
WtOI ARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA |

ZIAR AL

portul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

ANUL XL - 10 719 4 PAGIM - 50 BANI | Vineri 1 iunie 1VB4

Pat?u decenii de viața nouă, liberă, prosperă
A

CU ÎMPLINIRILE PATRIEI SOCIALISTE
„0 MA TERIE PRIMA “ SPORTIVA DE CĂLITĂ TE...

Pe planul culturii și artei 
Botoșanii lui Eminescu, Enes
eu, Iorga, Luchian, Băncilâ, 
Simionescu și ai atttor altor 
vîrfuri cu care neamul nostru 
se mindrește, pot fi asemuiți 
eu un stejar secular adine În
fipt în trupul țării. Sportului 
botoșănean — dacă ar fi să 
păstrăm metafora. — nu-i pu
tem acorda. In context, dedt 
dimensiunea unei rămurele a 
acestui falnic stejar. Să nu 
care cumva să credeți că lo
cuitorii din județul din nordul 
Moldovei nu au fost sensi
bili la fenomenul sportiv. A-

flim din cronica timpului (În
tocmită de prof. Borta Min- 
tiaasehi, președintele CJ.E.F.S): 
în 1367 a luat ființă la Boto
șani o „Societate de dare la

JudeciB oȚOșANi

semn* (tir) cu un poligon in 
bariera Sulița, in 1894 tint 
consemnate primele popicării, 
iar un an înainte de xfirșitul 
secolului a lua* naștere fi So
cietatea hipică Botoșani-Doro-

Plecarea in cursa cicliști dot at i cw cupa ziarului „Clopotul"

boL afiliată Jockey-clubului (la 
19 septembrie, din același an, 
are loc primul concurs hipic 
din Botoșani la care asistă 
12 000 de spectatori), tn 1903 
se creează in oraș fi o Socie
tate turistică. Prima echipă de 
fotbal e notată In 1922, in 
1927 1 se adaugă formația
..Drago» Vodă*, apoi echipele 
Venus și 
(1933). Doi 
toșânenii 
„nocturnă", 
sint incluși 
ciclist al României, iar in 1938, 
la Dumbrăveni, se consemnea
ză primul club sătesc de șah 
(animator Aurel Stei ea). Așa
dar. numeroase încercări (sol
date cu mai mult sau mai pu
țin succes). Dar rezultatele 
cele mai palpabile, cele mai 
trainice au venit — firește — 
în anii de după Eliberare și 
mai cu seamă în ultimele două 
decenii, epocă care se înscrie 
și pentru noul județ Botoșani

Dimitrie CALLIMACHI

Unirea Tricolor 
ani mai tirziu bo- 
asistă la prima 
In 1934, Botoșanii 
in traseul Turului

(Continuare tn vag 2-3)

STADIONUL

Viorel TONCEANU

O clipă de răgaz, pentru o 
lipsita minge. Apoi, din

fotografie cu... zimbete și ne 
nou, la joacă, la sport..

Foto : Dragoș NEAGU
De dincolo de liziera săl

ciilor in floare si a tufe
lor de trandafiri multico
lori. se aud voci de copii, 
răzbate rumoarea aceea 
cunoscută in locurile de 
joacă. Intrăm atrași de ri- 
setele. de voia bună a ce
lor mici: Complexul spor
tiv frumos denumit „Voini
celul", al Casei pionierilor 
și șoimilor patriei din sec
torul 3 — perlă in salba 
minunatelor amenajări crea
te pentru copiii Capitalei. 
O lume in care totul a fost 
conceput anume pentru a 
le produce bucurii și a-i a- 
juta ca prin mișcare să 
crească mari, voinici fi să
nătoși...

E o zi obișnuită din săp
tămână, dar cită forfotă ! 
Consemnăm doar citeva din 
numeroasele secvențe spor
tive intllnite aici. Iată, in

n 5 ' * iiniiviiitvii •••
Printre marile bucurii din viata fericiți ți luminoasă pe 

care copiii din (ara noastră o trăiesc se numiri șt spor
tul. joaca, practicarea exercițlîlor fizice in aer liber pe 
stadioane și in locurile anume amenajate pentru ei. Spor
tul constituie un mijloc edueativ-formativ de bază in invă- 
(ămintul nostru, ca mod de a asigura tinerel generații o 
dez».. „re armonioasă, fizică șl psihică.

In preajma sărbătoririi Zilei copilului in întreaga tară 
au fost orpanizate acțiuni și întreceri dedicate celor mal 
mici iubitori d« sport.

dreapta, „țara minunilor", cu 
păpuși și tobogane, cu scă
rițe spre cer și căluți de 
încălecat. Și fetițe cârlion
țate și ,.șoimi" îndrăzneți 
nevoie mare. „Ia spune-i 
iu’ nenea cum te cheamă“ 
— o îndeamnă cu mîndne 
pe nepoțică, femeia în 
virsti, lingă care ne oprim 
(„Maria Stănescu, de-aici 
din vecini"). Și nepoțica ne 
Strivește și se miră și-apoi 
ride : „Pe mine mă chea
mă Mariana, și Rodica și- 
și...”.

In stingă sini alei curate, 
cu „borduri" de flori, apoi 
insulițe de iarbă pe care 
„poți si te joci cit vrei" — 
ne răspunde un copil —, și 
stăruie în văzduh mireasmă

Astăzi, Intr-un ultim meci-test la Beveren

SELECȚIONABILII ROMÂNI PENTRU EURO '84
Turneul de baschet-juniori de la Sofia VOR ÎNTÎLNI CAMPIOANA BELGIEI

FETELE NOASTRE — LOCUL
Reprezentativa de baschet- 

iunioare a Bucurestiului a 
avut o comportare foarte bună 
la turneul international de 
la Sofia, ea cucerind locul I, 
înaintea altor sânte selec
ționate (pe locurile următoa
re : 2. Sofia. 3. Praga. 4. Mos
cova etc.). în ultimul meci : 
București — Varșovia 98—62.

SUCCESUL DE LA PERECHI — 0 CONFIRMARE
ȘI 0 PREMISĂ PENTRU TURNEUL INDIVIDUAL

• Toți cei șase jucâtori ai noștri s-au calificat pentru 
turneul final individual • Iuliu Bice, mare favorit al 
probei individuale 0 Elena Andreescu și Maria Todea — 

in turneul final

Excelenta comportare a repre
zentanților noștri la proba de 
perechi bărbați la Campionate
le mondiale de popice de la 
Ljubljana — TITLUL MONDI
AL și MEDALIA DE AUR : Iu- 
liu Bice și Iosif Tismănar, me
dalia de argint 1 Gheorghe Sil
vestru și Vasia Donos — repre
zintă un frumos succes al spor
tului românesc, care consoli
dează performanța popicarilor 
noștri — primul loc — în cla
samentul general al celor 15 e- 
diții ale C.M.

Actualii campioni mondiali. 
Iuliu Bice și Iosif Tismănar au 
iucat. ca și in partida pe echi
pe — în care formația română 
s-a clasat pe IjcuI secund — cu 
multă precizie, obtinînd rezul
tate mari. Bice 978 (al doilea 
rezultat individual ca valoare în 
cele două probe, primul apar- 
tinînd cehoslovacului VI. Pro- 
haska — 1008 p d), iar Tismă
nar 968 si totalul de 1946 p re
prezintă un nou și valoros re
cord mondial.

Cuvinte de laudă merită si cu-

I, BĂIEȚII-LOCUL HI
în cadrul aceleiași compe

tiții. selecționata de juniori 
a Bucurestiului t-a clasat 
pe locul S. rezultat ce poate fi 
considerat meritoriu. Clasa
ment final: 1. Sofia. 2.
Moscova. 1 București (84—42 
in ultimul foc. eu selec
ționata Praga). 4. Praga. 
5. Varșovia etc.

Campionatele mondiale de popice

piui Gheorghe Silvestru — Va
sia Donos. Deschizători de plr- 
tie in proba de perechi, ei au e- 
voluat plănui dintre sportivii 
noștri și au obținut cel mai bun 
rezultat al zilei. întrecînd spor
tivi valoroși din Iugoslavia și 
Ungaria.

Sportivele noastre au evoluat 
slab, ca ti in proba pe echipe. 
Locurile 4 și. respectiv. 5 pe 
care le-au ocupat Nineta Badea 
și Octavia Ciocirlan (870 d), res
pectiv Elena Andreescu si Maria 
Todea (865 p) tint sub posibili
tăți și comportă o discuție a- 
parte.

în ultima probă a „mon
dialelor* — individual bărbați și 
femei — care se dispută azi și 
pentru care s-au calificat primii 
20 de sportivi ti sportive, pe 
baza rezultatelor adiționate de

• tceitiu * reluat anlrrndKicntcIc • Mircea Laccsca — 
lng<ri« — Spiniăprcicat Ii jacul

SIFT ARD. SI (prin teleion). 
Plecat miercuri dimineața de 
la Milano, lotul reprezentativ 
de fotbal al României a sosit 
in cursul aceleiași zile in pi
toreasca localitate olandezi 
Sittard. unde, timp de citeva 
zile, ișt va continua pregăti
rile pentru EURO *84.

la întrecerile pe echipe și pe
rechi, vor fi prezenți toți 
cei șase componenți ai re
prezentativei noastre masculine. 
Cel mai bun dintre finaliști, ma
re favorit după rezultatele din 
cele două probe, este Iuliu Bice 
cu 1930 p (952 din jocul pe e- 
chipe — 978 de la perechi). El 
este urmat în clasament de Vla
dimir Prohaska (Cehoslovacia) 
1920 si de Gheorghe Silvestru 
1906 (932—974). Ceilalți jucători 
români se prezintă la turneul 
final individual cu următoarele 
punctaje : Iosif Tismănar 1883 
(915—968), Ilie Hosu 1866 (932— 
934). Stelian Boariu 1848 (950— 
898) și Vasia Donos 1828 (887— 
941). Pentru turneul individual la 
femei din formația noastră s-au 
calificat doar Elena Andreescu 
895 o (451—144) și Maria Todea 
877 p (452—425),

Joi dimineață, pe terenul 
bine utilat din incinta com
plexului sportiv care găzdu
iește lotul României, a avut 
loc un antrenament la care au 
participat toți cel 24 de selec
ționați : Lung, Moraru. Ier- 
dachc, Redute, Negrită, Iorgn- 
leseu. Ștefănescu, Ungureanu, 
Zare, Andone, Tideanu, Bo- 
loni, Augustin, Klein, Dragnea. 
Mateuț, Irimescn, Geolgăn, 
Gabor, Cămătaru, Coraș, Lăcă
tuș, Bagi și Balint.

După cum se poate observa, 
la acest antrenament condus 
de Mircea Radulescu (antre
norul Mircea Lucescu s-a de
plasat la Budapesta pentru a 
viziona meciul amical Ungaria 
— Spania de joi), a participat 
și Geolgăn, care, in urma u- 
nul program de refacere, se 
simte mai bine.

De azi, pină duminică, la Mangalia

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA OINĂ
Ca în fiecare nou sezon com- 

petitionaL reuniunea de cea 
mai mare importantă a echi
pelor de oină este turneul fi
nal pentru desemnarea cistigă- 
toarei „Cupei României*. Si 
tot cum a intrat în tradiție de 
peste 20 de ani. întrecerea va 
fi găzduită de stadionul „23 
August* din Mangalia.

Cele 10 echipe calificate pen
tru turneul final au participat 
în prealabil, la etapele de 
zonă. în această fază, una din
tre formațiile care a ctștigat 
peste zece ediții ale ..Cupei 
României", cea a Combinatu
lui poligrafic „Casa Scln- 
teii* din Capitală, a fost sto
pată din cursă, astfel că va 
lipsi de la turneul final

Pregătirea selecționabililor se 
efectuează, in continuare, și 
sub forma studierii atente — 
pe videomagnetoscop — a 
jocurilor susținute de partene
rele noastre de întrecere.

Vineri dimineață, lotul re
prezentativ se va deplasa in 
Belgia, la Beveren. unde — în 
compania valoroasei echipe din 
localitate, actuala campioană 
a Belgiei— va susține ultimul 
examen Înaintea participării 
la turneul final al campiona
tului european din Franța.

Spre deosebire de testele 
susținute In Italia (la Flo
rența și la Milano), unde par
tenerele tricolorilor au avut 
un profil de joc asemănător 
cu acela al selecționatelor Spa
niei și Portugaliei, la Beve
ren fotbaliștii români vor tn- 
tilni o formație puternică, al 
cărei stil de joc se apropie 
mult de acela al reprezenta-

(Continuare tn pag. Î-S)

Dinamo București — care de 
mai multi ani. cistigă „Cupa* 
— pornește și de data aceasta 
ca favorită. Iată cele 10 e- 
chipe calificate pentru tur
neul final : Dinamo Bucu
rești. Politehnica București. 
C.FJL Sibiu, Metalul Tirgo- 
viște, Energia Km. Sărat, 
Viată Nouă Olteni (Teleor
man), Tricolorul Dăbulenl 
(Dolj), Electra Botoșani. La
minorul Roman si Tricolorul 
Baia Mare.

Formațiile vor fi împărțite, 
prin tragere la sorti, in două 
serii. Cele ajunse oe locurile 
I Si II în serii vor forma o 
grupă pentru desemnarea locu
rilor I-IV.



PATRU DECEMI! DE VIAȚA NOUA, LIBERA, PROSPERA
(Urmare din pag. 1)

prin mărețe realizări și uriașe 
dezvoltări. Importante succese 
ale sportului românesc încep 

’să poarte tot mai des însem
nul „made in Botoșani". Am 
aminti aici de marile cano
toare ridicate de pe aceste 
meleaguri, în frunte cu Sanda 
Toma, campioană mondială și 
olimpică, Adriana Chelariu, 
campioană mondială de juni
oare Eiisabeta Oleniuc, cam
pioană națională și medaliată 
cu bronz la C.M. din 1983, 
de numerosul grup de interna
ționali din rugby, în frunte cu 
Constantin Dăscălescu, cu Flo- 
rică Murariu, Pompiliu Borș și 
frații Gheorghe și Costică 
Florea, de baschetbaliștii care 
bat la porțile lotului național 
și operează azi în echipe 
tașe. cum ar fi Iulian 
pen, Lucian Vasilică, 
Boișteanu, apoi de cîțiva 
născuți sau crescuți prin 
tea locului și vom începe cu 
binecunoscuta recordmană și 
campioană națională și euro-

Melinte. conti- 
tinăra Dana

peana Doina 
nuînd cu mai

frun- 
Car- 

Radu 
atleți 
par

sCrșit de săptămi- 
în

$

1944 1965 1984

• Asociații sportive S 102 350• Cluburi — — 3• Secții afiliate 2 136 353• Sportivi legitimați 68 1127 9405• Sportivi clasificați
- maeștri ai sportului 3
- candidați maeștri - - 2
— categoria 1 — 15 43
- categoria a ll-a • 179 256• Profesori de educație fizică 1 36 131• Antrenori 2 13 30• Instructori sportivi — 120 403• Titluri naționale — — 8• Centre inițiere copii și juniori — — 24• Sportivi in loturi republicane — 3 11• Echipe divizionare — 5 18• Arbitri 7 116 431
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’' încă ceea ce 
J’ „județ sportiv-. De aceea, pen-
I tru profesorul de sport gi-»r 
,. pentru antrenorul mereu grd- 4c 
j. bit sd se remarce fl 14 »-|i 
j. înscrie cu echipa lui, cu sștor- ț
> • tivii pe care-i pregătește tn J 
i ■ aria atit de spectaculoasă ar
> • performanței, satisfacțiile vin T 
3' mai greu. Handicapul lor e. in- T 
’‘ contestabil, mare: cei maiț 
’ buni dintre tineri își iau zbo- ț 
„' rul spre piscurile mai înalte
j ale cluburilor studențești sau + 
,. militare, puternice citadele* 

sportive din marile orașe ale* 
j • țării. Și astfel ei — antrenorii —T
> ■ slnt nevoiți să se bizuie cuJ 
s • precădere pe anonimii atleți J 
’■ai liceelor, ai cluburilor spor-T 
’ ■ tive școlare din localitate, tnT + procesul lansării lor pe dru-^

mul anevoios al marii per-* 
formanțe. 4c

Dorim sd dedicăm rindurile-t 
de față cttorva dintre acei* 
antrenori care — devotați lo-+ curilor natale — s-au identifi- + 
cat de mulți ani cu destinele]! 
sportului botoșănean pe care-l' 5 
servesc cu statornică devoțiu-' 5 
ne și rezultate relevabile. Sd-lJ 
amintim mai tntii pe Petru. c 
Ghețău, cel care (alături de. < 
„ajutoarele" sale competente- c 
Mîhaî Drescanu, etndva cam-- < 
pion național de juniori, și • c 
mai tinărul Virgil Mihalache) ' 
caută de ani și ani printre'c 
voinicii din județ, ajungind eu'1 
echipa sa C.S. Botoșani (in-' 5 
vestită azi cu gradul de „ni-, 

--------- ---------------------------Xc Ne.(

Cu pasiune

și devoțiune... ♦
£Botoșanii — categoric — nu-s * 

ccca C3 se cheamă un
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Vieru, pentru a încheia acest 
„top al vedetelor sportive ju
dețene", cu luptătorii Ion A- 
saftei. fostul component al echi
pei naționale la categoria 48 
kg. Cornel Gherasim. fost 
campion de juniori al „grei
lor" (+100 kg)- Si lista rămi- 
ne deschisă, mărturie că și la 
Botoșani s-au ridicat — ca din 
pămint — sportivi unul și 
unul...

Județul moldav nu trăiește 
doar din amintiri — ne spune 
secretarul C.J.E.F^., Ștefan 
Borcilă. Concret, C.S. Botoșani 
este reprezentat astăzi în 
Divizia „A" de lupte printr-o 
bună echipă, noua vedetă nu- 
mindu-se Viorel Fluierică. ală
turi de care se disting Dan Ia- 
cob. Li viu Bodnar, Aurel Mi
tică!, Dinu Mocanu, toți elevi 
ai lui Petru Ghețău și Mihai 
Drescanu. O echipă de fotbal 
(antrenor fostul internațional 
Dumitru Popescu) care se si
tuează. de regulă,- în partea 
de sus a clasamentului diviziei 
secunde. A lansat (o „specia
litate a casei") portari care au 
făcut carieră prin alte părți : 
Bucu — Politehnica Iași. A- 
lexa — Corvinul, Liliac — x 
F.C. Bihor, singur Bordeianu a 
rămas statornic acasă ; alte câ
teva „nume" : Epure, Abălașei, 
Croitoru, Șofran. Frumoase 
sînt perspectivele baschetului 
(antrenor Mircea Weisser) : 
băieții (mereu s-au ridicat de 
aici „valori") au șansa promo
vării în „B“, după „barajul" 
din iulie ; fetele au fost feli-

de federația de resort 
buna lor comportare în

citate 
pentru 
Divizia școlară și respectarea 
indicațiilor privind promovarea 
elementelor înalte, la C.S.Ș. 
Botoșani joacă, printre altele, 
Delia Cuzie, din satul Stin- 
cești, 1,93 m. elevă_la Liceul 
industrial 
rian. 1,82 
economic 
trativ și 
m. elevă 
(toate trei 
fiind selecționate in lotul na
țional de cadete. Se prefigu
rează aid o adevărată școală 
de baschet. Ne-au fost citați 
și cîțiva atleți care „vin tare 
din urmă", Liviu Calancea, un 
specialist în probele de gar
duri, Ion Apostol, un mărșă
luitor din Dorohoi, 
național de juniori. 
Bobuțanu, alergătoare, 
campioană națională de 
nioare.

„Omul sfințește locul' 
zice o veche vorbă româneas
că. Sîntem siguri că „eroii 
pozitivi", cărora le-am dedi
cat și un articol alăturat, vor 
păstra vie pasiunea lor, vor 
pune umărul (prinde deja 
viață o primă sală de sport 
— de atletică grea — în spa
tele stadionului „1 Mai", care 
și el se modernizează) spre a 
aduce sportul la nivelul mari
lor împliniri pe care le tră
iește in epoca noastră socia
listă această urbe adine în
scrisă în istoria seculară a 
tării.

Moldova, Emilia Ma
no, elevă la Liceul 

și de drept adminis- 
Mihaela Lungu, 1,82 
la Liceul de chimie 

născute in 1968),

campion 
Viorica 

triplă 
Su

>• 
>•
J • ___ ______ w____ ___
’ ■ vel olimpic") pînă în prima
> ■ divizie de lupte d țării. Ne * 
'' place mult și seriozitatea an-. <

' trenorului Mircea Weisser, o— c 
,. mul care de mulți ani (mai - c 
, . tntii alături de prof. Boris • c 
j . Mintlanschi) ține în oraș „frî-' < 
}.iele“ baschetului. „De i-am'c 
j . avea acasă — ne spune — pe" '
> • cel ce-au ales drumul basche-' 5
> • tulul la noi, ne-am situa în ’,
> ■ Divizia „A" undeva tn pri-‘, 
’ ■ mele 6 locuri !* Și ni i-a nu-.; 
’' mit pe cîțiva dintre levii săi:. ( 
'; Ludan Vasilică (2.02 m — Di- ■ c 
, . namo), Iulian Carpen (1,07 —-c 
,. ICED), Radu Boișteanu (1,97 — t 
>. Poli Iași), Ionel Bucă (2,00 — <
> . Farul), Cornel Gavrllă (1,94 —’ < 
j. Electrica Fiehi)... Are speranțe'c

mari că va ciștiga cu „grupulj 
rămas acasă" barajul și va’5 
promova tn Divizia „B". Deo-^ 
camdată, deoarece contează pe. c 
revenirea cttorva dintre con-- c 
sacrați. Și atunci... ■ c

Cunoscutul arbitru de bas-- cChet Iosif David, de mai mulți -C 
ani secretarul asociației Voin-'( 

j*. fa (a cooperației meșteșugi-'* 
j. rești) e și el o „intmă mare"' * 
>(• pentru sport. A pus umărul ’ 5 

la promovarea echipei de hand-'! 
bal — fete (antrenor V. A-., 
lexandru) tn Divizie.

Unde se muncește cu 
pundere, acolo unde-l 
ziasm, rezultatle nu se 
niciodată prea mult tate.„

baschetului. „De

3
I
> ■

J

) 
> ■ 
j 
a • 
J ■ r

nt»- - c 
entu--t 

lasă'* aștep-'*
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IMPORTANTE Cl$TI(fflRI,

sepotciștlga aBlotorlsme 
U premii in bani

■

JOCURI FRUMOASE, ECHILIBRATE 
IN TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR 

LA HANDBALDE JUNIORI
PITEȘTI, SI (prin telefon). — 

începute marți, tn Sala sporturi
lor din localitate, turneele finale 
din cadrul campionatelor repu- 
blloane ale juniorilor șl școlari
lor la handbal au ajuns joi in 
faza definitivării grupelor valo
rice. După primele două zile de 
Întreceri se poate afirma că nive
lul competiției este in evidentă 
creștere față de anii trecuți, e- 
chipele partldpante — in special 
din disputa formațiilor mascu
line — furnizînd meciuri palpi
tante, echilibrate, cu destule va
lențe tehnlco-tactlce. îmbucurător 
este, de asemenea, faptul că cele 
18 participante, dte 8 la fiecare 
turneu, se prezintă bine in ceea 
ce privește pregătirea fizică. Din 
acest punct de vedere partidele 
următoare promit spectacole di
namice și aceasta cu atlt mai 
mult cu dt vineri este zi de 
pauză. Ded, o mare posibilitate 
ca ele să-și refacă forțele șl să 
pocnească la asaltul primelor 
locuri cu o șl mai mare energie.

Din programul primelor două 
zSe tn Întrecere vom scoate in 
evidență următoarele rezultate : 
CLS.Ș. Bistrița — CLS.Ș. Sibiu 
88—ÎS șl C4S.Ș. Constanța — C.S.Ș.

pe 6 categorii
valorice,

Ia tragerea LOTO 2
dC DUMINICA 3 IUNIE 19841

Indiferent de cota achitată, toate biletele aa drept de participare
la cele 3 extrageri, care se efectuează In continuare.

Mari șanse de ciștig !

„DA
nă. In or 
sportive „V 
aeroportul 
vea loc, sîm

La sfirșit de sSptâminâ

BOGAT PROGRAM DE
SUB GENERICUL

Si acest 
nă este deosebit de bogat 
acțiuni și Întreceri sportive de 
masă înscrise sub genericul 
„Daciadei" eu participarea tine
retului si ■ oamenilor muncii 
din întreprinderi sl instituții. 
Dintre cele cu o amploare deo
sebită reținem : la Brașov se va 
desfășura finala pe tară a Com
plexului aplicativ „Pentru apă
rarea patriei", organizat de C.C. 
al U.T.C. Aceasta cuprinde atit 
probe teoretice, de verificare a 
cunoștințelor privind sporturile 
tehnico-aplicative. cit si inte
resante probe practice, ce se 
vor desfășura în Poiana Mică și 
la Cheile Risnoavei. întrecerile 
se vor Încheia duminică printr-o 
festivitate ce va avea loc la 
Liceul nr. 7. ou participarea ce
lor peste 500 de oaspeți din toa
te județele tării si municipiul 
București. în aceeași organizare, 
la Reșița, va avea loc finala pe 
tară a Pentatlonului atletic șco
lar si Concursul de ștafete al 
elevilor, competiții ce vor reuni 
in întrecere pe cei mai valoroși 
atlet! din scoli.

La București, în Poligonul

Băneasa. se vor desfășura în zi
lele de 1 si 2 iunie Întrecerile 
„Dinamoviadei" de tir, cu repre
zentanți din toate județele tării. 
Sîmbătă va avea loc. de ase
menea. o altă acțiune de am
ploare — Campionatul coopera
ției meșteșugărești la orientare 
turistică. întrecerile se vor des
fășura în Pădurea Băneasa de 
lingă Capitală, reunind repre
zentant! din 14 județe. Totodată 
va avea loc și faza de zonă a 
„Voințiadei", la aceeași discipli-

concurs rep 
dele si rach 
tie dotată 
ința". Deos 
anunță tr 
sportiv al 
loc in corn
dețul Brașo 
volei între r 
pii si tineri

la Sibiu, o Inimoasa acțiune sporii

„ZIUA ORIENTĂRII TURI
Duminică. în Pădurea 

Dumbrava din Sibiu, se va 
desfășura o mare acțiune 
sportivă de masă în cadrul 
„Daciadei" — „ZIUA O- 
RIENTARII TURISTICE".

La această acțiune

vor particip 
levi. tineri d 
si instituții, 
vor disputa 
bilite pen 
tegorie. S( 
fete.

STADIONUL „ȚARA MINUNI
(Urmare din pag. 1)

de fin cosit. Grupuri de bă
ieți ți fete se duc spre 
terenurile de sport. Mai în- 
tii : un dreptunghi de be
ton pe care se poate juca 
ți handbal ți volei, dar a- 
eum este hașurat cu cretă 
ți vreo 50 de fetițe, pe
rechi, perechi, fac, se vede, 
repetiție pentru un exerci
țiu de gimnastică, 
clipă de odihnă, aflăm 
la profesoara lor, 
ghița Handrea, că: 
tițele secției de 
că „Voinicelul", și 
și mai mărișoare,
Iile generale nr. 69 și 199. 
Cu toate, aproape 200. vi
sează să ajungă ca Nadia". 
Două din ele seamănă la 
față ca două boabe de rouă, 
numai că una este blondă

Intr-o 
de 

Gheor- 
„sînt fe- 
gimnasti- 
mai mici 
din șco-

ți alta brunețică. „Talentate 
foc, intervine profesoara, 
surorile gemene Magda și 
Ioana Marinescu — 5 ani 
și jumătate...".

Pe un alt teren de hand
bal a fost întinsă tatami 
judokanilor ți lupta 
in toi, după comenzi, 
limbajul lor specific, 
gime!" Profesorul Dan De
liu, fost șef de promoție 
la I.E.F.S., a creat aici, în 
cîțiva ani, o adevărată pe
pinieră pentru performanță. 
Da, copiii lui au cucerit 
titlul de campioni pe țară 
la ultimele două ediții ale 
Festivalului pionieresc de 
judo, apoi, Liviu Paulescu, 
cat. 36 kg, a dștigat, în 
acest an, titlul de campion 
națiortal. Și alte și alte suc
cese. Nu-i deranjăm. Ne 
atrage sunetul de motoare 
de la atelierul secției de

karting. Pre 
Popa, cu m 
cate, plin pe 
și vaselină, p 
cu o grupă - d 
karturi bucluc 
mașină. Dacă

mereu pe locu 
întrecerea ț 
Muncă, talent, 

li mai găsim 
baliștii profeso 
Cojocaru și
C.S.Ș. Pionie 
„Voinicelul", 
Capitală, tn an 
handbal se d< 
acțiune de sete 
poi intilnlm al 
joacă și. din n 
în ,.țara mint 
„Voinicelul", vi 
ca o inimă c*

S-a încheiat Divizia „B” de handbal

Bistrița 23—23 la feminin, CJS.Ș. 
Minaur Baia Mare — C.S.Ș. Iași 
30—29 șl C.S.Ș. Banatul Timișoara
— C.S.Ș. Minaur Bala Mare 
28—24, la masculin.

Joi, In disputa formațiilor fe
minine, au fost programate ur
mătoarele partide : C.S.Ș. Dinamo 
Brașov — C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca 25—23 (15—12), brașoven- 
ede conduceau In min. 48 cu 
18—14, adversarele lor egalind șl 
luînd conducerea : 23—19 (min.
53), finalul a fost incandescent I 
Cele mai multe puncte : Daniela 
Doboș 8 șl Nicoleta Boriceanu 5
— Brașov, Eva Darvaș 5 șl Maria
Petruș 4 — Cluj-Napoca ; C.S.Ș. 
Bacău — C.S.Ș. Făgăraș 23—26 
(15—16). C.S.Ș. 2 București — 
C.S.Ș. Bistrița 24—30 (10—18),
C.S.Ș. Constanța — C.S.Ș. Sibiu 
18—23 (11—13). După amiază s-au 
disputat jocuri tn turneul mascu
lin : C.S.Ș. Constanța — C.S.Ș. Tg. 
Mureș 18—18 (8—10), un med e- 
echiaibrat, echipele au mers „cap 
la cap", cele mai multe goluri : 
A. Militaru 5, D. Ene 4 — Con
stanța, R. Moldovan 4 și J. Mo- 
rariu 3 — Tg. Mureș ; C.S.Ș. Iași

Banatul Timișoara 25—34 
cele mai multe goluri 
10 șl C. Chltoroagă 7 — 
Popescu 11 șl N. Do- 

— Timișoara ; C.S.Ș.

— C.S.Ș.
(14-14), 
L. Pavel 
Iași, N. 
brescu 7 
Focșani — C.S.Ș. Dinamo Brașov 
85—25 (15—17), cele mal
goluri D. Chlrllâ 9 șl C.
— Focșani, T. Donosa 8 
Codreanu 5 — Brașov ; 
Dinamo București — C.S.Ș. Mi
naur Baia Mare 27—20 (18—9).

Mîlne (ln.r. azi) este zl de 
pauză, 'turneele conHittatod sîm
bătă șl duminică.

multe 
Ionică 
șl C. 
CJ54Ș.

Mihail VESA

ȘTIINȚA BACĂU, UNIVERSITATEA CRAIOVA (m), 
TEXTILA DOROBANȚUL PLOIEȘTI Șl TEXTILA ZALĂU (f) 

PROMOVATE IN DIVIZIA „A“
S-a Încheiat campionatul Divi

ziei »B' de handbal (masculin 
șl feminin). Au promovat tn pri
mul eșalon valoric: știința
BACĂU, UNIVERSITATEA CRA
IOVA (m) șl TEXTILA DORO- 
BANȚUL PLOIEȘTI, TEXTILA 
ZALĂU (f). Au retrogradat din 
divizia secundă: Moldosln Vaslui, 
Nltramonia Făgăraș, Tehnometal 
Timișoara șl Unirea Cluj-Napoca 
(m), Confecția Bacău, Universi
tatea IEFs București, Nltramonia 
Făgăraș și Dacia Arad 
zultatele ultimei etape.

(f). Re-

MASCULIN. Seria I: 
Galați — Arctic Găeștl

c.s.u. 
„___ _ ___ _ ___ 28—21,
Știința Bacău — Nltramonia Fă
găraș 46—29, Universitatea Bucu
rești — C.S.M. Borzeștl 22—20, 
Petrolul Teleajen — Calculatorul 
IIRUC București 25—22, Comerțul 
Marina Constanța — Moldosln 
Vaslui 32—20, A.S.A. Buzău — 
Dada Pitești 33—31. In clasa
ment: L ȘTIINȚA BACAU 56 p, 
2. C.S.U. Galați 46 p, 1. C.S.M. 
Borzeștl 48 p... H. -Moldosln Va- 
abul, 12. Nltramonia Făgăraș. 
Seria a n-a: Tehnometal Timi
șoara — Șulorul Bala Sprle 25— 
18, Unirea Cluj-Napoca — Meta
lul IURT Lugoj 23—20. Klectro- 
mureș Tg. Mureș — Universita
tea tralova 16—18, Voința Sebeș 
— Strungul Arad 32—22, Unio 
Satu Mare — Metalul Copșa Mi
că 20—18, H.C. Minaur n Baia 
Mare — Metalul Hunedoara 29— 
25. în clasament: 1. UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 86 p, 2. Unio 
Satu Mare 55 p, 3. Metalul Cop
șa Mică 45 p... 11. Tehnometal

Timișoara, 12. Unirea Cluj-Na
poca.

FEMININ. Seria I: Trainica Pu
cioasa — Textila Dorobanțul 
Ploiești 29—29, Precizia Vaslui — 
C.S.M. sf. Gheorghe 15—23, Chi
mia Brăila — Carpatex Brașov 
28—22, CJ.R. Craiova — Relanul 
Săvineștl 21—18, Filatura Focșani 
— Confecția Bacău 87—28, Vultu
rul Ploiești — Universitatea 
IEFS București 25—18. In clasa
ment: 1. TEXTILA DOROBAN
ȚUL PLOIEȘTI 63 p, 1. C.S.M. 
Sf. Gheorghe 62 p, 3. Relonul Să- 
vlneștl 51 p... ia. Confecția Ba
cău, 12. Universitatea IEFS Bucu
rești. Seria a n-a: Construdorul 
Hunedoara — Construdorul Bala 
Mare 30—26, Gloria Bistrița — 
Voința Odorhei 32—27, “
Arad — Textila sebeș 
Textila Zalău — C.S.M. 
14—12, Nltramonia Făgăraș 
nîversitatea Farmec Cluj-Napoca 
22—21, Tricotextil Slghet — In
dustria ușoară Oradea 18—17. în 
clasament: 1. TEXTILA ZALĂU 
62 p, 2. C.S.M. Sibiu 60 
Gloria Bistrița 58 p... la. 
monia Făgăraș, 12. Dada

Dacia 
Sl—23, 
Sibiu 

— U-

P, 3. 
Nltra- 
Arad.

I.E.F.S. *74
UN MECI AL „PROMOȚII 

LOR" HANDBALULUI

I.E.F.S.

CAMPIONATUL UNIVERSITAR DE ATLETISM

O frumoasă manifestare aniver
sară organizează clubul sportiv 
al I.E.F.S. Sîmbătă, In sala Flo
reasca, de la ora 15,30 — cu pri
lejul împlinirii a zece ani de 
cînd echipa feminină de handbal 
a acestui institut de învăță mint 
superior a dștigat titlul de cam- 
pioană națională — va avea loc 
un atractiv meci între 
țla 1974“ șl „I

BARAJUL PE 
„A" LA VC
De azi, pină < 
Rapid din Ca 

șoară joci

nin de volei In 
ril In Divizia „ 
După cum am 
cursa calificării 
divizionare „B“, 
drum cu puncta 
rlOT tn întîlnirlle 
după următoarei
1. Explarmtn Cr.
2. Rapid Bucureț
3. A.S.S.U. Cralo
4. „Poli" Timlșo

Iată programul 
de la ora ÎS: A 
„Poli- — Rxplo 
la aceeași oră: ! 
min, A.S.S.U. — 
că, de la ora 9,3 
pld, Explormtn ■

C.S.Ș. LO
NAPOCA ÎN

• Ministerul Educației și tn- 
vățămîntului a hotărît ca finala 
Campionatului republican uni
versitar de atletism să se des
fășoare în București, la sflrșl- 
tul acestei săptămînl. întrecerile 
sînt programate pe stadionul „23 
August", sîmbătă (de la 
16,30) șl duminică (de la 
9,00).

• Campionatele Internaționale 
de atletism ale României 
avea loc In zilele de 9 șl 10 
nie pe stadionul bucureștean 
parcul „23 August". Vor
parte, tn afara atleților noștri 
fruntași, șl o serie de sportivi 
de marcă de peste hotare.

vor 
iu- 
din 
lua

ora 
ora

, ,Pmmo- 
. „Promoția 1984*. tu 

prima garnitură vor evolua, la
tre altele. Elena Frtncu. Iniix-a 
Hobnicu-Dimofte, Maria Bo< :r - 
rov, Natalia Alexandrescu. ■•*- 
ca Bunea, Maria Bota. Iriua CB- 
movschi, iar în cea de a -: —* 
Anca Moise Ecaterina Măuru. 
Rita Popăilă ș.a. Meciul din osfia 
Floreasca va fi precedat la 
12 de o înttlnire la ISF' 
cadrelor didactice cu fostele 
dente.

84,

transfers
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3 PUNCTE PENTRU VICTORIE?

„ACEASTĂ EXCELENTĂ IDEE 

TREBUIE PUSĂ ÎN PRACTICĂ 
CHIAR DE LA TOAMNĂ../'

...opinează fostul internațional Silviu Bindea

După căderea cortinei in Divizia ,,A“

CINE SÎNT
1. DINU
2. Ispir

3-4. Dobrin 
Ștefănescu

5. Vigu
6. Antonescu
7. O. lonescu
8. Boloni
9. Dembrovschi

19. Haj nai

JUCĂTORII DE CURSĂ LUNGĂ?
454
416
469
409
404
400
368
387
386
381

• Recordul lui Dinu — inatacabil ? £ „Decatlo
nul de aur" 0 Zoff a aruncat mânușa • Intre 

Guadalajara și Euro ’84

orghe 
lUfle- 
’ ulei 
punct, 

cteuă 
ișina-i 
i să 
ai
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I
I

II in 
țpitală. 
be'fot- 
Viorel 
Pană : 

e 
I 
:ut. 
tră 
ete, 
ni 
iungem 
•. Pe 
tțlsează

pe 
pe 
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o 
a- 
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I
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I
I
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Pe Silviu Bindea, care și a- 
cum, la aproape 70 de ani, 
este liderul fostelor glorii ale 
fotbalului timișorean, îl cu
noaștem de mult. 11 cunoșteam 
din formațiile de altădată ale 
Ripensiei și ale echipei Româ
niei, în care a jucat de atîtea 
ori. Zilele trecute ne-am dat 
seama încă o dată că a vorbi 
cu el despre trecut înseamnă 
a raporta totul la prezent, 
indiferent dacă este vorba de 
fotbalul nostru sau de cel in
ternational. L-am găsit astfel 
discutînd cu înflăcărare despre 
propunerea ziarului nostru de 
a se acorda, Incepînd de la 
toamnă. 3 puncte în clasament 
în loc de două la victorie.

„Este o idee excelentă, Ia 
care am subscris din primul 
moment atît eu, cit și toți cei
lalți din Timișoara care au 
trăit sau trăiesc in jurul fot
balului. Este o idee care 
poate da o față nouă jocului 
echipelor noastrb. Toate echi
pele vor fi împinse să joace 
la cîștig, la victorie. Va fi 
MARELE CÎȘTIG AL FOTBA

LULUI NOSTRU, dacă la toa
te eșaloanele se va spune un 
NU tacticilor defensive, tacti
cilor care nu urmăreau decît 
„să nu pierzi" In loc „să cîș- 
tigi". A aduna toate forțele 
unei echipe, a le da o direcție, 
aceea a ofensivei, a unei o- 
fensive gîndite, înseamnă să 
dirijezi jocul în așa fel încît 
timp de 90 de minute fotbaliș
tii ambelor echipe aflate în 
întrecere să lupte pentru vic
torie, să dea pe teren tot ce 
știu. Ar însemna asta, firește, 
și un mare plus în spectacolul 
fotbalistic și — de ce să nu 
spun ? — un plus și la tribu
ne, pentru că, se știe, specta
torilor le Plac golurile, ele 
fiind momentele cele mai a- 
plaudate din joc. Și atunci, de 
ce să nu stimulăm marcarea 
golurilor ? încă o dată, A- 
CEASTĂ EXCELENTĂ IDEE 
TREBUIE PUSA IN PRACTI
CĂ CHIAR DE LA TOAMNA, 
PENTRU CĂ ESTE ÎN SPRI
JINUL FOTBALULUI ȘI VA 
FI IN SPRIJINUL DEZVOL
TĂRII FOTBALULUI NOS
TRU".

SELECTIONABILII VOR ÎNTÎLNI CAMPIOANA BElGIfl
(Urmare din pag. I)

tivei R.F. Germania, aflată, 
așa cum se știe, în „trio“-ul 
echipelor cu care ne vom con
frunta pe terenurile Franței.

După acest ultim meci de 
verificare, în care este de 
presupus că antrenoriii Mircea 
Lncescu șl Mircea Radulescu 
vor trimite în teren „11 “-le 
probabil pentru 14 iunie (da

ta meciului cu Spania), va fi 
definitivată lista (cuprinzînd 
20 de jucători) care va fi 
transmisă la U.E.F.A.

în sfîrșit, încă un amănunt, 
după o zi de ploaie, timpul 
s-a înseninat, acum este cald, 
permițînd componenților lotu
lui reprezentativ să se pregă
tească pe un gazon excelent.

Meciul de la Beveren va în
cepe la ora 22 ora României.

U DIVIZIA 
FEMININ 

iică, în sala 
i, se desfâ-

C. N. pe echipe de juniori I la tenis de masă 

JUVENTUS ’83 BUC. (f) și UNIV. CRAIOVA (m) 
CONDUC LA ÎNCHEIEREA TURULUI

decisive
sa

lă '-i^^cdui
■ea promovă- 
două locuri), 

anunțat, ta 
rămas patru 
e pornesc la 
obținut ante- 
cte la Reșița, 
izâțli :

3 3 0 (9:1) 8 
3 2 1 (6:5) 5 
3 13 (3:6) 4 
3 0 3 (3:9) 3

meului: azi, 
,U. — Rapid, 
1; mîine, de 
d — Explor- 
oll“; dumini- 
„Poli“ — Ra-
L^.S.U

CRAIOVA, 31 (prin telefon). 
După patru zile de Întreceri, a 
luat sfîrșit priima parte a Caim- 
pionatufl'ui pe echipe de juniori 
I la tenis de ma&ă, la oare au 
participat 14 formații de fete 
ji 14 de b&teți. In ansamblu, 
concurenții au dovedit o bună 
pregătire, locurile din fruntea 
ierarhiei turului fiSnd ocupat» 
mai ales de formațiile In a căror 
componență se a£Lă membri ai 
tafturilor naționale sau altele ta 
care se muncește serios. în ceea 
ce le privește pe primele clasa
te. atît la fete dt șd la băieți 
deținătoarele titlurilor — Juven
tus ’83 Buc. (f) șl Universitatea 
Craiova I (m) — s-au detașat 
clar, astfel că cu greu vor mai 
putea fi ajunse în returul, cam
pionatului.

Campioanele junioarelor și se
nioarelor '— Carmen Găgeatu,

JMOTIVA DIN BUCUREȘTI Șl CLUJ- 
NALA CAMPIONATULUI RUGBYȘTILOR 

JUNIORI
eretului din 
; ieri turneul 
ui republican 
ri. Cele mal 
!, veritabile 
iputat după- 
-.OCOMOTIVA
)us de o ma- 
kră drept de 
i C-S.Ș. UNI- 

(31—4) ! Un 
o deosebită 

tizată în zece 
aga 3, Topo- 

Iosef, Ci- 
Soare, două 

saga, șase de 
punctat din 

ieșeni a mar
cat M. Vătui. 
lire mal echi- 
cu acțiuni de 
□st aceea din- 
ÎTIVA CLUJ-
CONSTANȚA, 

mult mun- 
la scorul 

dori : Lun- 
: Nechita — 

l.p., res- 
Fuțina — 

h. Huș-

dc meciu- 
doua a ie- 
și specta- 
~ÎAUA — 

-8 (6—0). 
dacă

bucureștenii sînt învingători in
contestabili, nu-i -mal puțin ade
vărat că și partenerii au arătat 
destule calități, făcînd un joc 
net superior celud de marți. în 
această întnnire interesantă, cu 
multe faze cursive, elevii Iul 
A, Mateescu șl Gh. Piștalu s-au 
arătat mal incisivi șl exacți. Re
alizatori: D. Popescu — eseu și 
3 transformări, D. Gheorghe — 
eseu și transformare, C. Alexan- 
drescu, Baza van, Ștern — eseuri, 
respectiv Varga, Pîr — eseuri. 
A condus FL Dudu.

c.s.ș. 2/11 constanța — 
C.S.Ș. LOCOMOTIVA PAȘCANI 
28—6 (6—0). Evidenta superiorita
te tehnică a echipei antrenate 
de P. Ianusevici și D. Ivan cin 
s-a concretizat într-o victorie 
limpede, mai cu seamă în prime
le 20 de minute de după pauză. 
Cele șase eseuri constănțene au 
fost realizate de Cristescu 3, 
Andrei Dragu, C. Constantin, 
cite unul transformat de Leonte 
șl Pavlov. Pentru adversari au 
punctat P. Bucan — eseu, Ur
sule as a — transformare. A ar
bitrat I. Davidolu.

Astăzi, de la ora 17,30: Steaua 
— C.S.Ș. 2/TI (locurile 5—6). Glo
ria — Locomotiva Pașcani (locu
rile 7—8). Mîine, de ia ora 9.30: 
Locomotiva București — Locomo
tiva CIuj-Napoca, în finală. șl 
Farul — Unirea (loc. 3—4>

Geo RAEJCHI

Anca Cheler, Cristina Enulescu, 
antrenor Vasile Dumitrescu — au 
dominat net, obținînd numai vic
torii. In turneul final al turului 
Juventus *83 a depășit cu 5—4 
pe Spartac CSȘ 2 Bw., cu 5—1 
pe CSȘ Metalul Ran. Vflcea si cu 
5—0 pe CSM Cluj-Napoca, CSȘ 
Slatina și CSȘ Rovine Craiova, 
în prim-plan s-a situat partida 
dintre cele două formații bueu- 
reștene, Spartac CSȘ 3 Buc. be
neficiind de aportul Otiliei Bă- 
descu. Au rezufltat meciuri st rin
se, ta care campioana europeană 
a cadetelor s-a impus, ieșind în 
evidență cele susținute cu Car
men Găgeatu (2—1 ; —18. 20, ÎS) 
șl Anca Cheler (2—1 ; 18, —17, 13). 
Să notăm șl faptul că Otilia Bă- 
descu a cedat ta fața constănțen- 
cefl Gina Steriu (0—2 ; —14, —211), 
aceasta constituind singura sur
priză.

Băieții au avut o .jsoiistă*; 
Universitatea Craiova I (V. Flo- 
rea, C. Tiugan, C. Toma. V. Bă- 
descu — antrenor Virgil Bălan) 
a realizat victoriile : 6—1 cu
STIROM CSȘ 2 Buc. și 5—0 cu 
Sticla CSȘ Bistrița, Pionierul 
Craiova, CSM Cluj-Napoca I șl 
înfrățirea Tg. Mureș. Valoarea 
individuală și experiența eom- 
petiționaflă a cralovenilor șl-au 
spus cuivin tul. Reținem și ascen
siunea valorică a celor de la 
CSM Cluj-Napoca. De altfel, cel 
mai bun meci s-a disputat între 
craloveanul C. Toma șl cludeanul 
cr. Ignat, dîști.gat de primul, cu 
2-4 ('—18. 1B. 16).

CLASAMENTELE TURULUI, 
fete: L Juventus ’83 Buc. 2. CSȘ 1 
Buc. I, 3l Metalul CSȘ Rm. V. I, 
4. CSM Cj.-N., 5. CSȘ Slatina,
8. CSȘ Rovine C-va., 7. CS Arad, 
a. STIROM CSȘ 2 Buc.. 9. Meta- 
lufl CSȘ Rm. V. UI, 10. înfrăți
rea Tg. M., IU. CSȘ 2 Știința 
IJPIPS C-ța., 12. Constructorul 
Tg. M., 13. Metalurgistul Cu gir, 
14. Spartac CSȘ 1 Buc. TI. ; bă
ieți : 1. Universitatea C-va I, 2. 
CSM Cj.-N. L 3. înfrățirea Tg. 
M.. 4. St’da CSȘ Bistrița, 5.
STIROM CSȘ 2 Buc., 6. Pionie
rul C-va., 7. Spartac CSȘ 1 Buc., 
8. Etern’t Oradea, 9. CSȘ 2 Ști
ința IJPIPS C-ța., 10. Voința S. 
Mare, 11. Univ. C-va. TI, IE. _CSM 
C1.-N. TI, 13. CSȘ Rovine C-va., 
14. CSȘ od. Secu
iesc.
• Vineri, de la ora 8,30. tacep 
probele de dublu ale caimpiona- 

țje juniori, la 
sfîr^4”'’ cărora se vor decerna 
titluri

Emanuel FANTÂNEANU

M. Dumitru 372, 12. Cazan 370, 13. Simlonaș 367, 14. Lucescu 360, 15. 
Mulțescu 359, 16. Dumitrache 356, 17. Sameș 357, 18. Adam 354, 19. 
Vișan 345, 30—21. Domide șl M. Sandu 342, 22. Ivan n 335, 23. An- 
ghelini 334, 24. N. Răducanu 329, 25. R. Cimpeanu 328, 26—27. Le- 
reter și Catargiu 327, 23. Cheran 326, 29. Deleanu 325, 30. Romilă II 
324, 31—32. Beldaanu șl D. Georgescu 323, S3. Ciupitu 320, 34—35. 
Birău șl Anca 319, 36. Custov 318, 37. Iordănescu 317, 38. I. Jenei 315, 
39. Broșovschi 314, 40. Pescaru 311, 41. M. Constantinescu 307, 42—43.
L. Sătmăreanu și Tănăsescu 306, 44—45. Bădin și Chihaia 301, 46. N. 
Naghi 300.

Dintre jucătorii In activitate, cel mal aproape de a intra In „gru
pul 300“ se află: Iovănescu 297, Donose 295, Both n 2S2, Balad 281,
M. Zamfir 277, Caval șl Iddu n 276, Bărbulescu 271, Moraru 269, 
Roznai 263, Negrilă 267, V. lordache 259, Stancu șl Cărpud 256, 
Augustin 252.

După ce am privit „tabloul 
campioanelor", după ce am 
parcurs „clasamentul clasa
mentelor". trecem acum „fo
carul" retrospectivei noastre 
asupra jucătorilor. Tabloul de 
mai sus ne oferă panorama 
longevității din fotbalul nos
tru intern. Acest tablou invi
tă la unele constatări și, mai 
ales, la reflecții. Ce ne «pune, 
la o primă vedere...

...GRUPUL CELOR 10? Si
gur, am fi putut alege pen
tru o primă „radiografie" nu
mai jucătorii care fac parte 
din „grupul 400". adică pe cei 
care au ajuns la frumoasa per
formanță de 400 de prezențe 
pe prima scenă a țării. Cum 
numărul lor ar fi fost numai 
de șase, am preferat, ca ta 
orice clasament, să-i discutăm 
pe primii 10.

Cornel Dinu conduce deta
șat acest pluton, cel puțin pină 
în toamna Iul 1985, un pluton 
de internaționali. Cu excepția 
lui Florea Ispir, singurul care 
n-a avut șansa tricoului națio
nal, ceilalți nouă componenți 
ai „decatlonului de aur" din 
fotbalul nostru au evoluat sau 
mai evoluează, cu mult suc
ces, în echipa națională. E pri
ma constatare, prima recu
noaștere a valorii acestui grup 
de viață lungă. Să mai reți
nem că liderul longevității, 
Cornel Dinu, deține și recor
dul „tricourilor" naționale (75 
la număr), iar B616ni are 72 
de tricouri, înainte de Paris, 
alt semn că în acest clasa
ment al prezențelor în prima 
divizie figurează nume din 
două generații de marcă, „ge
nerația Guadalajara" și „Euro 
’84", într-o completare care 
trebuie să stimuleze talentele 
tinere pornite în marea aven
tură a performanței. Ar mai 
fi de subliniat și faptul că, 
din cei zece longevivi cinci au 
figurat ta linia defensivă, unul 
(Boloni) a sprijinit-o perma
nent. altul (Hajnal) a ajuns 
internațional tot ca apărător și 
numai doi (Dobrin și Dem- 
brovschi) au fost atacanți-ata- 
canți. Ceea ce ar vrea să 
sugereze că, acolo, în fata re
dutelor adverse, jucătorii se

uzează mai repede, Se schimbă 
mal des, dar și faptul că de 
la o vîrstă jucători din linia 
mediană se retrag între fun
dași, cum a fost cazul lui 
Dinu și Ștefănescu (doi jucă
tori cerebrali).

E MIC RECORDUL, E 
MARE? Această „cotă 454" 
atinsă de Cornel Dinu ridică 
logic. întrebarea : putea fî a- 
eest record mai mare ? Cre
dem că da. Cornel Dinu, 
luptătorul din arenă, mai a- 
vea, poate, resurse să mai joa
ce pe prima scenă. A avut, 
însă, tăria să se retragă, fără 
să mai recurgă la micile ciu
peli de cîteva minute pentru 
ridicarea ștachetei prezențelor 
ta prima divizie. S-a retras 
pe banca antrenorilor, hotârît 
să materializeze ideile cîștigate 
prin joc timp de 17 ani pe 
prima scenă. A preferat să 
lase locul liber unor tineri, 
conștient că el a debutat în 
marea întrecere la 18 ani. A- 
cest drum deschis tinerilor, 
mai mult ca niciodată astăzi, 
înseamnă un motiv de garanție 
că generația de acum va pu
tea duce recordul dincolo de 
cifra 500. Pentru că, să nu ui
tăm. Ispir. singurul care se 
află pe urmele Iui Dinu cu 
șanse de depășire peste... două 
campionate, are 35 de ani, 
fiind decanul de vîrstă al Di
viziei „A“. Exemplarul Ispir 
a debutat. însă, la 21 de ani, 
în timp ce, acum, Mateuț, să 
zicem are trei ani avans față 
de „veșnic tânărul" Florică 
Ispir. Ce vrea să însemne a- 
ceastă paralelă ? Că tinerei 
generații, talentată cum a do
vedit-o, îi va reveni rolul să 
ridice cota longevității. Zoff, 
spre exemplu, s-a retras după 
570 de prezențe în prima di
vizie, Albertosi după 532, Ri
vera, după 527, susținînd și ei 
teza tn virtutea căreia apără
torii și mai ales jucătorii se
rioși au viață mai lungă, iar 
un fotbal valoros fără „bătrini 
înțelepți" nu există.

CE ZIC ANTRENORII? Si
gur, o temă Importantă cum e 
aceasta, a longevității, ridică 
și o altă întrebare : ee au de
venit jucătorii eare au „îmbă-

trînit" frumos în prima divi
zie ? Din primii zece, șase sînt 
antrenori. Iar cel de pe pozi
ția a 14-a din acest clasament 
al longevității (echivalent cu 
valoarea, seriozitatea și dărui
rea din teren), Mircea Lucescu, 
a ajuns linul dintre primii an
trenori ai Europei. Tocmai de 
aceea ei. foștii jucători de 
cursă lungă, sînt primii che
mați să demonstreze că valoa
rea nu așteaptă numărul ani
lor.

...POT PRIVI ÎNAPOI CU 
MÎNDRIE. Pentru a nu lungi 
vorba vom prezenta pentru 
comentarii două „echipe lon
gevive". Prima, cea de ieri, 
N. RĂDUCANU — ANGHE- 
LINI, ANTONESCU. DINU, 
VIGU — DUMITRU, DOBRIN, 
HAJNAL (O. IONESCU) — 
DEMBROVSCHI. DUMITRA
CHE, LUCESCU. A doua, cea 
care încă joacă : CAV AI (MO- 
EARU) — M. ZAMFIR (NE- 
GRILĂ). CAZAN (SAMEȘ), 
ISPIR (ȘTEFĂNESCU), BĂR- 
BULESCU (eventual Hajnal, 
care activează în „B“ la A- 
vîntul Reghin) — MULȚESCU, 
BĂLĂCI, CUSTOV, BOLONI 
— M. SANDU. D. GEORGES
CU.

Dincolo de tabele, de cla
samente și de formații, o idee 
de final : mulți tineri au îm- 
bătrinit prea devreme în fot
balul nostru, dar și destui ju
cători în vîrstă s-au dovedit 
tineri în joc.

Mircea M. IONESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „B
SERIA I: Ceahlăul P. Neamț —

— C.S. Botoșani: T. Bone (Ora
dea), F.C.M. Progresul Brăila — 
Gloria Buzău: A. Porumboiu (Va
slui), Prahova Ploiești — Chimia 
Fălticeni: A. Cuzmanovlci (Reși
ța), Metalul Ploperii — Unirea 
Slobozia: D. Ciolan (Pitești), U- 
nlrea Dinamo Focșani — Partiza
nul Bacău: L. Măieran-(Brașov), 
Dunărea Călărași — C.S.M. Su
ceava: I. Dlma (Sighișoara), O- 
limpia Rm. Sărat — F.C. Constan
ța: I. Crăciunescu (Rm. Vllcea), 
Oțdlul Galați — C.S.M. Borzeștl: 
E. Oțetea (Brașov), Gloria Bis
trița — Delta Tulcea: Ș. Necșu- 
lescu (Tlrgovlște).

SERIA A II-a: Șoimii I.P.A. Si
biu — Autobuzul București: V. 
Curt (Medgidia), Dinamo Victoria 
București — Chimia Tr. Măgurele: 
I. Gbergheli (Baia Mare) — sta
dionul Dtnamo, Carpațl Mirșa — 
Unirea Alexandria: I. Ferenczl 
(Timișoara), Nltramonia Făgăraș
— Automatica București: M. Stfe-
nescu (lași), T.M.A.S.A. Sf. Gheor
ghe — Chimica Ttmăvenl: S.

Pantelinionescu (Boldești-Scăeni), 
Rova Roșiori — Progresul Vulcan 
București: O. Streng (Oradea), 
Gaz metan Mediaș — F.CJ4. Bra
șov: M. Neșu (Oradea), Metalul 
București — I.P. Aluminiu Slati
na: S. Rotărăscu (Iași) — stadio
nul Metalul, Avtntul Reghin — 
Constructorul T.C.I. Craiova: L 
Coț (Ploiești).

SERIA A m-a: U.T. Arad — 
Minerul Cavnic: C. Gheorghe (Su
ceava), Ind. sUnnel C. TurzU — 
Metalurgistul Cugtr: E. Pătraș- 
eu (București), „U“ Cluj-Napoca
— Minerul Motru: M. Constanti
nescu (București), Gloria Reșița
— Steaua C.F.R. Cluj-Naipoca: C. 
Bttlan (Craiova), Minerul Lupenl
— Rapid Arad: V. Alexandru
(București), Aurul Brad — Poli
tehnica Timișoara: M. Nlculeseu 
(București), Olimpia Satu Mare — 
CJ.R. Victoria Caransebeș: T. lo
nescu (București), C.F.R. Timișoa
ra — C^S.M. Reșița: M. Lodoșan 
CSWrtu), Armătura Zalău — So
meșul Satu Mare: D. Avrlgeanu 
(București).

ȘTIRI • ȘTIRI
• ȘOIMII I.PJV. SIBIU — 

F.C. ARGEȘ 0—2 (0—1). Au mar
cat : Toma (min. 30) si Ignat 
Omiîa. 751. (I. lonescu — coresp.).
• RAPID BUCUREȘTI — AU

TOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). Partida a fost ummârită 
de peste 4000 de spectatori si s-a 
încheiat cu victoria feroviarilor 
care au învins cu 1—0 (0—0).
Unicul gol al întâlnirii a fost 
înscris de Roșu Qmln. 63 — au
togol). (O. Guțu — coresp.).
• MECIURILE DE SELECȚIE

CU JUCĂTORII DIN DIVIZIA 
„B“. Miercuri au avut Ioc două 
partide, la Brașov și Timișoara, 
între fruntașele seriilor a II-a șl 
a IlI-a și selecționate ale acestor 
serii. Iată rezultatele: F.C.M.
BRAȘOV — SELECȚIONATA SE
RIEI A n-a 6—3 (5—1). Au mar
cat : Gherghe (min. 4 șl 37), 
Șulea (min. 34), Cramer (min. 
S9), Văidean (min. 43), Hirșan 
(min. 57), respectiv Pena (min. 
12) Lovaș (min. 54), Naghi (min. 
67). POLITEHNICA TIMIȘOARA
— SELECȚIONATA SERIEI A 
m-a 1—1 (0—0). Au înscris: Deac 
(min. 51) pentru Politehnica, 
Tăbăcaru (mîn. 65) pentru selec
ționată.• F. C. ARGEȘ — GALATA- 
SABAY ISTANBUL, SAPTAMINA 
VIITOARE. Miercuri 6 iunie se 
va disputa la Pitești partida din
tre ' F.C. Argeș șl Galatasaray 
din Istanbul, meci contînd pen
tru Cupa Balcanică intercluburi. 
Este o întîlnire de orgoliu a ele
vilor lui Dobrin, care vizează re
vanșa după înfrîngerea cu 2—9 
suferită Ia Istanbul.
• BACAUL IȘI SĂRBĂTOREȘ

TE CAMPIONII. Astăzi, o zi pli
nă la Bacău rezervată juniorilor 
șl problemelor lor. Dimineața, de 
la ora 8,30 la 13, se vor discuta 
problemele de organizare șl in
struire tn pepinierele băcăuane? 
Iar după-amiază, de la ora 16,15^ 
va avea loc un cuplaj pe stadio
nul „23 August": S.C. Bacău — 
O selecționată a municipiului «I 
Partizanul (campioana juniorilor)
— Lotul național de juniori. Ac
țiunea este organizată de Sport 
club și Clubul sportiv școlar 
„Vasile Alecsandri".
• LUNI 4 IUNIE, la ora 16,30, 

in sala I.S.B. din str. Berzei va 
avea Ioc plenara antrenorilor e- 
chlpelor de fotbal din municipiul 
București si Sectorul agricol Il
fov. La această plenară stnt In
vitați și reprezentanții secțiilor 
de fotbal ^jn cluburile și asocia
țiile bucureștene.

ADMINISTRAȚIA K STAT
O Tragerea LOTO de astăzi, 1 

iunie 1984, va începe la ora 17,15 
tn sala dufbului sportiv Progresul 
din București, str. Dr. Staicovici 
nr. 42. Rezultatele vor fi transmi
se la radio ta jurul orei W (pe 
programul H) și ta jurul orei 23 
(pe programul I), fiind repetate 
sîmbătă dimineața, la ora 8,55, pe 
programul I. Cei ce doresc să-și 
mai procure bilete pentru aceas
tă tragere, le pot găsi numai în 
prima parte a zilei, gata com
pletate, atît la agențiile Loto- 
Prono^nort, cît și la vtazătorii 
vo’"rL'

RB Se pregătește lansarea unei 
noi emisiuni de mare popularita-

10T0-PR0N0SP0RT IMFORMEAZA
te ia loz in plic: LOZUL VACAN
ȚEI I între numeroasele dștlguri 
oferite de această emisiune se 
numără șl autoturismele „Oacla 
1300“. Ded, în curînd, LOZUL 
VACANȚEI, care, ca șl alte emi
siuni de ..Loz tn pM>c“, se află 
3a tndemtna tuturor !
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

„EXCURSIILOR" LA LOTO 
DIN 25 MAI 1984

FAZA I — Cat. 1 : 1 varian
tă 100% — autoturism Dacia 
1300 și 2 variante 25% a 17.500 
lei : cat. 2 : 1 variantă 100% a 
16.808 lei și 18 variante 25% a 
4.202 lei : cat 3 : 23 variante

a 4.019 lei ; cat. 4 : 32 varian
te a 2.889 tel ; cat. 5 : 106,75
variante a 866 lei 1 cat. 6 3 
212.75 variante a 435 lei ; cat.’ 
X : 1.463 variante a 100 lei.

Report la categoria 1 f 
82.326 lei.

FAZA a n-a — Cat. A : • 
variante 100% a 11.323 lei. în' 
cadrul cărora o excursie 
de un loc ta U.R.S.S. cu piei 
carea In luna august si dife
rența în numerar.

Autoturismul ..Dacia 1300“! 
de la categoria 1. obtinut pe 
un bilet jucat 100%. a revent» 
participantului Bunget Va- 
sile din Tg. Jiu.



TURNEUL DE TENIS
DE LA ROLAND GARROS

PARIS. Rezultate înregistra
te în campionatele internațio
nale de tenis ale Franței, la 
Roland Garros. SIMPLU FE
MININ (turul I) ; Virginia Ru- 
zici _ Virginia Wade 3—b. 
6_ 3. 6—3. Manuela Maleeva —
Barbara Gerken 6—2. 6—2. Mi
ma Jausovec — Pam Casale 
6—2, 8—4. Lisa Bonder — Co
rinne Vanier 6—1. 6—1. Car
ling Bassett — Candy Rey
nolds 6—0, 6—0 ; turul II : Ha
na Mandlikova — Susan Mas- 
carin 6—2. 6—4. Sylvia Hanika
— Pam Tccguarden 1—6. 6—0, 
6—3. Zina Garrison — Fetra 
Delhees 6—4. 3—6. 6—2. Kathy 
Horvath — Etsuko Inoue 6—1, 
6—0, Elena Elisenko — Natalia 
Reva 6—0. 6—2. Chris Evert- 
Lloyd — Masako Yanagi 6—0,
6— 0. Catherine Tanvier — 
Lori McNeil 6-4. 6—2. Rafae- 
la Reegi — Joanne Russell
7— 6. 6—1. SIMPLU MASCU
LIN. turul II : Connors (n. 3)
— Lloyd 6—4. 6—1. 6—4. San
chez — Smid (n. 14) 7—6. 6—1,
6— 4. Motta — Hlasek 6—3,
7— 5. 7—5. Gottfried — Leach
2—6. 6—3. 6—4. 6—0. Gomez 
(n. 7) — Freeman 7—5. 6—2,
6— 3. McNamee — Leconte
7— 5. 6—1. 2—6. 6—3. Carlsson
— Portes 6—1. 6—3. 3—6. 4—6,
6— 4. Arias (n. 5) — Ocleppo
7— 5. 6—2. 6—2. Tulasne — 
Pimek 6—3. 6—3. 6—1. Gilde- 
meister — Gilbert 6—1. 6—2. 
6—4. Gunnarsson — Westphal 
6—4. 0—6. 6—4. 6—4.

UN ÎRUMOS SUCCES
Al POPICARILOR GAL&TENI

de popiceEohipete gâLătene . __
Voința (f) și Constructorul (m) 
au susținut la Galați o intilnire 
amicală cu puternicele formații 
B.s.G. Carl Zeiss Jena (R. D. 
Germană), victoria revenind ta 
ambele partide sportivilor români. 
La fete. Voința a cîștigat eu 
scorul de 2441—2341 p d. iar la 
băieți Constructorul a învins cu 
5276 — 4942 p d. Cele mai bune 
rezultate le-au avut Pariilța Zăl- 
nescu — 434 și Narghita Gabriel 
— 408, respectiv C. Silvestru — 

Zîebel — 886. Turneul 
s-a încheiat tot cu 

gălățenilor : Angelica 
418 p d și Vasile Ivan 
d. (Gh. Arsenie —

911 și W. 
individual 
victoria 
Vasile — 
— 884 p
coresp.).

DUBLA ÎNTÎLNIRE FEMININĂ
DE ȘAH ROMANIA-POLONIA
• Senioarele și-au mărit avansul • Junioarele

în continuare procentaj maxim !
După ce Viorica Ionescu a 

pierdut întrerupta cu Hanna 
Erenska. în cadrul întîlnirii fe
minine de șah România — Po
lonia. care se desfășoară la Efo
rie Nord, în turul III era con
semnată egalitate: 3—3.

Runda a IV-a, însă, a prile
juit jucătoarelor românce, care 
aveau piesele albe, să-și mă
rească avansul în meci la 3 

puncte. A fost o reuniune ani
mată. cu trei' partide decise si 
cu trei remize. Viorica Ionescu, 
înciudată parcă de înfrîngerea 
suferită dimineață, a jucat foar
te energic cu Bozena Sikora, 
obtinînd victoria. Un punct În
treg a înscris si Dana Nuțu la 
Elzbieta Sosnowska. In schimb, 
nu reușește să depășească mo
mentul critic tn care se află 
marea maestră Elisabei» Poli-

hroniade-Rusu. Ea a pierdut la 
Eva Nagrocka, suferind a treia 
înfrîngere în acest meci ! Egali
tatea a fost consemnată în par
tidele Gertrude Baumstark — 
Malyna Mazyarka, Ligia Jic- 
man — Hana Erenska și Marina 
Pogorevicl — Grazyna Smacins- 
ka. Astfel, sahistele noastre au 
cîștigat runda cu 3.5—2.5 și con
duc în meci cu un scor confor
tabil : 13,5 — 10,5.

Junioarele se mențin în con
tinuare Ia cotă maximă : 2—0 și 
în turul IV. Gabriela Olărașu a 
învins-o pe Bogoslava Autowicz, 
iar Smaranda Boicu pe Anna 
Usowska, realizînd. oină acum, 
scorul record de sută la sută : 
8—0 !

Dorel Oltean

învingător în Polonia
Turneul .^iitem elvețian* 

de la Plekary-Slaskie (Po
lonia). cu 55 de concurentl. 
a fost cîștigat de sahistul 
român Dorel Oltean cu 8,5 p 
(din 10). urmat de B. Kristen
sen (Danemarca) Bl J. Cesal 
(Cehoslovacia) cite 8 p.

TURNEUL DE LA BU60JNO
(Iugoslavia)

în runda a 
neulul 
slavia), 
Larsen. . 
Ribli a 
Gligorici 
cevici cu 
Smîslov. 
rupte 
1—0. 
1—0.

cincea a
de la Bugojno (Iugo- 
Spasski l-a Învins pe 

Anderson pe Miles, 
remizat cu Timman. 
cu Beliavski. Kova- 

i Tal și Ljubojevici cu 
în partidele între- 
Torre — Beliavski 

Ivanovici — Anderson 
_ .. Timman — Torre 1- 
Torre — Spasski 0—1. Miles 
Ljubojevici 0—1. Timman 
Ivanovici 1—0. Conduce 1 
mman cu 3,5 p, urmat de Tal, 
Spasski și Ribli 3 p.

Turul ciclist al Italiei

VISENTINI IL ATACĂ
Etapa a 13-a a Turului ciclist 

al Italiei, Cltta dl Castello — 
Lerld, 269 km, cea mal lungă a 
actualei ediții, a fost câștigată 
de italianul Roberto VLsentlnL 
înv ta gă torul s-a detașat cu 
12 km înaintea sosirii, la o 
ooborire, după ce, cu câțiva ki
lometri înainte, la urcuș, atacase 
francezul Laurent Fignon, dsti- 
'■ătorul de anul trecut al Turu
lui Franței. Clasamentul etapei : 
1. Roberto v Isen tini (ItalCa) 
71127:06 (bonificație 30 de secun
de) 2. Laurent Fignon (Franța) 
71127:19 (bonif. 15 sec.), 3. Dag-

sosirii.

C. E. de box pentru tineret

ION PALL SI STEFAN DRISCU
> ■» J

AU OBȚINUT DOUA VICTORII PREȚIOASE
ciul lor a avut o desfășurare 
interesantă, urmărită cu in
teres de asistentă. Drișcu. cu 
lovituri directe si serii re
petate. a reușit o splendidă 
victorie la puncte (4—1). Româ
nul va boxa în semifinale cu 
Oleg Volkov (U.R.S.S.).* ALTE 
REZULTATE : cat. semiușoa
ră : O. Demir (Turcia) b.p. Cr. 
Graham (Irlanda) ; C. Furni- 
kov (Bulgaria) b.p. W. Saeger 
(R. D. Germană) : M. Parthe- 
nis (R.F.G.) b.p. J. Fournier 
(Franța) ; cat. mijlocie mică : 
O. Volkov (U.R.S.S.) b.p F. 
Turanoglu (Turcia) : M. Fran- 
ka (Cehoslovacia) b.p. S. 
Lange (R. D. Germană) ; N. 
Moores (Anglia) b.p. M. Sal- 
minen (Finlanda).

TAMPERE, 31 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din a- 
cest frumos oraș finlandez 
au continuat întrecerile preli
minare din cadrul Campionate
lor europene de box pentru 
tineret. în ultimele reu
niuni au evoluat si doi spor
tivi români, care au înregistrat 
victorii extrem de prețioa
se. în urma cărora ei si-au a- 
sigurat. de pe acum, medaliile 
de bronz ale C.E. „Semiușorul” 
Ion Pali l-a învins Drin aban
don în prima repriză pe da
nezul Hanning Jensen, do- 
vedindu-se net superior. El 
îl va intilni în semifinale pe' 
Omer Demir (Turcia). „Mijlo
ciul mic” Stefan Driseu a avut 
în bulgarul Valentin Popdolcv 
un adversar redutabil. Me-

V*
0 FINALĂ PASIONANTĂ, DECISĂ DUPĂ LOVITURILE DE LA 11 M0 FINALĂ PASIONANTĂ, DECISĂ DUPĂ LOVITURILE DE LA 11 M

Cea de a 2S-» finală a „C.C.E.” 
a dat clștlg de cauză echipei en
gleze F.C. Liverpool, care a cîș- 
ttgat pentru a 4-a oară marele 
trofeu. Și încă la Roma, ta fața 
formației gazdă, cu același nu
me I Se poate spune că engle
zii — aitaitad un „11” puternic, au 
strălucit prin omogenitate șl 
„stagde rece” de care au dat 
dovadă ta atmosfera fierbinte a

zianl ! Așadar, Liverpool a cîș
tigat cu un scor general de 5—3 
(1—1, după prelungiri).

A.S. Roma a jucat cu foarte 
multă voință, cu o dăruire tota
lă, dar n-a putut transforma nu
meroasele ocazii avute, pe de o 
parte datorită Ineficacității Iul 
Graziani șl Conti, iar pe de alta, 
pentru că în finalul partidei Ita
lienii au pierdut mult din vl-

PE MOSER
Erilk Pederaen (Norvegia) 71137:13 
(borul. 10 sec.), 4. Moreno Ar- 
gentin (Italia) 7h27:19 (bănit. 5 
sec.)... 7. Francesco Moeer da
lia) 7112(7:19. In urma succesului 
în etapă. Roberto Visentlnl, Sff 
de ani. clasat «nul trecut pe lo
cul secund in „Giro”, a trecut 
pe locul dot la dtasamentul gene
ral. la numai IA secunde de Si
der, compatriotul său Francesco 
Moser.

Astăzi se desfășoară etape 
a 14-a. Lertd — Alessandria.,
3M ten.

Caleidoscop
Editia de astăzi a „caleidoscopului” șl-a 

propus să trateze o temă, în fond, foarte 
obișnuită ta sport, cea a„. greutăților. K- 
xistă doar destule ramuri sportive în care 
greutatea este cea care împarte concurențli 
în categorii și în cadrul acestora se ta- 
timplă, evident, atîtea și atttea chestiuni 
interesante. Pe unele dintre ele le-am 
avut și noi în atenție.
• înainte de orice, reamintim categoriile 

actuale ale diferitelor discipline: BOX (a- 
mator); aer — 42 kg, minimă — 45 kg ; 
semimuscă — 48 kg muscă — 51 kg, cocoș
— 51 kg, pană — 57 kg, semiușoară — 60 
kg, ușoară — 63,5 kg, semimijlocie — 67 
kg, mijlocie mică — 71 kg, mijlocie — 
73 kg, semigrea — 61 kg, grea — 91 kg, sa- 
pergrea - peste 91 kg (profesioniștii au 
mai multe categorii!); HALTERE: muscă — 
52 kg cocoș — 56 kg, pană — 60 kg, 
ușoară — 67,5 kg, semimijlocie — 75 kg, 
mijlocie — 82,5 kg, semigrea — 90 kg, grea- 
ușoară — 100 kg, grea — 110 kg, super- 
grea — peste 110 kg; JUDO: super-ușoară
— 60 kg, semiușoară — 65 kg, ușoară — 
71 kg, semimijlocie — 70 kg mijlocie — 
86 kg, semigrea — 95 kg, grea — peste 9S 
kg, open — toate categoriile; LUPTE: se
mimuscă — 48 kg, muscă — 51 kg, cocoș
— 57 kg, pană — 62 kg, ușoară — 63 kg, 
semimuscă — 48 kg, muscă — 51 kg, cocoș 
semigrea — 90 kg grea — 100 kg, super- 
grea — peste 100 kg.
• La Olimpiada, din 1956, de la Melbour

ne, pentru titlul de campion al „greilor* 
la haltere, specialiștii nu întrezăreau vreun 
posibil adversar pentru sportivul american 
Paul Anderson, care domina, de o ma
nieră indiscutabilă, întrecerile celor mal 
puternici oameni din lume. Dar, la Mel
bourne, doar puțin a lipsit ca Anderson 
să nu intre în posesia medaliei de aur... 
La încheierea întrecerii (pe atunci se con
cura la trei stiluri) totalul kilogramelor

lată-l pe Neal (in dreapta imaginii, in tricou închis) manifes- 
tindu-ți bucuria la cițeva secunde după marcarea primului gol 

F.C. Liverpool și A.S. Roma 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

din finala „C.C.E." dintre

stadionului, avînd toate compar
timentele bine puse la punct — au 
obținut un meritat succes. In 
plus, spre sfirșltul partidei el 
s-au dovedit mal proaspeți (in
clusiv ta prelungiri), dar depar
tajarea nu s-a putut face decât 
ta urma loviturilor de la 11 me
tri, Sn oare meritul l-au avut tot 
oaspeții, care s-au arătat mai 
calmi, în timp oe gazdele, epui
zate, au ratat de două ori prin 
oamenii de bază, Conți șl Gra-

goarea arătată timp de mai bine 
de o oră.

lată un scurt film al fazelor de 
gol. In min. 15 englezii au des
chis scorul: Tancredi a respins 
balonul, un fundaș a deviat min
gea ptaă la fundașul Neal, venit 
in fată, care a reluat în plasă. 
Două minute înainte de finalul 
primei reprize, în urma unei ac
țiuni frumoase a gazdelor, Pruzzo 
a marcat golul egalizator, după o 
centrare a lui Contă, lată șl cro-

nologia penalty-urilor: Nicol — 
ratează; Di Bartolomei marchea
ză; Neal — înscrie; Conți — ra
tează; Souness aduce în avantaj 
pe englezi, Righetti egalează; 
Rush iși valorifică lovitura; Gra
ziani — ratează. In fine, Kennedy, 
marchează șl scorul la penalty-uri 
este de 4—2 în favoarea lui Li
verpool. Deci scorul general a fost 
de 5—3 pentru formația engleză t 

Arbitrul Fredriksson (Suedia) a 
condus bine echipette :

F.C, LIVERPOOL: Grobelaar — 
Neal, Lawrenson, Hansen, Ken
nedy — Johnston (mln. 71 Nicol), 
Souness, Lee, Whelan — Rush, 
Dalglish (min. 95 Robinson).

A.S. ROMA: Tancredi — Oddi, 
Bonetti, Righetti, Nela — Cerezo 
(mln. 115 Strukelj), Falcao, Conti, 
Di Bartolomei — Graziani, Pruzza 
(mln. 63 Chierico).

Iată și . două declarații, ale an
trenorilor: NILS LIEDHOLM (Ro
ma) : „A fost un joc bun pe care 
l-am pierdut în fața unei echipe 
excelente, care s-a impus Ia mij
locul terenului. Păcat că munca 
mea de 5 ani, cu această echipă, 
nu și-a adus roadele atlt de mult 
visate”. JOE FAGAN (Liverpool): 
„Am bănuit că meciul nu va fi 
ușor. Cred că ne-am impus prin 
tactică și o apărare aproape per
fectă în care s-a remarcat, îndeo
sebi, Grobelaar”.

Păcat că această „fiestă roma
nă” (In marile piețe din Roma au 
fost montate ecrane T.V. gigant, 
unde peste 390 ooo de spectatori 
au urmărit meciul) a fost umbri
tă de atitudinea huliganică a unor 
suporteri, 40 de persoane au fost 
grav rănite, iar poliția a fost ne
voită să folosească grenade la
crimogene șl fumigene, pentru 
a... liniști spiritele.

★
UNGARIA — SPANIA 1—1 (0—1). 

Aseară, la Budapesta, ta med 
amical, echipele Ungariei șl Spa
niei au terminat la egalitate : 
1—1. Au marcat Rincon (min. 22) 
pentru oaspeți, Nagy (min. 47) 
pentru gazde.

TELEX • TELEX
CU GREUTĂȚI!

și cel al argentinianului Humberto SilvetU. 
Așa cum se procedează tn astfel de ega
lități, cei do* halterofili s-au prezentat 
pentru propria cintărire, urmlnd ca cel mal 
ușor să devină cîștigător... Șl bascula a 
decis: Anderson — 144 kg, Sllvetti — l*4,s 
kgt Un amănunt foarte interesant: cu șase 
săptămînl înaintea 
Anderson 
ureche, 
Numai 
întrece
• Cu

canotaj ______ ____  ,_____ ________
de vlsle sau de rame, probele erau toate 
+1, adică ambarcațille aveau clrmacl. tn 
anul 1969, cu prilejul unei regate pe Ta- 
mlsa, cîrmaclul unui schit de 4+1, imediat 
după start, a plonjat, pur șl simplu în 
apăt In acest fel, eliberat de „balast”, 
schitul respectiv, mult mal ușor decît ce
lelalte, a ciștlgat fără probleme, mai ales 
că regulamentul de atunci nu avea în ve
dere astfel de situații. Dar n-a fost nu
mai atlt: așa s-au născut probele de schlf... 
fără cîrmaci!
• încă o „istorioară” din sportul halte

relor din urmă cu patru ani, de ljf Jocu
rile Olimpice de la Moscova. S-a petrecut 
în disputa de la Izmallovo, tn cadrul celei 
mal mici categorii de greutate — 52 kg. 
După desfășurarea Încercărilor la primul 
stil, la smuls, pe primele locuri ale cla
samentului se aflau: 1. Choi Bong Ho 
(H.P.D. Coreeană) 11# kg, 2. SI Giong Han 
(R.P.D. Coreeană) 110 kg, 3. Bela Olah 
(Ungaria) 110 kg, 4. Kanibek Osmanoliev 
(URSS) 107,5 kg. După „aruncat”, ta final, 
pe primele locuri s-au aflat la egalitate 
acești patru concurenți toți cu 245 kg. A 
urmat, evident, protocolul recîntărlril hal
terofililor. care a decis următorul clasa
ment: 1. Osmanoliev (51,70 kg), 2. Ho (51,90 
kg). 3. Han (52,00 kg), 4. Olah (52,00 kg).

competiției olimpice, 
a suferit o gravă infecție la 

din care cauză a slăbit... 30 kg. 
așa „Macaraua din Nord” a putut 
la limită, „Macaraua din Sud”! 
ani ta urmă, ctad concursurile de 
se aflau abia la... primele lovituri

stabilit .ordinea... celor mai buni la a 
xxn-a Olimpiadă.
• Primul turneu olimpic de box a avut 

loo la St. Louis, cu SO de ani in urmă, 
întrecerile s-au desfășurat în cadrul a 
șapte categorii de greutate: 47,628 kg, 52,164 
kg, 56,700 kg, 61,236 kg, 65,272 kg, 71,668 kg 
și peste 71,668. Au luat parte numai cițlva 
pugillștl americani. Poate tocmai din acest 
motiv, unii an concurat la dte două ca
tegorii, O.L. Klrk clștigtnd titlurile olimpi
ce la categoriile cocoș șl pană, G. Finne
gan, campion la muscă, a fost finalist șl la 
cocoș, iar C. Mayer, campion la mijlocie, 
a fost al doilea la grea.
• Cei mal grei boxeri aflați vreodată tn 

ring, au fost greii Claude McBride și Jimmy 
Black. împreună el au cîntărit... 317 kgt 
Primul avea 154 kg, celălalt, restul de 163 
kg. Vă închipuiți cît de obosit a terminat 
meciul... arbitrul reușind să intervină între 
cel doi boxeri ca să-i despartă la coman
da „break”...
• Paul Anderson, despre care am mal 

amintit în cadrul acestui „caleidoscop”, 
este autorul super-recordulul de ridicare a 
unei greutăți. La 12 iunie 1957 la Toccoa, 
în Georgia, Anderson a ridicat ctțiva cen
timetri, de la sol, împingînd cu umerii o 
greutate de... 2844 kg!ț
• Deși măsura 196 cm șl cîntărea, acolo, 

o bagatelă de 190 kg, americanul Chris 
Taylor n-a avut prea multe șanse de suc
ces tn turneul de lupte greco-romane de 
la J.O. din 1972. Pe saltelele Instalate la 
„Messegelănde” din Miinchen, în cadrul 
categoriei +100 kg, Taylor a pierdut prin 
tuș In min. 2:14 meciul cu vest-germanul 
Dietrich (avea șl el... 115 kg), apoi în în- 
tîlnirea cu cehoslovacul Kment a fost dic
tată o dublă descalificare. Totalizînd opt 
puncte ,rele”, uriașul Chris a fost elimi
nat Reamintim că în aoeastă competiție 
medalia de bronz a revenit luptătorului 
român Victor Ddinschl.
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AUTOMOBILISM • Cuplul su
edez Stig Blomqvist — Bjorn Ce- 
derberg („Audi Quatro”) a ob
ținut victoria In „Ralyul Acropo
le”, probă contind pentru cam
pionatul mondial de ralyuri. El 
au totalizat timpul de 10.41:50. 
După 3:07 au sosit Hannu Mikko- 
la (Finlanda) — Ărne Hertz 
(Suedia) tot pe o mașină „Audi 
Quatro” iar la 14:11 perechea fin
landeză Markku Alen-Iilka Kvi- 
maki pe „Lancia”. In clasamen
tul mondial de ralyuri pe pri
mele locuri se află: 1. Blomqvist 
63 p, 2. Alen 60 p, 3. Mikkola 59 
p, 4. Attilllo Bettega (Italia) 34 
p etc.

BASCHET • Selecționata mas
culină a Iugoslaviei care se pre
gătește pentru J.O., a susținut 
un meci de verificare ta com
pania echipei Bosnia din Sara
jevo. Naționala a învins cu 96— 
95 (44—58).

CICLISM • Etapa a treia a 
Criteriului Dauphlnă LibdrO 
(Saint Etienne — Charnay-les- 
Macon, 202 km) a fost cîștigată 
de rutierul francez Guy Gallopin, 
care a sosit cu un avans de 
peste 15 minute fată de restul 
plutonului. Gallopin a trecut pe 
primul loc în clasamentul gene
ral (9h 59:28), urmat de Gerard 
Veldscholten (Belgia) lOh 13:45 șl 
Phil Anderson (Australia) lOh 
14:16. • Etapa a treia a Turu
lui Marii Britanii (open) Great 
Malvern — Swansea, 176 km, a 
fost ctștlgată de Jart Travnlcek 
(Cehoslovacia) tn 4h 39:54, ur
mat, fa același timp, de Oleg 
Ciujda (URSS), Jan van Wljk 
(Olanda) etc. în clasamentul ge
neral individual, pe primul loc a 
trecut Aleksandr “ 
(URSS) 12h 
de secunde

Zinoviev
39:09, urmat la 24 
de Siefan Brykt
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