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Punct final in reuniunea internațională de tir de la București

SURPRIZA SA PRODUS IA PISTOL VITEZĂ: 
GABRIEL CRISTACilE I A ÎNVINS PE CONSACRAU! 
• Evoluții de ridicat nivel, rezultate „de palmares* • Performerul zilei : francezul

N. Berthelot : 591 p, la pușcă 10 m
La poligoanele bucureștene 

Tunari și Dinamo s-au 
desfășurat ieri, ultimele pro
be din cadrul Campionatelor 
internaționale ale României și 
„Cupei țărilor latine" la tir. 
Nivelul general al întrecerilor 
a crescut (favorizat de vremea 
bună), s-au înregistrat o serie 
de rezultate de ridicată va
loare. ceea ce sprijină o dată 
în plus ideea că reuniunile 
internaționale de tir organiza
te Ia București iși ocupă pe 
merit un loc important in ca
lendarul internațional al tiru
lui sportiv.

în mod firesc, atenția noas
tră s-a îndreptat asupra probei 
de pistol viteză. Așa cum an
ticipam încă din cronica de 
ieri, surpriza anunțată s-a pro
dus : în fruntea clasamentului 
campionatelor internaționale s-a 
situat un trăgător mai puțin 
cotat. Gabriel Cristache, care 
n-a făcut parte din lotul na
țional. El și-a completat prima

Gabriel Cristache 
internaționale de

a reușii un 
tir ale țării 

trăgători 
de senzațiereușit un rezultat

— 591 p — nou record al țării 
sale, cu care ar fi putut ocupa 
un loc de mijlocul clasamen
tului chiar la poziția... culcat I 
Cu acest rezultat. Berthelot

s»

Un talerist de clasă, cubanezul Alfredo Torres

manșă de 298 p, cu a doua, 
aproape la fel de bună (297 p) 
intrecind doi colegi mai cu- 
noscuți. Calotă și M. Stan (ul
timul a cucerit însă „Cupa La
tină", el făcînd parte din echi
pa reprezentativă a țării).

Rezultatul zilei aparține unui 
ținiaș francez, N. Berthelot, în 
proba de pușcă 10 metri. El a

Fotografii de D. NEAGU 
n-a dat nici o șansă urmări
torilor săi, adjudecîndu-și atit 
„internaționalele" cit și .Cupa 
latină".

Cum era de așteptat, tale- 
riștil cubanezi n-au scăpat, la 
skeet, nici titlul individual, 
ocuptnd prin Torres și Cabrera, 
doi trăgători de elită, primele 
două locuri cu rezultate pe

ECHIPELE ÎIATIONALE DE BASCHET
[seniori și juniori] PESTE HOTARE

continuarea pregătirilor 
verificărilor pe care le e- 

în vederea parti- 
la competițiile interna- 
oficiale ale anului, lo- 
nationale de baschet. 
Si juniori, vor lua par- 
sfîrșitul acestei săptă- 

la turnee peste hotare, 
se deplasează în Un-

In 
și 
fectuează 
cipării 
ționale 
turile 
seniori 
te. la 
mini. 
Seniorii _____________ ___
garia, la Pecs. pentru a concu
ra in cadrul turneului dotat 
cu „Cupa Tisa". Printre com- 
ponenții lotului se află Costel 
Ccrnat, Dan Niculescu, Floren
tin Ermurache. Alexandru VI-

nereanu. Anton Netoliizchi, 
loan Uglai, Sorin Ardelean. 
Antrenori : Gheorghe Novac 
și Rada Diaeonesea.

Lotul de juniori se deplasea
ză în R. □. Germană, la Otten
dorf. Selecționata este al
cătuită din î Gherasim Tza- 
chis, Alexandru Panaitescu, 
Cătălin Pintea, Robert Reisen- 
buchler, Eugen Toader, Vic
tor Iacob, Valentin Stănescu, 
Iosif Lukacs, Vasile Tace și 
Attila Szabo. Antrenori : 14-
viu Călin și Horatiu Giurgiu.

In „Turneul celor 4“ la box

SEMIGREUL" M. VASILACHE,
0 REVELAȚIE A GALEI DE IERI

„Turneul celor 
4“ a continuat ieri 
In Sala Floreasca 
din Capitală.

Din cele 
partide 
telor". 
mult a 
dintre 
văii, 
Titoiu 
și Ion 
pid). Dezavantajat 
de alonia adver
sarului. Boboc a... 
propus încă din 
primul minut o 
manieră de luptă 
bazată pe lovituri 
puternice. îndeo
sebi croșee. Ti
toiu. însă, nu a 
acceptat invitația 
schimburilor .ca 
în perioada eroi
că a boxului" si. 
superior tehnic, a 
punctat cu direc
te. s-a 
derutant, făcîndu-1 
pe rapidist să atace , 
cu capul, sau să fie la .un pas 
de a... ieși din rina, plonjînd 
printre corzi. Nici o problemă 
nu a fost pentru judecători în 
acordarea deciziei : învingător

două 
ale „muș- 
cel mai 

plăcut cea 
vechil ri- 
Constantin 

(Dinamo) 
Boboc (Ra-

deplasat

In paginile 2-3

frumos succes la Campionatele 
o serie

respectiv, 
sportivii

de

197 
ro- 

,venit" 
său

noastre. intrecind 
consacra ți

măsură : 198 t și,
L Primul dintre
mâni. Ioan Toman a 
al 4-lea, dar rezultatul 
(193 t) este cu 4 puncte mai 
mic dedt cele două performan
te reușite de ri in ultima lu-

Rodu T1MOFTE

(Continuare ta pag. t 4-a)
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Rald-anchctâ la baze

(Ic natațlc bucurcștcnc

ACTIVITATE NON-STOP
LA BAZINELE

„23 AUGUST” Șl RAPID
înaintea intrării în bazin, an- 
trenoarea Cristina Șopterian 
dă elevilor ultimele indicații.

De data aceasta va puncta Ionel Panaite 
(stingă), surprinzindu-l pe Nicolae Talpa? cu 
„garda jos" ~ ’
periculos

Foto : Ion MIHAlCĂ 
procedeele tehnice 
.penelor" au lnce- 
dintre Costln Stân
gi Georgcl Oprișor

mai toate
Meciurile 

put cu cel 
ca (Steaua) _ _ _ .
(Voința Craiova). Credeam că 
cel doi „stiliști" vor oferi spec-

-------------- DIN PROGRAMUL
COCOȘ : M. Fînâțan (Steaua)

R. Nistor (Steaua)
SEMIUȘOARA : E. Preda (Met. Rm. V.) 
SEMJMULOQE : R. Obreja (Dinamo) 

L Sandu (Prahova) 
D. Maricescu (Steaua) 
D. SenciiK (AEM)_ 

T."

MIJLOCIE :

GREA : 
SUPERGREA :

DE AZI, ORA 17,30

Golumbeana (Dinozrxz) 
Pir joi (Voința Buc.)

— D. Clp«« (CSM Dr. Tr. S»v.)
— Oh. Bruma (Rapid)
— N. Brînzal (NIcoKnO)
— M. Ciubotarw (AEM)
— FI. Zamfir (Voința Buc.)
— N. Motrogan (Rapid)
— Oh. Beția na (Met Buc.]
— Oh. Preda (Steaua)
— O. Mihnaa (Steaua)

(5-0). Fărăla puncte, Tițoiu
Istoric cea de a doua partidă 
a categoriei. Antrenorul 
tean Octavian Tabără 
prezentat elevul. Sanda 
trese» (B.C. Galati).
formă deplorabilă, fapt care 
i-a permis lui Alexandra 
Șchiopa să... exerseze .pe viu"

gălă- 
șl-a 
Pe- 

într-o

tatorilor multe dintre frumu
sețile .nobilei arte*, dar con
fruntarea lor a fost departeds 
a sa ceva. Au abundat obstrue-

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

După jocul-cheie al Diviziei de fotbal, Steaua — Dinamo

FORȚA Șl MATURITATEA AU AVUT CÎSTIG DE CAUZĂ

Faza golului din care a egalat — spectaculos — Augustin, după ce Stoica 
a ratat intervenția la balon Foto: N. DRAGOS

de campioană 
nu se clștigă

Intr-o zi I
In frumoasa și pro

digioasa lor carieri 
Steaua și Dinamo 
s-au întîlnit miercuri 
în a 72-a lor confrun
tare in meciurile de 
campionat Este greu 
de spus care dintre 
aceste partide au fost 
mai frumoase, dar 
intilnirea din această
săptămină. prin motivația ei 
și prin spectacolul oferit se 
înscrie printre cele mai reu
șite. Dincolo de rezultat, care 
pe unii i-a bucurat, pe alții 
i-a nemulțumit, cei doi teh
nicieni de la cirma condu
cerile» tehnice (Dumitru Ni- 
eolae-Nicușor și Emerieh Je
nei) și un.- neutru (Mircea 
Lueescu, selecționerul echipei 
naționale) remarcau calitatea 
jocului, reușita acestui meet 
iată, devenit în finalul de 
sezon, de mare importantă, a- 
proape hotărîtor. in desemna
rea echipei campioane, e- 
diția 1983—-84.

i

în ciuda unor Indisponibili
tăți (Movilă, Mulțescu, Orae, 
ultimii doi cu puține an
trenamente In picioare — 
la Dinamo, Iovaa. FL Marin, 
Pițurcă — la Steaua) cele două 
echipe s-au angajat in joc 
pe măsura pretențiilor lor 
si a pozițiilor fruntașe pe care.

meritat, le dețin în fotba
lul nostru.

Sigur, scopul scuză uneori 
mijloacele și fiecare echt- 
pă a abordat partida din pune-

Constantin ALEXE

(Continuare In pag. 1-3)

Marji 22 mai, pe stadionul „23 August“

REEDITAREA DERBYULUI DINAMO-STEAUA 
ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI '

în ședința de ieri a Biroului federal s-au luat o serie de hotărîri 
privind încheierea sezonului de fotbaL Astfel s-a stabilit ca :
• FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" să aibă loc marți, 22 mai, pe 

stadionul „23 August", cu Începere de la ora 17. Se vor întîlni — 
intr-o pasionantă reeditare a meciului susținut cu două zile în 
urmă in cadrul campionatului — cele două echipe calificate, DI
NAMO și STEAUA. Avind în vedere apropiatul turneu final al 
campionatului european din Franța și necesitatea pregătirii lo
tului reprezentativ, s-a făcut derogare de la normele obișnuite de 
disputare a finalei și anume ca, în cazul în care după cele 90 
de minute regulamentare de joc va fi egalitate să urmeze pre
lungiri și, in cazul în care egalitatea va persista după 120 mi
nute de joc, să se execute lovituri de la 11 m

• RESTANȚA DINAMO — F.C. ARGEȘ să se dispute sîmbătă, 
19 mai, cu începere de la ora 17,30, pe stadionul Dinamo.
• MECIUL A.S.A. TG. MUREȘ — DINAMO să se joace Ia 

26 sau 27 mal (după cum vor cădea de acord cele două cluburi), 
de la . ora 17,30.

• FINALA CAMPIONATULUI DE JUNIORI va avea Ioc ta 
deschidere la finala „Cupei României", cu începere de la ora 
15, iar meciul pentru locurile 3—4 tot în ziua de 22 mal, cu în
cepere de la ora 11, pe Stadionul Republicii.



Raid-anchetă la baze de natație bucureștene „TRICOLORII" HANDBALULUI IN PROGRES, 0
DEPARTE DE STRĂLUCIREA DE LA „SUPER-CUPA

în continuarea raidului între
prins la bazele natației din 
Capitală, am poposit la Com
plexul sportiv „23 August", 
mai precis la bazinul cu di
mensiuni olimpice. Se desfă
șura o activitate intensă. Pe 
cele opt culoare Înotau de zor 
componenții loturilor naționale, 
proveni ti de la Dinamo și 
C.S.Ș. Liceul industrial nr. 37. 
Erau urmăriți cu atenție și cu 
cronometrele în mină de an
trenorii Cristina Sop teri an și 
Dan Ioncscu. Dintre cei aflați 
în bazin se distingea multipla 
recordmană și campioană Car
men Bunaciu, aflată in perioa
dă avansată de pregătire în 
vederea marilor concursuri in
ternaționale ale sezonului esti
val 1934. Bazinul, dat în fo
losință de la 9 mai. este uti
lizat nu doar de înotători, ci 
și de pentatloniștii lotului na
țional și ai clubului sportiv 
Olimpia, ei puțind fi vâzuți 
zilnic perfecționîndu-și tehnica 
într-una din cele cinci probe 
ale pretențiosului sport. Mai 
tirziu (la 4 iunie) va fi inau
gurat centrul de inițiere, care 
pînă atunci își desfășoară ac
tivitatea în bazinul acoperit 
Cu cîteva zile înainte (la 1 
iunie), complexul respectiv va 
înregistra o premieră : Inau
gurarea centrului de gimnasti
că de întreținere pentru popu
lație (pentru care se primesc 
înscrieri de la 25 mai).

„în momentul de față, ne-a 
precizat responsabilul bazei, 
Constantin Enoiu, se lucrează 
pentru verificarea instalației 
electronice — plecare, sosire, 
tabela de rezultate —, astfel ea 
Ia 1 iunie, cind va avea loc un 
Important concurs, eu parlici-

0 înotătorii și pentatloniștii loturilor naționale, oaspeții 
bazinului din bulevardul Muncii # Poloiștii (juniori și 
copii) Rapidului se antrenează in aer liber de la 1... a- 
prilie I
parea celor mai buni înotători 
ai țării, bazinul să fie pus Ia 
punct pînă în cele mai mici 
amănunte. In acest scop, pregă
tirile au fost începute încă din 
luna aprilie, cînd s-au execu
tat lucrările de vopsitori? și de 
instalare a culoarelor noi, rea
lizate de personalul complexu
lui". în sfirșit, mai mențio
năm că. in aceste zile, la com
plexul de natație ..23 August" 
se află In funcție, de dimi
neață pînă seară, toate bazi
nele. acoperite și descoperite, 
de înot șî sărituri, ele găzdu
ind circa 1 200 de sportivi, pre
cum și 600 de copii și adulți 
înscriși la centrul de inițiere.

LA BAZINUL CLUBULUI 
SPORTIV RAPID, din incinta 
complexului sportiv feroviar, 
am aflat că poloiștii au ieșit 
în aer liber tncă de la 1 apri
lie și nu au întrerupt pregă
tirile nici cind vremea era rece. 
Responsabilul bazei, antrenorul 
emerit Constantin Vasiliu, a 
ținut să ne asigure că s-a în
treprins- totul pentru ca polo
iștii să fie feriți de îmbolnă
viri, în acest scop asigurîndu- 
li-se căști de cauciuc pentru 
protejarea capului, dușuri cu 
apă caldă și vestiar^ adecvate. 
In aceste condiții, antrenamen
tele s-au desfășurat chiar și 
cînd paltoanele și umbrelele 
erau la mare căutare. Bene
ficiul acestei activități se vede 
în aceste zile, cînd_ constatăm 
că echipele de juniori I (an-

trenor Petre Chețan), juniori II 
(Valeriu Țăranu) șl copii (Răz- 
van Mustață) se află printre 
fruntașele turneelor rezervate 
categoriilor respective de po- 
loiști. Cornel Rusu, antrenorul 
echipei de seniori, și-a expli
cat prezența la antrenamentele 
juniorilor prin Intenția de a 
promova în lotul divizionar 
„A* pe unii dintre cei mai 
dotați tineri jucători. „Prin a 
fi dotat înțeleg a avea nu nu
mai calități fizice, tehnică bu
nă in minuirea mingii și vi
teză la inot, ci și ambiție, se
riozitate și hărnicie la antre
namente, deplină dăruire in 
timpul meciurilor", a precizat 
fostul internațional Cornel Ru
su. Tot la fața locului am aflat 
despre preocupările inginerului 
Petre Măinescu vicepreședinte 
al secției de polo a C.S. Ra
pid. referitoare la acoperirea 
bazinului cu un balon gonflabil. 
Iată o inițiativă care merită a 
fi luată in seamă.

Dumitru STÂNCULțSCU

Handbaliștil fruntași din țara 
noastră, reuniți in lotul repre
zentativ, au susținut la sfîrși- 
tul săptămînii trecute un nou 
și interesant „examen" public. 
Este vorba de „Cupa Politeh
nica", întrecere cu tradiție în 
programul competițlonal al 
handbalului nostru și care, de 
această dată, a reunit la start 
reprezentativele Bulgariei și 
Greciei, precum și formația 
clubului local Politehnica, or
ganizatorul competiției.

Lotul nostru reprezentativ se 
afla, la ora începerii acestei 
întreceri, după un scurt sta
giu de pregătire la București 
și Timișoara. Cele trei pres
tații ale echipei noastre repre
zentative în turneul de la Ti
mișoara, cu excepția celei din 
jocul cu Politehnica, au probat 
că echipa se află în progres, 
atît pe plan fizic cît și teh
nic și tactic. Desigur, în apre
cierile noastre ținem cont de 
faptul că adversarii n-au fost 
de „prima—mină" și că, de 
fapt, singurul joc în care echi
pa noastră a fost mai solici
tată a fost cel cu... Politehnica 
Timișoara.

In apărare echipa reprezenta- . 
tivă s-a mișcat bine, mai bine 
ca în turneul de la Paris, re- 
marcîndu-se prin mobilitate și

promptitudine in interven
ții. Uneori. însă, mișcarea per
manentă după adversar a creat 
spații prea mari pe semicerc, 
de unde pivoții echipelor ad
verse au înscris cam multe 
goluri din poziții foarte clare. 
Este un semnal de alarmă, de
oarece o astfel de lacună poa
te deregla mereu apărarea, 
obligînd-o în cele din urmă să 
se retragă pe semicerc și ast
fel să lase spații largi în zona 
de la 9 m, de unde se șutea- 
ză de obicei bine și plasat. In 
ce privește atacul, ne-a plăcut 
faptul că s-au încercat și s-au 
reușit cîteva combinații tacti
ce ce pot deveni foarte efi
ciente. Evoluția interilor, abili
tatea conducătorului de joc. 
eficiența extremelor (unde 
mingea a ajuns des și în mo
mente de clară situație de gol) 
au fost aspecte pozitive pe 
care le-am sesizat în cele trei 
jocuri disputate în turneul de 
la Timișoara. In aceste partide 
s-au remarcat portarii Mun- 
teanu și Buligan, precum și 
interii Stingă și Dumitru, Co- 
vaciu ca extremă, Bedivan, 
precum și pivoții Vasilca (în 
special) și Oprea. Buni, utili 
echipei, ca mai tot timpul în 
ultimii ani, Măricel Voinea și 
Cornel Dftrău. „Noul gval“

(Berbece, R 
Ghimcș, Petri 
mas și de a< 
Așteptăm mai 
Si ceva mai t

Poate ăf'fi 
la Timișoara 
le de mare 
nu s-a angaj 
plin în joc, n 
rapid, nu s-s 
pentru victori 
și mai nete, 
de pildă, cel 
mai referit, c 
mișoara. hanc 
s-au cam chil 
ține victoria 
diferență. La 
lalte jocuri, 
au pornit ca 
unele... rateur

Cîteva cuvi 
priza acestei 
lent organiza 
litehnica. Ea 
echipă de hai 
în care cîtev: 
cum sînt Gii 
Georgescu, P 
aflate sub rr 
antrenorului 1 
vor ridica, d 
tră, din nou 
loc fruntaș î 
balului nostru

Că

IJh

ATLETISMUL GĂLĂȚEAN
LA ORA ADEVĂRULUI

Resurse ncralorifieatc împiedica deplina afirmare
Pentru C.J.E.F.S. Galați, analiza 

periodică a activității ce se des
fășoară in secțiile de performan
ță a devenit de multă vreme o 
metodă eficientă de lucru, menită 
să revitalizeze întreaga activitate 
Bportivă, să întrețină permanent 
un climat de muncă responsa
bilă. Așa de pildă, zilele trecute, 
în prezența factorilor de răspun
dere a fost amplu dezbătută ac
tivitatea atletismului gălățean — 
ramură deosebit de importantă în 
contextul disciplinelor sportive —, 
analiză de pe urma căreia am 
desprins cîteva concluzii extrem 
de interesante.

Fără Îndoială nu pot fi trecute 
cu vederea rezultatele excelente 
obținute de această sportivă 
excepție care este Fița Lovin, 
letă care la cei 33 ani ai 
continuă să fie portdrapelul 
letismului gălățean ; nu pot 
negate de asemenea și alte rezul
tate obținute de atleții seniori și 
juniori ca : Liliana Năstase,
Gheorghe Zaharia, Gabriela Co
teț, Liviu Irimia, Corina Roșioru 
— toți componenți ai loturilor 
naționale de seniori, tineret și 
juniori. Se cuvine să evidențiem 
In acest context activitatea labo
rioasă desfășurată de cîțiva pa
sionați tehnicieni ca : Ionel Tă- 
mășanu, Ștefania Constantin, 
Doru Crișan, Dumitru Văduvoiu 
și alți cîțiva, ale căror merite în 
direcția afirmării atletismului gă
lățean sînt incontestabile. Mai a- 
mlntim faptul că activitatea atle
tică gălățeană se desfășoară 
cinci *** _
C.S.U. — secție de nivel interna
țional ”• "7* 7 *
Galați — ^ecție 
can cu opt ant

de 
at- 
săi 
at- 

fi

_______ _ _______ ta
secții de performanță :

cu doi antrenori ; C.S.S. 1 
de nivel republi- 

_ antrenori ; C.S.S. 2 
Galați — cu secție de nivel repu
blican cu trei antrenori ; C.S. 
Oțelul — secție de nivel republi
can cu un antrenor plătit cu ora; 
C.S.S. Tecuci — secție de nivel 
republican cu doi antrenori. în 
cadrul celor cinci secții de per
formanță sînt nominalizați și ac
tivează trei candidați olimpici, 42 
de sportivi —*------ *-
clasificare I, 
peste 100 de 
și avansați.

Din păcate 
reieșit și din ____ _________ , __
zultatele obținute nu sînt pe mă
sura posibilităților și a condițiilor 
de pregătire create. O mare parte 
din cei 15 tehnicieni de atletism, 
cum ar fi de exemplu R. Voi- 
nescu (C.S.Ș. Tecuci), N. Pop, 
I. Măceacă (C.S.Ș. 1 Galați), M. 
Corciova (C.S.Ș. 2 Galați), nu 
justifică (prin rezultate) retribu
ția primită, depun o muncă su
perficială, nu respectă în totali
tate linia metodologică stabilită 
de F.R. Atletism, în procesul de 
instruire se constată condamna
bile deficiențe în ce privește 
conținutul, volumul și intensita
tea antrenamentelor specifice. De 
asemenea, se plătește un greu tri
but selecției defectuoase, nu toți 
directorii unităților școlare și 
profesorii de educație fizică a- 
cordă sprijin și atenție atletismu
lui ; sportivii începători nu sînt 
angrenați în competițiile locale ; 
unele obiective propuse de antre
nori fie că nu sînt concludente 
- In ce privește perspectiva —

avlnd categoria de 
n, III, precum șl 
sportivi începători

însă, după cum a 
analiza amintită, re-

TINERII OINIȘTI IN ÎNTRECERI
• Intrat in tradiția sportului 

nostru național. Campionatul re
publican de oină, rezervat licee
lor agro-industriale a ajuns tn 
fazele superioare. Săptămina tre
cută au fost desemnate primele 
finaliste, echipele aparținind li
ceelor agro-industriale din Țăn- 
dărel (jud. Ialomița), Beceni (jud. 
Buzău), Sighișoara șl Suceava. 
Sîmbătă și duminică se vor dis
puta ultimele jocuri zonale, 
localitățile Cărei, Malu Mare (jud.

Dolj), Drăgășani și Nucet (jud. 
Dîmbovița). La fiecare zonă par
ticipă cite 8 formații, oiniștii cla
sați pe primul loc oalifieîndu-se 
în finala pe țară, programată între — — - - -25—27 mai, 1a Roman.

tn aceste zile se află în pil- 
desfășurare o altă 
deschisă tinerilor

in

nă 
ție
Campionatul republican 
niori, a cărui fază pe 
va încheia duminică.

competi- 
oiniști : 
de ju- 

județ se

Barajul pentru promovare< Div

la volei masculin

POLITEHNICA TIMIȘOARA Șl VIITOR! 
NEÎNVINSE DUPĂ DOUA ET

fie că nu se realizează (de ce 
insă nu sînt trași la răspunde
re ?); un mare număr de juniori 
cu certe calități șl aptitudini dis
par pe traseul spre afirmare din 
cauze subiective (lipsa de spri
jin din partea factorilor respon
sabili, neasigurarea unor condi
ții optime pentru continuarea ac
tivității). Șl in ce privește baza 
materială se constată unele ca
rențe. Așa de pildă, baza de at
letism din cadrul complexului 
sportiv Dunărea nu oferă încă 
condiții optime pentru marea per
formanță, iar la stadioanele Por
tul roșu din Galați și cel din Te
cuci nu s-a întreprins nimic pînă 
acum pentru amenajarea spațiilor 
destinate pregătirii atleților.

Fără îndoială, atletismul gălă
țean dispune de rezerve încă ne
valorificate. Dacă lecțiile de e- 
ducație fizică s-ar fi axat 
mult pe dezvoltarea I: 
dacă la nivelul ' "
tregul județ s-ar 
multe crosuri șl 
a căror menire 
elementelor cu 
bite, altele ar tl fost astăzi da- 

........................  - fără 
unii 
cum
Cu- 
Gh.

2~zt mai 
rezistenței, 

școlilor din . în- 
fl organizat mal 
acțiuni atletice, 
ar fi depistarea 
calități deose-

tele atletismului gălățean. Nu 
importanță este și faptul că 
profesori de educație fizică, 
stat C. Simion (Șc. gen, 2 
dălbi), C. Ignat (Braniștea), 
Dumitru, D. Enache (Șc. gen. 38 
Galați), Georgeta Broască (Șc. 
gen. 2 Llești), cu toate că dis
pun de condiții bune pentru 
practicarea atletismului in școlile 
respective, au o activitate super
ficială, fără rezultate concrete.

Considerăm că înființarea centru
lui județean de atletism, un control 
exigent șl responsabil a activității 
atletice și un 
— concret, și 
ar conduce la afirmare! 
a atletismului gălățean.

sprijin substanțial 
nu prin vorbe — 
afirmarea deplină

T. SIRIOPOL

ADMINISTRAȚIA DE STAT
• Tragerea excursiilor la LOTO 

de astăzi, 18 mal, va avea loc în 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. Dr. Staicovlci 
nr. 42, tacepind de la ora 17,15. 
Numerele extrase vor fi radiodi
fuzate atît pe programul I (în 
jurul orei 23), cît șl pe progra
mul II (în jurul orei 19). Rezul
tatele tragerii vor ‘fi repetate 
sîmbătă dimineața, pe programul 
1, la ora 8,55.

• După cum s-a mal anunțat 
șl cu alte prilejuri, beneficiile 
rezultate din organizarea siste
melor Loto și Loz in plic stnt re
partizate bugetului republican, 
iar cele aferente sistemelor Pro
nosport și Pronoexpres — buge
tului C.N.E.F.S., in vederea dez
voltării activității de educație fi
zică șl sport, a lărgirii și perfec
ționării bazei materiale a aces
teia. Așadar, chiar șl cel care nu 
s-au numărat tacă printre marii 
cîștigători individuali pot avea 
certitudinea eficienței sociale a 
participării lor la sistemele Loto- 
Pronosport 1

O REUȘITĂ AVANPREMIERA A CAMPIONATULUI DE 
VITEZĂ PE ȘOSEA LA MOTOCICLISM

F.R. Motociclism- la vi- 
șosea, desfășurată la Ti- 
a reunit peste 100

„Cupa 
teză pe 
mișoara, _____  ____ _________
alergători de toate categoriile. La 
125 și 250 cmc, clase de nivel in
ternațional, s-au aliniat un număr 
sporit de concurenți, majoritatea 
fiind, după cum ne-a spus secre
tarul federației de specialitate. 
Cornel Voiculescu, de forțe sen
sibil egale. In lupta pentru un 
loc pe podium s-au angajat din 
start timișoreanul Doru Arsin, o- 
rădeanul Attila Viktor, bucureș-

de

tenii Vlad Haralambie șl Sandu 
Stelian (la 125 cmc), reșițeanul 
Ion Jean, bucureștenil Ștefan Po
pescu, Tiberiu Troia și gălățeanul 
Zaharia Stroe (la 250 cmc), care 
au furnizat dispute mult gustate 
de numerosul public.

„Cupa F.R.M.“ a constituit o 
reușită avanpremieră a campio
natului republican, care se va 
inaugura la 27 mal, pe un traseu 
în premieră ales în centrul mu
nicipiului Drobeta Turnu Severin.

în ziua a doua a turului I al 
barajului pentru promovarea in 
Divizia „A** la volei masculin, 
spectatorii care. au umplut din 
nou pînă la refuz sala „Olimpia** 
din Timișoara au asistat la me
ciuri frumoase. In deschiderea 
reuniunii, POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — C.S.U. OJELUL GA
LATI 3—0 (9, 3, 6) în mal puțin 
de o oră de joc ! Elevii antreno
rului Gh. Bodescu s-au întrecut 
pe ei, practidnd un joc modem, 
variat, cu combinații în viteză, 
surprinzînd total echipa gălățea- 
nă. Cei mai buni jucători : Bo- 
garschi, Roșea și S. Grădinaru 
(P), Zaharescu și Geană (C.S.U.).

RAPID BUCUR 
RAN SEBEȘ 3—l 
ușoară a buci 
unei adversar 

’ câți : Gheorgl
(R), Belgiu s 
C.S.M. DELTA 
TORUL BACAU 
—13). Meci de 
taculos, victori 
rit băcăuaniloi 
mai tehnici îi 
turi. Evidenția 
dache (D), Lin 
După două et 
Viitorul si

C. CI

CAMPIOANA DE JUNIORI I^LA
C.S.V. „N. TITULESCU" CRAI

TURNEELE FINALE ALE DIVIZIEI „B" DE BASCHET
Două dintre turneele finale ale 

Diviziei ,,B“ de tineret la bas
chet au continuat ieri in Capi
tală ; celelalte două încep astăzi 
în sala Olimpia - -
(masculin, grupa 1—6 ; au 
două reuniuni : ’
și de la ora 
turilor din 
grupa 7—11 ; 
nluni : de la 
16). Turneele __  __ _
semnarea echipelor care vor pro
mova ta Divizia „A“ (cite două 
din grupele valorice 1—6) și a 
celor care vor retrograda (două 
din grupa 7—12 la băieți și una 
din grupa 7—11 la fete). Rezultate 
șl unele amănunte:

FEMININ, GRUPA 1—6
VOINȚA C.S.S. UNIREA IAȘI 

— C.S.S. 2 VIITORUL UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 56—56 
(31—30). Junioarele din Cluj- 
Napoca (cea mal tînără 15 ani ; 
cea mal „vîrstnică" 17 ani) nu 
opus o dîrză rezistență mal ex
perimentatelor lor adversare și, 
ca urmare, meciul a fost atrac
tiv, datorită evoluției strtose a 
scorului. Ieșencele, superioare șl 
ca talie, au Izbutit să mențină în 
ultimele minute un avans mic.

din București 
loc 

de la ora 8.30 
16) șl în Sala spor- 

Bacău (feminin 
au loc două reu- 
ora 9 și de la ora 
au drept scop de-

dar decisiv. Au marcat : Rusu 
22 Berariu 15, Pădureanu 13, 
Turcman 6 pentru învingătoare, 
respectiv Manasses 15, Dragoste 
12, Vigh 9, Morar 6, Crișan 6, 
Moldovan 2. Arbitri : C. George 
— M. Oprea.

VOINȚA BRAȘOV — TEXTILA 
C.S.Ș. GHEORGHENI 52—51 (30—38).

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
C.S.Ș. SF. GHEORGHE 82—55 
(37—34).

Turneul continuă azi, de Ia ora 
16. în sala Rapid. (D. ST.).

SF.

La Craiova s-a desfășurat Cam
pionatul republican de volei — 
juniori II la care au luat parte 
6 echipe masculine. După 5 zile 
de întreceri, titlul de campioană 
a revenit formației C.S.V. „N. Ti- 
tulescu" Craiova (antrenor prof. 
Ion Combei), care a terminat 
competiția neînvinsă (3—1 cu 
C.S.M. Rm. Sărat, 3—0 cu C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca, 3—2 cu 
C.S.Ș. Caransebeș, 3—0 cu C.S.Ș. 
Suceava și 3—2 cu C.S.Ș. Con
stanța) . Au urmat în clasament

C.S.Ș. ^onstai

wv
rat, C.^?. Su 
rul Cluj-Napo< 

La încheiere 
Volei și orgar 
premii următe 
fan (trăgător) 
(ridicător) de 
oană, Eusebii 
complet) de 1 
cei mai buni

L C

»

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 11 MAI 1984

2 variante 25% 
Dacia 1300 ; 

variante 25% a 
21,25

Categoria 1 : 
— autoturisme 
categoria 2 : 9 
10.966 lei ; categoria 3 :
variante a 4.645 lei ; catego
ria 4 : 32,75 variante a 3.014 
lei ; categoria 5 : 137 varian
te a 720 lei ; categoria 6 : 
258,75 variante a 381 lei ; ca
tegoria X : 1.603.75 variante a 
100 lei.

Report la categoria 1 : 35.846 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1, obținute pe 
bilete jucate 25%, au revenit 
participantilor : GHEORGHE
GHEORGHE și STATE MAR
CEL. ambii din București.

MASCULIN, GRUPA 7—12
AUTOMATICA BUCUREȘTI — 

LOTUS BĂILE FELIX 71—80 
(28—43) I Avînd în Laza un bun 
coordonator șl realizator, echipa 
oaspete, ultimul loc ta clasament 
a furnizat o surpriză, tavlnglnd 
pe fruntașa grupei. Bucureștenil. 
prea siguri pe el, au jucat re
laxat, permlțind ambițioșilor ad
versari să obțină o frumoasă 
victorie. Au marcat : Păun 28, 
Nicolae 12, Geambazu 11, Dincă 
8, Anghel 8, Dragomlr 2, Stav&r 
2, pentru buoureșteni, respectiv 
Tigan 22, Laza 17, Schuller 16, 
Padraczky u, Step t, Popa 6, Ar
bitri : I. Cernat — F. Panaltescu.

METALOTEHNICA TG. MUREȘ 
-------  -------- TIRGOVIȘTE

ACTUALITĂȚI DIN TENIS
• In urma primelor turnee ale Diviziei 

clasamentele sînt următoarele :

1. Univ.
2. Munt.
3. Prog.
4. Univ.

CV. I 
Bz.

BUC. 
CV. II

Masculin
990 81-20
I 3 t 58-64
936 50-74
936 42-73

GRUPA 1

16
12(43-37) 
12(45-47) 
12(42-46)

Masculin
GRUPA A

DE
A

1. Juventus ’81
2. C.S. Arad
3. FAIMAIV B.
4. înfrățirea Ti

II-a
Ft

— OȚEL INOX 
72—77 (39—46).

AUTOMATICA
— JIUL ȘTIINȚA 
68—79 (39—31).

D. DIACONESCU

Scria 1
1. Sticla
2. c.s.ș.
3. Stirom Buc.
4. C.S.M. Cj.-N.

Bistrița
2 c-ța

8 7 2
9 5 4
9 5 4
9 1 8

Seria I
1. Metalul Hm
2. Tractorul -E
3. Constr. Tg?5
4. C.S.M. Iași

ALEXANDRIA 
PETROȘANI

coresp.

Duminică 20
♦
*
♦

♦
i

O

Seria a n-a
1. Mecanică fină Buc. 9 8 1 79-35
2. înfrățirea Tg. M. 9 6 3 69-52
3. Constr. Tg. M. 9 3 6 42-69
4. C.S.Ș. Od. Secuiesc 9 1 8 38-72

17
15
12
10

Seria a n-a
1. Spartac Bui
2. C.S.M. Cj.-Î
3. Metalurgistu
4. Progresul B

mai 1984,
Următoarele 

avea loc la 2 
17—18 noiembr

NOUA TRAGERE LOTO 2!

*

duminică

Se pot obține 
autoturisme „Dacia 
1300" ți importan
te cîștiguri în bani.

La cele 3 extra
geri au drept de 
participare toate 
biletele, indiferent 
de cota achitată I

Pentru DUMINI
CA 20 MAI, ju- 
cați cît mai multe 
variante 1

*

.1

• Astăzi, la 
întrecerile Car 
ționale ale Ce 
juniori și cad 
pă și jucători 
rea, Călin Toi 
Eugen Simion 
lan), Otilia Bi 
Maria Bogoslc 
limon). In 
pentru C.E. di 
Linz (Austria) 
rilor noștri r 
pionatele irifcs 
gariei (Szolnc 
Bulgariei (Vai

• ta Sala s 
iova se vor di 
31 marf dispu 
rului Campion 
juniorilor la i 
oada 1—3 ian 
natului indivii



DIALA
Dogărescu, 

ocanu) a ră- 
i dată dator, 
lit de la ei.

i tfrrneul de 
ra dintre ce- 
itare, echipa 
iercu și de- 
npus un ritm 
ătut" energic 
: mai clare 
primul meci, 

care ne-am 
)litehnica Ti- 
știi din
pentru a ob- 
cîteva goluri 

și în cele- 
„motoarele" 

irziu și

lot

cu

despre 
petiții, 
e clubul Po- 
lumește noua 
a lui ..Poli", 

mente tinere. 
, Dobrescu. 
:u și alții, 
pricepută a 
antiu Jude, 
opinia noas- 
nația pe un 
rarhia hand-

sur- 
exce-

Pe temele jocului

NUMĂR, DAR MAI ALES CALITATEI FORȚA SI MATURITATEA AU AVUT CÎSTIG DE CAUZĂ
negre. S-au comis 37 de 
faulturi (Dinamo — 22. Steaua 
— 15). cele mai multe făcîn- 
du-le Al. Nicolae (6). An- 
done și Laurențiu (cite 4). I. 
Marin și Stănescu (cite 3). 
I. Marin a făcut un „bodicek" 
asupra lui Lăcătuș din 
plecare. în rtiin. 2. dar arbitrul 
Dan Petrescu a acordat pri
mul cartonaș galben lui... Pet
cu. in 
oe Al. 
fault, 
cesivă.
tru care arbitrul nu a primit 
calificativul maxim, 
rut" diferențiat cu 
apreciat faulturile 
losit cartonașele, 
el ducind cu bine 
din punct de vedere tehnic.

Cu meciul de miercuri, se 
oare că soarta titlului s-a de
cis. E greu de crezut că Dina
mo va avea probleme cu F. C. 
Argeș, chiar pe 
Dinamo. 
teren, nici F. C. Argeș nu 
e ce a fost, ca să nu mai 
bim 
tinărul 
inainte de meci ne spunea că 
.Dacă ~ 
(n.n.
vom 
reș

Dinamo își va datora proba
bilul 
laritate 
cursul 
in șir. 
tești. 
Vilcea 
casă, 
mari (3—0 cu 
dă), 
cu 1—3 !) la Galați. A pierdut 
șf la' r 
(deci 
unde 
— și 
tr-un 
namo) 
acele 
Nu se 
tr-un 
buie 
echipe în formare, pe care spe
răm ca timpul s-o maturizeze 
(și cit mai repede), pentru că 
în toamnă o vor aștepta exa
menele cupelor europene. în 
care Dinamo a făcut în acest 
an marele salt, pînă în se
mifinalele C.C.E.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
IITONESCU

BACĂU

— I.C.M. CA- 
l, 9). Victorie 
iilor 
solat.

c. 
lina 
.CEA 
14, —8, 12, —12, 

luptă, spec- 
enind pe me- 

proaspețl șl 
lurile de se- 
avriiă șl lor- 
luduman (V). 
Politehnica și 
♦ neînvinse.

— coresp.

in fața
Remar- 

Popescu 
(I.C.M.). 
— VII-

I
I
I
I
I

(Urmare din pag. 1)

tul ei de vedere. Pe Steaua o 
interesa doar victoria și 
fost prima care a atacat 
altfel, 
za de 
namo. 
mizei 
porizat. 
biectivul" în pericol, 
care a început să apese pe ac
celerator, 
destul 
cîrma 
prin 
prin 
dintre 
ce 
destui 
lei), 
perior. 
profilat 
fundaș 
meciul, 
nei dispute . __
te faze fierbinți și frumoase. 
Rezultatul de egalitate a 
fost în cele din urmă e- 
chitabil. deși dinamovistii a- 
duc în discuție marile lor o- 
cazii. mai multe ca ale Ste
lei. dar să nu uităm că și 
Steaua a avut situații cînd se 
putea distanta la 2—0. ter- 
minînd. de fapt, jocul. A

a 
(de 

jocul . avîntat. vite- 
joc sînt atuurile ei). Di- 

avînd și varianta re- 
în favoarea sa. a... tem- 

pînă și-a văzut „o- 
în pericol. după

fost apoi și Ducadam în for
mă Joarte bună Si meritul

e cu atît mai 
ne gîndim că el 
poartă în două 
mare încărcătură 

au fost 
Sportul

IN LINIA-CHEIE

a...

- Derioade 
se afle la 
se impună 
ansamblu 

multora 
săi (ceea 

lipsește. deocamdată, la 
dintre jucătorii Ste- 

nrin gabaritul ei su- 
Golul lui Laurențiu. 

din motive fortate 
lateral. a ..aprins" 
i-a dat valențele u- 

aprige. cu mul-

El> I
ntrcn^L prof.

s.ș. sa-
C.S.ȘrViito-

I

reușind 
de lungi sâ 

jocului, să 
valoarea de 

experiența 
jucătorii

lui Ducadam 
mare dacă 
a revenit în 
partide de 
nervoasă, cum au fost se
mifinala cu Sportul stu
dențesc si acest ioc cu Dinamo 
după o lungă perioadă cu sta
tut de rezervă, care îl descu
rajase la

Meciul 
potentele 
Augustin, 
harnic și 
tor. aflat

un moment dat. 
acesta a reconfirmat 
lui Moraru. Rednic.

Dragnea — acest 
disciplinat iucâ- 
la randamentul 

maxim al carierei sale sporti
ve. ale lui Stoica, excelent in 
prima repriză. Majaru. mai 
ouțin unele artificii ieftine,
ale acestui Belodedici (năs
cut in 1964). care joacă parcă 
de cind lumea pe acest 
post de .libero" de mare res
ponsabilitate. Lăcătuș a jucat 
Si el bine în prima repriză 
dar după pauză a dispărut...

Tn acest derby au fost mai 
rare reușitele din partea 
lui Balint. Petcu si Pușca» 
(la Steaua). Custov. lamandi 
si a înlocuitorilor lor. Multes- 
cu si Orac (la Dinamo).

Destul de sportiv față de 
miza pe care o avea, meciul a 
avut pe parcurs si... pete

min. 23 și l-a sancționat 
Nicolae abia la al 5-!ea 
unele de duritate ex- 

Acesta e motivul Den-
„cînta- 

care a 
si a fo- 
în rest 

meciul

chiar pe stadionul... 
Nu mai e Dobrin în 

mai 
vor- 
era 

care
cit de categoric 

antrenor C. Dinu.
Steaua cîstigă

- adică miercuri), 
învinge la Tg.

astăzi 
noi 

Mu-

TURNEUL FINAL AL
JUNIORILOR REPUBLICANI I

BUZĂU : TREI PRETENDENTE PENTRU UN LOC IN FINALA

succes cursei de regu- 
demonstrată pe par- 

competitiei. egalurilor 
de la Iași. Galați. _Pi- 

Petroșani, 
S-a. si 
Steaua.

neulul, F.R. 
I au acordat

Dorel Ște- 
lu Georgescu 
hipa campl- 
îscu (jucător 
i.ș. Suceava, 
>rl.
IU, coresp.

I
I
I
I

de masă, I
I

• O singură echipă cu
BUZĂU, 17 (prin telefon).

Aici, la Buzău (pe mai multe 
terenuri), la Merei, în apro
pierea orașului, dar și Ia Rîm- 
nicu Sărat. într-o organizare 
exemplară, s-au disputat me
ciurile primelor trei etape din 
cadrul turneului final al Cam
pionatului republican de ju
niori I. Deși unele terenuri au 
fost dificile din cauza timpu
lui nefavorabil, echipele, com- 
ponenții lor, făcînd mari efor
turi. au reușit să realizeze 
multe faze de poartă apreciate 
de iubitorii fotbalului buzoieni, 
cei care așteaptă cu nerăbdare 
reîntîlnirea, de la toamnă, cu 
Divizia „A". S-a jucat aspru, 
fără menajamente, cu dăruire 
pentru culorile cluburilor, cî- 
teva dintre meciurile disputate 
pînă acum meritînd chiar pre
mii de frumusețe. Este vorba, 
în primul rînd de întîlnirile 
C.S.Ș. Banatul — Dinamo (ele
vii lui Toma Dobîndă ratînd 
4—5 goluri gata făcute) și 
F.C.M. Brașov — Universitatea 
Craiova, al cărei rezultat a 
stat în cumpănă pînă în ul
timul minut. După acest meci 
însă, „copiii" lui Anghel Mi- 
tăchescu. cei pe care îi an
trenează de aproape șapte ani, 
l-au... trădat în partidele ur
mătoare, în care au evoluat 
fără vlagă, fără ambiție, deși 
mulți dintre ei au talent cu 
carul (Zamfir, Trifu, Badea, 
Ruicea, C. Zuleanu). Și astfel, 
juniorii craioveni, favoriți 
seriei.
cursa 
tului.

punctaj maxim, Dinamo
Dar iată cum se prezintă cla

samentul după 
etape :

primele trei

pierdea

Bacău. Rm. 
victoriilor de a- 

după meciuri 
Dinamo, de pil- 

(„neverosimil"

ai 
au ieșit practic din 

pentru finala campiona-
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1. Dinamo
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C.S.Ș. Baia Mare 
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Rm. Vilcea si Baia Mare 
la echipe modeste) — 
Dinamo a făcut remiză 

era greu să repare 
meci (acum, cu 

i ce stricase atunci.
neverosimile accidente, 
ciștigă un campionat în- 
meci I Sigur, nu tre- 

omise meritele acestei

m-
Di- 

în

ră- 
Di- 
Ti- 
de

Așadar, trei echipe au 
mas neînvinse. Dar numai 
namo (antrenor Gheorghe 
mar) a obținut maximum 
puncte. Lupta pentru primul
loc este, însă, mai pasionantă 
ca oricînd. pentru că de abia 
in ultimele două zile sînt pro
gramate partidele decisive. 
Astăzi, de pildă, se vor întîlni 
Dinamo și F.C.M. Brașov, for
mații echilibrate, cu juniori 
puternici și inteligenți. care 
știu să închidă și să deschidă 
jocul, care gîndesc fazele. Iar 
mîine se va disputa un alt 
meci deosebit de important, 
F. C. Constanța — Dinamo, o 
partidă care poate fi chiar fi
nala seriei.

Cine va cîștiga ?
Totul va depinde de 

sele fizice. Șansa va 
celor care vor avea mai
celor care au știut să-și do
zeze mai bine efortul, să re
cupereze în condițiile concrete 
ale turneului. Pentru că. in
tr-adevăr, e un examen ex
trem de greu să joci 5 meciuri 
in 6 zile ! Dar asupra acestui 
aspect al turneului final vom 
mai reveni.

resur- 
surîde 
multe.

Laurențiu DUMITRESCU

HUNEDOARA : INTR-UN ANONIMAT TOTAL I

O caracteristică a sis
temului astăzi la modă, 
pe absolut toate continen
tele fotbalului, o consti
tuie numărul sporit al 
jucătorilor din ..mijlocul 
echipei" : 4 1

Preocupările pentru în
tărirea considerabilă a
„compartimentului-cheie de 
boltă" într-o echipă da
tează de circa două dece
nii. notabile în acest 
sens fiind exemplele o- 
ferite. la C.M. din 1966. de 
reprezentativele Angliei și 
Argentinei. ..Insularii", con
duși de Alf Ramsey, au și 
cîștigat ediția respectivă, 
avind încorporați în cvar
tetul median pe Ball. 
Stiles. Bobby Charlton și 
Peters. Ca să' fim mai 
exacți. primul si ultimul 
dintre cei patru. Ball și 
Peters, jucau dublul rol 
(în funcție de cele două 
momente fundamentale ale 
jocului : atac-aoărare) de 
mijlocaș-aripă, precum, la 
aceeași epocă în fot
balul nostru, 
și Codreanu, 
cărăuși" ale

Năsturescu 
„extremele- 

Rapidului,
care, cu 3—4 ani mai de
vreme. au prefigurat, oa
recum. sarcinile încredin
țate. la C.M. din Mexic, lui 
Dembrovschi și Lucescu.

„Număr, dar si calitate 
specifică liniei de la mij
locul echipei" a fost cu- 
vîntul de ordine si al pro
tagonistelor ultimului cam
pionat mondial : Italia.
Brazilia. Franța. R. F. 
Germania. Anglia ș.a. A 
fost o ediție la care, 
în afara unor noutăti în 
dinamica mijlocului de 
echipă, au apărut fapte 
semnificative si în ceea 
ce privește așezarea cvar
tetului ; francezii distri- 
buindu-1 în teren pe 
Țigana — Genghini (mijlo
cașii). Giresse — Platini 
(interii) sub forma „ca
reului magic" de pe vre
mea.......W. M.“-ului.

Sînt cunoscute acumu
lările din fotbalul nos
tru în această direcție, a 
întăririi mijlocului de e-

chipă ; cu salturile de ca
litate inregistrate in jo
cul primei reprezeutative 
a tării, ca și in prestațiile 
unor formații de club, pre
cum Universitatea Cra
iova, Dinamo (unde an 
oile Tălnar și Orac. cînd 
sînt folosite împreună, o- 
cupă în faza de apărare, 
poziții la mijloc). Cor
vinul Hunedoara. Steaua 
si. ceva mai puțin în 
ultima vreme. Sportul 
studențesc.

De unde provine a- 
ceastă „rezervă" vizavi 
de formația ..aîb-negri- 
Ior“ ? Din modul în care 
conducerea tehnică a 
conceput. în acest» final de 
sezon. alcătuirea liniei 
mediane : cu 3 jucători 
din 4 — Terheș. Coras și 
Hagi — cu profil de înain
tași. stăpîni ai balonu
lui. dar fără virtuti deo
sebite în a construi penti. 
coechipieri. Ca să nu 
mai vorbim, la to ti trei, de 
alergia care-i cuprinde în 
fața „normelor duole". 
care în fotbalul actual 
cad. în primul rînd. în 
sarcina mijlocașilor.

O asemenea distribuție 
a rolurilor într-o echipă 
care, pînă nu de mult, 
i-a avut. între alții, la 
mijloc Pe Octavian Io- 
nescu și Romeo Chihaia 
este bătătoare lă ochi și 
explică. în ultimă anali
ză, unele comportări și 
rezultate sub posibilități. 
Venind, totuși, pe locul 
4 la încheierea conturilor în 
Divizia „A". Sportul stu
dențesc este iarăși o e- 
chipă de cupă europeană, o 
ambasadoare a fotbalului 
nostru; pe care va pu
tea sâ-1 reprezinte co
respunzător în măsura în 
care conducerea tehnică 
va găsi. între altele, și 
formula potrivită pentru 
cel mai important com
partiment al echipei, mij
locul lui, acela menit să 
confere echilibru în ioc 
și, în consecință, o con
stantă în comportament.

Gheorghe NICOLAESCU

Trial urile selecfionatelor din ,,C“

CANDIDAȚI PENTRU PRIMELE SCENE
După cum s-a mai anunțat, miercuri 23 mai, selecționatele celor 

12 serii ale Diviziei „C“ vor susține meciuri de verificare, avind ca 
partenere divizionare „A“ sau „B“. Aceste partide de verificare con
stituie un bun prilej de a evalua fondul de jucători valoroși din 
acest eșalon (avind in vedere faptul că au fost selecționați jucători 
pînă în 23 de ani), jucători capabili să fie promovați în diviziile su
perioare. Iată componența loturilor celor 12 serii ale Diviziei ,,CM :

Cany încep 
■elor interna- 
iciei pentru 
care partlcl- 

1 Vasile Flo- 
stian Tiugan, 
mor V. Bă-, 
Kinga Lohr, 

renor V. Fi- 
pregătirilor 

15 iulie de la 
ramul junio- 
prinde Cam- 

ale Un- 
-17 iunie) șl 
-8 iulie).

I
I
I

lor din Cra- 
a, întrev28 și 
n cadrul tu- 
republican al 
iar în peri- 

lele Campio- 
junlorllor I.

I
I
I

• Favoritele — jocuri bune, apreciate
HUNEDOARA, 17 (prin tele

fon). După primele trei zile 
cu jocuri disputate, turneul fi
nal al juniorilor — seria de la 
Hunedoara, a avut joi zi de 
pauză, prilej pentru a face o 
scurtă trecere în revistă a „e- 
venimentelor" de pînă acum. 
O primă constatare (nedorită) 
se referă la faptul că partide
le s-au disputat într-un total 
anonimat, competiția nefiind 
popularizată! In plus, meciurile 
— cu excepția a două partide 
programate pe stadionul C.F.R. 
din Simeria (gazon excelent, 
atenție din partea organizatori
lor, care vor asigura, vineri și 
sîmbătă, alte patru jocuri) — au 
fost programate Pe unul din 
terenurile cu zgură ale Com
plexului Corvinul.

Pînă acum o impresie bună 
au lăsat .primele trei echipe, 
care s-au și detașat în clasa
ment, Partizanul Bacău (antre
nor Ion T. Ion), F.C. Argeș 
(Mihai Ianovschi) și „U“ Cluj- 
Napoca (Nicolae Sabâslău), 
printr-un joc tehnic, de anga
jament fizic și o mulțumitoare 
orientare tactică. Surprinde 
faptul că jocurile nu au fost 
urmărite de nici un antrenor 
divizionar (deși județul Hune
doara cuprinde numeroase e-

chipe în Diviziile „A", „B“ și 
,,C“), cu excepția antrenorului 
secund al Corvinului, Spiridon 
Niculescu, și a Iui Remus Vlad 
de la .,U“ Cluj-Napoca, care 
miercuri s-a deplasat la Sime-' 
ria pentru a urmări echipa 
clubului său în meciul cu Par
tizanul Bacău. Acum, La jumă
tatea competiției, să evidențiem 
și cîțiva juniori: Barzachidea- 
nu și Năstruț (Partizanul), 
Naghi, Sabău, Gabor („U"), 
Moromete și Pană (F.C. Ar
geș), Filip șj Moldoveanu 
(C.S.Ș P. Neamț), frații Șlarcu 
(Șoimii I.P.A. Sibiu), Nadoban 
și Verserman (Strungul Arad). 
Partidele au fost bine conduse 
de arbitri din loturile divizio
nare B și C ale județului Hu
nedoara.

Astăzi sînt programate urmă
toarele trei partide: Șoimii
I.P.A. — „U“ și Strungul — 
F.C. Argeș la Simeria; Parti
zanul — C.S.Ș. P. Neamț la 
Hunedoara.

Iată clasamentul:
1. Partizanul
2. F.C. Argeș
3. „U“
4. C.S.Ș. P. Neamț
5. șoimii I.P.A.
6. Strungul

3
3
3
3
3
3

1
1
0
0
1
1

0 
o
1
2
2
2

5
5
4
2
1
1

Gheorghe NERTEA

SERIA I : G. Lan cu (Laminorul 
Roman), Gotsch (Minerul G. Hu
morului) — portari ; lavorschi 
(Avintul Frasin), Berdar (A.S.A. 
Cimpulung Moldovenesc), Oprea 
(C.F.R. Pașcani), Tofan (Minerul 
G. Humorului), Moroșan (Metalul 
Rădăuți), Hrenciuc (Zimbrul Și
ret) — fundași ; State (Unirea 
Să veni), Catrici (Zimbrul Șiret), 
Afloarei (Laminorul Roman), 
Chertic (Relonul Săvinești), Buta 
(Minerul G. Humorului) — mij
locași ; Rotaru (Șiretul Pașcani), 
Petrescu (A.S.A. Cimpulung Mol
dovenesc), Bălău și I lin ca (Lami
norul Roman), Humenioc (Meta
lul Rădăuți) — înaintași.

SERIA A Il-a : Arvinte (Aripile 
Bacău), Anton (Inter Vaslui) — 
portari ; Măgureanu și Tătaru 
(Inter Vaslui), Gozulus și Vișan 
(Victoria Gugești), Chirvase 
(FEPA 74 Birlad), Mihuț (Meca
nica Vaslui), Pilat (Letea Bacău) 
— fundași ; Hîncu (Aripile Ba
cău), Tipan (Inter Vaslui), Bular- 
gă (FEPA 74 Bîrlad), Bumevic și 
Pricope (Letea Bacău) — mijlo
cași ; Grigoraș (Aripile Bacău), 
Strat, Gavrilescu și Romașcanu 
(Mecanica Vaslui) — înaintași.

SERIA A III-a î Păun (I.M.U. 
Medgidia), Dumitru (Metalul Med
gidia) — portari ; Neacșu (I.M.U. 
Medgidia), Matache și Dinu (Por
tul Constanța), Huluță și Dumi
tru (Victoria Tecuci) — fundași ; 
Manea (Portul Constanța), Funda, 
(Cimentul Medgidia), Peteanu 
(Metalul Mangalia), Gbergic 
(Chimpex Constanța), Arif (Chimia 
Brăila) — mijlocași ; Panait 
(I.M.U. Medgidia), Feodorov (Por
tul Constanța), Guraliuc (S.N. 
Tulcea), Burlacu (Chimia Brăila), 
Isaic (Metalul Mangalia) — înain
tași.

SERIA A IV-a : Bojoacă
(A.S.A. Mizil), Belu (Chimia Bu
zău) — portari ; Vereu, Posto- 
lache (Poiana Cîmpina), Răchi- 
țeanu (Metalul Buzău), Trache 
(A.S.A. Mizil), Flostoiu, Apostol 
(Carpăți Sinaia) — fundași ; Cr. 
Dumitru, Stoica, Stan (Poiana), 
Mihalcea (Chimia, Brazi) — mij
locași ; Nemeghi '(Carpați). Gos- 
tin, Lazăr (A.S.A. Mizil), FI. Ni- 
colae, Steriu, Manea (Minerul Fi- 
lipeștii de Pădure) — înaintași.

SERIA A V-a : Ene (Danubiana 
București), Crăciunescu (Tehno- 
metal București) — portari ; Mi- 
hăilescu, Pitulice, A. Oprea (Me
canică fină Steaua București), 
Purdea, Stroe (I.C.S.I.M. Bucu
rești), Matei (Flacăra roșie Bucu
rești), Greblă (Danubiana) — 
fundași ; Olteanu (Mecanică fină 
Steaua), Costache (Danubiana), 
Gheară (Aversa București), Bona 
(Abatorul București), Dăogaru 
(I.S.C.I.P. Uimeai) — mijlocași ; 
L Iulius, M. Oprea, Crist ea (Me
canică fină Steaua), Anton (Da
nubiana), Rădulescu (F.C.M. 
Giurgiu) — înaintași.

SERIA A Vl-a : Neagoe (Elec
tronistul Curtea de Argeș), Croi- 
toru (Textila Roșiori) — portari; 
Păușaa (Flacăra More ni), Iosif și 
Taină (Muscelul Cimpulung), Di- 
cuț (Sportul muncitoresc Caracal), 
Cioclea (Metalul Mija) — fundași; 
Nistor și Tab a cu (Flacăra Mo- 
reni), Birjaru și Drăghici (Mus
celul Cimpulung), Mocanu (Me
talul Mija), Marinescu (Sportul 
muncitoresc Caracal), Renato și 
Popa (Progresul Corabia) — mij
locași ; Georgescu și Mihăiescu 
(Flacăra Moreni), Trandafir (Me
talul Mija), Mirea (Știința Dră- 
gănești Olt) — înaintași.

SERIA A VH-a : Pirici (Metalul 
Mihăiești), Martalogu (Dierna 
Orșova) — portari ; Voica și 
Bucur (C.F.R. Craiova), Bodîrnea 
și Pîrvan (Pandurii Tg. Jiu), Las- 
culescu (Celuloza Drobeta Tr. Se
verin), Țapeanu (Dierna Orșova) 
— fundași ; Diaconu (Pandurii 
Tg. Jiu), Trăistaru (Dunărea Ca
lafat), Eftimie și Radu (Lotru 
Brezoi), Matei (Electroputere Cra
iova) —mijlocași ; Petrișor, Ghiță 
și Bița (Electroputere Craiova), 
Bîscă (Pandurii Tg. Jiu), Tîră 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin) — 
înaintași.

SERIA A VII-a : Muntean (Mi
nerul Aninoasa), Sava (Mureșul 
Explorări Deva) — portari ; Mile- 
novid (Minerul M. Nouă), Novac, 
Stef și Mechinici (Mureșul Explo
rări Deva), Sterie (Mecanica O- 
răștie), Nicu (Minerul Paroșenl), 
Laioș (Metalul Bocșa) — fundași; 
Brînzei (Constructorul Timișoara), 
Popescu (Mecanica Orăștie), Dă- 
iescu și Tismănaru (Minerul M.

Nouă), Strîmbeanu (Dacia Orăș
tie) — mijlocași ; Cizmarik (Con
structorul Timișoara), Sonn (U.M. 
Timișoara), Popescu (Minerul Pa- 
roșeni), Olușuteanu (Mureșul Ex
plorări Deva) — înaintași.

SERIA A IX-a : Dirjan (Voința 
Oradea), Almășean (Unirea Sînni- 
colau) — portari ; Vigh și Birta 
(Voința Oradea), Pîrvan și Mol
nar (Strungul Arad), Fodor și 
Vida (înfrățirea Oradea) — fun
dași ; Hack (Strungul Arad), Ta
kacs (Șoimii Lipova), Dull (Sil- 
vania Cehu Silvaniei), Schmidt 
(Unirea Tomnatic), Fenesi (Oțe
lul Oraș Dr. P. Groza) — mijlo
cași ; Rus (Strungul Arad), Leu- 
cuța (Victoria Ineu), Herle (Oțe
lul Oraș Dr. P. Groza), Stavara- 
che (Unirea Tomnatic), Klausz și 
Omuț (înfrățirea Oradea) — îna
intași.

SERIA A X-a : ciucur (C.E.M.- 
Cluj-Napoca), Pasca (Bradul Vi- 
șeu) — portari ; Tehei, Ghermanu 
și Doboș (Sticla Arieșul Turda), 
Pătcaș (Unio Satu Mare), Baiza 
și Sighiartău (Minerul Baia Sprie)
— fundași ; Cadar și Moiș (C.I.L. 
Sighet), Năprădeanu (Minerul 
Baia Sprie), Rîza (Sticla Arieșul 
Turda), Staibinder (Unio Satu 
Mare) — mijlocași ; Matei și 
Strîmbei (C.I.L. Sighet), Covaci 
(Cuprom Baia Mare), Rus (Sticla 
Arieșul Turda), Cîmpean (C.E.M. 
Cluj-Napoca) — înaintași.

SERIA A Xl-a : Chirlă (Metalul 
Aiud), Văleanu (Mecanica Alba 
Iulia) — portari ; Grozavu și Du
mitru (Unirea Alba Iulia), Boaru 
(Metalul Aiud), Popa (Soda ocna 
Mureș), Balint (Oțelul Reghin), 
Frunză (Minerul Rodna) — fun
dași ; Hirceagă și Delcu (Unirea 
Alba Iulia), Mureșan (Metalul 
Aiud), Harteg (Soda Ocna Mureș), 
Nagy (Metalotehnica Tg. Mureș)
— mijlocași ; Aldea și Dobîrtă 
(Mecanica Alba iulia), Popa (U- 
nirea Alba Iulia), Armenean (In
ter Sibiu), Paleoca (Metalul Ai id)
— înaintași.

SERIA A XH-a : Balogh (Mu
reșul Toplița), Panta (Tractorul 
Brașov) — portari ; Bungăreanu 
Marton și Dezso (Viitorul Gheor- 
gheni), Moldovan și Manta (Trac
torul Brașov), Pătru și Șișcă 
(I.C.I.M. Brașov) — fundași ; Ga- 
fița (Minerul Toplița), Aronică și 
Ficu (Precizia Săcele), Berteanu 
(Mobila Măgura Codlea) — mij
locași ; T.orok (Celuloza Zărnești), 
Stânei (I.C.I.M. Brașov), Kovaks 
(Viitorul Gheorgheni), Folbert 
(Tractorul Brașov), Herciu (Mine
rul Bălan) — înaintași.



REZULTAT BUN Al CUPLULUI BALINT - ZARNESCU

Stegăroiu, 
din 13 po- 
următoare 
(Bulgaria)

VARȘOVIA. 17 (Agcrpres). 
în cadrul Festivalului interna
țional de șah desfășurat în lo
calitatea poloneză Pilzho, tur
neul junioarelor pînă la 17 
ani a fost cîștigat de jucătoa- 
rea româncă Raluca 
care a totalizat 11 p 
sibile. Pe locurile 
s-au situat Stolkova
— 9 p. Irina Candea (Româ
nia) — 8,5 p. Csom (Unga
ria) și Anna Domarodoszeka 
(Polonia) — 8 p.

în turneul rezervat junioare
lor mari, primul loc a fost 
ocupat de Katrin Muller (R.D. 
Germană) — cu 9 p din 12 po
sibile. urmată de șahistele ro
mânce Cristina Bădulescu 
Smaranda Boicu — 8,5 p.

In Bulgaria s-a desfășu
rat „Raliul Albena — Nisi
purile de Aur”, competiție in
ternațională contînd ca e- 
tapă In C.E.. cu un coeficient 
de dificultate maxim
Traseul a fost de 1273 
37 controale orare
probe de clasament, la 
prezentîndu-se 
țările socialiste, 
gia, Finlanda, 
nia. Grecia. Italia ș.a.

La acest raliu (cîștigat de cu
plul italian Capone — Cresto) 
au luat parte și 7 echipaje ro
mânești, 4 din ele terminînd 
cursa, 3 abandontnd. O figu
ră onorabilă a făcut cu
plul Balint — Zărnescu : lo
cul 15 in clasamentul general 
(din 43) și locul 1 la clasa 
1300, grupa A. Poziția ce
lorlalte echipaje : clasament

(„4"). 
km cu 
și 34 

start 
dinDiloti

Anglia, Bel- 
R. F. Germa-

general... 28 Urdea — Amărică, 
39 Mateescu — Panaite. 42 
Bucur — Simeanu : clasa 1300, 
grupa A — 7 Urdea — Amă
rică... 14 Mateescu — Panaite... 
16 Bucur — Simeanu. 
naționale în 
Prieteniei” : 
Cehoslovacia. 
România, 5.
6—7 Bulgaria. Ungaria.

Echipe 
„Cupa Păcii și 

1. U.R.S.S., 2.
3. Polonia. 4. 

R. D. Germană,

• Caravana „Cursei Păcii" a 
avut ieri cea de-a doua zi de 
odihnă, la Trutnov (Cehoslova
cia). înaintea etapei a 8-a care 
se dispută azi, Trutnov — Kar- 
pacz (Polonia) 161 
mentele generale 
astfel : individual : 
Staikov (Bulgaria) 
Piotr Ugrumov (U.R.S.S.) 24h 
56:42. 3. Olaf Ludwig (R. D. 
Germană) 24h57:21, 4. Uwe 
Raab (R. D. Germană) 24h57:30, 
5. Serghei Suhurucenko 
(U.R.S.S.) 24h57:57. 6. Serghei

km, clasa
se prezintă 
1. Nencio 
24h56:27. 2.

Uslamin (U.R.S.S.) 24h58:18.„
18. Mircea Romașcanu (Româ
nia) 25h00:ll; echipe: 1. U.R.S.S. 
74h52:50, 2. R. D. Germană
74h53:22, 3. Polonia 74h56:34, 4. 
Cehoslovacia 74h58:27 5. Olan
da 74h59:04... 10. România
76h01:00.
• în localitatea Lucea s-a 

dat ieri startul în cel de-al 
67-lea Tur al Italiei. Etapa pro
log de 5 km contracronometru 
individual a fost cîștigată de 
Francesco Movr.

JUVENTUS CIȘTIGA „CUPA CUPELOR* IN FA|A UNUI MERITUOS F. C. PORTO

REUNIUNEA INTERNAȚIONALA DE TIR
(Urmare din pag 1)

nă, la Balcaniada de la Sofia 
și la Istanbul (197 t).REZULTATE TEHNICE, 
PIONATELE :-------------
ALE ROMÂNIEI, 
l.
P,
3.
J.
5.

C AM
IN TERN AȚI ON ALE 

pistol viteză s
G. CRISTACHE (Dinamo) 595 
2. G. Calotă (Steaua) 594 p,

M. Stan (România) 593/150 p, 4.
Anderson (S.U.A.) 593/146 p, 

.. J.F. Raybaut (Franța) 591 p, 6. 
M. la Penna (Italia) 590 p ; pușcâ 

10 m, masculin : 1. N. BERTHE
LOT (Franța) 591 p, 2. G. Dubla 
(S.U.A.) 584 p, 3. E. Antonescu 
(România) 581 p, 4. J. M. Weber 
(Franța) 580 p, 5. H. Bram (El
veția) 579 p, 6. C. Stan (România) 
577 p ; pușcă standard 3 X 20 f: 
1. JOYCE LAUBENHEIMER 
(S.U.A.) 575 p, 2. Yvette Courault 
(Franța) 572 p, S. Yuang Ying 
Mel (R.P. Chineză) 571 p, 4. Vrenl 
KochU (Elveția) 571 p, 5. Roxana 
Lămășanu (România) 570 p, t. 
Dominique Esnault (Franța) 570 p: 
CUPA TARILOR LATINE ȘI

GRECIEI, pistol viteză : 1. M. STAN 593 p, 3. J.F. Raybaut 581 
p, 3. M. la Penna 590 p ; echipe 7 
1. ROMANIA (C. Ion, M. Stan, 
▼. Suria) 1768 p, 2. Franța 1764 p, 
3. Italia 1763 p, 4. Elveția 1755 p ; 
pușcâ standard 3 X 20 f 7 1. Y COURAULT 573 p, 3. V. KOChM 
571 p, 3. R. Lămășanu 578 echipe 7 I. franța 1700 p. România (Lămășanu, Toader, 
Slf) 1692 P, 3. Elveția 1687 poșcă 10 m, masculin s 1.

60 000 de spectatori. în mare 
majoritate italieni, au 
tat miercuri seara, pe sta
dionul Sant Jakob din Basel, 
la finala Cupei cupelor, în
tre Juventus Torino si F. C. 
Porto. Au cîștigat italie
nii. considerați favoriți îna
intea finalei, dar victoria lor. 
2—1 (2—1), este, potrivit co
mentariilor agențiilor de pre
să. „o victorie strînsă". In an-

asia-
jos, din marginea careului, în- 
vingîndu-1 pe Ze Beto. Por
tughezii egalează în minu
tul 29 prin Sousa, sut de la 
18 m, care l-a păcălit pe Ta- 
cconL Cu patru minute înainte 
de pauză Juventus este din 
nou în avantaj, la o fază con
fuză în careul portughez, Bo- 
niek (care a făcut un meci 
foarte bun) înscriind din a- 
oropiere.

P58.
IO- 
p: 

. . _____ „ ____ ___ N.BERTHELOT 591 p, 2. E. AntO- 
nescu 581 p, 3. J. M. Weber 5U p; echipe 7 L FRANJ A 1744 p, 2. 
România (Antonescu, C. Stan, 
Joldea) 1728 p, 3. Elveția 1714 p ț skeet : 1. A. TORRES (Cuba) 
IX t, 1. k Cabrera (Cuba) 187 t, 
3. T. Tlsson (Franța) 186 t, 4. L 
Tomaa (România) 183 t, 5. D. Ga- zetovicl (România) 193 t, S. N. 
Frantzeskakls (Grecia) 193 t ț 
trap 7 1. A. BAQUEL (Franța) 186 t, 1. H. GlattU (Elveția) 
193/24.25, 3. C. Gottardo (Elveția) 193/24,24 ...8. M. Ispașiu (România) 
186 t.

gătoare a campionatului ita
lian. cucerește al doilea 
trofeu continental, după Cupa 
UEFA din 1977. în timp ce 
F. C. Porto este o învinsă 
merituoasă. care a dovedit 
că n-a ajuns întîmplător în 
finală.

Formațiile : JUVENTUS (an
trenor Giovanni Trapattoni) ( 
Tacconl — Gentile. Brio, Sci- 
rea, Cabrini — Bonini. Vignola 
(min. 89 Caricola). Tardeili, 
Platini — Rossi, Boniek. F. C. 
PORTO (antrenor Antonio Mo
rals) : Ze Beto — Joao Pinto, 
Eurico, Eduardo Luis (min. 78 
Costa), Lima Pereira — Fras- 
co, Jaime Magalhaes (min. 64 
Walsh), Sousa, Jaime Pache
co — Gomes, Vermelinho.
MARADONA 

TREI
SUSPENDAT

LUNI

„TURNEUL CELOR 4“ LA BOX
(Urmare din pag. 1)

tiile. ținerile, croseele largi, 
fără tintă. Doar cele cîteva lo
vituri clare expediate pe par
cursul a nouă minute de luptă 
nu au putut salva impresia ne
favorabilă lăsată de cei doi 
boxeri. Și fiindcă trebuia dat 
un cîștigător. a fost preferat 
Oprisor.

Mult mai frumoasă si intere
santă partida dintre Nicolae 
Talpoș (Metalul Salonta) și 
Ionel Panaite (B.C. Galati). In 
prima repriză ambii sportivi 
si-au expediat serii spectacu
loase de lovituri, iar la o di
rectă de stînga recepționată de 
Panaite. acesta a fost numărat. 
Si minutele următoare promi
teau o luptă echilibrată, spec
taculoasă. dar Ia un „clinei” Iui 
Panaite 1 s-a deschis o arca
dă si a fost oprit de antrenorul 
său. Astfel Tainos a cîștigat 
prin abandon.

Campionul ..ușorilor" Mircea 
Fulger (Muscelul) si-a onorat 
cartea de vizită. întrecîndu-1

pe Mihai Gruescu (Timpuri 
Noi), după un meci plăcut, 
cu schimburi frumoase. Nu 
același lucru putem spune des
pre dinamoviștii Dragomir Ilie 
si Florian Tircomnicu, care 
pur și simplu au refuzat să 
boxeze. Momentelor de-a drep
tul penibile din ring le-a pus 
capăt — inspirat — antreno
rul Ion Monea. care l-a... a- 
mandonat pe Ilie. după două 
minute de mimare a luptei.

La „semigrea” Georgică Do- 
nici (B.C. Galați) a arătat că 
rămine același sportiv serios, 
muncitor și pugilist valoros. El 
l-a învins clar (decizie 5—0) 
pe Marcel Marcu (B.C. Brăila). 
Directa de stînga a fost „ar
gumentul” hotărîtor cu care 
tînărul Mihai Vasilache a cîș
tigat în fata colegului său de 
la Dinamo. Pamfil Fedea.

CELELALTE REZULTATE : 
Mijlocie mică : N. Balaban 
(Dacia Pitești) b.p. D. Lugigan 
(Dinamo); Supergrea : T. Pîr- 
jol (Voința Buc.) b. ab. 3 St. 
Bacianschi (Crișul).

Boniek, căzut la pămint împreună cu portarul Ze Beto, înscrie 
al doilea gol pentru Juventus în finala Cupei cupelor

Telefoto ; A.P.—AGERPRES
La reluare, F. C. Porto 

domină mai mult, dar fără 
a periclita realmente poarta 
Iul Tacconi. în timp ce Ita
lienii se apără exact și au d- 
teva ocazii pe contraatac, prin 
Boniek șl Rossi. cea mal mare 
— din tot meciul — fiind ra- 

*tată de Rossi. în minutul 85, 
singur cu portarul. Cu pu
ține minute înainte. _ por
tughezii reclamaseră — justi
ficat — penalty (Scirea a jucat 
mingea cu mîna în careu), dar 
arbitrul Prokop (R. D. Ger
mană) nu a acordat nimic.

învinsă anul trecut în 
finala CCE, la Atena, de Ham
burg.’ Juventus, recentă cîști-

samblu. echipa portugheză a 
lăsat o „impresie artistică” mai 
frumoasă, dar jocul lor plă
cut. spectaculos n-a fost 
suficient în fata exponentei 
unui fotbal realist prag
matic. fără riscuri.

încurajați de 
tifosi din tribune, 
început mai bine, 
ocazie a lui Platini 
n-a strălucit ca de 
fiind atent marcat — 
nutul 6. deschid scorul 
minutul 13. la capătul 
reușite individuale a
Vignola. Plecat în dribling
de Ia mijlocul terenului, 
cesta a șutat cu stîngul. pe

numeroșii 
italienii au 
si după o 

— care 
obicei, 

în mi- 
în 

unei 
lui
a-

LOTUL PORTUGHEZ PENTRU „EURO ’84“
Selecționerul portughez Fernando Cabrita a convocat, azi, 

pe cei 20 de jucători ai reprezentativei naționale pentru turneul 
final al campionatului european : portari : Bento (Benfica Li
sabona) Ze Beto (F. C. Porto), Damas (Portimonense) ; apără
tori : Joao Pinto, Eduardo Luis, Eurico, Lima Pereira (F. C. 
Porto), Alvaro, Bastos Lopes (Benfica) ț mijlocași : Jaime Pa
checo Frasco, Sousa (F.C. Porto), Carlos Manuel, Chaiana, Ve- 
loso (Benfica) ; atacanți : Gomes, Vermelinho (F.C. Porto), 
Nene, Diamantino (Benfica), Jordao (Sporting Lisabona).

Comitetul 
al federației

competiții 
de 

o perl- 
jucători 
si tot 
Bilbao 

da 
des- 

la 5 mai la Madrid, 
vorba de Maradona, 

Si Javier Clos de 
Barcelona, Goicoechea, 

la 
in-

de
. _ spaniole 

fotbal a suspendat De 
oadă de trei luni trei 
de la F. C. Barcelona 
atîția de la Athletic 
pentru gravele incidente 
la finala Cupei Spaniei 
făsurată 
Este vorba de 
Migueli si Javier_ Clos 
la Barcelona, 
De Andres și Sarabia de 
Athletic. Sancțiunile au 
trat în vigoare la 6 mai.

CEHOSLOVACIA - 
DANEMARCA 1—0

med 
în- 

Danemarca cu 1—0 (0—0) 
golul marcat de Kno- 
în min. 53. Au asistat 
de spectatori.

Miercuri, la Praga. in 
amical. Cehoslovacia a 
vins 
prin 
flicek 
10 000

TELEX • TELEX

In prima zl a turneului de 
polo de la Tbilisi, echipa Ro
mâniei a cîștigat cu un scor 
net, 14—8, meciul cu formația 
Cubei. Alte rezultate : U.R.S.S. 
— R.S.S. Gruzină 13—6, 
U.R.S.S. — Grecia 14—6. R.S.S. 
Gruzină — Bulgaria 10—8.

Caeidoscop
într-o ierarhizare a durerilor fizice, se spune câ cea de dinți este una dintre 

cele mal greu de suportat. Șl deși se știe aceasta, dintr-o neglijență condamnabilă, 
mulți ajung pe scaunul „dentistului" doar atunci eînd durerile nu-i mai lasă să 

doarmă, să mânînce, să lucreze șl „omul In alb* face ce face șl, parcă, le la neca
zul cu mina... Intre stomatologi sînt șl destul sportivi. Iată clțlva dintre el...

* Ladislau Boliini (n. 11.3.1953). Cel mai 
bun fotbalist român al anului 1983. A fost 
unul dintre artizanii calificării reprezenta
tivei României în turneul final al C.E. din 
Franța, Intre al'ele el „semnînd" șl goluri 
victorioase (1—o su Italia, la București și 
1—0 cu Cipru, la Llmasol). Component al 
A.S.A. Tg. Mureș. Bolonl a îmbrăcat de 72 
de ori tricoul echipei naționale. Mijlocaș de 
mare travaliu, este un apărător peste oare 
nu se trece ușor și, totodată, un... atacant 
redutabil. Numeroasele goluri Înscrise 
el în meciuri interne și internaționale

STOMATOLOGII...

de 
statel în meciuri interne și 

o dovadă.
★ Alțl fotbaliști și ei

fost timișorean jl Simion 
litehnlea (a susținut un____ ___ ...______
tatlvă, în 1966, la București, cu Elveția 4—2) 
și Vasile Alexandru, care a jucat la Di
namo București șl apoi la „U* Cluj-Na- 
poca (3 meciuri în națională). O coinciden
tă interesantă : toți acești trei fotbaliști au 
fost sau sînt mijlocași 1

* George Peter a fost cîndva un „oopîl 
minune" al halterotillel americane șl inter
naționale. Din 1947. de pe eînd avea 16 ani, 
și pînă în 1956, Peter a ieșit învingător ta 
marea majoritate a competițiilor interne șl 
internaționale. A fost campion mondial în 
1947, la Philadelphia, la cat. 67,5 kg, apoi 
în 1951, la Milano, la cat. 75 kg, ta 1953, 
la Stockholm, din nou la cat. 67,5 km, ta 
1954, la Viena șl tn 1955, la Munchen, la 
cat. 75 kg. La aceeași categorie el a obți
nut medalia olimpică de aur la Jocurile din 
1952, de la Helsinki, șl pe cea de argint, 
după patru ani, la Melbourne. Din 1947 pînă 
în 1956 Peter a fost invariabil campion al 
S.U.A. In prezent el face parte din Coml-

au
Po-

internaționali 
Surdan, de la 
meci în reprezem

tetul medical al Federației Internaționale 
de haltere.

* J.P.R. Williams, supranumit „domnul 
dinamită*, a fost unul dintre oel mal buni 
fundași din istoria de multe decenii a rug- 
byulul din Tara Galilor, fiind un jucător 
de bază Intr-o reprezentativă ou adevărat 
de aur, de mal multe ori clștigătoare a 
„Turneului celor cinai națiuni*.

* Anton Biro, ani de-a rîndul component
ai echipei naționale de hochei a României, 
atacant impetuos șl In același timp subtil, 
excelent tehnician In mînuirea crosel și 
conducerea pucului A evoluat în formația 
“ ’ .. ............. “ ‘ ‘ " la

mal
Universității din Cluj-Napoca și apoi 
Steaua, sub culorile căreia a cucerit 
multe titluri de campion național.

* Jerome Gallion (28 ani), actualul 
locaș la grămadă ai reprezentativei 
rugby a „Cocoșului gallo*. a fost un factor 
de seamă la multe dintre succesele repur
tate de XV-le Franței ta marile competiții 
Internaționale. Rugbystul din Toulon este 
un bun mînultor si balonului, are o teh
nică Ireproșabilă șl o apreciată viteză de 
reacție. La ultima ediție a „Turneului celor 
cinci națiuni* tn partida decisivă, la Edim- 
burg, cu Scoția, gazdele s-au putut des
prinde în clștigătoare abia după ce Gallion, 
accidentat, a fost nevoit să părăsească te
renul.

* Ion Creangă fost pilier ta formația 
bucureșteană „Sănătatea* șl apoi la „știin
ța* (l-a avut ca antrenori pe Dumitru Ma- 
noileanu șl pe regretatul Ion Buzolanu). 
Jucător puternic, un adevărat stîlp al gră
mezii, a susținut peste 100 de meciuri în 
cadrul campionatului primei divizii.

* Valentin Jurcă a fost mal întti decat-

„Rari sînt oamenii care după ce au 
practicat sportul cumsecade in timpul ti
nereții nu reușesc să se descurce în 
viață mult mal bine decil alții. Știu că 
meritul este mal ales al sănătății fizice, 
dar fără îndoială și sănătatea morală 
oferă cîteva ore de fericire*.

BERNARD CLAVEL (n. 1923) 
scriitor francez

lonist, probă la care a șl debutat In „na
ționala* de atletism, la Jocurile Balcanice 
de la Sofia, ta 1060 (7114 p), după care s-a 
dedicat săriturii tn lungime. A fost de mal 
multe ori campion național, în sală șl în 
aer liber. Cel mal bun rezultat : 7,90 în 1972.

* Un alt atlet este șl Mircea Stein, fost 
recordman național de juniori (15,24 m în 
1958) la triplu salt, probă pentru oare a 
manifestat reale aptitudini (a îmbunătățit 
de șase ori recordul juniorilor). A făcut 
parte de nenumărate ori 
de atletism a României 
fost concursurile ta oare 
diurnul premlanților.

* Dorel Scorțeanu este
generație mai veche, un „___
fără egal al jocului de volei, pe care l-a 
practicat cu entuziasm pînă la o vîrstă 
înaintată, la care toți colegii începuturilor 
sale închelaseră de mult socotelile cu acest 
sport.

* Thomas Munkelt, unul dintre cei mai
valoroși 
110 mg. 
al 4-lea 
1982. la 
cu 13,54 
cincilea _ ___  _____ _____ — . .
după patru ani, la Moscova, a devenit cam
pion olimpio (13,38 s). Este născut la 3 au
gust 1952, la Zedtletz în R.D. Germană. Este 
antrenat de Frank Rudiger.

Romeo V1LARA

-tcrfkiț. X făcut 
din reprezentativa 
șl nu puține au 

el s-a aflat pe po-

un sportiv dlntr-o 
pasionat aproape

alergători din lume pe distanța de 
In 1974, la C.E. de la Roma a fost 
(13,72) dar în 1978 la Praga șl apoi 
Atena, a fost campion continental 
s șl. respectiv, 13,41 a. Clasat al 
la J.O de la Montreal (13,44 s),

g

g

g

g

g

g

g

CICLISM • La TașkenJ, sovie
tica Erika Saloumae a stabilit un 
nou record mondial pentru velo
drom descoperit în proba de un 
kilometru cu start de pe loc cu 
1:14,249. Vechiul record aparți
nea din 1966 compatrioatei sale 
Irina Klricenko cu 1:15,10. Cu o 
zl Înainte, Saloumae doborîse și 
recordul la kilometru lansat. • 
Etapa a 8-a a Turului Columbiei 
(open), Buenaventura — Call, 
118 km, a fost clștlgată de colum
bianul Francisco Giraldo In 
3h 27:18, urmat la 1:10 de compa
triotul său Armando Aristazabal. 
In clasamentul general conduce 
Luis Herrera (Columbia) 251105:53, 
urmat la 2:22 de Reynel Montoya 
(Columbia).

RUGBY • In campionatul eu
ropean FIRA, la Varșovia, Franța 
a învins Polonia cu 19—3 (3—3). 
Duminică meciul U.R.S.S. — 
Franța va desemna cîștlgătoarea 
ediției din acest an.

TENIS • tn turul doi al tur
neului feminin din Berlinul Occi
dental 7 Virginia Ruzlci — Inoue 
(Japonia) 6—3, 6—2. • Surprize 
la Foro Itallco, In turul doi al 
campionatelor Internaționale ale 
Italiei : Perez — Sundstroem 7—5, 
4—6, 6—0, Cl. Panatta — Arias 
6—4, 6—7, 7—5, Freeman — Edberg 
6—2, 6—2, Ocleppo — Leconte 6—4, 
6—4, Arraya — Aguilera 6—2, 2—6, 
6—3, Cancelottl — Wllander 6—3, 
6—0. • în primul tur al turneului 
de la Lee-on-Solent (Anglia), Da
niela Moise a ellmlnat-o cu 6—3,
4— 6, 6—2 pe Helene Pelletier (Ca
nada). Alte rezultate : K. Brasher 
(Anglia) — Florența Mihai (Ro
mânia) 7—6, 6—0 : E. Jones (An
glia) — M. de Wouters (Belgia)
5— 7, 6—3. 7—5.

VOLEI • Turneu masculin la 
Banska Bistrica 7 S.U.A. — 
U.R.S.S. 3—1, Bulgaria — Finlan
da 3—1, Cehoslovacia A — Ceho
slovacia B 3—2
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