
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII TOGOLEZE, 

GENERAL GNASSINGBE EYADEMA
In cursul după-amiezii de 

Joi, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a reintilnit, la Palatul Consi
liului de Stat, cu general 
Gnassingbe Eyadema. pre- 
ședințele fondator al Adunării 
Poporului Togolez. președintele 
Republicii Togoleze.

Cei doi președinți au conti
nuat schimbul de păreri ia 
probleme bilaterale de interes 
comun, precum si in legătură 
cu unele aspecte ale situației 
internaționale actuale.

La convorbiri au participat 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe, si 
Anani Kuma Akakpo-Ahianya, 
membru al Biroului Politie al 
Adunării Poporului Togolez, 
ministrul afacerilor externe si 
cooperării.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, evi
dențiind dorința ambelor Uri 
de a extinde si aprofunda co
laborarea dintre ele. pe diverse 
planuri. in folosul si spre 
binele ambelor popoare, al cau
zei păcii si cooperării intre na
țiuni.

★
Președintele Republicii Togo- 

leze, general Gnassingbe Eya
dema, a vizitat, în cursul di
mineții de joi, unități econo
mice și de cercetare din jude
țul Prahova și din municipiul 
București, prilej pentru oaspete 
de a cunoaște noi aspecte ale 
dezvoltării economice a tării 
noastre, progresele făcute de 
România pe calea modernizării 
continue a industriei și agri
culturii.

Oaspetele a fost însoțit de 
tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viccprim-ministru al guvernu
lui, de alte persoane oficiale 
române.

La vizită au participat mem
brii delegației togoleze eare 
îl insotesc pe președintele Re
publicii Togoleze in țara noas
tră.

Prima unitate vizitată a fost 
Asociația intercooperatistă pen
tru creșterea și ingrășarea ti
neretului taurin de la Bărcă- 
nești, creată prin participarea

Patru decenii de viața nouă, liberă, prosperă

DOINA IVĂNESCU - 10 TITLURI
CA VOLEIBALISTĂ, 10 CA ANTRENOARE

Societatea noastră asigură ti
neretului sportiv condiții op
time de afirmare deopotrivă 
pe planul performantei si al 
muncii profesionale, al mese
riei pe care fiecare si-o do
rește si pentru care manifestă 
înclinație. Multi, foarte multi 
dintre performerii care au adus 
fală sportului românesc s-au 
afirmat apoi în cele mai di
verse profesii. în știință sau 
artă, in economie. în învătă- 
mint sau în viata publică. 
Numeroși sînt cei care au în
drăgit profesia de dascăli de 
sport si s-au afirmat ca a- 
tare. Printre ei. la loc de 
frunte și-a înscris numele 
maestra emerită a sportului" ia 
volei, antrenoarea dinamovistă 
Doina Ivănescu. In această 
primăvară a anului 40 de la 
Eliberare. Doina a avut cea 
mai completă satisfacție a ca
rierei sale de tehnician : la 
cele 10 titluri de campioană 
a tării ca jucătoare, adăuga 
10 titluri de campioană ca an- 
trenoare a echipei Dinamo, 
titluri obținute consecutiv I

...Cînd am intrat in casa ao- 
tiior Doina si Traian Ivănes-m 
(și el fost sportiv: 19 ani fot
balist si 17 ani antrenor), am 
avut o clipă senzația că mă 
aflu intr-un muzeu. Din tot

Azi, in Capitală

SIMPOZIONUL „40 DE ANI DE MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI”
Consiliul^ municipal București pentru educație fizică și sport orgcuii- 

zează, astăzi, 25 mai, incepind de la ora 12, la cabinetul municipal de 
partid, simpozionul ,,40 de ani de mărețe înfăptuiri-. La această im>or* 
fantă acțiune, care va fi susținută de activiști de partid fi profesori 
Universitari de la Academia „Ștefan Gheorghiu- fi Universitatea* da 
București, vor participa cadre din mișcarea noastră sportivă, gnti|—«H 
și sportivi.

a zece cooperative agricole de 
produeție în teopul sporirii 
producției de carne a județa-

Tbi.
Gazdele aa prezentat evolu

ția agriculturii județului, preo
cupările pentru creșterea pro
ducției vegetale și animale.

Șeful statului togolez a avut 
cuvinte de apreciere la adresa 
muncii agricultorilor de alei, 
rezultatelor obținute.

In continuare a fost vizitată 
întreprinderea J Mai* Plo
iești. unitate reprezentativă a 
industriei constructoare do ma
șini. care realizează utilaje și 
instalații petroliere, miniere, 
precum și pentru metalurgie și 
chimie.

Au fost vizitate diferite sec
toare de muncă, unde șeful 
statului torolez a avut posibi
litatea să cunoască și să apre
cieze dotarea tehnică remarca
bilă, tehnologiile avansate, de 
mare eficiență folosite. Cu deo
sebit interes a fost urmărită 
fabricația utilajelor miniere de 
excavai cărbune la suprafață, 
adevărați giganți ee asigură, 
prin mecanizarea completă a 
lucrărilor, o mare productivi
tate a muncii.

Vizita s-a ineheiat pe o plat
formă ia aer liber, unde s-a 
putut urmări demonstrația pu
nerii in poziție de lucru a unei 
sonde autoridicătoare.

Oaspetele a subliniat că este 
foarte impresionat de cele vă
zute și a mulțumit pentru pri
mirea ce i-a fost rezervată.

Ultima unitate vizitată a fost 
Institutul de cercetări, proiec
tări și inginerie tehnologică 
pentru mecanizarea agriculturii 
de Ia Băneasa.

Arătînd că întregul colectiv 
de aici este angajat in înfăp
tuirea orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
privind modernizarea eontinuă 
a sistemei de mașini și utilaje 
agricole, gazdele au prezentat, 
în cadrul unei cuprinzătoare 
expoziții, rezultatele obținute 
in această direcție.

In încheierea vizitei, oaspe
tele a mulțumit pentru primi
rea ce i-a fost rezervată și a 
dat o înaltă apreciere succese
lor obținute In acest domeniu.

Maettrt emerită e «portului Doina Ivănescu (tn dreapta), marea 
jucătoare de ieri, excelenta antren: a re de «zi.„ Foto: D. NEAGU

locul răsăreau trofeele cuce
rite intr-o Îndelungată carieră 
sportivă, frumos orinduite In 
vitrine, ne mobilier, ee pereți : 
cupe din cristal de diferite 
culori, altele meșteșugit lucrate 
ta argint fanioane ai alte sim
boluri conferite eu prilejui 
marilor competiții interne si 
Internationale. latre ele. abia 
tși mal găseau locul dte o 
plantă ornamentală, dte ua 
tablou ta ulei, cooll după pic
turi renascentiste... Ja flecare 
dintre trofeele astea trileee a 
amintire. o emoție, o bucurie.

-s
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C. M. de popice de la Ljubljana

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
DECISĂ SĂ RECÎȘTIGE TITLUL
Campionatele mondiale de 

popice vor începe duminică pe 
cele șase piste amenajate in 
cadrul complexului sportiv „Ti
voli* din Ljubljana. Palmaresul 
nostru la această mare compe
tiție, ajunsă la a 15-a ediție, 
este mai bogat la coloana ju
cătoarelor, echipa feminină a 
României cucerind pînă în pre
zent — ca și băieții — 5 tit
luri supreme (1965 la Bucu-

Elena Andreescu — purtătoarea 
nr. 1 a iperanțelor noaitre 

la C.M.

o răsplată a muncii, e împli
nire de sportiv — ne oreci- 
zează gazda — iar toate la an 
lac fac Istoria vieții noastre de 
pini acum. Cupa aceasta imi 
aduse am ia te de Paris 1954, 
eM ou tio. foarte nația. aa 
set 4i« trei, ae-ar mai fi tre
buit să ajungem campioane ale 
hnonii. arta. îmbrăcată ia lu- 
erăiară de argint, am primit-o 
la Mooeova—*.

Si amintirile Încep să se de
pene cursiv, frumos — vizibil 
savurate si adesea completate 
de aot si chiar de fiica lor. 
Dinana. studentă tn anul IV 
la Cor pârtii — de cînd 
Doina âSbrbeanu pornea la 
BIf’ de drumul sportului, 
dr urmat cu brio si de fra

me ei. maestrul emerit al spor
tului Gheorghe Corbeanu. fost 
jucător de bază in națională, și 
de surorile Ileana și Rodica. 
toti trei voleibaliști de elită. 
„Eram o familie eu vocație 
sportivă si cu totii ne-am rea-

Aurelipn BREBEANU

(Continuare in pag i-3) 

reștl. 1968 la Linz — Austria, 
1970 la Bolzano — Italia, 1972 
la Split — Iugoslavia și 1980 
la Mangalia-Nord), Insă fetele 
au urcat de mai multe ori 
decit băieții pe cea de a doua 
și a treia treaptă ale podiu
mului „mondialelor*.

La apropiatele confruntări de 
la Ljubljana țara noastră va 
alinia o formație tînără, „ve
terana* sextetului feminin fiind 
bucureșteanca Margareta Căti- 
neanu — fostă campioană mon
dială in 1980 la Mangalia-Nord, 
singura care depășește vîrsta 
de 30 de ani. Nucleul de bază 
este format din jucătoare se
lecționate pe temeiul ascensiu
nii valorice. Astfel, bucureș
teanca Elena Andreescu s-a 
afirmat în ultimii șase ani ca 
una dintre cele mai bune „des
chizătoare de pîrtie*, încă de 
la prima evoluție în arena 
„mondialelor* (1978. la Lucer
na) ocupînd locul doi în lume. 
Orădeanca Silvia Berinde și 
reșițeanca Maria Zsizsik — 
care. împreună, au cucerit in 
1982 medalia de bronz atît cu 
echipa, cit și în proba de pe
rechi — sint jucătoare cu o 
mare capacitate de mobilizare 
in momentele dificile, prima 
consacrindu-se pe un post-che- 
ie : ultimul schimb, decisiv in 
obținerea victoriei. Maria To- 
dea, Ildiko Szasz, componente 
ale formației Voința Tg. Mu
reș, actuala deținătoare a 
C.C.E., bucureștencele Nineta 
Badea și Octavia Ciocîrlan 
(promovată de la lotul de ju
nioare) sînt debutante la C.M., 
ele reușind — printr-o presta
ție tehnică de bună calitate — 
să se mențină printre cele 8 
jucătoare (din 26 testate in 
acțiunea de selecție), din care 
antrenorii Crista Szocs și 
Constantin Neguțoiu vor alcă
tui formația pentru confruntă
rile din sala Tivoli.

Prin urmare, echipa naționa
lă va fi definitivată din 4 de
butante și tot atitea jucătoare

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pap. a 4-a)

O premieră In scrima românească

LA BRAȘOV, CENTRUL NAȚIONAL 
DE PREGĂTIRE A TINERILOR SABRERI

O idee înnoitoare prinde via
tă și in scrima noastră, in 
această importantă disciplină 
care tn decursul timpului a 
adus multe satisfacții sportu
lui românesc, dar care, în ul
timii ani, a început să piardă 
contactul cu primul pluton al 
scrimei mondiale. Și această 
idee — avansată după rezul
tatele nesatisfăcătoare înregis
trate la ediția 1983 a campiona
telor mondiale, susținută și ta 
coloanele ziarului nostru —, (Continuare In pag. 8-3)

Nucleul brașovean al Centrului național de pregătire a tine
rilor sabreri, unitale-etalon pentru marea performanță de inline

Ieri, Io concursul International de 

sărituri de la Ștrandul Tineretului

ÎNTRECERI 
SPECTACULOASE 
Săritorii juniori de la C.S.Ș. 

Triumf București K T.S.C. 
Berlin și-au disputat ieri, la 
Ștrandul Tineretului, primele 
probe ale unei intîlniri care 
promite să devină tradițională, 
ea aflîndu-se acum la ediția a 
patra. întrecerea are un carac
ter inedit, ea desfășurindu-se 
pe perechi, pe patru categorii 
de vîrstă, astfel că antrenorii 
echipelor respective au prilejul

Adrian Cherciu, unul din 
ciștigâtorii intrecerllor de ieri. 

Foto : N. DRAGOȘ
să facă o utilă verificare a celor 
mai dotate elemente, incepind 
cu săritorii născuți in 1956 și 
terminind cu cei născuți în 
1969.

Vremea nefavorabilă (vintul a 
suflat în rafale) a afectat, intr-o

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag a 4-a)

crearea unui centru național 
de pregătire și lansare a ti
nerelor și foarte tinerelor ta
lente, a găsit înțelegerea cu
venită la factorii de decizie, 
astfel incit miercuri, la Bra
șov, a avut loc inaugurarea 
acestei unități sportive dedicată 
în Întregime viitorilor mar! 
performeri la sabie.

Paul SLAVESCU

i
I



VICTORII CARE NU SPUN PREA MULL.
De vorbă cu antrenorul emerit N. NEDEF, după turneul

echipei de handbal In R. F. Germania

ETAPĂ „DE MIJLOC A 4

LA „GRECO-ROMANE"f»

La sfirșitul sâptâmi

BOGATA AGENDA SPORTIV
Ieri a revenit 

un turneu de 7
Germania, echipa _________ —
handbal a României. în acest 
zeurt răstimp. ..tricolorii** au 
susținut 7 partide de verifi
care. în toate obtinînd victo
ria : 31—23 cu Sei. Karlsruhe. 
32—17 cu Solingen. 36—26 cu 
TURU Dusseldorf și 23—22 cu 
TUSEM Essen ; locul I în tur
neul de la DUsseldorf (turneu- 
fulger. meciurile desfășurîn- 
du-se pe parcursul a 2 reprize 
de cite 10 minute) : 8—7 cu 
TURU Diisseldorf. 14—6 cu Sel. 
Westausswahl șl 10—5 cu TU- 
BEM Essen.

— Care sînt primele conclu
zii ? — ne-am adresat cu o 
primă întrebare antrenorului 
principal al lotului. Nicolae 
Nedef.

— Turneul a fost. în gene
ral, util pregătirii echipei na- 
tionale. verificării ei după 
antrenamentele efectuate in 
comun de „tricolori**. Mă refer. 
In primul rind, la încărcătură 
— 7 meciuri în 7 zile, depla
sări ea autocarul, chiar de cite 

zi —. apoi 
partenerilor 
maniera
de la

acasă, după 
zile în R F. 
masculină de

întrecerile din cadrul Divi
ziei „A** de lupte greco-romane 
vor marca duminică Încheierea 
primei jumătăți a competiției, 
odată cu disputarea „triunghiu- 
larelor** celei de a IV-a etape. 
Din prima serie sînt așteptate 
cu interes partidele de la Bra
șov, unde se vor întîlni Steaua, 
C.S. Satu Mare si Steagul roșu 
din localitate. Tot In această 
serie, un alt triunghiular de 
mare atracție va fi găzduit de 
Marghita : C.S. Arad — C.S.M. 
Electromureș Tg. Mureș — Bi
horeana Marghita. în seria a 
Il-a. la Reșița, cunoscuta for
mație reșițeană C.S.M. va a- 
vea o misiune dificilă in fata 
ambițioasei echipe Chimistul 
Rm. Vîlcea si. mai ales. în 
confruntarea cu Aluminiu Sla
tina. La Craiova, cele două e- 
chipe gazde, Electroputere și 
C.S.M. vor primii replica unei 
vechi divizionare. Progresul 
București. La Buzău, vor avea 
loc duminică două triunghiu
lare : I.M.U. Medgidia — Pro
gresul Brăila — Industria sir- 
mei Buzău (seria a III-a) și 
C.S M. Suceava — C.S. Bacău
— A.S.A. Buzău (seria a IV-a).

Celelalte întreceri se -vor des
fășura la Tr. Jiu. Baia Mare, 
Cimpulung Muscel. Iași și 
Piatra Neamț. Triunghiularul 
de la Sinaia. Dinamo București
— Farul Constanta — Carpați 
Sinaia a fost aminat

Sfirșitul acestei săptămîni 
marchează o susținută activi
tate sportivă de masă sub în
semnele marii competiții națio
nale „Daciada**. La Sf. Gheor- 
ghe, de pildă, este programată 
finala pe țară a „Crosului pio- 
nierilor**, categoriile de vîrstă 
11—12 ani și 13—14 ani, băieți 
și fete. La Tg. Jiu va avea 
loc, de asemenea, o întrecere 
finală, în „Cupa U.T.C.", la 
baschet băieți și handbal fete, 
în ambele cazuri la categoria 
14—19 ani. Un Inedit concurs 
republican va avea loc la Re
șița. prilejuit de „Turneul 
campionilor** (județeni) la 
badminton. O finală pe țară 
este organizată și la nivelul 
tineretului studios din rețeaua 
de învățămînt a Ministerului 
Industriei Chimice, cea_ de 
handbal (băieți) la Rîmnicu 
Vîlcea.

Multe alte 1 
masă, sub ged 
se vor desfăl 
local. Asffel, 1 
programate ml 
„Cupei micii 
la Brăila intri 
semnarea fina 
Pentatlonul a 
la Concursul 
vilor; la Cra 
acțiune atletid 
fierului**; la I 
riada** Oa voi 
să. popice, șal 
Gheorgheni, 
tiv al fetelor 
Buzău vor fi 
pele finaliste 
tivalul național 
în timp ce la 
șov și Buzău 
diționalul crcJ 
poștali...

tactice exersate in pregătire, 
să se detașeze valoric — prin 
joc și concepție — de echipele 
eu care aa jucat, să manifeste 
mai mult interes, mai multă 
voință. Din păcate, la acest 
capitol au nemulțumit Ceea ce 
ne arată eă mai avem mult 
de muncit, mai ales pentru a-i 
convinge că în fiecare partidă 
au datoria să demonstreze 
clasa pe eare o dețin.

— Si. totuși, au fost si ju
cători care v-au satisfăcut — 
dv. și colegilor din conducerea 
tehnică — exigentele ?

— O evoluție ascendentă au 
avut — după accidentele su
ferite — Vasile Stingă si Iosif 
Boros. Cornel Durau a fost și 
el mai aproape de ceea 
așteptăm. Alexandru 
bun. însă cu oscilații. Alexan
dru Folker a evoluat bine, mai 
ales în apărare, iar George 
Dogărescu ne-a impresionat pe 
toți prin dăruirea sa totală, 
prin voința de a se impune 
între titulari. După enm ob
servați. lint insă putini eei 
despre eare pot spâne vorbe 
bane. Marea majoritate a ju
cătorilor noștri aa fost sub 
nivelai lor real, uri r ci ti eu e- 
fortnl. indeciși in a pune totul 
in balanță. Or, noi dorim ea 
aceste teste să fie abordate cu 
potențial maxim, să verificăm 
tn condiții de întrecere toi 
eeea ee preparăm in antrena
mente.

— Ce urmează în programul 
echipei noastre naționale ?

— Duminică plecăm la Ti-

este 
iu-

__ ce
Buligan

mișoara, pentru a ne pregăti 
chiar in sala Olimpia, care va 
găzdui „Trofeul Carpați".

— înțelegem că acesta 
principalul test al lunii 
nie...

— Da. El va selecta lotul, 
urmind să rămină — din cei 
20. pe eare-i avem actualmente 
— numai 14—15. Pentru a oferi 
tuturor posibilitatea să-și eta
leze valoarea, unii dintre .tri
colori** vor evolua in 
secundă.

— După 
programat intre 5 
aveți in vedere si 
amicale 7

— Vom juca la 
nie in Elveția, eu reprezenta
tiva tării gazdă, meciuri — 
desigur — grele, eu o echipă 
puternică, iar ta 5 iulie — la 
Debrețin si la S iulie — Ia 
Oradea vom susține două par
tide in compania reprezentati
vei Ungariei.

— Din 
sănătății.

— Fără

formația

Carpați*. 
10 iunie.

,Trofeul 
si 
alte meciuri

22 si 24 iu-

EVOLUȚII DE BUN Npunct de vedere al 
ce ne Duteti spune ?

____ a fi scăpat totalmente 
de griji, medicul lotului, dr. 
Eugen Craioveanu. este — in 
momentul de față — «atisfă-

ÎN ÎNTRECEREA GIMNAȘTILprin 
întil- 
arbi- 

cupiu

350 km pe 
diversitatea 
niți si prin 
traj diferită 
la altul.

— Sînteti mulțumit 
lu ti a jucătorilor din

— Da si nu. Este 
eă au răspuns satisfăcător la 
dificultățile programului, dar 
mă așteptam ea. in condițiile 
adversarilor tntîlniti. să folo
sească mai mnit mijloacele

de 
un

evo-de 
lot 7

adevărat

a 
a 

cu 
de 
lo-

Locul I In turneul de la Ottendorf

UN SUCCES CARE OGLINDEȘTE PROGRESUL
BASCHETBALIȘTILOR NOȘTRI JUNIORI
Beprezentiativa de baschet-j uni- 

ori a României a repurtat, zilele 
trecute, un frumos succes inter
național, cucerind locul I (prin 
trei victorii din tot atâtea meciuri 
susținute) în tradiționalul turneu 
de la Ottendorf (R. D. Germană). 
Baschetbaliștii români, antrenați 
de Liviu Călin și Horațiu Giur
giu, au învins echipele cu care 
•-eu întrecut (Ungaria, Poloni și 
B. D. Germană) la scoruri cate
gorice, obținând In final un coșa- 
venaj concludent : 306—200. Deși 
nu a fost realizată Intr-o compe
tiție oficială, victoria echipei țâ
ra noastre este semnificativă, ea 
demonstrînd că lotul național de 
juniori se află In progres. Așa 
cum a subliniat, de altfel, antre
norul Liviu Călin, cănită l-am BO- 
Uc±tat cîteva opinii după înapoie
rea de la Ottendorf :

— Selecționata țării noastre a 
avut o prestație aplaudata, lm- 
puntndu-se prin pregătire fizică, 
număr mare șl procentaj ridicat 
07%) la aruncări din acțiune și 
o bună apărare agresivă, deși u- 
■oorl diferența mare de scor ti 
„invita" pe băieți să se relaxeze. 
Itar dnd a fost cazul (de pildă, 
in repriza a doua a partidei cu 
Polonia), ei an lnptat exemplar 
ta apărare, dlstanțindu-se decisiv, 
te cuvine să menționez eă pro-

gresul lotului național de juniori 
se datorează in mare măsură 
faptului ci !n sezonul 1983—1984 
a jucat tn Divizia reprezen-
tind asociația sportivă Carpați 
Grup 8 Construcții.

— știm că Gheraaim Tzachls și 
Cătălin Pintea au primit distinc
ții : prim’11 pe cea acordată celui 
mai tehnic jucător, celalalt pen
tru titlul de eoșgeter. S-au evi
dențiat Șl alțl componenți al lo
tului T

— In general, intreaga echipă 
s-a comportat bine, dar mai eu 
seamă cel doi, provenlți din pe
piniera colegului Horațiu Giurgiu. 
Se cuvine să ti mal remarc pe 
Alexandru Panaitescu. Attila Sza
bo și Victor Iacob, primii doi lu
cind nerefăcuți total după acci
dentele suferite tn campionat.

— Ce perspective prezintă Eu
gen Toader, ceă mal Înalt bas
chetbalist ?

— Doar eei L20 m nu O stat 
suflclenți pentru a fi competitiv. 
Toader va trebui să muncească 
mult mal mult — pe plan tehnic 
— decit ptnă acum pentru a ajun
ge jucător de baschet.

— Proiecte ?
— O bună comportare la urmă

toarele competiții, ta special la 
Balcaniada din Irma inii».

Dumitru STÂNCULESCU

ACTUALITĂȚI DIN OINĂ

CHaJ-

■ >

în excelenta organizare 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin si 
federației de specialitate, 
sprijinul unui larg grup 
iubitori de gimnastică din
calitate, s-a desfășurat la Re
șița. în zilele de 22 si 23 mai. 
Campionatul republican pe e- 
chipe pentru juniori II. Spe
cialiștii prezenți la evoluțiile 
tinerilor gimnasti de la cate
goriile a IV-a. a III-a și a 
Il-a au apreciat cu deosebire 
nivelul valoric în evidentă 
creștere al echipelor partici
pante. echilibrul existent în
tre formațiile situate pe pri
mele 6 locuri ale clasamentu
lui. realizările tehnice ale ce
lor mai buni dintre numeroșii 
sportivi prezenți în concurs. 
De remarcat, de pildă, că la 
categoriile a n-a si a III-a 
au participat cite 7 echipe, iar 
la categoria a IV-a — 17 e- 
chlpe 1 Deseori, arbitrii au fost 
In cumpănă in misiunea pe 
eare au avut-o de a desemna 
dștigătoriL lntrudt mai multe 
formații erau de valori apro
piate ti «aerau la «Aținerea

loculul prim, 
participant!
II- a. o imprj 
lăsat resîțgan 
notat cu 10 la 
note foarte 1 
sol. 9,80 la ca 
la sărituri si

Pentru rezil 
pentru nivelu 
sportivilor alil 
merită —subll
C.S.S. 1 Baia 
Oradea^ta cd

GheorglWn. 
C.S.Ș. Bistriți
III- a), C.S.Ș.
Dinamo Bucur

De astăzi s 
în Sala sport 
se desfășoară 
Iară a fetelorJ 
întîi, azi. ecn 
categoria a IV 
nastele de d 
(9 echipe), lai 
neată cele d 
n-a (10 echip! 
concurs deosel 
la un nivel •

DOINA IVÂNESCU - 10 TITLURI

• Activitatea internațională a 
baachetbahștuor juniori continuă 
la sfirșitul acestei săptămlnl prin 
participarea la turnee ta Bulgaria 
0 ta R. D. Germană. Juniorii I 
0 junioarele I iau parte la „Cu
pa capitalelor țărilor socialiste", 
« Sofia, tar junioarele n (ca- 
dete) se vor tatrece ta cadrul li
nul turneu găzduit de orașul 
•Cari Marx-Stadt. Componența lo
turilor j JUNIORI 5 Vlore! Con
stantin, Gheraslm Tzachls, Cătă
lin Pintea, Alexandra Panaltescu, 
Robert ReisenbOchler, Attila Sza
bo, Valentin Stănescu, Iosif La-

kacs, Eugen Toader, victor tacob, 
■ Ivanov ; antrenori : Llvtu 

și Horațla Giurgiu. JUNI- 
I : Rodlca Jug&naru, Ga- 

Klss, Ileana Bodnar, Marla 
Edith Mathe, Violeta Ota-

Mihai 
Călin 
OARE 
briela
Vlgh, ...__________
vă, Erzsebet Bemad, ndlko Ma- 
nasses, Paula MlsăUă, Melinda Na
gy 1 antrenori : Bogdana Diaco- 
nescu șl Adrian Ioan. CADETE : 
Aurora Dragoș, Gabriela Petre, 
Anemarie Gera, Talia Alloman. 
Gabriela Pan drea, Antoaneta 
Barbu, Roxana ștefan. Gabriela 
Nagy, Elena VasCe, Tflnde Eny- 
e<H ; antrenori : Alexandru Moi
se șl Borta Pop.

llzat 0 to aport at to profesie*, 
completează Doina. începutul 
a fost, de eopfl, to voted gt cu 
victorii to competițiile popu
lare .Capa unită UI tineretului ** 
(1947) 0 „Cupa tineretului
muncitor* (1948). obflnute eu 
echipa Licealul teoretic din 
Blaj, în care talentul l-a fost 
remarcat. fiind chemată la 
C5uj-Napoca, unde a cochetat 
mult timp 0 cu atletismul, ea 
probele de arumdri. suliță 0 
«Bac. Voleiul o pasiona Insă 
mai mult 0. de la Știința, a- 
vea să vină ia București, la 
I.C.F.. echipă eu eare va dș- 
tlga primul titlu national, in 
1952. etnd devenea pentru ur
mătorii 16 ani componentă a 
lotului național. Din 1957 în
cepea seria celor • titluri la 
Dinamo. Cariera Doinei Cor- 
beanu-Ivănescu ee va supra
pune pe absolut toate momen-

tele importante ale voleiului 
feminin românesc. Intre care 
medaliile da bronz la C.E. din 
1963 
dar 
gint 
-A» 
vățat de la apr eei ații 
dascăli Nicolae Murafa. 
ghe Constantinescu si 
Georgescu ceva foarte 
tant pentru noi tinerele de a- 
tunci, dar si pentru viață, a- 
name că prin muncă fără pre
get și luptă fără menajări se 
poate răzbi chiar mai departe 
deeit te crezi capabil. Dascălii 
noștri ne-au inspirat eu mă
iestrie o nepotolită dorință de 
afirmare și ambiția de a în
scrie echipa noastră națională 
printre cele mai bune din 
lume... Nu eram deosebit de 
talentate, dar munca ne-a dus 
spre mari satisfacții. Munca 
dură de la lot, pe eare Insă 
abia o așteptam. Cariera de 
sportiv a fost o frumoasă lee-

0 locul 4 la J.O. 1964, 
mal ales medaliile de ar
de la C.M. 1956. la Paris, 
fost ani In eare am tn- 

nostri
Gheor- 

Miron 
impor-

0e de viată, J 
0 in prote«id 
si In soeletatl 
eare am • tncel 
să o transmit 
superioare de 
— si elevelorl 
mă mindrese ■ 
si ea Împliniri 
fiecăreia, 0 A 
să sublinieze | 
cotită c^^tod 
listă roiWFăl 
acum, la 'al 14 
tren oare, UdJ
din voleiul nd 
tr-adevăr. sp 
Doinei Ivănel 
lecție de mul 
care nu a uita 
dovedește cu 
tic. In munca 
si educator. J 
echipei pe car] 
exemplară cos 
ligentă. cu td

TR

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PROMOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGEM 

LOTO DIN

FAZA I — Oat. 1
J—________

t variante 25% a 17.500 led';”caL 
1 j 6 variante 25% a 16.268 lei ; 
cat. 3 : I variante 100% a 4.630 lei 
fi 43 variante 25% a 1.168 
cat. 4 : 46,25 variante a 1.977 ld ; 
cat. 5 : 1138,50 variante a 660 lei ; 
cat. 6 : 291,75 variante a 313 led ; 
cat. X : 1.867,50 variante a 100 ld. 
Report la cat. 1 : 13.253 ld.

FAZA a n-a — cat. A : 8 va
riante 1<W% a 17.945 ld, tn cadrul 
cărora o excursie de un loc în 
U.R.S.S. de 10 zile șl diferența 
ta numerar.

Autoturismele „Dada 1300“ de 
ta categoria 1, obținute pe bilete 
jucate 100%, au revenit pariid- 
panțdlot • Jaba Mihai din Timi
șoara șl Ion B. din Prahova.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

SPECIALE PRONOEXPRES — 
OLIMPIC DIN 16 MAI.

FAZA I — Cat. 1 : 1 variantă 
25% — autoturism Dacia 1300 ; 
cat. 2 : 9 variante 25% a 7.395 ld;

_ . 1 variante
autoturisme Dacia 1300 șl

ld

FAZA a m-a — cat. M : 1 va
riantă 100% — autoturism Dada 
ISTM și 3 variante 35°/, a 17.500 
lei ; cat. N : î variante 100% a 
18.634 led sau, ta alegere, o excur
sie de un k>c ta U.R.S.S. și dife
rența în numerar șl 5 variante 
25% a 4.659 led ; cat. O : 10 a 
6.056 lei ; cat. P : 27,75 a 2.162 lei; 
cat. R : 66,25 a M lei ; cat. S : 
345 a 200 lei; cat. T: 5.365,75 a 
40 Id ; cat. U : 315 a 100 lei ; cat. 
V : 3.117 a 40 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit parti ci panților : Ga vrii 
Vasile din Piatra Nemț (la cate
goria 1) și Cavalcov Vasilica din 
Brăila.

0 PREMIERĂ IN SCRIMA ROMANEASCA
(Urmare din pag. 1)

Obiective : instruirea sporti
vă ia înalt nivel a celor mal 
promițătoare elemente din rîn- 
dul Juniorilor sabreri (între 14 
și 19 ani), concomitent cu ac
tivitatea lor școlară șl profe
sională, eu pregătirea lor mo- 
ral-cetățenească, in cadrul unui 
centru școlar bine dotat. Astfel, 
federația de scrimă — cea care 
conduce și Îndrumă Întreaga 
activitate a acestui centru na
țional, sub egida C.N.E.F.S., 
care a Înțeles necesitatea creă
rii acestei unități-etalon In re
lansarea scrimei noastre, și cu 
sprijinul direct al organelor 
locale — a optat psatru Bra
șov. Pentru că aici, IS clubul 
sportiv Tractorul (pre ,;nte 
Petre Dumitrescu), are un -u- 
vot puternic al 
cu deosebire în 
ție și pregătire 
juniorilor (două 
prezent : sabrerul Vilmoș Szabo 
și floretista Reka Lazar, ambii 
componenți ai loturilor repre
zentative încă de la vîrsta Ju
nioratului sau cadeților). Si 
pentru că unitatea școlară

performanțe 
aria de selec- 
a copiilor și 
exemple din

adiacentă „Tractorului*, liceul 
industrial 7 (director de studii, 
prof. Iordan Chirilă), sprijină 
permanent, concret, cu dragos
te. sportul și Învățătura.

Iată de ce, sub Îndrumarea 
antrenorului coordonator Mihai 
Ticușan, acest centru a pornit 
pe drumul marii performanțe 
cu un nucleu brașovean (12 
juniori). Dar eare nu Înseamnă 
că noua unitate sportivă de la 
poalele Timpel (care are 1» 
dispoziție o bună bază mate
rială, ce-I drept, perfectibilă : 
cămin, cantină, săli de studii 
și antrenament, terenuri adia
cente. toate in același grup eu 
școala) va fi a Brașovului, a 
clubului Tractorul, Incepind eu 
noul an școlar fiind așteptați 
tineri din alte localități. Un 
lucru trebuie să fie foarte clar 
de la inceput, de aceasta de- 
pinzind însăși viabilitatea a- 
eestui centru : aici să fie con
centrați cel mai buni tineri 
s ibi eri din intreaga țară, toate 
secțiile de scrimă trebuind să 
înțeleagă eă, dincolo de riva
litate» lor firească, interesele 
reprezen arii scrimei românești 
pe planșele internaționale sînt 
prioritare. Iar munca antreno-

Ambiții 
nu activ 
de perfoi 
mici deed 
țiflor fnJ 
rezultate |

rft 
P«
to

rilor care au In sarcină creș
terea viitorilor performeri nu 
poate avea alt criteriu primor
dial de apreciere dedt selecțio
narea celor mai buni elevi ai 
lor în loturile reprezentative. 
Numai cu eforturi unite, cu 
căutări sincere, eu devoțiune 
pentru INTERESELE MAJORE 
ale scrimei românești ee 
putea lansa — cu succes șl 
mal repede — acest centru 
orbita marii performanțe, 
principală pepinieră pentru
tarile naționale. Și să nu uite 
ce! din lumea scrimei eă de 
realizările acestei „stații-pilot' 
depinde crearea șl altor centre 
similare, în alte locuri, pentru 
celelalte arme — floretă și 
spadă. Faptul că la inaugura
rea centrului din Brașov a 
participat și șeful celei mal 
puternice secții de scrimă din 
țară, de la Steaua, Mihai Ma
rinesen — care a asigurat fac
torii responsabili de Întregul 
sprijin al clubului militar — 
dovedește că ideea generoasă 
care stă Ia baza Înființării 
centrului național de pregătire 
a juniorilor poate și trebuie să 
genereze acea efervescență ne
cesară mult așteptatei relansări 
a scrimei noastre pe planșele 
Internaționale.

ales de I 
îndrăgit I 
echipele I 
satele nd 
Si mal d 
un fapt I 
cut să 111 
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dr. Nicol
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Anglia 12,16 p.
Italia 10 p.
U.R.S.S. 8,25 p. 4. Austria 
p. 5—6. Scotia și Portuga- 

7 p. 7. Belgia 6,45 p. 8.

Clasamentul Uf.r.A. 83/81

$1 ETICA

LOTUL REPREZENTATIV

masă I CLUBURILE ROMÂNEȘTI CONTINUĂ „OFENSIVA EUROPEANĂ"
sportive de 
„Dacladei", 

șl pe plan 
uzăB sînt 

din cadrul 
andbalist" : 
pentru de- 
pe țară la 

școlari și 
fete al ele- 
o inedită 
Crosul ear- 
ulia „Cefe- 
nis de ma- 
tletism) ț la 
valul spor- 
bitene" ; la 
nate echi- 

ră la „Fes- 
inibaschet", 

urești, Bra- 
vea loc tra- 

factorilor

tre sportivii 
categoria a 
excelentă a 
asftțs Tobă, 

le si cu alte
te : 9,90 la
minere. 9,70 

fixă.
le obținute, 

ompetitiv al 
in întrecere 
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e si'C.S.S. 1
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oria a IlI-a 
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titlu ca an- 
tehnidenilor 
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l i-a oferit 
o frumoasă 
șl viață pe 
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risosintă. fap- 

de tehnician 
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tentă si inte- 
■i seriozitate.

PLEACĂ ASTĂZI IN ITALIA

I Ediția 1983/ 84 a cupelor eu
ropene inter-cluburi se va În
cheia — practic — miercuri 30 

', pe stadionul olimpic 
__ ______ i, se va desfășura cea 
mai importantă finală a celor 
trei competiții, finala Cupei 
campionilor europeni, A.S. Ro
ma — F.C. Liverpool. Dar, 
chiar dacă cele trei întreceri 
ale cluburilor de pe continen
tul nostru nu s-au terminat 
în întregime, clasamentul 
U.E.F.A. al sezonului actual a 
și fost întocmit. E vorba de a- 
cel clasament pe baza căruia 
se face participarea ta Cupa 
U.E.F.A. unde — așa cum se 
știe — repartizarea locurilor se 
face ta funcție de punctajul 
realizat de echipele fiecărei țări 
participante. Vă reamintim că 
sistemul de întocmire a clasa
mentului respectă clasicul sis
tem : 2 puncte victoria. 1 punct 
egalitatea, 0 puncte întringe- 
rea. In faza sferturilor de fina
lă, a semifinalelor și finalelor, 
formațiilor ajunse in această 
zonă înaltă a competițiilor 11 se 
acordă, suplimentar, cite un 
punct. Totalul punctelor obți
nute de formațiile care au re
prezentat o federație națională 
se împarte la numărul 
lor din țara respectivă 
fel se obține cota cu 
ceasta este înscrisă în 
mentul fiecărei ediții.

Care este clasamentul ediției 
1983/84 ?

1.
2.
3.

7,50 
lia 
Cehoslovacia 6 p. 9. Iugoslavia 
5,40 p.

Imai, cind, 
din Roma,

echipe- 
și ast- 

care a- 
clasa-

10. ROMANIA 4,66 p. 11. R.D. 
Germană 4,60 p. 12. Franța 4,20 
p. 13. Olanda 3,83 p. 14—15. 
Grecia și Ungaria 3,75 p. 16. 
Spania 3,60 p. 17. R.F. Germa
nia 3,50 p. 18. Finlanda 2,66 p. 
19. Bulgaria 2,25 p. 20—22. Al
bania, Polonia și Suedia 2 p. 
(Urmează încă 10 țări fără 
punctaj).

Cîteva observații se impun.
1). Fotbalul nostru obține • 

nouă meritorie poziție ta an
samblul atit de puternicelor 
cluburi de pe continentul euro
pean. In trecuta ediție, clubu
rile românești se clasau pe lo
cul 8, realizînd un punctaj de 
5,75. Să ținem cont insă că 
ta cupele 1983. 84 fotbalul nos
tru a fost reprezentat doar de 
trei echipe (iar eliminarea U- 
niversității Craiova, la Split 
s-a petrecut în condițiile știu
te, adică prin executarea de lo
vituri de pedeapsă?.

Aportul celor trei reprezen
tante ale noastre in clasamen
tul de mai sus este următorul: 
Dinamo București — H puncte 
(4 puncte din jocurile cu Ku- 
usysi Lahti, 2 p. din cele cu 
Hamburg, 4 puncte din dubla 
manșă cu Dinamo Minsk și 1 p. 
din partidele eu Liverpool), U- 
niversitatea CraioTa — 2 punc
te (victoria de la Craiova eu 
Hajduk). Sportul studențesc — 
1 punct (egalul de la Graz). In 
total 14 puncte care, împărțite 
la 3 (cite formații am avut ta 
competiții), due la cota de 4.66 
eare apare in elasamentul cu
pelor continentale 1983 84. Evi
dențiem contribuția esențială 
la această cotă a dinamoviști- 
lor bucureștent autorii celei 
mai bune performanțe obținută

de o tormație românească în 
întrecerea campionilor Europei. 
Punctajul de 4,66 consolidează 
poziția echipelor românești 
plutonul federațiilor eărora 
se acordă cite două locuri 
Cupa U.F.F.A.

2) Pozițiile dominante ale 
chipelor din Anglia și Italia, 
ajunse cu cite două reprezen
tante în finalele cupelor euro
pene (Liverpool și Tottenham 
— Anglia, Roma și Juventus — 
Italia), ca și buna cotă realiza
tă de formațiile din Uniunea 
Sovietică datorită intrării în 
optimile cupelor cu trei repre
zentante (Dinamo Minsk, Șah- 
tior Donețk și Spartak Mosco
va), care au realizat calificări 
fără să înregistreze tafringeri 
(pină in acea fază a întreceri
lor).

Clasamentul U.E.F.A. 1983/’84 
accentuează și el ceea ce co
mentariile agențiilor de presă, 
ale specialiștilor, articolele din 
ziare și emisiunile de radio și 
televiziune evidențiaseră in 
cursul stagiunii internaționale 
a cluburilor europene care se 
încheie miercuri : că fotbalul 
românesc și-a continuat afir
marea in cadrul celor trei 
prestigioase competiții prin Di
namo București, după ce U- 
niversitatea Craiova reprezen
tase revelația ediției preceden
te. Avem tot dreptul să cre
dem în continuarea .ofensivei" 
fotbalului nostru în viitorul se
zon, cînd vom prezenta Ia star
tul cupelor europene un .cvar
tet"
mo, 
iova 
tru 
care 
cord

in 
li 

în

e-

puternic și omogen : Dina- 
Steaua, Universitatea Cra- 
și Sportul studențesc, pa- 

eluburi puternice, de Ia 
așteptăm un punetaj-re- 

in clasamentul U.E.F.A.
Eftimie IONESCU

ACȚIUNE DE SELECȚIE PENTRU TINERII JUCĂTORI
DIN DIVIZIA „B“

ȘTIRI • ȘTIRI

I
I

Miercuri 30 și joi 31 mai vor 
avea loc jocuri de selecție cu 
jucătorii care activează in Di
vizia „B“. Astfel, miercuri, se
lecționata seriei a II-a va juca 
la Brașov, avind ea adversară 
formația locală F.C.M., iar 
selecționata acriei a HI-a va 
intîlni la Timișoara pe „Poli". 
Joi. selecționata seriei | va 
evolua la Buzău in compania 
echipei locale Gloria. Iată com
ponența celor trei serii și an
trenorii care se ocupă de aceas
tă acțiune :

SERIA I : Toader (Unirea 
Slobozia) și Gîrjoabă (F.C. Con
stanța) — portari ț Grîgore, 
Roșu și Profir (Olimpia Rm. 
Sărat), Mironaș și Mladin 
(Ceahlăul P. Neamț), Ghioane 
(C.S.M. Borzești), Ivan (Gloria 
Bistrița), Golan (C.S.M. Su
ceava), Cioclu șl Ciurea (Oțe
lul Galați), Mangalagiu și Po
pescu (Unirea Dinamo Focșani), 
Cireașe și Drăgoi (F.C.M. Pro
gresul Brăila), Vulpe (Prahova 
Ploiești), Popovici (F.C. Cons
tanța) — jucători de drop. An
trenori: A. Niculescu, N. Lupes- 
eu, D. Popescu și V. Copil.

SERIA A II-A : Giurcă (Me
talul București) și Stingaciu

(F.C.M. Brașov) — portari ; 
Frineu, Ursu și Răducanu (Di
namo Victoria), Pena și Costin 
(Progresul-Vulcan). Cioroianu
și Stănescu (Constructorul 
T.C.I. Craiova). Curtean și 
Văsii (Șoimii I.P.A. Sibiu), 
Cîrstea (Autobuzul Buc.), Dan- 
eu (Gaz metan Mediaș), Mo- 
noșman și Stăniguță (Nitramo- 
aia), Lovaș (I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe), Naghi (Avintul Reghin), 
Din (Aluminiu Slatina) — ju
cători de 
Frățilă, 
Coidum.

SERIA
(U.T.A.) . 
Satu Mare) 
și Lucaci (Rapid Arad), Seell 
(C.F.R. Timișoara), Zah, Bucico 
și Alexandru (C.S.M. Reșița), 
Estinea (Someșul Satu Mare), 
Cigan și Țîrlea (U.T.A.), Musz- 
nay, Meszaroș și Boeru („U* 
Cluj-Napoca). Tăbăcaru (Olim
pia Satu Mare), Goanță (Glo
ria Reșița), Trimbițaș (Ind. 
sîrmei C. Turzii), Băjenaru 
(Steaua C.F.R. Cluj-Napoca). 
— jucători de cîmp. An
trenori : E. Dembrovschi, R.
Vlad, L. Sătmăreanu, I. Du
mitru.

cîmp. Antrenori : C.D - - -Dumitriu, ȘL

A 
Și

III-A : Lovaș 
Hoțea (Olimpia 

— portari ; Bacos

• MECIURILE DE SELECȚIE 
ALE DIVIZIE „C". Miercuri
s-au disputat jocuri de selecție între 
formații de Divizia „A" și „B" 
Si Selecționate ale celor 12 sării 
de Divizia „C". Iată unele din
tre rezultate : Politehnica Timi
șoara 
vn-a : 
Manea 
(min.
pentru 
(min.
Partizanul Bacău 
seriei a D-a . ■
scris : Timofl (mln. 82) ed Voinea 
Onin. *9) — ambele tfin 111 m,
de la localnici, Blșcă (mln. 30 
șl Mihuț (min. 33) de la oaspeți. 
(L Iancu-coresp.) ; F.C. Bihor — 
Selecționata seriei IX-a : 1—< (0—0). A marcat O. Lazăr (mtn.

Ghlșa-ooresp.) ; C.S. Tlr- 
— Selecționata seriei s 
1—2 tl—1). Agio Onin. 

marcat pentru localnici.

— Selecționata seriei a
4—1 (3—9). Au marcat : 
(mim 14 și 30) Bozeșan 

33) șl Pascu (mim 77), 
gazde, respectiv Petrișor 
69). _ (C. Cretu-coresp).

Selecționata 
2—2 (0—1). Au In-

»). (L 
govlște xu-a :
4-D a_____________ _________ .
Berteanu (mim 37) M MoMovea- 
nu (mim M) de la adversari. (M. 
Avanu-core^>.) ; Corvinul Hune
doara — Selecționata seriei * 
X-a : 1—0 a—0). A Înscris Stoica 
(mim 37). (L VLAD — eorespj
• MHXE, DE LA ORA 17, ita- 

dlond Giulești va găzdui un ta- 
tenesent Joc arrrteai intre dlvl- 
xJomarele Rapid si Sportul
studențesc.

CENTIMETRI DE
echipelor care 

ză ta eșaloanele 
ță nu sint mai 

acelea ale forma- 
tașe, ale căror 
nt comentate în 

o și la tele- 
e vorba, mai

sport atît de 
e fotbalul, 

comunele și 
e se întrec cu 

tă ardoare. Este 
al, care ne-a fă- 
legem pe deplin 

tatfinită ta
pe care a 

redacției noastre 
Popovici.
echipa „Voința" 

Bălăci, județul 
•omană cu «ce
he ta activitatea 

cm si un te- 
k griji t 
■ »e*lii 

h Jurăm

n-a

.Ti

și noi, cu 
înțelegem 

ajutăm pe

de 
eon- 

NU 
DE

jucat aca- 
,Steaua" din

Voința cit și Steaua 
aflat în situații EGA- 

Șl-apoi. vom preciza 
cînd unui arbitru i se 
că una din instalațiile

INECHITATE
nitui loc întîi sînt vecinii 
de la Rădoiești, tot C.A.P.- 
iști și școlari ea 
care dealtfel ne 
de minune și ne 
plan profesional.

De curînd. am 
să cu echipa „l~ 
Rădoiești, de care ne des
părțea doar un punct In 
campionat. I-am învins eu

3—1 (3—1). Nimeni 
avut nimic de zis, rezultatul 
fiind în afară de orice sus
piciune. Numai eă, la finele 
meciului, arbitrul L Delea 
s-a apucat să măsoare cu o 
ruletă stilpii uneia dintre 
porii și, găsind el eă un 
stilp are mai puțin 3 cen
timetri in înălțime, a con- 
•emnat faptul in foaia de 
arMtraj. Mai stranie apare 
kaad decizia ulterioară a 
sau- for superior, de la 
Bamort care — așa cum 
as < sfiat it arbitrul — 
• aanhas «săltatul și ne-am

meci cîștigat fără proble
me 1“

Care ar fi inechitatea, 
unde este greșeala și a cui 7 
Cum spune corespondentul 
nostru, e posibil ca stîlpul 
să se fi afundat cu eei trei 
centimetri, din cauza Infil
trației. Dar pe bună drep
tate veți spune dv., știind 
că fiecare echipă a jucat o 
repriză la poarta respectivă, 
atît *" .....................
s-au 
LE. 
noi, 
pare 
terenului nu ar fi regula
mentară, INVESTIGAȚIILE 
SE FAC ÎNAINTE DE JOC, 
iar în cazul cînd eventua
lele deficiențe sesizate 
el nu sînt eliminate, 
form regulamentului, 
VA DA SEMNALUL__
ÎNCEPERE A MECIULUI...

într-adevăr stranie apare 
decizia celor de la Roșiori. 
Nepricepere 7 Șicană 7 Abuz 7 
Oricum ar fi, trebuie să se 
reintre în legalitate, căci 
așa, prin chichițe — plăs
muite în afara regulamen
tului ! — se topește entu
ziasmul, se descurajează o 
echipă sătească plină de 
dragoste pentru sport, pen
tru fotbal.

Jack BERARIU

Lotul reprezentativ de fotbal urmează să plece astăzi, pe 
calea aerului, ta Italia. Fotbaliștii noștri vor susține sîmbătă, 
Ia Florența, un meci de verificare (în cadrul pregătirilor pentru 
turneul final al campionatului european) în compania cunoscu
tei echipe locale Fiorentina.

Fac deplasarea următorii jucători : Ijing, Moraru, Iordache, 
Zare, Rednic, Iorgulescu, Ștefănescu, Andone, Ungureanu, Ne
grită, Klein, Bolăni, Țicleanu, Irimescu, Augustin, Balint, Hagi, 
Mateuț, Dragnea, Cămătaru, Geoigău, Gabor, Lăcătuș, Coraș,

„IMI PLACE SĂ JOC 
ȘI ÎN ULTIMA LINIE

Dialog cu
Rodion Câmătaru
„.Rodion Cămătaru — fun

daș central, duminică, la Bra
șov. pentru ultimele 20 de mi
nute ale testului cu F.C.M.-ul 
local. De la acest rol — ad-hoc 
al „tenorului de la rampă" — 
cit contrast ! — ta „trupa"
Universității Craiova si a na
ționalei, am pornit ta dialogul 
care urmează :

— Cum se simte un ..vîrf". 
colo, în ariergarda propriei 
sale echipe ?

— îmi place să joc și în 
ultima linie. Nu o fac pentru 
prima oară. Ați uitat de prima 
manșă, cu 
bona ?

— N-am 
tunci. i-ai------
Tilihoi și pe Ștefănescu. Acum 
numai pe Lung. Făcînd ab
stracție de acest amical. în 
noua postură riscurile si. im
plicit emoțiile sînt mai mari. 
Si greșelile, adesea ireparabile. 
Nu găsești 7

— Așa este, insă un stoper 
provenit dintr-un om de gol 
e mal bine „armat" în disputa 
aspră din fata porții. Mai ales 
dacă posedă și un gabarit ca 
al meu. Oricum, mai incolo, 
spre „băirînete". aici mă re
trag...

— Pină atunci mai e mult 
Ce spune vîrful de atac al lui 
Mircea Lucescu despre apro
piatele „examene" din iunie 1 
Dintre primele trei. Spania, 
R.F. Germania. Portugalia, pe 
care anume îl consideri mai 
dificil 7

— Dacă mă gtadese 
ultimul^.

— Păstrezi, cumva, 
de la semifinala cu

— Nicidecum. Judec 
prisma lui F.C. Porto, 
tuoasa finalistă din Cupa cu
pelor. care a făcut-o pe Ju
ventus Torino «ă tremure- 
Dar, să absolvim noi cu bine 
celelalte două examene șl. ea 
in atitea alte situații de pină 
acum, vom găsi antidotul la 
ofensiva dezlănțuită a portu
ghezilor.

— Universitatea Craiova este, 
din nou. o echipă de Cupă eu
ropeană. Ce parteneră ți-ai 
dori pentru primul tur 7

— N-am preferințe. Nn mă 
incintă să ajung mal departe

Benfica. la Lisa-

uitat, numai că. a- 
avut în .spate" pe

bine, pe

.sechele" 
Benfica 7 

prin 
meri-

La încheierea întrecerii juniorilor republicani I

SĂ-I PRIVIM CU MAI MULTĂ ATENȚIE
PE CEI TINERI. MERITA!

• IN SERIA DE LA BUZĂU 
s-au prezentat echipe bine puse 
la punct, care au reușit să facă 
față efortului solicitat, cu 5 

în 6 zile • Organl- 
fost bună, datorită in- 

comisiei - județene, 
președinte este arbi- 

_A“ Cristian 
Talentele de 

.zonei Buzău"

meciuri 
zarea a 
deosebi 
al cărei 
trul divizionar 
Teodorescu • 
prim-plan ale 
se numesc Horje (C.S.Ș. Baia 
Mare) si N ist ase (F.C. Con
stanța). ambii mijlocași. Prin
tre evidențlați se numără Insă 
și Sava si Stoieiu (Dinamo), 
Prună, Zamfir, Trifu (Univer
sitatea). Gyărfi si Mărgărit 
(F.C.M. Brașov), Babeț (C.S.Ș. 
Banatul) • Cea mai discipli
nată echipă a turneului : C.S.Ș. 
Banatul Timișoara. Antrenor : 
Toma Dobindă • în primele 
trei zile, meciurile s-au dis
putat pe terenuri foarte grele, 
din cauza timpului ploios. 
Imposibilitatea unei recuperări 
corespunzătoare a fost princi
palul impediment • Bune 
arbitraiele. îndeosebi cele pres
tate de Cr. Teodorescu. I. 
Moise. A. Chivulescu. Excep
ția s-a numit Șt. Oroveanu • 
Cea mai tînără echipă a tur
neului — Universitatea Cra
iova • Un gol de excepție

a marcat timișoreanul Popov 
in poarta internaționalului de 
juniori Voicilă de la F.C. Con
stanta : ta secunda 6 a repri
zei a doua, de la centrul tere
nului. cînd s-a repus mingea 
ta joc I • Destul de multe 
acte de nesportivitate : 21
de cartonase galbene si 4 roșii. 
Eliminați au fost Marinea și 
Olah (de la băimăreni). Prună 
si Mateeseu (de la craioveni) 
• Cel mal ttaăr jucător — 
Dragomlr — fiul președintelui 
clubului brașovean, un fundaș 
aprig, cu mare capacitate de 
efort • Toți antrenorii echi
pelor. accepttad noua formulă 
a campionatului, 
pentru la anul 
zile ta plus de 
si o limitare a 
cipante. pentru _ ___
unii au venit cu 16 Jucători, 
iar alții cu.. 21 ! (L.D.)
• „MARATONUL FOTBA

LISTIC", CUM BINE L-AU 
DENUMIT ANTRENORII E- 
CHIPELOR PREZENTE LA 
HUNEDOARA, s-a disputat in
tr-un inexplicabil anonimat, 
turneul fiind... salvat ta ulti
mele două zile, cînd locurile 
s-au disputat pe stadionul 
C.F.R. Simeria (gazonat). cu 
sprijinul asociației cu același

au solicitat 
cel puțin două 
odihnă, precum 
loturilor narti- 
că la Buzău

depășind o echipa tara 
tentii. Pentru noul start, 
îi doresc echipei mele o 
de mijloc fortificată, de 
aceleia în care jucau si 

și Donose. si Bălăci, 
.cvartetul de vis".

insă, 
linie 
talia 
Bel

deanu, 
Acum, din 
așa 11 numesc eu. am rămas 
doar cu Aurică Ticleanu. A 
fost un mijloc de echipă că
ruia ii datorăm, in bună mă
sură, ascensiunea pină in tu
rul 5 al Cupei U.E.F.A. Toți, 
in frunte cu mine, vîrful de 
atac al echipei...

— Nu ești prea sever cu Iri
mescu. cu Adrian Popescu, cu 
Bica ?

— Poate că da. în mod cert, 
insă, vreau să-i provoc, de 
pe-acum, la mai mult In 
toamnă, avem mare nevoie de 
ei...

Gheorghe NICOLAESCU

nume si cu eforturile remar
cabile ale lui Ion Bădoi, meto
dist la C.J.E.F.S. Hunedoara, 
Si Florea Tănăsescu. membru 
al comisiei centrale de iuni- 
ori • Golgeteri : L Munteanu 
(Partizanul Bacău) si 
(„U“ 
goluri 
Naghi 
primit 
jocuri 
torii : 
prilie 
1968)
P. Neamț și Sabău (12 februa
rie 1968) — „U“ Cluj-Napoca
• Cel tehnic jucător :
Sabău (, Cluj-Napoca) © 
Meciul cel mai spectaculos : 
„U“ Cluj-Napoca — Strungul 
Arad • Jucători de perspectivă: 
Năstrut, Barzaghideanu și Ur
zică (Partizanul Bacău — an
trenor Ioan T. Ion). Sabău, 
Naghi și Adam — fiul fostului 
jucător („U“ Cluj-Napoca — 
antrenor Nicolae Sâbaslău)_, 
Moromete, Manolache și Pană 
(F.C. Argeș — antrenor Mihai 
Ianovschi). Pistol si frații 
Șiarcu (Șoimii I.P.A Sibiu — 
antrenor Florin Mihăiescu), 
Moldoveanu și Bărbuță (C.S S. 
P. Neamț — antrenor Alexan
dru Onică). Năbădău si Ujvari 
(Strungul Arad — 
Constantin Călinescu) 
disciplinații turneului 
nașe roșii) : Pustai 
I.P.A. Sibiu). Chercgi 
gul Arad) și Fărâgău 
Cluj-Napoca). Cartonașe 
bene au primit 19 jucători • 
Cele mai competente arbitraje r 
Gr. Macovei, V. Rusii si E. 
Munteanu (toti din Deva) și 
I. Simcio (Hunedoara) (Gh. N.)

Bacău) si Pasc
Cluj-Napoca) — cite 3 
• Cel mai bun portar :

— a 
în 5 
jucă- 
9 a- 
iulie 

C.S.S.

(„U“ Cluj-Napoca) 
numai un gol.
• Cei mai tineri 
Mare (născut la 
1968). Aximia (27 
— ambii de la

antrenor 
© In- 
(carto- 
(Soimii 
(Strun- 

(,.U“ 
gal-



Ecouri la meciul Remania — Scoția TURUL CICLIST TURNEU

PRESA BRITANICA RELEVĂ PROGRESELE RUGBYIILUI ROMÂNESC
nizarea corespunzătoare aaițu- 

mențlontaLONDRA, M (Agerpres). — 
Presa, radioul și televiziunea 
britanici au comentat pe larg 
meciul de rugby România — 
Scoția, disputat la București 
și încheiat cu scorul de 28—22 
(9—16) în favoarea sportivilor 
români. Televiziunea britanici 
(BBC-2) a transmis timp de 
circa o oră aspecte ale meciu
lui dintre rugbyștii români și 
scoțieni, comentatorul eviden
țiind jocul bun prestat de for
mația română, atmosfera corec
tă din stadion, precum și orga-

rată do gazde. 8-a 
progresai Înregistrai da 
byul românesa, contribuția pa 
caro aeeastă victorie o are ta 
sporirea Interesului publicului 
britanic față de meciul ears 
va avea loc Ia Începutul anu
lui viitor între șelecționatela 
României șt Angliei. Secvența 
din desfășurarea partidei do 
la București. în special fazele 
din care t-au înscrii punctele
victoriei române, au fost pre-

ITALIA - SUEDIA 3-0 IK „CUPA MONDIALĂ" L* TEWS
DCSSELDORF. In ziua a 

doua a competiției masculine 
dotată cu „Cupa mondială* in 
cadrul „grupei roșii* au fost 
înregistrate rezultatele : Italia
— Suedia 3—6! (Barazzutti — 
Sundstrom 6—2, 6—3, Ocleppo
— Jarryd 7—6. 6—1, Ocleppo, 
Barazzutti — Jarryd, Sundstrom 
7—6, 6—2 ; Mata Wilander are 
o întindere musculară și nu 
poate juca. Cehoslovacia - 
Australia 3—0 (Lendl — McNa
mee 6—2. 6—3. Smid — Ale
xander 2—6, 6—2, 6—4, Lendl,

Smid — McNamee, Edmondson 
7—5, 6—3.

PERUGIA. In primul tur al 
„internaționalelor* feminine ale 
Italiei, Virginia Boziei a dispus 
de Tina Mochizuki (S.U.A.) cu 
6—4, Ș—3. Alte rezultate î
Barbara Gherken (S.UA.) 
— Virginia Wade (An
glia) 6—3, 6—2, Sabrina Go
lea (Iugoslavia) — Catherine 
Tan vier (Franța) 4—1 (abandon), 
Ivanna Madraga (Argentina) — 
Nathalie Herreman (Franța) 
6—6. 6—3.

zentate *1 in emisiunile poe
tului d« televiziune BBC-1.

La rindul loc, posturile brita
nice de radio au relevat, prin 
relatările corespundenților care 
au Însoțit echipa Scoției, aten
ția pe care organizațiile spor
tive din România au acordat-o 
bunei desfășurări a turneului.

Principalele cotidiene brita
nice au inserat articole despre 
meciurile echipei Scoției ta 
România, remarcind jocul 
practicat de echipele româ- 
neștL O atenție specială a fost 
acordată întflnirii România — 
Scoția de către ziarele „The 
Times* și „The Guardian*, 
care au evidențiat faptul că 
românii au reușit să Învingă 
echipa scoțiană, dștigătoarea 
„Turneului celor 5 națiuni*.

AL ITALIEI
Etapa a T-a a- Turului cldlst 

al Italiei, Foggla — Marcoala 
dl Pistld (226 km), desfășu
rată joi, a fost marcată de un 
incident Inedit In urma unei 
busculade In care au fost an
grenați aproximativ 30 de ru
tieri. din cauza unei semnali
zări greșite a unui viraj, plu
tonul a hotărtt să „neutrali
zeze* ultimii 56 de kilometri 
ai etapei, protestlnd față de 
condițiile de organizare. Con- 
curenții au sosit grupat într-o 
alură foarte lentă, de zoo
combat*. Totuși, cu clteva zed 
de metri Înaintea sosirii, din 
pluton a țlșnit elvețianul Un 
Freuler, care a fost declarat 
Învingător oficial al etapei, 
înaintea etapei de vineri (PoU- 
coro — Agropoli, 228 km) con
duce italianul Francesco Mo
ser.

PREOLIMPIC 
DE BASCHET
în turneul preolimpic dn 

baschet masculin de la Ban 
Paulo au fost înregistrata 
miercuri următoarele rezul
tate l

Uruguay — Argentina 105— 
101. Mexic — Cuba 103—«A. 
Panama — Porto Rleo 115— 
101. Brazilia — Canada 99-80. 
Deal mal slnt da disputat jocu
rile ultimei etape, acestea M 
mai pot modifica, decit esl 
mult ordinea celor trei forma
ții car» și-au cucerit, de a- 
cum. dreptul de a evolua la 
I.O. Este vorbe de: Brazilia 
M 8 (I #. Canada 14 p (8 9 
si Uruguay U p (7 j).

•J

C. M. DE POPICE
(Urmare din pag 1)

cu un plus de experiență în 
activitatea competițională de 
anvergură, dintre care Elena 
Andreescu s-a detașat printr-o 
comportare remarcabilă în me
ciurile inter-țări de verificare. 
„Avem o echipă întinerită și 
dornică de afirmare, ne-a spus 
aceasta după antrenament. Ple
căm la Ljubljana cu multă în
credere in posibilitățile noas
tre, optimism format în urma 
celor 12 întîlniri-iest. dintre

DE LA LJUBLJANA
care am ciștigat 16, cu o me
die generală ce depășește 2 500 
p.d. și 420 p.d. de fiecare ju
cătoare, rezultate care ne si
tuează printre principalele fa
vorite*. Antrenorul Constantin 
Neguțoiu ne-a spus : „S-a pre
gătit cu sirguință startul la 
actualele C.M. și am convin
gerea că tinerele noastre ju
cătoare vor face totul in fața 
puternicelor lor adversare din 
Ungaria, Iugoslavia, R.F. Ger
mania, Cehoslovacia, Austria și 
Italia, fiind decise să reciștige 
titlul mondial pe echipe*.

CONCURSUL 1NTHINATI0NAL DL SĂRITURI
(Urmare din pag. 1)

TOTTENHAM A CIȘTIGAT 
„CUPA U.EFJt* 

DUPĂ MARI EMOPI
Med de un rar dramatism, ta 

Londra, ta manșa a doua a fina
lei „Cupei U.E.r.A.*, dintre Tot
tenham și Anderiecht. Formația 
engleză, favorită prin prisma 
primului rezultat (1—1, ta ti», la 
Bruxelles) a cucerit trofeul, eu 
mari emoții, după loviturile de 
ta U metri. După 90 de minute 
șl apoi după prelungiri scorul s-a 
menținut egal, 1—1. Au urmat 
loviturile de la 11 m ta care 
„șansa- a fost de partea gazde
lor (4—3), șl astfel, după 12 ani, 
Tottenham cucerește din nou tro
feul acestei competiții.

După cum transmite corespon
dentul „Agenției France Presse-, 
partida s-a ridicat la un Înalt 
nivel tehnic, s-a jucat cu un 
mare angajament, într-un ritm 
debordant, care a entuziasmat pe 
cei «900 de spectatori. Gazdele 
au dominat mal mult, au avut 
mal multe ocazii de gol dar nu 
le-au putut fructifica. In schimb, 
belgienii au contraatacat vehe
ment punînd deseori în pericol 
poarta apărată de Parks. După 
prima repriză „albă*, spre stu
pefacția celor prezențl, Anderiecht 
a deschis scorul ta mln. 83. „14- 
beroul* Morten Olsen l-a deschis 
pe Czerniatynskl șl acesta a mar
cat. In acest moment Anderiecht

s-aa dezlănțuit ta atac, dar sco
rul a rămas destule minute ne
schimbat. Antrenorul gazdelor, 
Keith Burkinshaw a avut ansă 
o inspirație fericită tatroducAn- 
Ai-4 ta joo pe argentinianul 
Ardiles șl pe Dick (mln. 76). 
Dta acest moment, Tottenham a
avut mal multă forță șl a reușit 
să egaleze ta mln. 84 : Ardiles a 
tras ta bară, iar mingea revenită 
ia teren a fost reluată in plasă 
de mijlocașul Roberta, tn conti
nuare nici una dintre echipe nu 
a avut ocazii deosebite, ca, dealt
fel, șl ta prelungiri, după care 
au urmat loviturile de la 11 m. 
La acestea belgienii au ratat 
două, gazdele doar una șl Tot
tenham a cucerit trofeul eu sco
rul general de 5—4.

Arbitrul vest-german Bolker 
Roth a condus echipele : TOT
TENHAM s Parks — Thomas, 
MiUer (Ardiles), Roberts, II ugh - 
ton — Stevens, Mabutt (Dick), 
Hazard — Archibald, Falco, Gal
vin. ANDERLECHT : Munaron — 
Gran, De Greet, Olsen, De Groo- 
te — Hofkens, Seifo, Van der 
Eycken, Vercauteren — Czerala- 
tynskl (Brylle), Arasen (GodJohn
sen).

IN PRELIMINARIILE CM. : 
SUEDIA - MALTA 4-0

4—8 (2—0) de Malta, prin golurile 
marcate de Sunesson (min. 4 și 
76), Cornellusson (mta. 37) și Kr- 
landasoa (mln. 72). A fost o vto- 
torte facilă, dar scorul nu a luat 
proporții mal mari, deoareoa 
maltezii au practicat un marco) 
sever „om la om*.

Scoțianul Smyne a condus echi
pele. SUEDIA s RaveUl — Ee- 
landsson, Hysen, Dahlqvist, Fred- 
rikson — Eriksson, Prytz (Bam
berg), Stromberg, Holmgren (Hol- 
qulat) — Sunesson, Corneli usson. 
MALTA 8 Missuf — Buttigieg, 
AquUlana, Holland, Borg — Alex. 
Azzopardl, Alfred Azzopardl (To
mna), Farrugla, Vella — Deglor- 
gio, Muscat (Gatt).

ȘTIRI, REZULTATE

• Ze Bento — portarul de re
zervă al echipei Portugaliei (sus
pendat de către U.E.F.A. ptnă ta 
iulie 1985) — a tost înlocuit in lot 
de către Jorge (30 de ani), de la 
Vitoria Setubal. In prezent, lotul 
portughez, care se pregătește pen
tru CJC„ este cantonat Ungă Li
sabona ta localitatea La Pamela, 
sub conducerea antrenorului Fer
nando Cabrita.
• In meci amical 1a Szekesfe- 

bervar : Ungaria — Norvegia

oarecare măsură, nivelul tehnic 
al concursului, dar chiar și în 
aceste condiții publicul a putut 
urmări o întrecere atractivă, din 
care nu au lipsit salturile spec
taculoase, adică cele cotate cu 
coeficient de dificultate ridi
cat, și nici duelurile pentru cu
cerirea locului I. Așa s-a pe
trecut, de pildă, la platformă 
fete, unde Ileana Pirjol a fost 
răsplătită cu 62,50 p pentru 
excelenta execuție la dublu 
salt și jumătate contra trambu
linei grupat ; pentru aceeași 
săritură, Silke Abicht a fost 
notată cu 68,60 p, iar Cnsiina 
Timar a primit punctaj identic 
— 66,15 p — pentru triplu salt 
și jumătate înainte grupat și 
pentru dublu salt și jumătate 
contra trambulinei grupat. în 
general, nivelul tehnic al dispu
telor fetelor a fost mai ridicat 
decit la băieți, dar și aceștia 
au avut salturi remarcabile, in 
special frații Cătălin și Adrian 
Cherciu, care au ciștigat la

categoriile respective de virstă.
Desigur, după o singură zi 

de concurs nu se pot trage con
cluzii, in schimb putem aprecia 
utilitatea Întrecerii în perspec
tiva participării la viitoarele 
concursuri internaționale, în 
special la cele oficiale, pentru 
sportivii noștri acestea însera- 
nind Campionatele europene de 
juniori și Campionatele balca
nice de seniori.

Clasamente : trambulina
băieți : I»« 8 1 : c. Cherciu 
423,U p, echipa T.S.C. nu ■ pre
zentat concurent ; 1967 s 1 î T. 
steinlger 442,50 p, X D. Mlloagă 
299,38 p ; 1983 : 1. A. Cherciu 
420.35 p, 1. D. Rlediger 360,48 p ; 
1969 : 1. H. Schlepps 4tl,S5 p, X 
A. Georgescu 271,85 p ; PLAT
FORMA FETE : 1966 : 1. Silke
Abicht 360,85 p, 1. Cristina Timar 
338,65 p ; 1967 : 1. Ileana Pirjol 
330,28 p. 1. Tatjana Gross 307,90 
p; 1968: L Nicole Dietrich 306,35 
p, 2. Andreea Dragomlr 298,48 p ; 
1969 : 1. Anke Piper 279,90 p, 2. 
Suzana Florian 272 p. Pe echipe : 
1 : T.S.C. Berlin 17 p, 2. C.S.ș. 
Triumf București 14 p.

Astăzi, de la ora 18, fetele sar 
de la trambulină și băieții de la 
platformă.

La Norrkaptng, ta grupa a 3-e 
a preUmtoariflor C.M itw. ta pri
mul med, Suedia a dispus ouera ta posesia trofeului I Englezii

Gary Stevens controlează mingea, în timp ce coechipierul sâu 
Mark Falco ette la pămint, iar belgianul Walter de Greff a 
fost prins pe picior greșit... (Aspect din returul ,,Cupei U.E.F.A.*, 

dintre Tottenham și Anderiecht)
Telefoto : A.P.—AGERPRES

• La Dubita, ta joo amical 1 
Irlanda — Polonia 8—6.
• rtaata „Capei Elveției- se 

avea >00 ta M fante la Berna 1 
Servette — lansanne.

j
• CARLOS ALBERTO PERREIRA revine 

I în funcția de antrenor ai echipei de fotbal 
Fluminense din Rio. după ce a funcționat, 

I o bună bucată de timp, la cîrma repre
zentativei Braziliei. Activitatea sa ca an- 

Itrenor al echipei naționale a fost aprecia
tă ca nesatisfăcătoare din moment oe din 
cele 14 meciuri susținute aceasta n-a ob
ținut victoria decît în 5 partide 1... • IN 

I echipa de rugby AGEN din campio
natul Franței, șl-a făcut un debut proml- 

' țător, ca aripă, un tînăr de 18 ani, Eric 
IGIeize care deține o viteză remarcabilă, 

fiind cronometrat cu 10.6 s pe 108 m • 
DIN LOTUL ACTUAL ai R. F. Germania, 
care se pregătește pentru turneul final al 

IC.E. de fotbal, cele mal multe selecții tn 
națională le au : Karl-Helnz Rummcnigge 
75, Karl-Hetaa Forster 57 și Hans-Peter 
Briegel 49 • IN LUNA IULIE, un echipaj 

Ide trei olandezi (soții Evellen și Heak
Brink și Evert Louman) vor tace o ten
tativă de traversare a Atlanticului. într-un 
balon cu gaz. Decolarea va avea toc in 

I Tera Nova, iar aterizarea ar urma să se 
facă undeva In Olanda. Bacă tentativa va 

| reuși, Evellen Brink ar ti prima temele 
care traversează Oceanul, cu balonul. • 

I MASCOTA CAMPIONATULUI MONDIAL
de fotbal din Mexic, din 1986. se numește 
.Pique*. Este un copil mexican, ou un 
uriaș sombrero pe cap, iar in mină ou o 

I minge tot atit de mare. Curînd „Plque* va
deveni, eu siguranță, un personaj foarte 
popular în întreaga lume... • INTR-UN 
concurs international de gtmnasti- 

Ieă. la Koslce, o frumoasă victorie a re
purtat foarte tinăra sportivă oehoslovacă 
Alena Drevjana (14 ani) care a totalizat 
38,85 p cu 5 sutimi mal mult decit princi

pala favorită a competiției Hana Ricna • 
LA KRIVOI ROG, in cadrul campionate
lor unionale de haltere pentru juniori, lu- 
ri Steșanekov (15 ani) a ridicat bara de 
108 kg, performanță care constituie un nou 
record al U.R.S.S., la categoria 48 kg. Un 
rezultat deosebit a înregistrat, la aceeași 
categorie, Mihail Sugatev — 182,5 kg la 
total. El nu are decit 14 ani I • DUPĂ 
CE A FOST DE 18 ORI campion national, 
campion european ta 1978, campion mon
dial la dublu mixt (cu Claude Bergeret) în

1978. apoi campion european la dublu (eu 
Patrick Birocheau) în 1388, francezul Jac
ques Secreția a evoluat foarte bine ta re
centele „europene- de tenis de masă de la 
Moscova, contribuind la succesul reprezen
tativei tării sale. De notat faptul că Se
cretin este tn virstă de 35 de ani I • DE 
TREI ORI ClȘTIGATOR al turneului de la 
Wimbledon, prin anii *30. englezul Fred 
Perry va avea curind o statuie la „AH 
England Old Cricket Club*. In amintirea 
atttor frumoase succese ! • A ÎNCETAT 
DIN VIATA, tn virstă de 76 ani. pilotul 
automobilist american Bln Holland. In 1949. 
Holland a ciștigat faimoasa cursă de 500

de mile de la Indianapolis, ctad a înre
gistrat recordul de 194,689 km/h și a ter
minat cu un avans de 5 mile (8 kilometri). 
Holland a concurat pină in anul 1965, el 
fiind unul dintre marii specialiști al aces
tui „super-maraton*, in care a mal fost 
de trei ori pe locul secund. • DEȘI A 
LUAT PARTE MEREU la campionatul na
țional al Franței, creat in 1904, totuși abia 
anul acesta echipa hochelștllor din Migăve 
a ciștigat pentru prima oară titlul la ca
pătul unei competiții cu 24 de partide din 
care n-a pierdut nici una • GALEZUL 
IAN RUSH, înaintașul lui F.c. Liverpool 
(autorul celor două goluri Înscrise de en
glezi tn semifinala „C.C.E.* cu Dinamo, 
de la București) a fost desemnat jucătorul 
nr. 1 al sezonului de către asociația zia
riștilor englezi de fotbal (peste 200 de 
membri). Rush l-a devansat net pe Bryan, 
Robson șl pe Graeme Souness. In ultimii 
11 ani. Rush a fost al șaptelea jucător al 
Iul F.C. Liverpool ales ca nr. 1. Ceilalți ; 
Kenny Dalglish — două ori, Ian Callaghan, 
Kevin Keegan, Emlyn Hugbes șt Terry 
McDermott • CU REZULTATUL de 49,44 s. 
Danny Harris a stabilit un nou record 
mondial de juniori la 4Ș0 mg. Harris (năs
cut la 7.3.1965, in California) este student 
la Universitatea Iowa State la Ames. 
Cursa acestui record a fost a patra din 
cariera sa 1 In celelalte trei el a realizat 
51,3 50,77 șl 49,55 (de asemenea record)... 
• DIN LOTUL DE FOTBAL. FRANCEZ 
pentru turneul final al C.E. șase jucători 
au luat parte șl la C.M. din 1978 în Argen
tina șl din 1982 în Spania: Battiston, Bossls, 
Platini, Rocheteau, Lacombe șl Six.

Romeo VILARA

TELEX o TELEX
ATLETISM • Peste 300 <te 

atlefi dta ZI de țări aa 
luat parte la concursul de 
la Ostrava (Cehoslovacia). Cela 
mal bune rezultate: feminin: 200 m: 
Jarmlla Kratochvilova (Cehoslo
vacia) 22,69, 400 m : Tatiana Ko- 
cembova (Cehoslovacia) 48,72... X 
Niculina Lazarciuc (România) 53,04, 
lungime : Eva Murkova (Ceho
slovacia) 7,00 m, înălțime : Tama
ra Blkova (URSS) 1,91 m, greu
tate : Helena Finbingerova (Ceho
slovacia) 20,94 m, disc : Zdena 
Silhava (Cehoslovacia) 65,22 m 1 
masculin : prăjină : Serghel Bub
ka (URSS) 5,65 m, înălțime : Va
leri Sereda (URSS) 2,25 m, greu
tate : Edward Sarul (Polonia) 
20,58 m, 3 000 m ob. : Joshua Kip- 
kembol (Kenia) 8:30,47, disc : Im- 
rich Bugar (Cehoslovacia) 66.52 m, 
suliță : Zdenek Adamek (Ceho
slovacia) 87,04 m.

automobilism • Raliul in
ternațional desfășurat in Suedia 
a fost ciștigat de pilotul suedez 
Bjom Waldegaard („Toyota Ce- 
lica"), urmat la un minut de 
compatriotul său Ole Stromberg 
(„Saab 99“).

CICLISM • Prima etapă a Tu
rului Aragonulul, Andorra — Mon
zon, 214 km, a fost cîștigată de 
Alfonso Gutierrez (Spania) tn 
6h07:09. După prolog și prima e- 
tapă, tn clasament conduce en
glezul Marc Somers, 6h08:50, ur
mat de Gutierrez la 15 secunde.

HANDBAL • Metaloplastlk» 
Sabae a ciștigat Cupa Iugoslaviei 
(masculin), Invlngtnd cu 30—34 
pe Crvenka. Metaloplastlka este 
șl virtuală cîștigătoare a campio
natului.

HOCHEI PE IARBA • In med 
amical masculin, ta Hattem (O- 
landa) : Olanda — Malayezla 3—1 
(2-8).

ÎNOT • tn concursul de ta 
Magdeburg (R.D.G.), înotătorul 
Dirk Richter a stabilit un nou 
record european la 200 m spate 
în 1:59,8 (v.r. 2:00,39, Serghel Za- 
bolodnov, la Moscova, ÎS februa
rie 1984) ; 200 m bras feminin 1 
Ute Gewenlger 2:29,52 (record na
țional).

MOTOCICLISM • Marele Pre
miu al Angliei la motocros, clasa 
259 cmc, desfășurat la Newbury, 
a fost ciștigat de englezul Je
remy Whatley (,,Suzuki“). în cla
samentul campionatului mondial, 
după cinci probe conduce Hetnz 
Klnlgadner (Austria) cu 135 p. 
urmat de Whatley, 103 p.

S.UA

