jiri Javurek, cîștigînd cu 3—0 
(12, 15, 8), ceilalți sportivi ro
mâni au fost eliminați. Simion 
Crișan a pierdut în calificări 
la Vladimir Dvorak (U.R.S.S.) 
cu o—2 (—17, —16), în timp ce 
ceilalți au fost intrecuți în pri
mul tur : Călin Toma — Cari 
Persson (Suedia) 0—3 (—14,
—11, —14), Vasile Fierea — 
Erik Rassmussen 1—3 (—11,
16, —14, —19). Așadar, in a- 
ceastă probă, dintre reprezen
tanții noștri au mai rămas in 
cursă doar Liana Urziră, Maria 
Alboiu și Andras Fejer, ei 
avînd de susținut in continuare 
partide 
jucători 
loare.

3—0, Rozenberg (U.R.S.S.) — Lu- 
pulescu (Iugoslavia) 3—0 ; femi
nin : Guerguelceva (Bulgaria) — 
Thlriet (Franța) 3—0, Lareean 
(U.R.S.S.) — Davlaud (Franța) 
3—1, Masarikova (Cehoslovacia) 
— Eliasson (Suedia) 3—2, Ger
main (Franța) — Sanajuja (Spa
nia) 3—1, Lippens (Belgia) — Se- 
rifova (Bulgaria) 3—1, Szatko 
(Polonia) — Grefberg (Finlanda) 
3—2 ; dublu mixt : Jackson (An
glia), Vlktorsson (Suedia) — Bl- 
rocheau, Monteux (Franța) 2—1, 
Dvorak (U.R.S.S.), Abgrall (Fran
ța) — Prophetis, Bogaerts (Bel
gia) 2—1, Persson. Eliasson (Sue
dia) — Pleronczyk, Kalinska 
(Polonia) 2—0, Stelwag, Greisln- 
ger (R.F.G.) — Podnosov, Iavo- 
rovskala (U.R.S.S.) 2—0, Șolopov, 
Bulatova (U.R.S.S.) — Farout,
Germain (Franța) 2—6, Jackson, 
Vlktorsson — Casares (Spania), 
Popova (U.R.S.S.) 2—0, Rozen
berg. Vecerok (U.R.S.S.) — Ger
gely, BatorH (Ungaria) 2—1 ; du
blu feminin : Masarikova (Ceho
slovacia). Germain (Franța) — 
Leonard, Sheehan (Irlanda) 2—6, 
Eliasson. Viktorsson — Tyler, 
Cotter (Tara Galilor) 2—0. Hl- 
quet, Bogaerts — Sapes, Lupon 
(Spania) 2—6.

$

2

2

• La Roma s-au 
desfășurat lucrările 
unui simpozion In
ternațional consa
crat mișcării olim
pice șl dezvoltării 
sportului In lume. 
Au participat juan 
Antonio Samaranch, 
președintele Comi
tetului internațional 
olimpic. Franco Ca- 
raro, președintele 
Comitetului olimpic 
Italian, sportivi cu
noscut! și reprezen
tanți al opiniei pu
blice.

Vorbitorii au sub
liniat importanța 
dezvoltării tn con
tinuare a mișcării 
olimpice, care con
tribuie la menți
nerea păcii, Întări
rea prieteniei șl co
laborării Intre po
poare. Partlcipanțll 
au adoptat o decla
rație m care se re
levă „necesitatea a- 
părăril mișcării o- 
llmpiee de Interese 
ee-1 stnt străine șl 
a păstrării unității 
mișcării olimpice 
ea mod de expri
mare a idealurilor

de pace, înțelegere 
reciprocă și coope
rare intre toate po
poarele lumii*.
• Președintele Co

mitetului național o- 
limpic 
francez 
Nelson 
declarat că 
un sprijin 
în ce privește can
didatura Franței 
pentru organizarea 
Jocurilor olimpice 
de vară din 1992, o 
decizie a președin
telui Francoiș Mit
terrand In 
problemă 
să fie luată 
la 15 mai.

Candidatura 
cială a Franței 
pentru Olimpiada 
din 1992 ar putea fi 
anunțată Ia 1 iunie. 
In marele amfitea
tru al Sorbonel cu 
prilejul festivității 
care va celebra a 
90-a aniversare a 
lansării ideii reluă
rii Jocurilor Olim
pice de către fran
cezul Pierre de Cou
bertin.

și sportiv 
(CNOSF), 

Paillou, a 
există 
oficial

această 
urmînd 

plnă
ofi-

a.

dificile in fața unor
de recunoscută

Mircea COSTEA

Q Comitetul Olim
pic din Nicaragua 
a anunțat că la 
J.O. de la Los An
geles, această țară 
va participa cu a- 
proximatlv 50 de 
sportivi, jumătate 
din delegație fiind 
alcătuită din mem
brii echipei de ba
seball, calificată 
pentru turneul de
monstrativ. Ceilalți 
sportivi din Nica
ragua vor fi pre- 
zențl In întrecerile 
de haltere, box șl 
atletism.
• In cadrul eta

pei finale a tur
neului preollmplc 
de polo de la Ro
ma au fost Înregis
trate rezultatele: I- 
talla — Canada 9—6. 
Spania — R.P. Ch’ 
neză 9—6, Austra
lia — Grecia 14—11. 
Clasamentul: 1. Aus
tralia 6 p, 2. Ita
lia 4 p, 3. Spania 
4 p, 4. Grecia 2
5. R.P. Chineză 0
6. Canada 0 p, 
Franța 0 p.

p. 
P 
7.
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REZULTATE : simplu,
: Gergely (Ungaria) — 

(U.R.S.S.) 3—2. Dvora-
--*------ T~) — palmi

_  _ - ’, Jackson (Anglia) 
— Stellwag (R.F.G.) 3—1, Molnar 
(Ungaria) — Dryszel (Polonia) 
3—0, Akesson (Suedia) — V. Bro
da (Cehoslovacia) 3—2. Mazunov 
(U.R.S.S.) — Renold (Elveția)

ALTE 
masculin 
Ovclarov 
cek (Cehoslovacia) 
(Austria) 3—2, _J--~

Ren old

5

I

I
1

<5
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TELEX © TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM 0 Cursa de 

formula II de la Oyama (Japo
nia) a fost ciștigată de ștefan 
Johannson (Suedia) pe .,March 
842-, cu o media orară de 197,6 
km, urmat de japonezii Kazu- 
yoshi Hoshino (..BMW) și Sato
ru Nakajima („Honda-).

BASCHET • Rezultate dm tur- 
Havana: 

103—98
neul masculin de la 
Franța — Cuba „B“
(57—41), Brazilia — Porto Rlco 
94—88 (45—42). 0 tn meci ami
cal feminin, la Sofia, Bulgaria 
a întrecut cu 33—78 (51—45) o se
lecționată a U.R.S.S.

box 0' Walter Giorgetti (Ita
lia) și-a păstrat titlul de campion 
european la categoria cocoș, In-

■ " ■ " — Kamal
de

trecindu-1 pe francezul 
Djadda prin oprire dictată 
arbitru tn repriza a 5-a.

CICLISM • Etapa a 8-a a Tu
rului Saxonlei Inferioare, Goslar 
— St. Andreasberg. 129.1 km, a 
fost cîștigată de sovieticul Ser- 
ghei Smievskoi în 3h21:55, ur
mat ia 14 secunde de Andreas 
Kappes (R.F. Germania) șl la 24 
de secunde de Roland Koenigs- 
hofer (Austria). In clasamentul 
general continuă să conducă so
vieticul Aleksandr Simonlev. 
25hl5:41. urmat de Detlef Macha 
(R.D. Germană) 25hl«:02.

HANDBAL 0 tn turneul de ju
niori de la Reims: ^Danemarca — 
Franța 21—20. R.F. Germania — 
Italia 31—10.

HOCHEI PE GHEATA 0 In 
derbyul 

hochei, 
vins eu 
Spartak 
tașat tn

HOCHEI PE IARBA 0 La 
Lahore, in meci amical: Pakis
tan — U.R.S.S. 2—0.

LUPTE LIBERE 0 La apropia
tele campionate europene de 
lupte libere de la Jonkoping 
(Suedia), U.R.S.S. va prezenta 
următoarea echipă: 48 kg: Ser- 
ghel Kornilaev; 57 kg: Serghel 
Beloglazov; 62 kg: Viktor Alek
seev; 68 kg: Arsene Fadzaev; 74 
kg: Taram Magomadov; 82 kg: 
Loukman Jabrallov; 90 kg: Plotr 
Nanlev; 100 kg: Magomed Ma
gomedov; +110 kg: Salman Ha- 
zimikov.

TENIS 0 tn primul tur al tur
neului de la Monte Carlo, Yan
nick Noah l-a Învins cu 7—5, 
6—4 pe Iile Năstase la capătul 
unei partide de mare spectacol. 
In turul doi: Wilander — Smid 

Vilas — Arraya 6—3, 
Sundstroem — Brown 
Gomez — Gilbert 6—2, 
Davis — Arguello 3—8, 
0 tn turneul feminin 

de la Amelia Island: Jausovec — 
Suire 6—4. 6—3. Kohde — Durie 
6—4, 7—6, Mandlikova 
rova 
6—1.
la zi:

6—3, 6—3,
4-6, 6-3,
6—4, 6—3.
4-6, 6-3,
7—4, 7-6.

campionatului unional de 
T.S.K.A. Moscova a tn-
9—2 (t—l. S—1. t—«1 pe 
Moscova și conduce de- 
clasament

________ _ Buda- 
_ 6—3, Rinaldi — Reggi
6—1. 0 Clasamentul A.T.P. 

_ ____1. McEnroe. 2. Lendl, 3. 
Connors, 4. Wilander. 5. Arias. 8. 
Noah etc.

VOLEI 0 In prima zi a tur
neului feminin de la Moscova: 
U.R.S.S. — Peru 3—1 (5. —9, 1. 
9). 0 La Miami, echipa feminină 
a R.P. Chineze a întrecut cu 3—1 
(—9, 6. 12, 5) formația S.U.A. 0 
Turneu masculin la Palma de 
Mallorca: Norvegia — Israel 3—1. 
Olanda — Franța 3—6, Anglia — 
Finlanda 3—5.

4,

0 A 16-a EDIȚIE a cursei de schi fond 
de la Engadme (Elveția), contind pentru 
„Worldlopet", s-a desfășurat pe un tra
seu de 42,9 km și, fapt destul de rar, a 
avut doi ciștigăton, pe elvețianul Konrad 
Hallembarter și suedezul Bengt Hassls, 
ambii cronometrați in același timp 1.42:69,06 
0 LA CORTINA d’AMPEZZO a avut 1OC, 
zilele trecute, cel mal lung slalom uriaș 
paralel (680 m lungime, diferență de ni
vel 120 m. 80 de porțl). Au luat startul 
peste 1500 de schiori, flecare concurent a- 
vind dreptul să-și aleagă partenerul prefe
rat 0 INTRE 7 ȘI 25 AUGUST, la To
ronto, in Canada, se va desfășura prima 
ediție a „Jocurilor Olimpice ale maeștrilor*. 
Se scontează pe participarea a peste 10 000 
de concurenți din toată lumea. Potrivit re
gulamentului, partlcipanțll trebuie să albă 
cel puțin 35 de ani (femeile) șl 40 de ani 
(bărbații). Vă dațl, desigur, seama, că este 
vorba de o Olimpiadă a veteranilor spor
tivi ! e CAMPIOANA MONDIALA la gim
nastică, sovietica Natalia Iurcenko, acci
dentată serios în timpul exercițiului la să
rituri, la C.M. de ta Budapesta, s-a refă
cut și și-a reluat pregătirile urmînd ca, 
în scurtă vreme, ea să-și tacă apariția și 
tn competiții 0 ECHIPA DE BASCHET a 
Universității Georgetown (dlntr-un cartier 
al Washingtonului) a clștlgat In acest an 
campionatul S U.A. tnfrecînd, In Anală, 
Universitatea din Houston cu 84—75. Este 
pentru prima oară că Georgetown ctștlgă 
campionatul, în cei 45 de ani de existență 
a competiției și tot prima oară că un an
trenor negru (John Thompson) a condus 
o echipă campioană In N.C.A.A. 0 FOSTUL

Autorul golului de la Strasbourg, Genghini. îfi manifestă din 
plin bucuria reușitei...

Telefoto : A.P.—AGERPRES
FRANțA PUTEA CIȘTIGA 

LA UN SCOR 
MAI CONCLUDENT

Miercuri noaptea, la Strasbourg 
s-au IntUnit, intr-un meci amical, 
reprezentativele Franței și R.F. 
Germania. Intilnirea test, în ve
derea turneului final al C.E. din 
Franța. a revenit gazdelor 
doar cu 1—0. in ciuda pre
siunii continue. Golul a fost 
marcat abia în min. 80 de către 
Genghini, care a preluat o cen
trare a lui Six. Cel mai bun 
jucător de pe teren, care a sal
vat echipa sa de la o grea in- 
frlngere — se specifică in rela
tările corespondențUor de presă 
— a fost portarul vest-german 
Schumacher. Iată echipele care

au evoluat. In fața celor 40 000 
de spectatori, pe un timp fru
mos, dar rece. FRANȚA: Bats
— Battiston, Le Roux, Bossis 
(min. 46 Domergue), Amoros — 
Fernandez, Bravo, Genghini — 
Six, Rocheteau (min. 68 Anzia- 
nl), Belone (min. 85 Ferreri).

R.F. GERMANIA: Schumacher
— B. Forster, K.H.
Bruns, Briegel 
Llttbarski), Matthăus, 
Meler (min. 75. Herget) — Văller, 
K.H. Rummenlgge. A arbitrat 
Barbaresco (Italia).

Forster,
Rolff (min. 75

Brehme,

IN PRELIMINARIILE 
OLIMPICE

„Cîn ultimul meci al grupei 
(zona europeană): la Utrecbt,

PIVOT al echipei naționale a Iugoslaviei, 
Kresimir Ciosiei va antrena, timp de 
două luni, reprezentativa de baschet a R.P. 
Chineze 0 FOTBALISTUL Gregorz Lato 
(34 ani) a luat parte marți la meciul a- 
mical — de adio — dintre Polonia și Bel
gia. tn „națională" el a marcat 45 de go
luri. La C.M. din 1974, din R.F. Germania, 
Lato a fost golgeterul ediției respective

CU 7 goluri FINLANDEZUL
HANNU M1KKOLA (41 ani) este unul din
tre cel mai renumlțl piloți de raliuri. Pînă 
acum el a luat startul în 85 de raliuri, In 
cadrul campionatului mondial, obținînd de 
17 ori primul loc In clasamentele generale, 
ceea ce este, Indiscutabil, o performanță 
remarcabilă 0 DIEGO MARADONA: „Pe 
teren, totdeauna improvizez... Nu știu ni
ciodată ce vol face in faza următoare !“... 
0 180 de veterani al „sporțuJui munte
lui" au venit din numeroase părți ale U- 
niunll Sovietice, la poalele Elbrusului, pen
tru a lua parte la sărbătorirea a șase de
cenii de existență a alpinismului sovietic. 
Cu 60 de ani în urmă, 18 alpiniști au rea-

Uzat prima ascensiune a Kazbekulul. Intre 
participanți s-a aflat șl Galina Rojalskaia, 
supranumită „pantera zăpezilor", care are 
la activ cucerirea a patru vîrfuri de peste 
7 004 m 6 JOHN TERPAK, fost campion 
mondial de haltere, In perioada anilor 1937— 
47, In prezent consilier al reprezentativei 
S.U.A.. apreciind rezultatele halterofililor 
de astăzi a spus : „Cred că cel mal impre
sionant dintre toate este cel al bulgarului 
Ștefan Topurov care, In Urnitele categoriei 
60 kg, a aruncat 180 de kilograme. Adică 
de trei ori propria lui greutate 1 Nimeni 
n-a mai realizat vreodată așa ceva 0 EDI
ȚIA DIN ACEST an, a 48-a, a tradiționalei 
competiții cicliste „Fleche Wallone" (Să
geata valonă), de la Huy (Belgia) a fost 
6 Întrecere extrem de dură : 71 de alergă
tori, din cel 188 care au luat startul, au 
terminat cel 246 km al cursei. 0 PENTRU 
PRIMA OARA in Istoria J.O., Ia turneul de 
box de la Los Angeles concurenți! vor 
purta, in mod obligatoriu, căști de protec
ție. Decizia a fost luată, zilele trecute, de 
forul internațional al boxului amator — 
A.I.B.A. Probabil că nu va trece multă vre
me pînă ce șl forurile boxului profesionist 
vor lua această măsură înțeleaptă. 0 NICI 
N-A ÎNCEPUT bine sezollul concursurilor 
atletice In aer liber șl au fost înregistrate 
primele recorduri (deocamdată naționale) : 
Italianul Marco Bucci (24 ani) 65,16 m la 
disc șl Islandezul Einar Vlhjalmson (23 
ani) 92,38 m la suliță. Și cîte altele (inclu
siv mondiale !) nu vor veni In săptămînlle 
următoare...

Romeo VIIARA

Olanda — Italia 1—1 (0—3). Cla
samentul final al grupei: 1. iu
goslavia 9 p (calificată); 2. Ro
mânia 8 p; 3. Italia 4 p; 4. O- 
landa 3 p.

In grupa „B“, la Magdeburg : 
R.D. Germană — Danemarca 4—0 
(2-0).

In turneul de la Singapore (zo
na Asia — Oceania): Malaesia 
— Japonia 2—1, Irak — Thailan
da 2—1 (ambele In grupa ,,B“). 
In grupa „A" după două meciuri 
conduc Arabia Saudită șl Ku
wait cu cite 3 p, iar în grupa 
,,B“ în frunte se află Thailanda 
cu 2 p (2 j), urmată de Qatar 
2 p (1 j). Irak 2 d (1 1).

4.

ATHLETIC BILBAO - 
C. F. BARCELONA, IN FINALA 

„CUPEI SPANIEI"

Miercuri noaptea au avut loo 
partidele retur ale semifinalelor 
„Cupei Spaniei". Ambele finalis
te au fost decise tn urma, lovitu
rilor de la 11 metri. Athletic Bil
bao — Real Madrid 0—1, după 
prelungiri. In urma penalty-urilor 
Bilbao a clștlgat cu 5—3 (In tur 
învinsese Bilbao cu 1—0). Las 
Palmas (divizia secundă) — c.F. 
Barcelona 1—0, după prelungiri. 
După executarea loviturilor de 
la 11 m a clștigat Barcelona cu 
4—2. tn tur Barcelona a învins 
cu 2—1.

IN C.E. DE TINERET
la Manchester, semifinale 

(meci tur): Anglia — Italia 
3—1 (2—0).

UVERPOOL - EGAL CU 
LEICESTER

F.C. Liverpool a susținut 
miercuri seara, tn deplasare, o 
partidă restantă din prima ligă 
engleză. Viitorii adversari al dl- 
namoviștilor bucureșteni tn semi
finalele C.C.E. au jucat cu Lei
cester (locul 11 în clasament) 
termlnlnd la egalitate: 3—3. In
tr-un alt joo restant: Tottenham 
a învins cu 2—1 pe Aston Villa. 
In clasament continuă să condu
că F.C. Liverpool cu 70 p, urma
tă de Manchester United 63 p și 
Nottingham Forest 61 p. Toate 
aceste echipe au cîte 36 de me
ciuri.
• In campionatul Scoției: A- 

berdeen — Dundee United 5—1 1, 
F.C. Dundee — Motherwell 1—0, 
St. Mirren — Celtic 2—4.
• La Viena, în joo amical: 

Austria — Grecia 0—0.

TURUI CICLIST U SPANIEI
Moser In fruntea clasamentului

general
Ieri. Turul ciclist al Spaniei 

a continuat cu etapa a doua, 
intre Malaga și Almeria (sud- 
estul Spaniei), pe o distanță 
de 202 km. Primul loc a fost 
ocupat de belgianul Guido van 
Calster, iar în clasamentul ge
neral continuă să conducă cu
noscutul rutier italian Fran
cesco Moser. Astăzi se va des
fășura etapa a treia.
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