
VIZITA PREȘEDINTELUI*

REPUBLICII TOGOLEZE,
GENERAL GNASSINGBE EYADEMA

General Gnassingbe Eyadema, 
președintele fondator al Adu
nării Poporului Togolez, pre
ședintele Republicii Togoleze, a 
făcut, miercuri dimineața, la 
Palatul Consiliului de Stat, o 
vizită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

întrevederea, premergătoare 
convorbirilor oficiale, s-a des
fășurat într-o atmosferă cordi
ală. prietenească, de stimă și 
înțelegere reciprocă, ce carac
terizează relațiile dintre țările 
și popoarele noastre.

★
Ea Palatul Consiliului de Stat 

au început, miercuri dimineața, 
convorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și general Gnassingbe Eyadema. 
președintele fondator al Adu
nării Poporului Togolez, pre
ședintele Republicii Togoleze.

Cei doi președinți au efectuat 
un schimb de păreri cu privire 
la preocupările actuale și de 
perspectivă ale celor două țări, 
precum și in legătură cu unele 
probleme ale vieții internațio
nale.

In timpul convorbirilor a fost 
reliefată însemnătatea întări
rii conlucrării dintre țările in 
curs dc dezvoltare, țările nea
liniate, dintre toate statele care 
se pronunță pentru o politică 
independentă, pentru dezvolta
re economică și socială de sine 
stătătoare, pentru pace, secu
ritate și înțelegere în întreaga 
lume.

Cei doi președinți au expri
mat dorința României și Repu
blicii Togoleze de a colabora 
tot mai strîns pe arena inter
națională in cadru! O.N.U., al 
altor organisme, al Grupului 
„celor 77“, pentru a-șl aduce 
astfel o contribuție sporită la 
rezolvarea constructivă a pro
blemelor contemporane.

în timpul convorbirilor a re
ieșit identitatea punctelor de

La căderea cortinei pe stadionul „23 August"

DERBY-URILE DINAMO - STEAUA, 
ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR

Pentru că tot sîntem în preajma 
„europenelor” din Franța, vă 
propunem formula grupei semi
finale si pornim de la un cla
sament în care sînt angajate — 
ca si în Franța — patru echipe 
fruntașe : Dinamo, Steaua, Uni
versitatea Craiova si Sportul stu
dențesc. Iată cum arată acest 
extras de clasament la încheierea 
campionatului. (Restanta ASA — 
Dlnamo nu mal are nici o în
semnătate. deoarece sînt luate în 
oo-nsîderatie doar jocurile ..celor 
patru mari”, anticipat!, de altfel, 
la startul campionatului si care 
în mod firesc, ne vor reprezenta 
în cupele europene).
1. Dinamo 6 3 1 2 9— 9 7
2. Univ. Craiova 6 3 0 3 11— 9 6
3. Sp. studențesc 6 3 0 3 9—11 6
4. steaua 6 2 13 9-8 5

Un clasament sugestiv. în care 
Dinamo se detașează cu un punct 
în cadrul acestui cvartet foarte 
echilibrat. Un clasament care mai 
demonstrează sporul de eficaci
tate al cralovenilor (diminuat, 
între altele, si prin aed 0—3 la 
masa verde) un spor care con
firmă și faptul că în acest cam
pionat Craiova nu a luat prea 
în serios jocurile cu cei mici : 
cum altfel se pot împăca vic
toriile nete asupra lui Dinamo 
și Sportul (3—0. respectiv 4—1) 
cu acel 2—2 cu Galați, ca să nu 
mai vorbim de acel 1—1 cu Tîr- 
goviște echipe de învins cu 5—6 
la zero ?).

Dar să revenim la obiectivul 
principal al acestei reveniri după 
cele dodă derby-ur! Dinamo — 
Steaua...

Dinamo a confirmat că știe să 
joace meciurile mari. Anul tre
cut. în cele două meciuri de 
final cu Craiova, Dlnamo a ju
cat mult peste nivelul obișnuit 
de abordare a meciurilor cu
rente din campionat. Anul 
acesta. în finalul de mal, Dl
namo a redemonstrat această ca
pacitate de mobilizare la greu, 
evidentă — dacă mal e cazul să 
o amintim — șl în marile me
ciuri cu Hamburg, Minsk și Ll- 
verpool Cu alte cuvinte. Dlnamo 

vedere ale celor doi președinți 
in legătură cu problemele in
ternaționale discutate.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă.

★

In cadrul unei ceremonii, 
care a avut loc, miercuri di
mineața, la Palatul Consiliului 
de Stat, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a inminat 
generalului Gnassingbe Eyade
ma, președintele Republicii To
goleze. înaltul Ordin „Steaua 
Republicii Socialiste România” 
clasa I, cu eșarfă, in semn de 
deosebită prețuire, expresie a 
prieteniei dintre popoarele ro
mân și togolez.

La rindul său. președintele 
Republicii Togoleze. generalul 
Gnassingbe Eyadema. a innri- 
oat tavarășului Nicolae 
Ceaușescu eel mai înalt Ordin 
al Republicii Togoleze, cu eșar
fă și stea, ea o expresie a 
profundei aprecieri și conside
rații față de personalitatea șe
fului stalului român, a priete
niei dintre cele două țări și 
popoare. Aceeași inaltă distinc
ție a fost inminatâ. eu senti
mente de deosebită prețuire și 
respect, tovarășei Elena 
Ceaușescu.

★

Președintele Republicii Togo
leze, general Gnassingbe Eya
dema. a fost, miercuri după- 
amiază, oaspete al colectivului 
de oameni ai muncii de la cu
noscuta întreprindere „Electro
nica” și a vizitat cartiere de 
locuințe din Capitală.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, miercuri, la Palatul 
Consiliului de Stat, un dineu 
oficial in onoarea generalului 
Gnassingbe Eyadema, președin
tele fondator al Adunării Po
porului Togolez, președintele 
Republicii Togoleze.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gnassingbe Eyadema au rostit 
toasturi.

Așa a marcat Custov golul egalizator in finala Dinamo — Steaua 
Foto : Dragoș NEAGU

poate juca bine si foarte bine 
dnd apasă cu adevărat pe ac
celerator. cînd joacă toată lumea, 
așa cum s-a intim plat în partea 
a doua a meciului de marți cînd 
Orac sl Tălnar nu le-au mal 
rămas datori Iul Dragnea. An
tone și Custov. fiind pretutin
deni. la intercepții. în combi
nații pe spații neobișnuite si 
chiar în careul propriu.

Cu totul remarcabilă a fost 
risipa de efort în acest final de 
sezon epuizant. O risipă la care 
a subscris. cu abnegație. si 
Custov. bătrînul. fostul coechi
pier al lui Lucescu, Dinu șl Dudu. 
trimis pe frontul bătăliei finale 
înaintea estetului Mulțescu. por
nind de la ideea că un meci cu 
Steaua este în primul rînd un 
meci al normelor duble de efort. 
La acest capitol să menționăm si 
curajul în joc al lui Mărginean 
care, după ce i-a făcut viată, 
grea tui Dalglish, l-a anihilat ne 
unu! dintre ceî mal populari îna-

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)
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Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă p

SPORTUL-ÎN PAS CU 
ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI

Litoralul, această uriașă piscină in aer liber, găzdu iește in fiecare sezon estival zeci fi zeci de 
mii de copii, bucuroși să se intilnească aici cu soarele si cu valurile mării.

Foto : Ion MIHÂICĂ

TEL PERMANENT: LOCURILE FRUNTAȘE
PERFORMANTA E LA ORDINEA ZILEI
In încercarea noastră de a 

prezenta dezvoltarea activității 
de educație fizică si sport în 
cei 40 de ani de viată nouă 
ai patriei, observăm cu usu-

De duminică, la Ljubljana, C. M. de popice

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI VIZEAZĂ 
AL 6-lea TITLU SUPREM

Inainte de a vă prezenta 
..tricolorii” care vor evolua pe 
arena Tivoli din Ljubljana, la 
apropiatele C.M. de popice (27 
mai — 1 iunie) să reconsti
tuim ..itinerarul de aur” al 
băieților noștri : 1966 — Bucu
rești: 1974 —Epelheim (R.F.G.): 
1978 — Lucerna (Elveția) : 1980 
— Mangalia-Nord si 1982 — 
Brno (Cehoslovacia) sînt anii 
si orașele unde reprezentativa 
României a urcat ne cea mai 
înaltă treaptă a oodiumului 
laureatilor marii competiții. 

rintă că județul Constanta, 
comparat cu celelalte, nu face 
excepție în ce privește sărăcia 
începuturilor. Numai accentele 
sînt mai dramatice, dată fiind 
înapoierea la care fusese con
damnat de regimul burghezo- 
mosieresc acest tinut. legat 

z materialmente de tară doar 
prin podul de cale ferată — 
monument construit de marele 
inginer patriot Anghel Saligny 
si alături de care se profilează, 
în aceste zile, măreață, o nouă 
si monumentală creație, ade
vărată minune a tehnicii vre
mii noastre, noul pod peste 
Dunăre.

în descrierea arcului peste 
timp, reporterul are. în cazul 
județului Constanta, ca martori 
oculari pe cititorii de toate 
vîrstele care atrași de miraco
lul vacantelor estivale de pe 
Litoral, au înregistrat, chiar si 
numai între două vizite, uria
șele transformări din acești 40 
de ani. Praful, piatra seacă si 
nisipurile zburătoare — altă
dată. lanuri si vil înfloritoare

BOXERI ROMÂNI LA C.E. DE JUNIORI
După cum se știe. între 25 

mai si 3 iunie, se vor disputa 
la Tampere (Finlanda) Cam- 
oionatele europene de box pen
tru juniori. La întreceri vor 
participa și tineri pugilisti ro
mâni. la următoarele categorii 
de greutate : semimuscă : Flo-

Principalii realizatori ai acestor 
frumoase performante au fost : 
Iosif Tismănar. fuliu Bice si 
Gheorghe Silvestru, care au 
debutat in arena ..mondialelor” 
în 1974. la Epelheim. reușind 
să se mențină pînă în prezent 
în fruntea lotului republican, 
în această perioadă lider al 
echipei naționale a fost bra
șoveanul Iosif Tismănar. csm- 
oion al lumii la Lucerna si. de 
asemenea, medaliat cu aur în 
proba de perechi, alături de 
Ilie Băiag. la Viena. In 1976. 

-

— azi. în prima regiune colec
tivizată a tării. Ulițe întorto
cheate. cu case bicisnice, cu 
bordeie, chiar — altădată, 
înălțarea pe verticala mii
lor de blocuri — azi, Be- 
lona. Rex-ul și „chiliile" Cazi
noului din Mamaia — altădată, 
șiragul de stațiuni ale Litora
lului. ades comparate, nu de 
noi, cu cele mai vestite sta
țiuni ale lumii — azi. Un port 
strimt și cîteva ateliere — altă
dată. porturi mari si moderne, 
cu șantiere navale si o flotă 
care, alături de marile uzine, 
fabrici și combinate ale jude
țului. ne fac cinste — azi.

Si mai este această uriașă 
realizare a socialismului. Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, 
al cărui ctitor este marele 
ctitor al României modeme t 
NICOLAE CEAUSESCU.

Si sportului de ieri sl de 
azi i se potrivește comparația 
..de la pămint la soare".

Dacă dezvoltarea activității 
sportive de masă a fost ea

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)

rin Manea ; muscă : Ivan La- 
vrente : cocoș : Daniel Măeranj 
semiușoară : Stefan Pall 5 se- 
mimijlocie : Marius Acuarelo 
Roman ; mijlocie mică : Stefan 
Drișcu (Farul) ; antrenor : Eu
gen Fiiresz.

El a fost secondat de băimă- 
reanul Iuliu Bice, cu care a cu
cerit locul II la Mangalia-Nord 
în proba de perechi, iar împre
ună cu «Silvestru a ocupat pozi
ția a III-a la ..mondialele” de a- 
cum doi ani. de la Brno. Tîrg- 
muresanul Gheorghe Silvestru 
s-a dovedit întotdeauna un om 
de nădejde al echipei. Ajunși 
la aceeași vîrstă. 37 de ani, 
toti trei au acumulat o vastă 
experiență de concurs stăpî- 
nesc cu precizie elementele de

Troian IOAN1ȚESCU

(Continuare în oag a 4-a)
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PATRU DECENII DE VIATĂ NOUĂ, LIBERĂ PROSPERĂ I La turneul internațional de la Tbilisi

(Urmare din xjqq J)

în toată tara, impulsionată în
deosebi de lansarea „Daciadei", 
semnele creșterii calitative sint 
evidente mai ales in dome
niul performantei. veritabilă 
vocație a tinerilor dobrogeni. 
Ca unul care, prin îndatoririle 
profesionale, cunoaște îndea
proape. de circa trei decenii, 
situația si pe oamenii sportu
lui constăntean. reporterul a 
retinut expresia rostită cu in
sistentă aici în discuții. în ple
narele consiliului ca și în a- 
nalizele periodice făcute cu 
regularitate de Comitetul iu- 
detean al partidului : „Pentru 
performantă, talente de excep
ție !“. Si asemenea talente au 
fost găsite si crescute în dife
rite ramuri si probe : atle
tism. lupte, box. rugby, hal
tere. volei, caiac-canoe s.a.. ba. 
în ultima vreme, si în... pati
nai !

Și dacă Marea Neagră nu are 
maree, 
teană a 
drept - 
perioade 
teristică ___ ___________
Asa se face că în întrecerile 
finale pe tară ale „Daciadei" 
la performantă, iudetui este a- 
desea pe podium. în unele dis
cipline aiungînd să se întreacă

performanta constăn- 
mai înregistrat — e 

și unele trecătoare 
de reflux, dar carac- 
i-a fost dezvoltarea.

3

£
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• Asociații sportive
1944
36

1965
114

1984
321

• Cluburi sportive — 2 7
• Secții afiliate 44 247 674
• Sportivi legitimați 814 4 284 16 568
• Sportivi clasificați — 874 2 921

- maeștri internaționali — 1 12
- maeștri ai sportului - 10 86
- candidați olimpici - - 45
- categoria 1 !• 16 158
— categoria a ll-a — 120 1 010
- categoria juniori - 114 1 393

• Profesori de educație fizică 16 182 389
• Antrenori 12 82 123
• Titluri naționale — 10 50
• Sportivi in loturi republicane — 46 143
• Echipe divizionare •• 15 82
• Arbitri 14 438 655

lia Mănăilă (volei). pe Tecla 
Marinescu sau Ioana Badea 
(caiac), pe Kallo. Tuf an, Hagi 
(fotbal). Farul Constanta este 

.........  ‘ ' rugby 
echi- 
cam- 
con-

multiplă campioană la 
și dă numeroși iucători 
oei naționale, o serie a 
pionatului fiind creația 
stănțenilor. Cu un efectiv stu
dențesc relativ mic. Constanta 
si-a împodobit vitrina de tro
fee cu opt medalii de aur la 
Universiadele din Mexic și de 
la București. Toate acestea ni

Sala de'sport de la Medgidia, una din modemele fi numeroasele 
componente ale complexului sportiv local

cu reprezentativa Capitalei 
tării, al cărei potential este 
unanim recunoscut. Constanta 
i-a dat pe luptătorii Alexan
dru, Draica și Ncgrîsan. pe 
Mihai Aurel, Pitu. Iliescu, Fa
redin Ibrahim sau Doru Mari- 
cescu (box), pe Floroiu și To- 
boc, pe Florența Crăciunescu, 
Cojocaru. Gîrbea. Oltean (atle
tism), Maria Enaciie. Liliana 
Văduva. Gulniza GeliI si Emi-

le reamintește Dumitru Ivan, 
președintele C.J.E.F.S. Con
stanta. Performanta constituie 
o preocupare maioră și pentru 
asociații și cluburi, și pentru 
sindicate, și pentru organiza
țiile de pionieri si tineret, și 
pentru învătămînt. și pentru 
conducerile întreprinderilor și. 
mai ales, pentru organizațiile 
de partid. Pun umărul și con
siliile populare, toată lumea.

^******************, Medgidia
> •
> ■
I -
>

e ușor, în condițiile exi-Jiu . . 
gentelor actuale tot mai mari, 
mai ales in arena sportivă 
mondială, dar ne străduim să 
ținem pasul, să recuperăm po
ziții vremelnic pierdute. b:zu- 
indu-ne 
viguros 
colectiv 
tent și 
meros activ obștesc. Se impune 
mențiunea că actul de naștere 
al performantei in iudetui nos
tru poartă data 1965. Dacă pri
mul titlu național îl cîștigam 
la yachting (Nicol ac Calcan, 
Nicolae Navasart). intre anii 
1965—1968 toate echipele repre
zentative ale județului au pro
movat în Divizie (atletism, 
box, lupte, haltere, popice și 
altele) 
1980 
intre 
tării, 
nici, _ _ .
preciza președintele C.J.E.F.S. 
. Baza materială a sportului 
și turismului de masă, a acti
vității de performantă a mar
cat și ea un salt evident, mai 
ales în ultimele două decenii. 
Săli de pregătire si competiție, 
bazine de înot (numai în sis
temul turismului sînt 39 de 
piscine, dintre care una acope
rită). Complexul de sport și 
agrement „Cișmea" (creat de 
Consiliului popular municipal). 
Complexul sportiv al pionieri
lor și șoimilor patriei, terenu
rile si sălile de gimnastică ale 
școlilor, comunelor si satelor.

Și în sport, ca în toate do
meniile de activitate. „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU" e tot 
mai fertilă, mereu mai vi
guroasă. mai dinamică, mai 
creatoare.

pe un tineret tot mai 
și mai talentat, pe un 
de specialiști compe- 

pe un entuziast și nu-

pentru ca între 1968— 
județul Constanta sâ fie 
primele trei iudețe ale 
să aibă campioni balca- 

europeni si mondiali", ne

POLOISTII NOȘTRI
1 ■»

Participînd la tradiționalul 
turneu de la Tbilisi, reprezen
tativa de polo a tării noastre 
s-a clasat pe locul secund, 
după cea mai puternică echipă 
din lume — selecționata Uniu
nii Sovietice — si înaintea for
mațiilor R.S.S. Gruzine. Gre
ciei. Bulgariei. Cubei Rezul
tatele le-am publicat la mo
mentul potrivit. Azi. unele a- 
mănunte de la această com
petiție. furnizate de antrenorul 
Gh. Zamfirescu : „Dună tur
neele de Ia Pitești și Varșovia, 
acesta de la Tbilisi a marcat 
noi pași pe drumul reconstrui
rii unei reprezentative puter
nice. competitive Ia un nivel 
ridicat. El s-a dovedit, prin 
urmare, util, binevenit. Au fost 
jocuri foarte bune în nri'mele 
zile. Cu Grecia am intrat in 
ultima repriză la scorul 
11—6. cu R.S.S. Gruzină 
zultatul în acel moment era 
8—3. iar dacă finalurile au fosi 
mai strînse. aceasta s-a dato
rat unei valori mai scăzute a
unora 
zervă. la 
iul din 
prestația 
sîndu-ne 
chipe ce 
mari. 11___________ ..
tură, cu cîtiva poloiști noi. ce-i . o _ —s—x foarte

U.R.S.S.. 
sovietici 
Ia semi-
Trăgind 

concluzii 
,Pri-

IN PROGRES

de 
re-

dintre jucătorii de re- 
care apelezi în sfer- 
urmă. Si cu Cuba 
a fost sigură, revan- 
net în fata unei e- 
a prezentat. în linii 

binecunoscuta sa garni-

drept. S-a ratat însă 
mult in partida cu 
excelenții jucători 
măreîndu-ne goluri de 
distantă și distantă**, 
linie și adunînd. ce 
credeți că se desprind ? 
mii 7—8 jucători au început să 
se înțeleagă tot mai bine atît 
în atac, cit și în apărare. E- 
chipa capătă omogenitate, sin- 

......................for-cronizare în ^acțiuni. îșî — 
rncază o personalitate. în cele 
trei turnee de pînă acum, 
încercat circa 20 de poloiști și, 
împreună cu colegul D. Po
pescu, cu antrenorul federal 
A. Grințescu. vom continua 
eforturile pentru alcătuirea u- 
nui lot competitiv, cu rezerve 
Ia nivelul titularilor". Unele

am

evidentieri ? „Hagiu a fost gol- 
geterul întrecerii, dar ii reco
mandăm mai multă agresivi
tate și in meciurile foarte grele. 
E. Ionescu, Ungureanu, Si- 
mion (mai- puțin în întâlnirea 
cu U.R.S.S.), Moiceanu și, în 
anumite momente. Gordan au 
avut un randament remarcabil. 
Importantă rămîne însă pres
tația tot mai bună a echipei. 
Alt joc, altă mișcare, așa cum 
credem că va demonstra si la 
Vama, între 5 și 10 iunie. Po
toul nostru poate, trebuie sâ 
revină intre fruntași

G. R.
• ACTIVITATEA COMPETIȚIO- 

NALA internă la polo continuă. 
Astfel, în seria a doua a Diviziei 
„A" au avut loc, în Capitală, 
partidele primului tur. Printre 
participante, două echipe de ju
niori — C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na
poca și C.S.Ș. 1 București, urmă- 
rindu-se în acest fel angrenarea 
unor tineri de perspectivă în în
trecerile seniorilor. în clasament 
conduce Rapid Arad cu 10 p din 
tot atâtea posibile, urmată de 
C.S.Ș. Triumf București și C.S.Ș.
1 București — cîte 7 p, Progresul 
Oradea 4 p, C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca 2 p, Mureșul Tîrgu Mu
reș 0 p.
• IN ÎNTRECERILE JUNIORI

LOR ----------- ------- ----- *
zonă.
mari, 
zona
9 p, 
Arad
5 P, . _
șui Tg. Mureș 0 p ; zona Sud 
(echipe bucureștene) — Rapid 12 
p Steaua 10 p, C.S.Ș. 1 8 p, 
Triumf 4 p, Progresul 4 p, C.S.Ș. 
2-C.S.U. —1 p, Dinamo —3 p
(ultimele două formații au fost 
penalizate cu cîte patru puncte 
deoarece nu au îndeplinit preve
derea regulamentară privind tre
cerea normelor de control). La 
juniori II : zona Nord — Voința 
Cluj-Napoca 10 p, Rapid Arad 8 
p, Crișul Oradea 8 p, Viitorul 
Cluj-Napoca 2 p, I. L. Timișoara
2 p, Mureșul Tg. Mureș 2 p ;
zona Sud — C.S.Ș. Triumf 10 p, 
Rapid 10 p, Dinamo 8 p, C.S.Ș. 2 
7 p. Steaua 5 p, Progresul 2 p, 
C.S.Ș. 2-C.S.U. 0 p. (Gh. NIS-
TOR — coresp.)

s-a disputat turul fazei de 
în campionatul juniorilor 
clasamentele arată astfel : 

Nord — Voința " ‘
Crișul Oradea 8 p, Rapid 
6 p, * Viitorul

I. L. Timișoara

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca
2 p, Mure-

A ÎNCtPUT BARAJUL FINIM DIVIZIA „A“ LA RUGBI

și sportul *********>**********

mo), 3.
Cleonic ( 

Desfășu 
în fieca 
ora 17.

SÂ V

Călăr 
rat u 
pion 
rezer
triale 
bal. 
„C“ 
fost 
nuri 
tarea 
cele 
pî-n ir
tind-u 
De la 
situat 
venea 
cut. 
după

Să 
mo 
panta 
Chilot 
arun 
csăper 
de m 
stîme 
muce 
nespă

explic 
zei i 
pe c 
depoz
niscai 
acum, 
cele 
rea € 
solid

un fe 
asocia 
Spune 
deoar 
sibili
noscu 
Coste 
ti ei d 
taptin 
In piu 
ciune 
fotbali

tive a 
alta a 
unor 
ban. 
Cons 
indica 
colae 
mai 
antren 
arun 
unde 
noi sa 
cu ca 
Și, ui

(drop, min. 57) pentru Milcovul 
IUG, respectiv I. Popa (drop, min. 
5). A arbitrat excelent Cornel 
Crăciunescu.

Milcovul IUG Focșani a folosit 
următorii jucători : Răcilă — Das- 
călu, Botez, ion Viorel, Capră — 
Bîrlădeanu, Mihăilă — Titnofte, 
Aroșculesei, Petrilă — Neacșu, 
Miloaie — Săpunaru, Duță, Răi- 
leanu.

Etapa a II-a a turneului va 
avea loc duminică, începînd de 
la ora 9.30.

Debut în turneul de baraj pen
tru promovarea în Divizia „A" 
de rugby, cu un prim derby, în
tre fostele formații în primul 
eșalon, Gloria București și C.F.R. 
Brașov. Victorie meritată a „XV"- 
lui bucureștean, cu 11—6 (7—0), 
mai bine orientat tactic, mai or
donat în jocul compartimentelor 
și cu un simț mai accentuat al... 
buturilor. Punctul slab al Gloriei 
l-a constituit, însă, pregătirea fi
zică, fapt relevat de jocul defen
siv practicat după pauză, repriza 
secundă fiind în unele perioade, 
sub controlul feroviarilor din 
Brașov. Plusul de rutină al în
vingătorilor, ca și prestația am
bițioasă a unor jucători (Lazăr, 
Ionică, Pena, Bujor, Nuță, Ro- 
mașcu) au făcut ca balanța să în
cline în final de partea echipei 
bucureștene, care a punctat prin 
Lazăr (l.p. min. 9) șl Ionică (e- 
seu, mln. 23 șl 71). învinșii au 
înscris prin Csata, în min. 73, " 
eseu transformat de Frîncu. 
condus foarte bine, I. Vasilică.

Gloria a utilizat următoarea for
mație : Căinac — Ionică, Șerban, 
Romașcu, Mincioi — Lazăr, Bujor 
— Mușatov, Ruțen, Nuță — Ene, 
David — Ilisei, Pena, Dumitrescu.

în celălalt med al barajului, 
Milcovul I.U.G. Focșani a dispus 
cu 7—3 (4—3) de Petrochimistul 
Pitești. Rezultat-surpriză, pentru 
multi, dar firesc, deoarece echipa 
din Focșani a fost mai decisă și 
a acționat mai calm, spre deo
sebire de adversara sa, perma
nent precipitată... Piteștenli, în 
plus, au abuzat de jocul la mînă, 
urmărind latura spectaculară 
(reușită, în parte), dar ratînd 
victoria... înscris : Capră
(eseu, și Bîrlădeanu

în constelația activității sportive constăntone 
și a țăru — Medgidia reprezintă un veri- 

toba etalon al dezvoltării din anii socialismu- 
iui victorios, al dinamismului energic impri
mat progresului patriei de secretarul general 
al partidului’. t

JVn..„fost pentru prima oară la Medgidia in 
anu so, ia una din cele mai impozante — pe 
rtSSl, “ Wnifestâri, sportive popularei, o tra- 

......  1 se 
numai

- —------ .— . — ce se
puternic dintre toți urmind să 

itae,-c7utlvtad ^inlSk;-

număr relativ mic de competitori si se orga- 
SSte întrecerea cea mai de seamă,
poâte chiar singura, în această așezare (și în 
altele) cu doar cîteva pneuri de case, cu ulițe 
încă înecate în pral șl mizerie.
Am fost la Medgidia zilele trecute. Orașul 

modern străbătut de panglica argintie a Cana
lului Dunăre-Marea Neagră, această epocală 
realizare a tării noastre, ti se anunță de de
parte, cu splendidele sale cartiere strălucind în 
soare, cu marile .sale întreprinderi. Reporterul 
sportiv este bucuros să găsească o activitate 
sportlxiă atît de frumoasă, promovată de o bază 
materială bogată si modernă, creație a orga
nelor orășenești de partid și de stat, cu parti- 
t ^nere^uIuâ Șî a oamenilor muncii de la
i^M.U.M., Cimentul, din celelalte întreprinderi și 
instituții ale Medgidiei.

Plasat într-o zonă anume aleasă, prin siste-

matizare, pentru sport și .agrement. Complexul 
sportiv al Consiliului popular orășenesc are un 
stadion de fotbal și pistă de atletism, tribune 
pentru 32 000 de • spectatori și teren gazonat, un 
micro-hotel și anexele necesare pregătirii spor
tivilor și desfășurării competițiilor. Alături se 
află sala polivalentă cu 1000 de locuri, un bazin 
acoperit de dimensiuni olimpice cu opt culoare, 
o sală de pregătire fizică și jocuri pentru 
pionieri și școlari (65x30 m), în care se dis
pută întreceri de volei, baschet, handbal, tenis, 
box, lupte etc., ca și un patinoar artificial des
coperit. Totul strălucește de curățenie, spiritul 
gospodăresc este omniprezent, tânărul șef al 
Complexului, ion Sariu, veghind la buna în
treținere și exploatare a fiecărui obiectiv.

Stadioane de fotbal cu cîte 6000 de locuri au 
și marile întreprinderi I.M.U.M. și Cimentul,, cu 
terenuri gazonate și piste de atletism, cu saune 
și săli de forță. în centrul orașului funcționează 
o popicăne cu patru piste, cu instalație auto
mată de ridicare. Toate au fost construite în 
ultimii ani.

Zestrea sportului va fi îmbogățită cu un Corn-* 
plex de rec rec re, . agrement și performantă, cu 
bază nautică (o pistă de 1200 m și hangar de 
ambarcațiuni), piscine descoperite și terenuri 
pentru diferite sporturi.

Se modernizează în ritm rapid viața oame
nilor din Medgid:a, se diversifică preferințele 
sportive, praful si sărăcia s-au pierdut în ceața 
amintirilor bătrânilor pensionari de pe băncile 
parcului, iar ..nelivăiniile". fritr-o formulă nouă 
și ele, s-au păstrat pentru ce au ele bun.
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’50, la una din celle mai impozante

dițională întrecere de trîntă sau. cum 
mai spunea, pelivănie. Tinerii, dar nu 
et se întreceau în „luptă dreantâ". cel 
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ATLETISM, 
metodă

.arhaica" 
de a da startul cu pistolul. în 

probele^ de alergări este pe cale să fie 
organizate în

Tiberiu STAMA

NOU RECORD NAȚIONAL
1000 m CU STA* D

Da velodromul Dinamo din 
Șes. Ștefan cel Mare au început 
’ ’ campionatele de velodrom

_____ ../J rezer- 
seniori. După 
de concurs, în 

. parte dintre ci- 
încheiat seriile

luni campionatele de ve‘ 
ale municipiului București 
vate
ce în
proba 
efliști 
timpi

cicliștilor 
prima zi 
de viteză, 
și-au ‘ J ____
variind între 11,3—11,9, în 

reuniunea următoare, la proba 
de 1 009 m cu start de pe loc. 
am fost martorii îmbunătățirii 
unui record național. Este vorba 
de 1:09,1 obținut de medaliatul 
cu argint la Universiada, de la 
Edmonton, Gh. Lăutaru, care — 
deși a alergat pe o pistă grea 
și în condiții tehnice mai puțin 
propice — a realizat 
amintit, reușind să 
țească fostul record 
de 1:09,6, deținut — 
11 septembrie 1970 — 
lofan.

In proba de viteză, tânărul C. 
Ciulei (Steaua) a câștigat titlul 
de campion al București ului fără 
a se întrebuința prea mult. în
tregind u-1 în finala probei pe 
I. Gache (Dinamo), în doar două

cu

__ timpul 
îmbunătă- 
al probei 

încă de la 
de P. Do-

manșe, 
trecut G 
dată, i 
a oonc 
ție. In
întrecut 
L Gach 
ca la 
nala pen
să se al 
Cleonic 
pus în 
tezist al
probelor 
loc : 1.
namdj 1 
— campi 
Schneide 
Celea (S 
(Dinamo) 
(Steaua) 
(Dinamo) 
CIULEI

mărit întreg turneul ciștigătoarei ..Mare
lui șlem" (lor li s-au mai adăugat alții, 
sosiți pentru j ocul*-test). între multele 
cuvinte frumoase la adresa rugbyului 
românesc, colegii britanici și-au arătat 
admirația pentru ceea ce au numit o auiben- 
tică școală" în formarea unor valoroși 
rugbyști de linia a treia, remareîndu-i pe 
toți trei tinerii din primul meci (Moraru, 
Pongracz, Dinescu), apoi, la Constanța, pe 
C. Florea, iar după convingătoarea victo
rie a tricolorilor foloseau superlativul la 
adresa lui Rădulescu. • UN GRUP DE 
FIDELI SUPORTERI au însoțit echipa 
Scoției în țara noastră. Ei s-au bucurat 
pentru cele două victorii, înclinîndu-se 
duminică în fața succesului ,,XV"-Iui 
României. La rîndul lor. spectatorii noștri 
i-au însoțit 
ieșirea din
car...

POLO.
RÎND. La
tală, în cadrul Campionatului național de 
juniori II, Cătălin Lupescu (Rapid) l-a 
lovit pe un adversar, motiv pentru care 
a fost sancționat (conform regulamentului! 
cu eliminarea din joc și suspendarea pe 
două etape. Lucrurile nu s-au oprit, însă., 
aici, deoarece Valeriu Țăranu. antrenorul 
lui Lupescu, a solicitat clubului feroviar 
suspendarea poloistului respectiv pe timp 
de o lună. Aplicarea propunerii a vădu
vit echipa de aportul lui Lupescu, dar a 
contribuit la întărirea disciplinei. Ceea ce 
ni se pane mai important...

„Turneul are și tristul primat
de a se fi desfășurat în cel mai desă
vârșit secret în ce privește timpul scurs 
în runde, fiindcă obișnuitul ceas a lipsit. 
Boxerii căutau în zadar pe... cerul sălii 
unde știau ceasul. Noi, cronicarii, ne-am 
descurat mai ușor, urmărind antrenorii 
din colț. Cînd apucau, pe pipăite, buretele 
și bidonul cu apa știam că... e gata.. Cro- 
nometrorii mai 
dar antrenorii 
CAM SECRET 
mîine*, uneori 
htrtie. alta pe...
RUGBY, de

TIN, în cele trei meciuri susținute 
rugbyștii noștri cu „XV "-Le Scoției, 
prima partidă a apărut Ion Constantin 
(singurul dinamovist între 14 grivițeni), la 
Constanța a jucat Florin, de la Farul 
pentru ca în cel mai important meci să 
evolueze, la un foarte bun nivel Lauren- 
țiu, de la Steaua și ștefan, de la Știința 
Petroșani. Dintre cei patru. Florin și Ștefan 
sânt frați, în rest fiind doar o coincidentă 
de nume. • ȘI GAZETARII pot fi inter
vievați ! Am făcut-o duminică seara, cu 
cel' sase comentatori britanici care au ur-

ORT...

I
seara,

cu aplauze pe oaspeți, de la 
teren pînă la urcarea în auto-

CONSTAN-
de 
în

DISCIPLINA IN PRIMUL 
un meci desfășurat în Capi-

27mai <&/■
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES
și ..programul de 
„la zi“ : una pe

I

BANI.AUTOTURISMt.EXCURSU

înlocui tăi. la concursurile _______ _
București („Cupa Dintaimo", Concursul mu
nicipal de seniori), cu un procedeu mo
dern, constând în... lovirea a două stinghii 
de gard ! ! ! Pe cînd cronometra rea cu 
clepsidra și măsurarea săriturilor cu 
cotul ?...
BOX. PREZENTA INEDITA la.. colțul 

ringul ui „Turneului celor 4“ : Dumitru 
Ciobotaru. aplaudat la fiecare meci în 
car® evolua elevul 'său. Iată așadar că 
circuitul lui pugilistic nu s-a încheiat pe 
traseul boxer-antre-nor-secretarul F.R. Box, 
ci s-a relansat : antrenor la B.C. Galați. 
La anii binemeritați ai pensiei, D. Ciobo- 
tairu nu s-a întors în urbea natală să-și... 
omoare timpul, ci efectiv să ajute sportul 
îndrăgit, ca tehnician obștesc, deci fără 
altă recompensă decât satisfacția. Pe care 
o are de pe acum, pentru că a (re) făcut, 
intr-un timp scurt, din Georgică Donîci 
un boxer de temut, ducîndu-1 pe primul 
loc al „Turneului". Așteptăm cu interes 
grupa de juniori ne care vrea s-o urce 
în ring. • ALTFEL BINE ORGANIZAT,

greșesc, furați de faze, 
au timpul în instinct. 9 
a fost 
și cel 
ring.
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IJ CREZI...
■te treburile
■ Uehliu (jud.
■ s-a des£ășu- 
I,zonele" cam- 
■lioan de oină. 
■* agro-in-dus- 
■ghhi“- de fot- 
■că divizionara 
In localitate, a 
m două tere-
■ iar în aștep- 
I liceenii din
■ puseseră stă- 
■iare, adăpos- 
|n cauza ploii, 
lie echipament.
■ de vestiare. 
I miros neplă- 
I Ce se afla 
Iței magazii ?
I nu crezi : un 
Icouri, bluze și 
Itrening. teniși. 
it echipament 
In colț al in
ie noroi și atît 
kt începuse să 
pur miros de 
[te echipament 
[—3 luni, ne-a

■nistra torul ba- 
■STicolae Șerban, 
I avut unde să-1 
■ru a fi ferite de
■ indiscrete. Pină 
I adus de acasă 
I pentru curăți- 
■îtului. Deși am 
■repetate rînduri 
■cesare, din luna
■ arfl'Vprimit nici 
■etergenti de la 
Bastră sportivă, 
■pot să mai fac, 
■nai am alte po- 
■uația este cu- 
■ntrenorul Mihai 
■reședințele sec
ii, Mircea Cons- 
e to^tă lumea, 
■rchis cu aimără- 
■u torul, avem și 
Hijenti, care nu 
■?ze cum se cu- 
■entul".
■>. sin tem nevoi ti 

de o parte
1
■ ̂ PBurile _ oolec- 
■iațied., iar pe de 
fca de dispreț a 
■ti ca Puiu Șer- 
lantin Hertu si 
■Vanghele (nume
■ magazinerul Ni-
■ , dar oare nu 
■1 ții ?), care după
■ sau meciuri 
fcurile și chiloții 
fcă ghebele cu no- 
fă pe prosoape-’- 
I șterg după dus. 
I, risipa determi- 
pradarea echipa- 
pWte de termen 
I conitinuu. Oare 
B găsește nimeni 
ptească pierderile

lingă spiritului 
și Jfc-i tragă la 

pe cei vinovați ?' 
in IOAN1TESCU

CICLISM -
IPE^OC
lonoii probei de anul 
I s-a clasat, de asrtâ- 
|e locul HI. G. Ion 
Ipsit parcă de ambi- 
Inalele pro-bei a fiost 
boLeguI său de dub 
Irprinzător de ușor, 
furt interval, în fi- 
■ocurile 3—4, G. Ion 
I in întâlnirea cu M. 
laniera care l-a im- 
ii ani ca primul vi- 
1. Iată clasamentele 
km cu start de pe

I. LAUTARU (Di- 
—" record national

1 Bucureștiului, 2. I. 
inariVo) 1:11,6, 3. O. 
a) 1:11,2, 4. P. Mitu 
4,8, 5. C. Tudorache 
,9, 6. Gh. Kleinpeter 
16,2. viteză : 1. C.
aua) — campion al 

I. Gache (Dina- 
lon fDinamo), 3. M. 
amo).
ea probelor continuă 
după-amiază. de la

rghe ȘTEFANESCU

UR1SME „DA- 
ft
Sil IN U.R.S.S., 
TANTE SUME

ibuie la noua 
excepțională 
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minicâ 27 mai

st din urnă 42 
re în două faze, 
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DERBY-URILE DINAMO - STEAUA, INTRE TRECUT Șl VIITOR
(Urmare din pag 1)

intași ai sezonului : l-am numit 
pe Lăcătuș.

Despre Steaua se poate spune 
că a fost un adversar până la 
linia de sosire, atât în campionat 
cit si în Cupă. Echipa militară 
reconstruită integral, ou excepția 
numită Stoica, eventual FI. Ma
rin) , lasă însă în continuare im
presia că e un ..must care 
fierbe".

Steaua a avut marți o fază 
pe care și-ar dori-o ca program 
tactic orice echipă din hume — 
este vorba de marele triunghi al 
barei Eduard, care a tăiat respi
rația tribunei și a adversarilor. 
Dar o asemenea acțiune de an
vergură nu poate a tipică pen
tru e echipă cu mari escilati: 
Tinerii jucători stelișii nu joacă 
cu aplicație fiecare fază a jo
cului. uneori se autoc sntempLî 
alteori se suprasolicită. în acest 
al doilea meci cu Dinam-?.
..grupul Steaua" a acuzat din 
răta lipsa de ritm a unor ju
cători ca Petcu și Pituroă. Pri
mul. deși încă foarte tfnăr joacă 
așa cum jura Dumitru la 32 de

ani, cind își limita deplasările 
cu conștiința superioară dar nu 
justificată a faptului că „o pasă 
de-a mea" e mai valoroasă decit 
trei sprinturi. E oei puțin ciudat 
să vezi cum un Petcu doar asistă 
la eforturile hil Stoica si Ma
jaru. In ceea ce-1 privește pe 
Pițurcă. ei are scuza că a re
intrat. Câtă jocuri, dar si în acest 
caz e in primul rtnd vorba de 
un efort de vototă ceea ce tni-1 
caracterizează nld pe Beteu. nic 
pe Ptțurcă.

După joc, unii suporteri dez
voltau în continuare — au fă 
cut-o de atitea ori — ideea că 
foarte talen tatii jucători atettsl 
nu formează tncă o echipă. Pe de 
altă parte. însă, una dintre tinerii 
jucători steliști — hal s-o spunem 
— na sînt ei chiar atft de ta- 
lentati. din moment ce Jucător 
ca Petcu. Pițurcâ. Tâtâran. Liu- 
rentta — și ou numai el — n-ar 
surprinde pe nimeni dacă ar fi
gura mîine într-o echtnă ea Pre 
tadul seu Chimia. Efortul de 
asamblare al antrenorilor, chiar 
dacă e incomplet, nu poate fi 
omis. a stat Insă Hmitati ta 
acest efort de moștenirea «nor 
sdeetii tn care nu a fost pre-

figurat cadrul unei echipe, ci au 
rost înregistrate nume mai mult 
sau mai puțin la modă. C.C.A. 
a fost opera imaginației bine 
controlate a lui Bone si Constan
tin. Steaua 1974. am luat la tn- 
timplare. a fost emanația tactică 
a oerechii _ 2“
in cadrul unei linii în care Tu- 
dorel Stoica era „băiat la toate". 
Astăzi nu se poate spune cine 
este arcul care să potrivească 
săgețile numite Lăcătuș si Ba
lint. Ca să nu mal vorbim de 
stinghereala in care se află 
mereu Cimpeaau care nu prea 
știe — din cauza agitației — 
cam ce se întimplă in jurul lui.

Dincolo de orice ooosiderente 
steaua a avut un plus de ener
gie remarcabil In acest campio
nat. O energie care. în perspec
tiva Cupei cupelor, are nevoie 
de un Bone—Constantin si de un 
Dumitru—lordănescu. Cum 7 A- 
oeasta este marea întrebare pen
tru o echipă care are posibilita
tea de a oferi si cinci Jucători 
In schimbul a doi de care are 
mare, mare nevoie. E un eveni
ment pe oare îl așteaptă 
meroșii suporteri ai 
așteaptă cronicarii.
fotbalul românesc.

Dumitru—Iordănescu.

nu-
echipei. o 

o așteaptă

vorbe des-

A

DINAMO A CRESCUT MULT

UN NOU JOC DE VERIFICARE
A LOTULUI REPREZENTATIV

SIBIU, 23 (prin telefon). In 
continuarea pregătirilor pentru 
„Euro* 84". Lotul reprezenta
tiv a susținut in localitate un 
ioc de verificare in compania 
divizionarei _B“ Șoimii I.P.A. 
Sibiu, încheiat cu scorul de 
5—1 (2—1) in favoarea selec- 
tionabililor. în prima repriză, 
echipa Iotului reprezentativ a 
evoluat în următoarea alcătui
re : Lung — Negrilă. Iorgu- 
lescu. Stefănescu. Ungureanu 
— Ticleanu. Irimescu. Klein — 
Gabor. Cămătaru. Hagi.

în această parte a iocului. au 
punctat pentru selectionabili 
Stefănescu (min. 17) si Cămă
taru (min. 25). iar pentru si- 
bieni — Marcu (min. 29).

După pauză. în componenta

ietului reprezentativ au sur
venit unele modificări. Ior- 
dache. Zare. Mateut. Coras. 
Crisan si Geoleău tnlocuindu-i 
De Lung. Stefănescu. Tideanu. 
Klein. Hagi sL respectiv. 
Gabor. în min. 60 in locul lui 
Coras a intrat Bălăci din pasa 
căruia „a ieșit" golul lui Ma- 
teuț (min. 67). Celelalte goluri 
înscrise de selectionabili in 
repriza secundă apart-n lui 
Coras (min. 57) și Cămătaru 
(min. 89, din lovitură de la 11 m).

Șoimii I.P.A. Sibiu a folosit 
următorii jucători : Hara (Se- 
bin) — Rusu (Petre Iosif). Bar
na. Soaită. Curtean — Flo- 
rescu (Vâsli). Stefan (S Popa). 
Beleaua — Coldea (Ciobanu), 
S. Mar'U. Gabel (Nucă).

ȘTIRI ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI G
• IERI, O RESTANȚĂ, în Di

vizia „B“, seria a n-a: ROVA Ro
șiori — F.C.M. Brașov 1—0 (0—0). 
A marcat: Ținț.
• PROGRESUL-VULCAN BUCU

REȘTI — EMPOR ROSTOCK

(R.D.G.) 2—1 (2—•). Ui 
reuriL urmărit de 
spectatori. Au marcat : 
Nicolae (mta. *) si 
(min. 35). respectiv

Sublinieri

SANSA LUI ZARE
Nu l-am descoperit acum. 

11 cunoaștem de la virsta 
junioratului. S-a format la 
F.C. Bihor, în orașul in care 
au crescut atifia jucători de 
valoare ai fotbalului nostru. 
A fost promovat in prima 
echipă și a ajuns la 102 
meciuri in Divizia „A“ (a 
jucat în toate cele 34 de 
etape ale actualului cam
pionat !) sub culorile clu
bului care l-a format și l-a 
lansat. A demonstrat că are 
talent, o tehnică de înain
taș, un bun joc cu capul, și 
șut puternic, 
Ioc 
rea 
in 
neret și a 
diferite 
tive.

Conștient de calitățile 
sale. Zare și le-â supra
estimat uneori, căzînd cîteo- 
dată 
După 
pildă, 
la 30 
fensivă care a urmat a fost 
depășit ușor de adversar, 
pentru că fotbalul, ca orice 
sport, nu admite superfi
cialitatea, suficienta.

Zare a fost un compo
nent de bază al lotului o- 
limpic. Un permanent om 
de lot, dar niciodată un ti
tular al „ll“-lui de bază: A 
venit insă meciul cu echipa 
olimpică a Italiei, de la 
Bologna, tn lotul nostru era 
o situație deosebită, 
am scris și la timpul 
pectiv. Unii jucători 
bolnavi de gripă (gripă con
tractată la... Oradea, orașul 
lui Z.are .'), Văetuș avea și 
o infecție la picior. Cine ta 
juca fundaș lateral ? Era o 
întrebare la care a găsit 
răspuns antrenorul Gh. 
Stalcu, care fusese antrenor 
la F.C. Bihor șl care, acolo,

făcînd 
lui ca 

echipa

toate la un 
posibile profila- 
„libero“. A jucat 
națională de ti- 
făcut parte din 

loturi reprezenta-

în superficialitate. 
un splendid gol. de 
marcat cu un șut de 
de metri. în faza de-

cum 
res- 
erau

la Bologna, a decis : „Fun
daș va juca Zare". Și, îm
potriva viitoarei „squadra 
azzurra" a lui Bearzot, Zare 
a făcut o partidă excelentă. 
S-a concentrat, a jucat cum 
trebuie să joace un fundaș 
modern, fără „înfloriturile' 
care l-au tras înapoi de a- 
titea ori.

La Bologna, Zare a început 
un nou drum în fotbal. Lu- 
cescu l-a văzut atunci, apoi, 
la Brăila, în jocul cu olim
picii iugoslavi, tot ca fun
daș lateral titular, după care, 
la Oradea, in meciul cu Is
rael, l-a introdus in prima 
echipă reprezentativă (după 
ce in iarnă îl luase in tur
neul de peste Ocean), pe 
postul lui Rednic si Negrilă. 
Si Zare iar a jucat bine, 
pentru ca, după partida de 
la Nantes, sd se spună că 
„revelația meciului a fost 
orădeanul Zare, excelent ca 
fundaș lateral". Mai mult, 
după pauză, a dat aceeași 
satisfacție ca „libero", 
postul lui Stef&nescu.

Un permanent... om 
rezervă a devenit, iată, 
component al lotului pen
tru turneul final al C.E. din 
Franța.

Acum totul depinde de 
Zare. Marea sansă a afir
mării i s-a oferit. La 25 
de ani, in plină maturitate 
sportivă, f se dă posibili
tatea evaluării, la parame
tri internaționali, a adevă
ratei sale 
mai bine 
națională 
timp de 
de bază.
Zare poate stimula și 
alți jucători care 
(urnesc cu puțin, 
aprecierile de la 
lor de club.

pe

de 
un

valori. Și cu atît 
va fi dacă echipa 
va avea in

4—5 ani, un
Iar exemplul

Constantin

nici- 
fosi . 
din 
tre- 

exa-

La ora cind performera 
nr. 1 a fotbalului nos
tru. echipa României. a 
intrat — psihologic — în 
emoționanta „numărătoare 
inversă" pentru turneul fi
nal al campionatului euro
pean din Franța. întrecerile 
interne si-au încheiat lim
pede socotelile.

Cîștigătoare detașată în 
cele două mari competiții 
republicane 
cupă) : Dinamo, 
ca în alte ediții, 
echipă de club 
principalele 
toare 
netă, 
cepție 
forță, 
te de 
valoare.

Steaua a fost sin
gura contracandidată care a 
mai apărut la bătaie în fina
lul de sezon, dar nu a avut 
..gloanțe" decît pentru două 
reprize (prima din derbyul 
campionatului, 
na trecută, si 
finala cupei). 
Dacă e să 
însă, un merit incontestabil 
al echipei militare, atunci 
el este acela al situării Ste
lei „deasupra" unor for
mații mai omogene, mai le
gate și mai experimentate 
decît ___
Craiova (întru totul remar
cabilă în frontul campiona
tului european, dar cam... 
restantieră în competițiile 
interne) si Sportul studen
țesc.

Curios, ca să nu spunem 
naradoxal. este faptul că 
Steaua — pe care chiar pri
vind-o foarte atent nu-ti 
dai seama ce anume joacă

sale 
a existat o 
O diferență 
de joc. De 

De capacita- 
luptă. De

(campionat- 
Mai mult 

între prima 
tării și 
urmări- 

diferență 
de con-

de săptămî- 
tot prima din
Prea puțin ! 
recunoaștem.

ea : Universitatea

el, 
om 
lui 
pe 

se mul- 
doar cu 
echipele

ALEXE

(deși evoluția echipei are. 
nu arareori, un incontesta
bil grad spectacular), „so
liștii" Lăcătuș, sau Balint. 
sau Majaru. sau Stoica reu
șind .numere" pe care or
chestra nu le pregătește și 
uneori nici nu le simte... — 
a ajuns la media premian
tului II numai prin forța 
și înzestrarea cîtorva fot
baliști foarte talentati. care 
îți dau însă impresia că 
fiecare joacă ce știe (de 
acasă) si ce vrea...

într-o asemenea ccmpa- 
n’e. maturitatea, așezarea.

”tatea. clasa echipei Di
namo au ieșit oreg- 
îant în evidență. 
Echipei lui Nicușor 
și Dinu i-a priit, 
evident, foarte as

prul rodaj internațional Ham
burg — Minsk — Liverpool. 
Echipa știe ce poate. E con
știentă de forța ei. E stăpînă 
pe-ea. După opinia noastră, 
ia ar fi putut chiar înregistra 
un punctaj superior în 
campionat dacă ar fi ju
cat la cîștig în toate me
ciurile. și nu folosim decît 
raționamentul elementar că 
cine nu pierde la Tbilisi 
trebuie 
Galați 
pildă...

Fără 
crescut 
pină acum, o concluzie a- 
parent surprinzătoare pen
tru o semifinalistă în Cupa 
campionilor europeni, dar 
„cheia" acestei concluzii 
este jocul echipei : mai si
gur. mai realist, mai efi
cient. Mai competitiv !

pierde la 
să cîstiae ușor 

sau la Ploiești.
la 
de

aîndoială. Dinamo 
mult din toamnă

Marius POPESCU

Primul campionat al juniorilor cu două finale

BĂCĂUANII CLUBULUI ȘCOLAR-LA PRIMUL TITLU

Lihero-ul băcăuan Năstruț. unul dintre cei mai buni 
echipei Partizanul, respinge un atac bucureștean.

Foto: N.

Cu citeva ore inamte de pri
mul Cuier, al arbitrului finalei 
juniorilor republicani. Dumitru 
Varodln, directorul Clubului spor
tiv școlar ..VasHe Aiecszndr." din 
Bacău. _ 
spect, ci 
mind 
unul 
tizanul, 
gat seria, 
turneul final, a _ 
n-edoara bine, a câștigat si acolo 
grupa de 6 și a ajuns în manea 
finală a juniorilor. „Dacă o să 
pierdem, n-o să facem o trage
die. mai ales că Dinamo nu-i 
orice echipă, ci una dintre cele 
mai puternice. Am adus de Ia 
Bacău și 100 dintre ceilalți ju
cători ai clubului să-i vadă pe 
colegii lor juclnd și să-i încu
rajeze, iar ziua de învățătură o 
vom recupera duminica viitoare. 
Pentru noi toți, azi va fi o în
cercare unică în felul ei...“. Par
tizanul a câștigat un titlu rîvnit 
de mii de jucători tineri, nu de
tașat, nu după un joc strălu
citor. nu cu ușurință. L-a cîsti- 
gat greu, 
mare 
ce a 
mind 
după 
și tracul căpătat

era nu 
chiar 

Dină la 
? totuși 

echipa 
s-a

numai circum- 
pesimlst afir- 
urmă că el 
mulțumit. Pare 

școlii, a cîști- 
calificat pentru 
jucat si la Hu-

foarte greu, după o 
încordare nervoasă, dună 
fost oondusă cu 1—0. pri- 
golul cu mare ușurință, 
ce a trebuit să-sl învingă 

în fata unei

ADMINISTRAȚIA DE
• Doar astăzi vă mai puteți 

procura bilete cu numerele pre
ferate pentru tragerea excursiilor 
LOTO de mîine, 23 mai 1884. 
în ziua tragerii, biletele care vă 
mai stau la dispoziție sînt gata 
completate, aceasta neinfluențînd 
însă, în vreun fel, posibilitatea 
ca și varianta (sau variantele!) 
dv. să iasă câștigătoare. Reamin
tim că la tragerea LOTO de mii- 
ne se oferă autoturisme „Dacia 
1300", excursii în U.R.S.S. cu 
plecarea în luna august și nu
meroase cîștiguri în bani.

jucători ai

DRAGOȘ

cu mii dearene impunătoare, 
spectatori In tribune, dintre care 
multi i-au încurajat pe adver
sarii lor.

Partizanul, echipa profesorului 
Ioan T. Ion. pe care Întreg Ba-

Cele două echipe care si-au 
d'sputat „finala mică". F.C. Con
stanța si -U“ Cluj-Napoca, au 
c ferit puținilor spectatori pre- 
zenți marți pe stadionul Progre
sul un fotbal apreciat. Până la 
urmă juniorii constânțenl. antre
nați de Constantin Tilvescu — un 
pasionat șl neobosit căutător de 
talente — a câștigat meritat în
tâlnirea. „Cadețli" clubului de pe 
litoral au etalat un fotbal de 
bun nivel tehnic și spectacular, 
dovadă că acolo preocuparea 
pentru eșalonul speranțelor este 
mereu la loc de frunte. Ca si 
anul trecut. în turneul de la 
Bistrița, F.C. Constanța a lăsat 
o frumoasă impresie, dar șansa 
nu l-a surâs. Lăudabil este faptul 
că F.C. Constanta a prezentat un 
lot foarte tânăr, din care vor 
părăsi junioratul doar trei ju
cători. șl anume Manea, Smădu 
șl Șerban. Iată deci argumentele

STAT

căul îl cunoaște sub numele de... 
Tănăsache, un om care exce
lează prin modestie si putere de 
muncă, a reușit întâia oară să 
aducă în vitrinele clubului șco
lar cupa acordată Învingătorii- 
unei întreceri dure, cu mal multe 
furci caudine presărate de-a 
lungul ei. Echipa a avut marți în 
rîndurile ei și trei jucători care 
au evoluat sub culorile reprezen
tativei de juniori : Manase, Ava- 
sicii si Ursică. Dar eroii finalei 
au fost, indiscutabil, liberoul 
Năstruț (prompt si sigur) si ata- 
canții Popa (centrări ca la carte) 
și Barzaghideanu (un vârf per
cutant. iute ca e zvîrtugă). Lauri 
învingătorilor ! Dar și învinșii 
merită cuvinte de laudă. Dinamo, 
echipă de forță, sobră, a pierdut 
al 4-lea titlu de campioană în 
extremis după „barajul" penalty- 
urilor, pe care la fel de bine 
putea să-l și cîștige. Dar știm 
cu toții cum se Încheie această 
pasionantă... poveste a penalty- 
urilor. Cineva 
teze !

Echipa Iul 
care a primit ____
cele 480 de minute ale turneului 
final si finalei (lăsînd la o parte 
penaity-urile), are si ea în rân
durile ei câteva talente cu mari 
șanse de a „urca" spre fotbalul 
de performantă : Prunca. Baicea, 
Nedelcea, Sava. Dumitrescu, 
Stoian.

tot trebuie să ra-

Gheorghe Timar, 
doar UN GOL în

Laurenfiu DUMITRESCU

APLAUZE MERITATE

cini
cele 
Fpr- 
.. Să-

unei echipe care, in viitor, va 
deveni șl mai omogenă, semn că 
pe litoral există un nesecat izvor 
de talente, care poate asigura 
schimbul de mîine al fotbalului 
constăntean.

Citeva cuvinte și despre 
jeni. cei care au pină acum 
mai multe titluri câștigate, 
mația pregătită de Niec're 
băslău, un antrenor b
de pregătirea copiilor și inițieri
lor. a încercat să se apron e de 
valoarea adversarei sale. Dar 
eforturile depuse In jocurile de 
la Hunedoara și-au spus cuvîn- 
tuT. clujenii fiind evident mar- 
cați de oboseală. Ca și F.C. Con
stanta șl „U“ Cluj-Napoca a pre
zentat u.n efectiv foarte tânăr, 
doar Mureșan si Fărcaș nășind 
In curind pragul seni ora isihii.

Gheorghe NERTEA

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Unul diatre cei mai recenți 

eîștigătorl de autoturisme la 
PRONOSPORT — bucureșteanul 
MARIAN SAVU — este de părere 
ca pentru Concursul Pronosport 
de duminică 27 mai a.c. pot fi 
trecute următoarele pronosticuri:

1. F.C. C-ța — Oțelul Galați 1; 
2. Un. Slobozia — Olimpia Rm. 
S. 1 ; 3. Aluminiu — Carpați Mîr- 
șa 1; 4. Unirea Alex. — Dinamo 
Viet. 1, x; 5. Min. Motru — U.T. 
Arad 1, x, 2; 6. Partizanul — 
Gloria B-ța x, 2; 7. Cagliari — 
Campobasso x; 8. Como — Ca

vese x; 9. Empoli — Cremonese 
x; 10. Padova — Lecce 1, 2; 11. 
Palermo — Cesena x; 12. Pescara

2.Trlestina x,

NUMERELE 
TRAGEREA 

DIN 23

Extragerea I:

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 
MAI 1984

34 26 29 12 2 15

Extragerea a Il-a: 27 14 39 41 3 21

Fond de cîștiguri : 828.455 lei.



ÎNTÎLNIREA C.S.Ș. TRIUMF-T.S.K. BERLIN 
INAUGUREAZĂ SEZONUL ÎN AER LIBER
Inaugurarea activității în aer 

liber la sărituri în ană este 
prilejuită de întîlnirea inter- 
națională dintre echipele de 
juniori ale C.S.S. Triumf și 
T.S.K. Berlin, care are loc as
tăzi și mîine (în fiecare zi. de 
la ora 16) la Ștrandul Tinere
tului. întrecerea depășește im
portanta unei dispute bilate
rale. deoarece prilejuiește și o 
utilă verificare a celor mai 
buni juniori ai tării, care se 
pregătesc pentru campionatul

european rezervat acestei ca
tegorii de săritori.

Din lotul C.S.Ș. Triumf (an
trenori N. Sparios sl Elena Ti
mar) fac parte Cristina Timar, 
Ileana Pirjol, Andreea Drago- 
mir, Cătălin si Adrian Clier- 
ciu, precum sî cîteva săritoare 
si mai 
Georgeta 
Micula,

Astăzi 
trambulină si fetele la plat
formă.

tinere, printre care
Antofie si Iuliana

evoluează băieții la

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A CIȘTIGAT
TURNEUL Dl BASCHET DIN UNGARIA
Reorezentativa masculină de 

baschet a României a încheiat 
victorioasă turneul internatio
nal desfășurat în Ungaria. la

TURNEE PREOIIMPICE 11 BASCHET
In cadrul turneelor mascu

line preolimpice de baschet, 
marți, la Paris. în zona euro
peană. a fost zi de odihnă, iar 
la Sao Paulo au fost înregis
trate rezultatele : Argentina — 
Mexic 68—47, Uruguay — Porto 
Rico 92—84. Canada — Panama 
107—79. Brazilia — Rep. Domi
nicană 93—78. Clasamentul : 
1. Canada 13 p (7 i). 2. Bra
zilia 12 p (6 j). 3. Uruguay 
11 p (6 i). 4. Porto Rico și 
Panama 9 p (6 j). 6. Cuba 
8 n (6 j). 7. Rep. Dominicană 
8 d (7 j) 8. Argentina si Me
xic 7 o (6 j).

Pecs. Ea s-a clasat pe locul I. 
totalizind 4 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: 2. Polonia 
4 p (învinsă de echipa tării 
noastre). 3. Ungaria 2 p. 4. 
Cehoslovacia 2 p.

In ultima zi. România a În
vins Cehoslovacia cu 76—72 
(46—35). iar Polonia a dispus 
de Ungaria cu 94—92 (45—43).

TURUL CICLIST AL ITALIEI
Turul ciclist al Italiei a conti

nuat miercuri cu etapa a 6-a, în
tre Chieti șl Foggia (193 km). Cu 
250 m înaintea sosirii, francezul 
Fignon se afla în fruntea pluto
nului. Pe ultimii metri a țîșnlt 
însă italianul Francesco Moser, 
care a cîștigat etapa, fiind urmat 
la distanțe infime de elvețianul 
Gilbert Glaus, Pierangelo Binco- 
letto (Italia), Giuliano Pavanello 
(Italia) și Laurent Fignon.

In fruntea clasamentului gene
ral se menține Francesco Moser, 
care în etapa de Ieri a realizat 
5h27:43 (timp cu bonificație), ur
mat de Glaus 5h27:53 (t.b.) și Bin- 
eoletto 5h27:58 (t.b.l.

Azi, etapa a 7-a. Foggia — Mar- 
conia di Pisticchi (221 km).

DOUA RECORDURI MONDIALE

ȘI UNUL EUROPEAN I A INOE
Două recorduri mondiale și 

unul european la înot realizate 
ieri la Magdeburg de 
sportivii din R.D.G. : 
(f) liber : Kristin Otto 
(rec. mond. v.r. Cynthia 
head S.U.A. 1:58,23) ; 
mixt (m) : 
4:19,61 (rec. 
do Prado —
100 m delfin : Thomas Dressier 
53,84 (rec. europ. v.r. Michael 
Gross — R.F.G. 54.00).

LA TENIS
DUSSELDORF. Pe terenurile 

centrului de tenis din localitate, 
cu o întîrziere de 24 de ore (din 
cauza ploii) a început desfășura* 
rea competiției internaționale 
masculine dotată cu „CUPA NA
ȚIUNILOR' ~ 
prima zi: 
hoslovacia

'. Iată reiultatele din 
„GRUPA ROȘIE": Ce- 
— italia 3—6 (Lendl 

—Ocleppo 6—1, 6—2, Smid 
_ • 6—2. 6—3, Lendl.

Panatta, Ocleppo 
Suedia — Australia 

McNamee 7—5,

Barazzutti
— CI. 
6-2), !
(Jarryd . .
SundstrOm — Alexander 6—4, 6—4, 
Jarryd, Sundstrom — McNamee, A- 
lexander 4—6, 1—6), S.U.A. — R.F. 
Germania 3—0 (McEnroe — Mau
rer 6—1, 6—2, Arias — Gehring 
6—4, 6—3, McEnroe, Fleming —
Popp, Maurer 7—6, 6—2); „GRU
PA ALBASTRA": Spania — Ar
gentina 2—1 (Higueras — Clerc 
2—6, 6—3, 6—4, Luna — Arguello 
4—6, 6—0, 2—0 abandon, Orantes, 
Aguilera — Clerc, Gattiker 4—6, 
1-6).

PARIS. De la 28 mal la 10 
Iunie se vor desfășura întrecerile 
tradiționalului turneu de la Ro
land Garros. Pentru competiția 
masculină au fost stabiliți ur
mătorii capi de serie: 1. McEn
roe (SUA), 2. Lendl (Cehoslova
cia). 3. Connors (SUA), 4. 
Wilander (Suedia) 5. Arias 
(SUA). 6. Noah (Franța). 7. Go
mez (Ecuador). 8. Clerc (Argen
tina), I. SundstrSm (Suedia), w. 
Vllas (Argentina), 11. Jarryd (Sue
dia), 12. Higueras (Spania). 13. 
Aguilera (Spania). 14. Smld 
(Cehoslovacia), IS. Mayotte 
(SUA), 16. Lewis (Noua Zee
landă).

Smid

6—1,

Df DUMINICA, IA LJUBLJANA, C. M. Bl POPIC!
(Urmare din pag 1)

Comsnt&iulsavtâmlnii
AGONIE Șl EXTAZ. Șl INVERS...

Nu cu multă vreme tn urmă, 
la Pari», tn aula Sorbonei, 
congresul jubiliar maretnd 60 
de ani de existență a Asocia
ției Internaționale a Presei 
Sportive (AIPS), și-a deschis 
lucrările cu o dezbatere sub 
genericul „Umanismul și spor
tul". Ideea centrală a expuneri
lor prezentate — printre vor
bitori numirîndu-se persona
lități ca Juan-Antonio Sama
ranch, președintele CIO, Ama
dou Mahtar M’Bow, directo
rul general al UNESCO, Ed- 
wige Avice, Ministrul Sportu
lui din Franța, confratele 
Jacques Ferran, de la ziarul 
l'Equipe — a fost aceea a ma
relui impact al fenomenului 
sportiv in viața contemporană, ' 
a legăturii lui cu viața, a vir
tuților lui morale și a pre
zervării lor, in arenă și tn 
tribună. De fapt, mai pe ro
mânește, tema seminarului a 
fost „Omenescul și Sportul".

Că sportul e viață, viață ade
vărată, la cea mai înaltă in
tensitate, cu toată gama trăiri
lor și sentimentelor, o știu 
toți cei care urmăresc marele 
spectacol al ..celui mai impor
tant fleac al secolului două
zeci". Vi propunem, tn rondu
rile următoare, un singur e- 
xemplu, din agenda sportivă a 
zilelor trecute.

Se joacă un meci de fotbal 
de baraj pentru calificarea tn- 
tr-o ligă superioară a unui 
campionat național. Barajul 
este tur-retur, și tn primul joc 
echipa X a cîștigat, pe teren 
propriu, cu l—f>. Tot echipa 
X, acum vizitatoare pe terenul 
echipei Y, conduce cu 1—0 și 
are calificarea tn buzunar. Ni
mic nu se mai poate tnttmpla. 
Nimic ? Din senin — real
mente din senin — asupra sta
dionului se revarsă o tornadă, 
cu fulgere, tunete și trăznete, 
care îl obligă pe arbitrul tn- 
ttlnirii sd oprească jocul. Nu 
datorită inundării cîmpului de 
joc, ci pentru a nu periclita 
viețile jucătorilor și ale spec
tatorilor, expuși trăznetelor.

Meciul retur se rejoacă, după 
cinci zile, pe același stadion, 
de la 0—0. căci așa prevede

regulamentul francez. Echipa
X, are deci, în spate, avanta
jul acelui 2—0 din meciul tur. 
Istoria se repetă. Echipa X 
conduce din nou, în meciul 
retur rejucat, cu 1—0, ba mai 
înscrie și un al doilea gol. 
anulat însă de arbitru pentru 
o poziție de „afară din joc" 
controversată. E 1—0, deci 3—0 
practic, pentru echipa X, e- 
chipa oaspete, și, din nou, ca
lificarea pare asigurată, mai 
ales că sîntem în minutul 79 
al meciului retur. Și chiar 
dacă echipa Y, gazda, mar
chează în acest minut, nimic 
nu se mai întîmplă în urmă
toarele 10. E minutul 89, de 
fapt, 91, pentru că echipa X 
a mai tras de timp, desigur, iar 
arbitrul a arătat trei minute de 
prelungiri. Tn acest minut 89, 
sau 91, echipa Y, gazda, mai 
marchează un gol, iar în ur
mătoarele zeci de secunde, 
poate tocmai cînd arbitrul se 
uita la ceas și se pregătea să 
fluiere sfîrșitul meciului, ace
eași echipă Y înscrie și golul 
al treilea, obținînd, în 11 mi
nute, dreptul la prelungiri. 
Golul marcat tn deplasare nu 
conta dublu, ca în cupele eu
ropene ; conta, pur și simplu 
diferența de goluri după 
ce echipa X sperase, timp de 
222 de minute (90 jocul tur, 53 
din meciul retur întrerupt, 79 
din re-retur) în calificare. In 
prelungiri, echipa Y, gazda, 
mai marchează două goluri, 
confirmînd legea „celui care 
vine”, cîștigînd cu 5—1 și se 
califică... pentru un nou med 
de baraj (cu echipa Z), pe 
care îl va cîștiga, ajungînd în 
liga superioară.

Povestea de mai sus nu este 
o ficțiune sportivă. ECHIPA
Y, fericita, este RACING CLUB 
PARIS, ECHIPA X, nefericita, 
este O.G.C. NISA (Z este 
SATNT-ETTENNE), și totul s-a 
întîmplat așa cum v-am rela
tat, în luna mai, în campio
natul Franței. De la agonie la 
extaz, și invers, căci sportul 
e viață !...

am cîștigat al 5-lea titlu su
prem. De atunci, valoarea e- 
chipei a crescut cu circa 60 de 
puncte la fiecare ioc. Cei mai 
puternici adversari vor fi. de 
data aceasta, popicarii iugo
slavi. beneficiari ai avantaju
lui terenului, dar si sportivii 
din Ungaria, R.F. Germania, 
Cehoslovacia si Austria. Sîn- 
tem deciși să ne apărăm titlul 
pe echipe, care va deschide 
jucătorilor drumul spre podium 
în probele de perechi si indi
vidual".

tehnică si tactică, fiind oameni 
de bază ai sextetului mas
culin.

Doi colegi mai tineri (s-au 
alăturat „veteranilor" în 1980, 
la C.M. de la Mangalia-Nord), 
băimăreanul Stelian Boariu și 
tîrgmureșanul Ilie Hosu. Ei con
tinuă să 
pacitate 
mîndu-și 
ultimele 
anvergură.
„Trofeul Carpați' 
„Cupa Sofia' 
confruntările de la Ljubljana, 
si anume bucuresteanul Horia 
Ardac (neașteptat campion al 
tării pe anul 1983). constăntea- 
nul Vasia Donos si băimărea
nul Alexandru Naszodi, buni 
tehnicieni, de forte sensibil e- 
gale. au fost (si se mai află 
încă) în permanentă în lupta 
pentru titularizarea pe singu
rul loc rămas vacant în for
mație. antrenorii Roger Cernaf 
și loan Petru urmînd a se de
cide asupra celui 
jucător abia după 
tele de acomodare 
voii.

Vorbind despre 
selectionabililor. se ___  _____
Iuliu Bice e hotărît să se de
tașeze. el fiind cel mai eficace 
iucător în campania pregătiri
lor. „Conștient! că vom intilni 
vedele de primă mărime — 
ne-a spus acesta după antre
namentul de ieri după-amiază 
— am muncit fără menaja
mente. Avem o echipă puter
nică, sudată sufletește in focul 
marilor intreceri. Eu voi face 
pereche cu Iosif Tismănar. dar 
toti jucătorii noștri vor avea 
un cuvint greu de spus 
Ljubljana". Antrenorul 
Roger Cernat a tinut 
dauge : „Am păstrat. în 
ral, structura formației _ 
cum doi ani, de Ia Brno, unde

manifeste o mare ca
de mobilizare, afir- 
cu brio valoarea în 
concursuri de an- 

unde au cîștigat 
. i“ si. respectiv. 
Trei aspiranți la

TAMARA BIKOVA Șl SERGHEI BUBKA

Vladimir MORARU

C.M. DE HALTERE JUNIORI
CEI MAI BUNI ATLEȚI Al SEZONULUI DE IARNA

de al 6-lea 
antrenamen- 
din sala Ti-

acumulările 
Dare că ins.

sovietici 
Serghei 
aur la 

în 1983.

NEW YORK. Atletil 
Tamara Bîkova si 
Bubka, medaliati cu 
C.M. de la Helsinki, 
au primit cite un trofeu, fiind
desemnați cei mai buni atleti 
ai anului '84, în sezonul de 
sală nu demult încheiat Ale
gerea lor a fost făcută de a- 
sociatia ziariștilor new-yorkezi. 
De la înființarea acestui tro
feu. în urmă cu 50 de ani.

Bikova este prima atletă stră
ină care-1 primește, iar Bubka, 
al treilea. Predecesorii săi ne
americani au fost fondistul 
belgian Gaston Reiff, in 1949. 
si săritorul sovietic Valeri 
Brumei, in 1961. Cei doi tineri 
atleti au posibilități evidente 
de a realiza în acest an per
formante de primă mărime, 
poate chiar noi recorduri mon
diale.

La Lignano, lingă Udine (Ita
lia) au început campionatele 
mondiale de haltere pentru ju
niori. Iată rezultatele din pri
ma zi (miercuri) la categoria 
muscă (52 kg): 1. Biekorz Ber
nard (Polonia) 237,5 kg ; 2. He 
Ying Quaing (R. P. Chineză)
237.5 kg (departajarea s-a fă
cut după greutatea corporală): 
3. Mitev Petrov (Bulgaria) 227,5 
kg. Pe stiluri campioni mon
diali au devenit Bernard cu
107.5 kg la „smuls" șl Pe'.rov 
cu 132,5 kg (la egalitate cu 
sportivul chinez) la „aruncat".

către 
200 m 
1:57,75 
Wood- 
400 m
Bernd 
Ricar-

Jens-Peter 
mond.
Brazilia 4:19,78) ;

v.r. la 
emerit 
să a- 
gene- 

de a-

ECHIPA DE JUNIORI A ROMÂNIEI PE LOCUL 2
LA „INTERNAȚIONALELE*’ DE TENIS OE MASĂ ALE CEHOSLOVACIEI

In cadrul pregătirilor oentru 
Campionatele eurooene de te
nis de masă ale iuniorilor și 
cadetilor (Austria. 17—24 iu
lie). tinerii noștri jucători au 
luat oarte. într-o companie 
extrem de puternică, la Cam
pionatele internaționale ale 
Cehoslovaciei, care au avut loc 
la Topolcany. în întrecerea pe 
echipe (25 la masculin. 23 la 
feminin), reprezentativa mas
culină a României IV. F'.orea.

C. Toma. C. Tiugan) s-a clasat 
ne locul secund, 
finală, cu 0—3. 
timp ce fetele 
cute cu 3—0 
..sferturi". în 
duale. cuplul 
Bădescu, Kinga Lohr s-a 
tuat pe locul 3. cedînd (0—2) 
în semifinale la favoritele nr. 
1. Masarikova. Sofarova (Ce
hoslovacia).

oierzînd in 
Ungaria, in 
fost între- 

Ungaria in 
indivi- 
Otilia 

si-

la 
au 

de 
probele 
feminin

JUPP DERWALL: „A FOST CEL MAI BUN JOC DIN ACEST AN AL ECHIPEI NOASTRE1’
Marți seara, la Zurich, s-au în- 

tîlnit, in med amical, finalistele 
ultimului campionat mondial : 
Italia — R. F. Germania. Jocul a 
fost organizat cu prilejul Con
gresului F.I.F.A., for care și-a 
sărbătorit cea de a 80-a aniver
sare. IntHnlrea a fost de un bun 
nivel tehnic. Jucătorii celor două 
formații remarcîndu-se 
mare angajament fizic, 
luptă, nelipsind viteza 
țille tehnice frumoase, 
prima repriză italienii __ ____
două ocazii bune prin Altobelli 
(min. 7) șl Bruno Conți (min. 21), 
iar vest-germanii prin K. H. Rum- 
menigge (min. 43), după pauză as
pectul jocului s-a schimbat : vest- 
germanii au fost la ,.cîrmă“. mane- 
vrind foarte bine balonul ta mij
locul terenului și amenlnțînd 
deseori poarta lui Bordon. Cam
pionii mondiali au mizat mult pe 
marcajul sever al unor jucători 
adverși, printre care K. H. Rum- 
menlgge șl Voller, cunoscuți pen
tru eficacitatea lor. Ei au dezlăn
țuit contraatacuri viguroase ră
mase insă fără succes și au ape-

printr-un 
putere de 
și execu- 
Dacă tn 
au ratat

lat chiar la... faulturi. tn 
min. 82 s-a Înscris singurul gol : 
Rummenigge a executat o lovi
tură liberă de pe partea dreaptă, 
pină la fundașul Briegel, infiltrat 
in linia de atac, șl acesta a re
luat, cu capul, in plasă. In con
tinuare, tot vest-germanii au a- 
tacat mal mult, fără eficiență 
insă, In timp ce învinșii au ratat 
două acțiuni prin Bagni și Baresi. 
tn general, se poate afirma că e- 
chipa lut Derwall a obținut o 
victorie meritată. Iată șl declara
ția sa făcută după joc : „A fost 
cel mai reușit test din acest an 
al selecționatei noastre, Înaintea 
turneului din Franța. Debutul Iul 
Buchwald și jocul inteligent al 
Rummenigge, la centrul terenu
lui, au fost de bun augur". La 
rfndul său, Enzo Bearzot a spus : 
„Am schimbat mult echipa, In 
perspectiva unei comportări ono
rabile la turneul final al C.M. 
din 1986. Iml pare rău de rată
rile din prima repriză, care ar ti 
schimbat soarta meciului. In par
tea a doua a jocului n-am putut 
face mal mult..."

Conti. (în finala C.M. au jucat 
Bergoml, Sclrea, Gentile, Tar- 
delli, Altobelli și Conti).

• In campionatul Interbritanlc: 
Țara Galilor — Irlanda de Nord 
1—1.

• Internaționalul portughez Ze 
Beto (F. C. Porto), portarul de 
rezervă al echipei reprezentative 
(titularul fiind Bento de la Ben
fica), a fost suspendat de U.E.F.A. 
pînă la 31 iulie 1985, pentru ati
tudine huliganică manifestată 
față de un arbitru de tușă, după 
meciul din finala „Cupei cupelor" 
dintre F. C. Porto și Juventus 
(1—2), desfășurată la Basel. Deci 
el nu va juca la C.E. din Franța!

TELEX © TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX © TELEX $ TELEX • TELEX
ATLETISM 0 Tanzanianul Fil

bert Bayi a cîștigat 10 000 m la 
Cleveland (Ohio) în 28:27,0. La 
femei a învins Anne Audain (N. 
Zeelandă) 31:45.

CICLISM • Cursa de la Osaka 
(Japonia) a revenit belgianului 
Eric Peters — 108 km in 2.18:42. 
Pe locul secund, tn același timp, 
a sosit englezul Wilkins. La fe
mei. pe 54 km, a cîștigat Jennie 
Longo (Franța) cu 1.19:52 * Eta
pa prolog a turului ciclist al Ara- 
sonului (Spania), 1,4 km la Za
ragoza. a prilejuit victoria 
glanului Somers 1:41.0.

bel-

ÎNOT • Campionatele R. D. 
Germane, la Magdeburg : bărbați: 
50 m liber : Richter 23,76, 200 m 
liber : Lodziewski 1:49,25 — nou 
record, Hinnenburg 1 :50,73, 100 m 
bras : Hanke 1:05,34, Grzywotz 
1 :06,55 ; femei : 100 m liber :
Kristin Otto 54,94 (la 15 sutimi 
de recordul lumii), 
necke 55,51, 400 
Nord 4:43,32, 
4:50,16.

HANDBAL 0 
lină de la Chorzow a fost cîștî- 
gatâ de TSC Berlin cu 7 p, ur
mată de Ruch Chorzow 6 p etc.

Hanke 1:05,34, 
femei : îoo

.. Birgit Mel- 
m mixt: Kathleen 
Petra Schneider

Competiția mascu-

TENIS • In primul tur al cam
pionatelor internaționale feminine 
ale Italiei, la Perugia, jucătoarea 
româncă Lucia Romanov a în
vins-o cu 6—2, 6—0 pe Annabelle 
Croft (Anglia). Alte rezultate : 
Sandra Cecchini (Italia) — Beth 
Herr (SUA) 6—3, 6—2 ; Sophie
Aniach (Franța) — Anne Min
ter (Australia) 2—6. 6—4. 6—2 ; 
Marcella Mesker (Olanda) — Bet- 
tina Bunge (R. F. Germania) 3—6r 
6—3, 6—4 ; Patricia Medrado (Bra
zilia) — Etsuko Inoue (Japonia) 
6—3. 6—1 : Susan Mascarin (SUA) 
— Iva Budarova (Cehoslovacia) 
6—1, 7—6.

Iată echipele care au evoluat 
sub conducerea arbitrului brazi
lian Coelho, (au asistat 26 OOO de 
spectatori) :

R. F. GERMANIA : Schumacher 
(min. 46 Burdenski) — B. Forster, 
Stielike, K. H. FSrster (min. 46 
Matthăus), Briegel — Buchwald 
(min. 65 Bommer), K. H. Rumme
nigge, Brehme, Rolff — VBller, 
K. Allots (dintre aceștia, tn fina
la C.M. au evoluat Schumacher, 
frații FSrster, Briegel, Stielike șl 
Rummenigge).

ITALIA 1 Bordon — Bergoml, 
Scirea, Vlerchowod, Nela (min. 
69 Gentile) — F. Baresl, Tardelli 
(min. 72 Fanna), Dossena, Bagni 
— AltobelH (mln. 7» Giordano)

AUSTRIA (et. 27). Linz — Aus
tria Viena 3—2, Innsbruck — Wie
ner S.C. 2—2, 
Sturm Graz 1—1 
Austria Salzburg 0—2, 
A.K. — st. Veit 2—0, 
Wacker — LASK 1—0. 
Favorit Viena 1—0. Pe 
tocuri: Rapid Viena 42 . 
tria Viena 41 p, LASK 37 p, 
Sturm Graz 35 p. Pe ultimele: 14. 
St. Veit 13 p, 15. Neusiedl 4 p.

Klagenfurt — 
Elsenstadt — 

Grazer 
Admira 

Rapid — 
primele 

p. Aus-

ELVEȚIA (et. 23). Servette — 
Young Boys 2—9, La Chaux de 
Fonds — Lucerna 3—2 Grass
hoppers — Bellinzona 1—0, Aarau 

— Vevey 7—0, Basel — St.
lien 4—2, Sion — Wettingen 
Lausanne — Neuchatel 
Chlasso — ZOrlch 3—3. Pe 
mele locuri: Servette 41 p. Grass
hoppers 41 p, Sion 40 p. 
Gallen 39 p. Pe ult’mele: 15 
llinzona 12 p, 18. Chlasso 9
• în optimile de finals 

„Cupei campionilor Africii" 
capitala Ugandel, Kampala, 
mația locală a terminat la egali
tate. 9—0. cu echlna Dvn-mos 
narare (Zimbabwe).

Ga- 
4—0. 
2-0.
prl-

St.
Be
ri.
ale 
tn 

for-
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