
Lucrările Consfătuirii economice la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.

ÎN ȘEDINȚA DE IERI 
A LUAT CUVÎNTUL TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
MOSCOVA. 13 (Agerpres). — 

La 13 iunie. Ia Palatul Mare 
al Kremlinului din Moscova, 
au continuat lucrările Consfă
tuirii economice la nivel înalt 
a tarilor membre ale CAER.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată. în ordinea alfabeti
că stabilită, de Le Duan, 
secretar general al C.C. al 
P.C.V., iar cea de după-amiază 
de Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G.

In legătură cu problemele 
aflate în dezbatere au luat 
cuvîntul Yumjaaghiin Țe- 
denbal. secretar general al 
C.C. al P.P.R.M.. președintele 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P.M.. Wojciech

Pc margined valoroasei performanțe a lui sorin riatci

UN CENTIMETRU DEASUPRA
RECORDULUI EUROPEAN ?...

Simbătă, 9 iunie 1981, sta
dionul „23 August" din Bucu
rești. cîteva minute după ora 
18. în sectorul de săritură în 
înălțime, din stingă tribunei 
principale. ștacheta este ridi
cată la 2,37 m. Cu un centi
metru deasupra recordului 
european, la o înălțime pe 
care nu a mai atacat-o. la 
București, nici un 
săritor. român 
sau străin. O si
luetă fragilă se 
concentrează la 
marginea pistei 
de alergări. La 
masa presei, cro
nicarul rememo
rează cariera „si
luetei". Datele 
sint multe, deși 
săritorul din mar
ginea pistei nu 
va împlini 21 de 
ani decît la 7 iu
lie...

1977. Un copil 
de 14 ani de la 
Școala generală 
număful 190 din 
București sare 1,88 
m la înălțime. Se

Jaruzelski. prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.P.

De asemenea, in ședința de 
dimineață a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste Român:a.

In ședința de după-amiază 
au luat cuvintul Nikolai Tiho
nov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., si Guslav 
Husak. secretar general al C.C. 
al P.C.C., președintele R.S.C.

Lucrările consfătuirii eco
nomice la nivel înalt continuă.

numește SORIN MATEI, și sa
re, pentru prima dată în viață, 
mai mult decît propria-i înălți
me. Poate fi numit, de-acum 
înainte, săritor !

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2—3)

Fotografia tradițională după record : Sorin 
Matei și tabela pe care a fost afișată înălțimea 
de 2,34 m. Foto : Dragoș NEAGU
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FOTBALIȘTII NOȘTRI DEBUTEAZĂ ASTĂ SEARĂ
LA ST. ETIENNE, ÎNTÎLNIND ECHIPA SPANIEI
HAI ROMÂNIA!

A sosit și ziua debutului 
echipei de fotbal a Româ
niei in turneul final al cam
pionatului european, la care 
jucătorii noștri au ajuns du
pă mulți ani de absență, dar 
după o calificare ce a con
stituit surpriza acestei com
petiții. în urma eliminării e- 
chipei campioană a lumii. 
Italia. *

Prezența, de pe acum, în 
primele 8 echipe ale Euro
pei este cea mai bună po
ziție a fotbalului românesc 
obținută in ultimele decenii 
și un bun prilej de a obține 
și mai mult in ierarhia con
tinentală, de a forța, dacă 
va fi cu putință, un loc în 
semifinale. Obiectivul este 
îndrăzneț, însă realizabil da
că avem în vedere perfor
manțele de pînă acum ale 
echipei noastre, talentul, 
munca, ambiția și dăruirea 
jucătorilor, capacitatea și 
tactul antrenorilor, condițiile 
de pregătire și jocuri pe 
care lotul reprezentativ le-a 
avut la dispoziție.

lată de ce, zeci și sute de 
mii de suporteri ai echipei 
naționale sînt alături cu în
treaga lor ființă de fotbaliș
tii noștri, care în ultimul 
timp ne-au dat mari satis
facții. In numele iubitorilor 
fotbalului din întreaga țară, 
le facem urarea plină de 
dragoste si de speranță : 
HAI ROMÂNIA I DEPUN 
SUCCES, DRAGII NOȘTRI !

in joc fliiicil, pe cure tricolorii români îl abordează

cu încredere, curaj și dorinjâ de aiirmarc
LYON, 13 (prin telefon). Ar 

mai fi. deci. cîteva ore — 
dacă privim din ounctul de 
vedere al -cititorului — pînă la 
atît de așteptatul meci 
România — Spania de la Saint 
Etienne. Marți seara, cu puțin 
înainte de înceDerea tran-

BOLONIȘTEFANESCV

smisiei televizate Franța — 
Danemarca, un grup de zia
riști spanioli. referindu-se 
la caracterul hotărîtor al a- 
cestui meci. îl întrebau pe se
lecționerul român : ..Nu cumva 
va fi prea tăios acest meci de 
care depinde soarta ambelor 
echipe ?“' Mircea Lucescu a 
răspuns : „Mă gindesc Ia a- 
ceastă eventualitate, dar să 
știti că echipa noastră este 
pregătită pentru orice repli
că". Acest schimb de cuvin
te nu face decît să sublinieze 
importanta meciului.

La această oră, cînd se 
încheie de faDt pregătirile, 
cei doi antrenori ai echipelor 
României si Spaniei. Lucescu 

si Munoz, continuă să-si stu
dieze variantele. Nici unul 
din ei nu s-a fixat asunra for
mației definitive si nici nu 
intenționează să o comunica 
înainte de începerea meciului, 
dovadă aradul de concentrare 
al celor două echine. Iată de 

ce nici noi nu vă nutem co
munica formația definitivă 
oentru că variantele con
tinuă, dar e sigur că de pe te
ren nu vor lipsi Lung, Rodnic, 
Șlefănescu. Iorgulescu. Klein, 
Boloni si Cămătaru, adică 
piesele fixe ale echinei noas
tre. în aceste condiții, se 
studiază în continuare Par
tenerul de atac al lui Cămă
taru. candidați fiind Coraa 
si Gabor. Se mai studiază va
rianta liniei de mijloc. între 
tentația de a proceda ca la Bra-

loan CHIRILA

(Continuare în nao a 4-a)

Constatări îmbucurătoare la finalele de j'udo ale seniorilor
REPREZENTATIVA ROMÂNIEI Șl ȘANSELE El

O Mul fi tineri au pătruns pe poarta afirmării

IN OPINIA UNOR REPUTAȚI SPECIALIȘTI STRĂINI

Finalele campionatelor repu
blicane individuale de judo ale 
seniorilor, desfășurate la Tg. 
Mureș, au relevat un aspect 
deosebit de îmbucurător : la 
multe categorii de greutate, 
sportivii tineri, unii aflați chiar 
Ia virsta junioratului, au pă-

cane individuale, cit și cele 
echipe ? Cine ar fi anticipat 
tinerii de la Steaua se vor ca
lifica în finalele „mari” la 5 
din cele 8 categorii, cîștigînd 
două ? Pentru cititorul mai pu
țin avizat datorăm un amănunt: 
la Steaua n-au fost transferați

pe 
că

i”

Mihai Cioc și-a învins toți adversarii întâlniți la Tg. Mureș prin 
ippon (înainte de limită)

trims pe poarta afirmării. Cine 
s-ar fi așteptat ca o secție în
ființată cu numai un an în 
urmă (cea a clubului Steaua) 
să se situeze pe primul loc în 
clasamentul general, cînd Di
namo București și Dinamo Bra
șov dominau autoritar, de mulți 
ani, atît campionatele republl-

Foto : Virgil ANGHELOIU
♦

sportivi consacrați, recomandați 
de mari performanțe, cum s-ar 
putea crede, ci, aproape fără 
excepție, tineri între 18 și 22 
de ani. Dintre ei, doar juniorul 
Ștefan Nagy era cotat nr. 1—2 
la categoria sa (ușoară) îna
inte de a veni la Steaua. Dar 
cei doi antrenori, Gheorghe Ilie

și loan Petrof, tineri la rin- 
du-le, și-au pregătit elevii cu 
multă pasiune și, după cum se 
vede, cu pricepere.

Cu mult succes au concurat 
și alți tineri. Juniorul 
Anițoaie (C.S.Ș. Unirea 
l-a deposedat de titlu (la 
locie") pe Mihalache 
(Dinamo București), cel
incepind din 1975 (cu doar două 
excepții), n-a cunoscut infrin- 
gerea la „naționale". Hie Șer- 
ban (Dinamo București) l-a 
învins pentru a doua oară pe

Petre
Iași) 

„mij- 
Toma 
care.

C. MOLDOVEANU

(Continuare in na o 2—3)

»
noaștem că ne-am qindit 
deseori in timpul meciului 
la... jucătorii noștri, intre- 
bindu-ne cum ar fi evoluat 
ei, dacă ar fi fost cazul, in 
compania uneia sau celeilal
te dintre cele două formații 
care au deschis turneul final. 
Greu de răspuns. Oricum, su
biectul nostru nr. 1 — echipa 
României, șansele ei î» 
actualul turneu socotite îna
intea meciului ei de debut, 
cu Spania — am avut ocazia 
să-l discutăm marți 
cu cițiva interlocutori 
„nume". întâlniți la

(prin telefon). 
in cîteva rîn- 

a 
al campio- 

vom arăta

PARIS. 13 
Referindu-ne 

partida-uvertură 
final

european.
franceză, specialiștii 

în general, cuvinte măsu
rate la adresa victoriei ..scurte" 
repurtate de echipa tării 
gazdă in fața danezilor

Toate meciurile se anunță 
foarte echilibrate, iar după 
jocul cu Danemarca fotbaliș
tii francezi știu că pentru a 
ajunge la capăt (n.a. — la 
victoria finala. pronosticul 
multora) vor trebui să sufere 
și să se bată timp de 15 zile 
— iată concluzia ziarului pa
rizian ..L’Equipe" de miercuri

Privind partida Franța — 
Danemarca, trebuie să recu-

duri la 
turneului 
natului 
că presa 
au.

seara 
cu 

inau-

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

DRUMUL CU „5 OBSTACOLE" AL PENTATLONIȘTILOR
SPRE CAMPIONATUL MONDIAL DE LA... BUCUREȘTI

specialiștii penta- 
modem. principalul 
al acestui an îl

Campionatul mon- 
care va avea

Pentru 
Honului 
obiectiv 
constituie 
dial de juniori, 
Ioc Ia începutul lunii septem
brie la București, un examen 
important care trebuie să în
semne nu numai obținerea u- 
nor rezultate dt mai bune, ci 
si relansarea acestei discipli
ne dificile. Dacă adăugăm șl 
faptul că. în momentul de 
fată, asistăm la o intensă mun
că de reconstrucție a echipe
lor naționale, într-un fel sau 
altul juniorii confundîndu-se

cu seniorii, vom avea si mo
tivele oentru care în Derioada 
actuală atentia se 
tă tocmai sore 
oentatlonului. DreDt 
liderii generației —
Marian. Lucian Țintea. Dragoș 
Pătrui — au luat oarte la o 
serie de concursuri foarte 
ternice (U.R.S.S. Italia, 
garia) in comoania unor 
orezentative de seniori, 
ceasta fiind prima etaoă 
olanul de pregătire în vederea 
realizării obiectivelor oro- 
Duse.

Antrenorul coordonator —

îndreao- 
.viitorul" 
urmare. 

Gheorghe

pu- 
Un- 
rc- 
a- 

din

Gheorghe Tomiuc. ne-a fur
nizat amănunte despre ore- 
gătirile pentatlonistilor.

— Pe drumul oină la mon
diale". am fixat o serie de o- 
biective intermediare, a căror 
îndeplinire o urmărim la an
trenamentele zilnic» testele- 
concurs urmînd să ne indice 
stadiul atins, asa cum au fost 
cele din U.R.S.S. Italia si Un
garia. Deocamdată ne aflăm

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in nap 2-3)



După Balcaniada de orientare turistică Siirșit de să!>(iimîna

bine Îndrumați, băieții puteau obține mai mult sportiva ia Constanța

UN COVOR DE FLORI Șl
FRUMOS ÎN... AMIN

• Se impune o mai atentă pregătire a tinerelor concurente
Balcaniada de orientare 

turistică — înființată din ini
țiativa federației noastre — 
si-a desfășurat, la Sf. Gheor
ghe. cea de a cincea edit'e. 
La masculin individual, re
prezentativa tării noastre a 
cîstigat orimul si al treilea 
loc. Drin Pavel Gligor — des
pre care Dresedintele comisiei 
de orientare turistică din Iugo
slavia. dr. Borislav Stefanevici. 
spunea că este un orîentarist 
de clasă euroDeană — Si 
Gheorghe Crdea. .N-am avut 
antrenamentul sportivilor iugo
slavi. ne spunea Pavcl Gligor. 
Am eistigat la diferență de 
numai un minut. Noi ne-am 
nregătit doar citeva
Poate că în acest fapt 
sino explicația că la
feta masculină. băieții

rile-
gă- 
șta- 
noș-

tri au fost întrecuti de soor- 
tivii bulgari, deși aceștia din 
urmă n-au venit la Balcaniadă 
cu Drima garnitură 
nostru a lipsit un foarte 
orîentarist. Alexandru 
care a cîstigat ..CuDa 
niei". desfășurată în 
lei cu Balcaniada.

Ordinea nlecării în 
de ștafetă a fost greșit 
de antrenorii români.

Din lotul 
> bun 

Fey, 
Româ- 
oara-

proba 
fixată 

_________________  care 
l-au dus In orimul schimb De 
Mihai Veres, sosit la 17 mi
nute duDă sportivul bulgar 
Tactica. îndeobște cunoscută, 
este de a plasa la ..deschide
rea" si la ..închiderea" ștafe
tei De cel mai buni. Era fi
resc ca ultimul schimb să fie 
Pavel Gligor. nu Victor Pla- 
lan.

La fete, sportivele bulgare

In campionatul de rugby

BALA MASE, 13 (prin telefon). 
Miercuri s-a disputat in lo
calitate meciul restanță din e- 
tapa a 12-a a campionatului Di
viziei „A" de rugby dintre Știin
ța CEMIN Bala Mare șl Stea
ua. A clștigat cu t—6 (3—9) for
mația bucureșteanâ, după o par
tidă fără calități tehnice și spec
taculare deosebite, dar viu dis- - -- - - mai

mai 
bâ- 

I al 
oare- 
parti- 

par- 
tn fi- 

______ _____ __ ______ scorul 
repede, în minutul 6, prin ALE
XANDRU. care a transformat o 
lovitură de pedeapsă de la 30 
de metri — ca urmare a unui 
ofsaid al Iul Pogăceaș. — Steaua 
va sta mai mult tn espectativă 
lăstndu-se dominată, tșl va re
vent după pauză, atacînd mal 
mult șl organizlndu-și mal bine 
jocul tn toate compartimentele 
Scorul final este stabilit de a- 
celașî ALEXANDRU, în min. 77 
printr-un drop de la 22 m. 
Arbitrul Gh. Huștlu (București) 
a condus bine echipele • STEA
UA : Codol — Hodorcă Enache

putată. Băimărenli au jucat 
bine tn prima repriză, cu i 
mult elan, cu o înaintare 
tăioasă. Jucătorii mai tineri 
echipei Steaua au părut 
cum timorați la Începutul 
dei, dar și-au revenit pe 
curs, Juctnd foarte bine 
nai. După ce a deschis

David, Fuicu — Alexandru, Co- 
man — Murariu, Giucăl, L. 
Constantin — Ionescu, Tepuricâ 
— Leonte. Moț (min. 69 Muntea
nul, Cioaree (min. 35 Căinaru: 
ȘTIINȚA : Ciolpan — Giigor. Su
gar, Rădoi, Bucșa — Cantea, Trn- 
yancsev — Stefluc, Demian H>s- 
tor — Pogăceaș, Pujină — Melni- 
clue, Gheorghe (min 70 Wiland) 
Csoma.

A- CRI ȘAN, coresp.
In urma acestei victorii. Stea

ua a egalat pe Dinamo in frun
tea clasamentului (49 p). meciul 
din ultima etapă, duminică, 
urmind a le departaja.

s-au dovedit ca si tn anul 
trecut, mult superioare ro
mâncelor. a căror valoare 
este sub nivelul continental. 
Am avut si avem sportive care 
au condus ani de-a rîndul De 
plan intern (Paula Chiurlea. > 
Nieuiioa Maiorescu etc.), dar 
cărora le-a lipsit experiența in
ternațională.

Balcaniada a demonstrat 
că avem specialiști de valoare, 
trasatori si controlori de un 
excelent nivel (cluienii Du
mitru Ciobanu. Gabor Simon 
Laszlo Fran tise si ieșeanul 
Constantin Apăvăloaie s-au 
dovedit foarte buni în ale
gerea traseelor. neexistînd 
nici o contestație). Organiza
rea a fost foarte bună. Dato
rită. ‘ - - -
tin 
s-au 
bitri 
se puteau găsi si pe olan lo
cal orientaristi care să în
deplinească unele atribuții 
minore.

Un real ajutor a fost dat de 
organel^ locale de partid si de 
stat din Sf. Gheorghe. ca si de 
iubitorii sportului 
din acest oraș 
Mihai Peligrad. 
I.T.S.A.IJV.

O concluzie este limpede : 
avem orientaristi de va
loare. de la care utilizindu-i 
cu pricepere si fără selecție 
subiectivă, putem spera mai 
mult în confruntările interna
ționale. în privința fetelor 
aici sintem deficitari si aten
ția tuturor trebuie indreotată 
SDre pregătirea elementelor 
tinere, care nu Dot reuși nu
mai cu talentul.

Sevei NORAN

in special, prot Constan- 
Alexandreseo. Poate că 
folosit orea multi ar- 

aduși din București cind

orientării 
Drintre care 
director la

PRIMUL DRUM 
LA BAZIN (tot 
teptarea marilor 
aceste locuri de 
fără de margini, 
lumea ar trebui 
înoate I), dar 
să nu respectăm 
nologică, prea 
nice amintirile 
amiază trăită 
de gimnastică — 
Sala sporturilor 
nă —, unde. în final, trandafi
rii aruncați (cuvîntul nu e 
chiar potrivit) de spectatori, 
cei mai multi foarte tineri, au 
alcătuit 
de flori 
pentru 
noastre, 
la „Cupa 
Triumf. ___ , _ _ _ _ _
Sibiu, C.S.Ș. 1 și Farul din 
Constanta. Pentru fetele din 
lotul de junioare, antrenate de 
Atanasia Albu — coordona
toare, Eliza Stoica. loan Căr- 
pinișan si Elena Dragomir. 
Dar mai ales pentru Nadia 
Comăneci. invitată de onoa
re, pe care Sica Albu a in- 
trebat-o ; „Ce faci, ce demon
strezi „La sol — a răspuns 
Nadia. Aș vrea si la birnă. 
dar să văd cum mă încălzesc, 
nu pot așa. ureîndu-mă direct". 
Iar antrenoarea i-a repli
cat : „Dacă urci de două ori, 
ajungi din nou campioana lu-

" “ Nadia a lucrat, 
I la sol. tăind 
. făcindu-i ne 

să retrăiască 
satisfacție de 
Copenhaga, 

la acest final

A FOST 
stăm in aș- 

înotători in 
tingă apa 

unde toată 
să știe să 

fie-ne permis 
ordinea cro- 
sînt . puter- 

dintr-o după- 
într-o sală 
de fapt in 

constăntea-

un splendid covor 
flori pentru florile, 

mugurii gimnasticii 
pentru participantele 
Tomis", de la C.S.S 
C.S.Ș. Focșani, C.S.Ș

mii !' 
birnă, si 
tia sălii, 
de fată 
de mare 
treat,

Pină I 
teoză al după-amiezii,_______
fost execuții care au smuls a- 
plauze: Daniela Silivaș la 
birnă si sol (9.90), Raluca 
Bugner si Aurelia Dobre la 
sol (9,85, respectiv 9,80). Ma

Si la 
respira- 
.otl cel 
clipele 

la Mon- 
Skien... 

de apo- 
au mai

dălina Tănase la birnă (9,75) 
— toate din lotul de junioare, 
Camelia Voinea, de la Farul, 
Si ea în vederile selecțio
nerilor, la birnă (9,95 cu 
un element în premieră), o 
altă constănfeancă, Nicoleta 
Armeanu, una din marile 
speranțe ale antrenorului Ma
tei Stânei. Au fost si ratări — 
Daniela Popa, de la Sibiu, a 
greșit finalul și i-a făcut loc 
pe covor surorii sale, Corina. 
cu lacrimi in ochi. A mai fost 
un ansamblu al fetelor din lot 
(cele numite, plus Augustina 
Badea. Simona Bortoloti. An
gela Sandu, Celestina Popa. 
Mariana Tudor, Gabriela Foto- 
rac), toate frumoase, cu fi
guri candide și priviri teme
rare, intr-o revărsare de 
grafie, tinerefe, dragoste de 
viafă, dorință de a birui...

LA PISCINA HOTELULUI 
„PARC" DIN MAMAIA, ore 
de dimineață, ore de antrena
ment. de individualizare pentru 
înotătorii de la C S.Ș. 1 
Constanta. Petre Toader lu
crează cu Marcela Tuca („a 
progresat teribil intr-un an"), 
cu Gabriela Trandafir și Brin- 
dușa Pasca. Octavian Tileagă 
cu Elena Catană („trage tare 
pentru a arăta tot ce poate la 
Cupa de vară ) și Atila Ne
met.. Aurel Seicaru cu mai mi
cii Daniel Bercea. Gabriel Pre
da, Cătălin Orezeanu. Cei mai 
mulfi vin după-amiază. intre 
aceștia aflindu-se .Mădălina 
Predișcan. alfi copii buni — 
cum ne asigură P. Toader —,

săltați de )<■ 
de avansați,
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prins șah, („I 
salonul SelecB 
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mineafă de J 
Constantei J 
vastul lor Pal 
mai intii trea 
nis la... pel 
cifiva tot la tl 
tindu-se sprl 
doi alergînd 1 
rul terenului I 
iarbă crește I 
netunsă, ale I 
fost cîndva I 
baschet (uri 
strîmb. dar 1 
tru că alte n 
totul, doar I 
fiind la locul I 
bal. Spafiu 1 
...zero, din pl 
Si afișat, de I 
șei pionierilor! 
triei aflind I 
tiunile spori 
din 6. 13 mai I

ÎN SCHIM1 
TURI. in desq 
byul de rupbd 
mo, se intîlnJ 
de juniori '68 
2), spoțkll» c 
fiind la mare 
ral, pentru că 
sprijin pentru

DEASUPRA RECORDULUI W
(Urmare din pag. 1)

CONSTATĂRI ÎMBUCURĂTOARE LA FINALELE DE JUDO
(Urmare din pag 1)

cunoscutul judoka Constantin 
Niculae (de la același club), iar 
la „open" s-a impus tot un tî- 
năr, Ion Pușcașu (Steaua). Sub
liniind că și la „ușoară" tri
coul de campion a fost imbră-

ECHIPELE DE POPICE ELECTROMUREȘ Tfi. MUREȘ
CAMPIOANE ALE TĂRII LA JUNIORI

MANGALIA NORD, 13 (prin te
lefon). — Dintre sutele de e- 
chipe participante la cea de-a 
14-a ediție a campionatului re
publican de junlort la popice, 
cele mai bune 8 formații de fete 
și tot atîtea de băieți s-au ca
lificat pentru finala pe țară 
găzduită de arena din stațiu
nea Neptun. S-a jucat tur-retur. 
contra scor. Disputa a fost In
teresantă. echipele fiind de for
țe sensibil egale. Din start s-au 
angajat In lupta pentru un Ioc 
pe podiumul de premiere for
mațiile Electromureș Tg. Mureș, 
Voința București, Olimpia Bucu
rești, Voința Oradea — la fete. 
C.F.R. Constanța, Electromureș 
Tg. Mureș, Tehnoutilaj Odorhei 
și Voința București — Ia băieți. 
Cu un plus de omogenitate, for
mațiile mureșene au reușit să 
obțină un dublu succes, cîști- 
gînd titlurile de campioane ale

țării pe 1984.Clasamente FETE : 1. Electro
mureș Tg. Mureș 4 702 p.d. 
(2 320—2 382), 2. Voința București 
4 648 (2 337—2 311), 3. Olimpia
București 4 612 (2 249—2 363), 4.
Voința Oradea 4 577 (2 298—2 279) 
5. Gloria București 4 423 (2 258— 
2 165), 6. Voința Ploiești 4 370 
(2 249—2 200) î BĂIEȚI : 1. Elec
tromureș Tg. Mureș S826 p.d. 
(4 839—4 987), 2. C.F.R. Constanța 

9 773 (4 883—4 890), 3. Tehnoutilaj
Odorhei 9 615 (4 783—4 832), 4. Vo
ința București 9 610 (4 771—4 839) 
5. Progresu) Oradea 9 363 (4 663— 
4 700), 6. Rulmentul Brasov 9 282 
(4 666—4 616) .
Incepînd de Joi, tot tn stațiu

nea Neptun, are loc turneul fi
nal al Diviziei „A", pentru de
semnarea echipelor campioane la 
senioare și seniori.

1.

1.

Troian IOANIȚESCU

cat de un sportiv (Ștefan Nagy) 
care n-a trecut încă pragul 
senioratului, avem suficiente 
argumente pentru a afirma că 
tinerii au asaltat puternic a- 
ceastă a 16-a ediție a compe
tiției.

Firește, la alte categorii, se
niorii și-au apărat cu succes 
șansele. Mircea Frățică (Nitra- 
monia Făgăraș) la semimijlo- 
cie, Costel Năftieă (Politehnica 
Iași) la semigrea și Mihai Cioc 
(Dinamo Brașov) la grea, și-au 
adăugat în palmares — pe de
plin meritat — noi titluri de 
campioni ai tării. In ansamblu, 
la această ediție, după sporti
vii de la Steaua, s-au mai e- 
vidențiat cei de la Dinamo 
București (antrenori Iacob Co- 
drea și Gheorghe Nache), Ni- 
tramonia Făgăraș (Gheorghe 
Gujbă). Constructorul Alba lu- 
lia (Constantin Bușe), A.S.A. 
Tg. Mureș (Florian Mărcuș) și 
Politehnica Iași (Constantin 
Bordea). Retrogradarea de pe 
primul loc a. dinamoviștilor 
bucureșteni credem că va sta 
totuși în atenția conducerii clu
bului. Avem toată admirația 
pentru M. Toma, care ani de-a 
rîndul a adus clubului Dinamo 
8 titluri de campion (de trei 
ori chiar cite două — la mij
locie și open), dar de astă dată 
el n-a mai reușit nici măcar

la o categorie I De altfel, este 
pentru prima dată cind Dina
mo București are un singur 
campion. Dinamo Brașov (an
trenor Alexandru Vasile) a 
coborît de pe locul 2. deținut 
de multi ani. pe 7—8, la ega
litate cu C.S.Ș. Unirea Iași. 
Scăderile valorice ale celor 
două secții dinamoviste au fost 
mai mult decît surprinzătoare.

Finalele acestei ediții, progra
mate cu puțin timp înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Los 
Angeles, au fost urmărite, fi
rește, cu deosebit interes de 
antrenorii lotului nostru olim
pic. Dorin Gavra ne mărturi
sea cu satisfacție că „toti -o- 
limpicii» au concurat bine, la 
nivelul stadiului actual al pre
gătirii lor". Excepție a făcut, 
oarecum, C. Niculae, dar tre
buie să avem în vedere că în
vingătorul său, I. Șerban, face 
și el parte din lot. Mai mult, 
la „europenele" din acest an a 
luptat Șerban și nu Niculae.

Să mai notăm în final buna 
prestație a arbitrilor, ale că
ror decizii au fost, de astă 
dată, fără greșeală, l-am re
marcat îndeosebi pe Ilîe Papa, 
Augustin Paul și Ionel Stoicul 
(București), Euger Filios (Ale
xandria) și Emil Moga (Sibiu) 
Excelentă organizarea asigura
tă de localnici.

1978... București. 11 martie : 
Sorin cîstigă concursul re
publican de sală a] juniorilor 
de categoria a Ilî-a cu 1,95 m. 
Prima victorie importantă 
din „carieră"... Tîrgu Murei, 
6 mai : Sorin Matei cîstigă 
concursul republican de pri
măvară al juniorilor III tre- 
cînd prima mare graniță : 
2,02 m... Ploiești. 3 iunie : Cu 
o lună înainte de a împlini 15 
ani. Sorin rotunieste ta 15 cen
timetri progresul fată de sezo
nul trecut : 2.03 ni

1979 București. 2 decem
brie : După ce „urcase* Dină 
la 2,10 m în sezonul în aer li
ber. clasîndu-se De locul 
doi la campionatele juniorilor 
mari (deși era cu 3 ani sub 
limita de virstă). Sorin sare 
2.12 m la debutul indoor-ului. 
anuntînd Darea marele salt 
care avea să vină în...

1980. Constanta. 10 mai : 
concursul reoublican de pri
măvară al iuniorilor II. Sorin 
Matei sare 2,22 m (!). perfor
mantă egală recordului na
tional de seniori in aer li
ber. al lui Adrian Proteasa si 
mai bună cu un centimetru 
decît recordul iuniorilor mari 
al lui Liviu Maftsi. Cluj-Na- 
poca. 14 iunie : Sorin cîsti
gă campionatele școlare cu 
2,23 m. record de seniori, ju
niori I și juniori II. Pitești, 5 
iulie : campionul de tine
ret al tării adaugă un centi
metru recordului national 
la ..toate categoriile" : 2,24 m. 
Salonic. 6 august : 2.25 m si 
nrimul titlu balcanic 'de ju
niori) din carieră. Galati. 29 
august : Sorin Matei cîstigă

I

I
I
I

tini Io număr - cu ovul anumite obiecții, lată 
,Ce . . Dropun antrenorilor să osiste Io 

„colocvu.e lor periodice pentru o se pune de 
acord prlvnd •nterpretoreo articolelor de regula- 
ment...

CĂLĂRIE, in ULTIMUL NUMĂR oi Buleti
nului Federației inte naționale sint publicate 
noile clasamente europene, in care figurează și 
călăreții noștri Dumitru Velea, Mircea Neagu și 
Florin Stoica, toți component! al echipei Steaua 
Șl pregătiți de antrenorul Dumitru Hering. Este 
O recunoaștere o bunei comportări în concursu
rile internaționale la care ei au luat parte in 
ultimo vreme și în care au demonstrat că stau 
alături de așii călărie! continentale • LA RE
CENTUL concurs internațional de la Gera 
(R.D G ) sportivul nostru Florin Stoica o primit 
roDiplomo de onoare* pentru cel mai bun ,,teh
nician* le întrecerile de obstacole. Ne amintim 
câ tot acolo, anul trecut, Mircea Neagu a rea
lizat o săritură record pentru echitoțio noastră 
(2.05 m} >n proba de forță

HANDBAL, „trofeul carpati* a fost ex
celent organizat la Timișoara — aceasta o fost 
opinia tuturor oaspeților prezențl Ic mareo în
trecere tradițională. Firește, pentru crearea celor 
moi bune condiții și-ou adus contribuțio nenu- 
mârați oameni, dor dintre ei ni s-o părut că 
s-o. detașat dr. ing. Constantin lude, antrenorul 
diviziono'el „A* Politehnica Timișoara. De dimi
neața pină seara o răspuns cu o admirabilă so
licitudine tuturor celor core aveau cevo de re
zolvat ajutoarele sole fiind actualii șl foștii Ju
cători oi iul „Poli*. Felicitări I • O INIȚIATIVA 
LAUDABILA. Vineri, In ziua liberă o „Trofeului 
Carpati*. echipele participante s-ou deplasat In 
diferite localități - urbane și rurale — ale jude
țului; jucînd cu formoțlîle de acolo șl susținind

opal demonstrații. Primo echipă o României o 
evoluat Io Vizejdia. U R.S.S. Io lugoj, R O G 
Io Jimbolio. S.U.A. Io Slnnîcolaul Mare. Suedia 
Io Recoț ți România B Io Periam Mii de spec
tatori ou osisto. Io meciuri ți Io demonstrații, 
au aplaudat echipele oaspete, l-ou cunoscut ți 
l-au admirat pe marii oerformeri oi arenei hand
balului. * LA TURNEELE FINALE ALE IUNIORI- 
LOR, de Io Pitești, cu tost evidente preocupările 
jucătorilor șl antrenorilor pentru o cit mai buna 
„ieșire Io rampă*. Nu aceiași lucru se oocte 
spune șl despre populorizareo ocestui important 
eveniment sportiv, în soeciol In rindurile elevilor 
pîteșteni. In tribunele Sălii sporturilor fiind pre- 
zenți, aproape în exclusivitate, doar sportivii par
ticipant!. A mol surprins neplăcut „imobilismul* 
tabelei electronice, cc șl faptul că decemorea 
titlului de ccmpiponă republicană Io junioare 
n-a beneficiat măcar de un marș sportiv Io di
fuzoare, defilarea sportivelor orot‘nd a olimbore 
de voie.

JUDO. LA FINALELE compionotelor 
cone individuale -ole seniorilor, om fost 
unul regretabil gest nesportiv : Troian 
(Dinamo București) o adus injurii unui 
fapt pentru care s-o propus suspendareo __
octivitateo competiționalo. • Cea moi frumoasă 
organizare a finalelor republicare de-o lungul 
celor 16 ediții a fost apreciată unanim aceea de 
îo Tg. Mureș. O mențiune specială se cuvine 
șefului sălii. Mihai Grebenișon. • Deși arbitra
jele Io finalele respectivi ou lest fără nici un 
cusur, unii ontrenori - ce-l drept, foarte pu-

republi- 
martorii 
Codree 
arbitru, 
lui din

B_—r^ZERVA in partido cu Dinamo, 
(- orul)'°do',o pauz° cî,e''° s'°'vi 

mzL °' d<î numo‘ ” oni »• lunrătote,Vagii Nostosc, l.tulorizot curajos de antrenorul 
trun «'meneo meci. Tirărul a jucat 

Ti .M. ’ ™arc:nd S' Punctele victoriei. Bezuțcu 
' heliul” O* .bue ,OCmOi Pe Cel ™’e iuco ,n 

BONANTA Ct .■ d.* m°.,e ,nimusete I • O EMO- 
(IONANTA festivitate înointeo derbyului de du- 
Adrian l L.: Funoscutil mgbyștiAdnan Lungu. Mihoi Holban ș) Vasile Ion, de 
° Drimi’ fup® di" partea clubului ți

teri 'ni dB! unii dint” eei moi ,,neri i“F® 
ton Ol litoralului, centra titlul de „Maestru in-

eu cere ou fost dis-lemafiona' ol sportului*, 
tins* receot

din?^f - ADUNA? SA« NU ? La întrebarea 
din rubrica o-ecedento. federația ne răspunde 
Fâ. In cazul meciului cu Polonia, Io cerereo oas
peților s-o convenit să nu se cumuleze rezultatul 
ue >o rumoare cu cel de ■
bine. înțelegere să fie. dar... s-o cunoaștem 
noi. nu numol arbitrai orineioot

Str^'l^u1*. ™ENURilf DE ZGURA de 
Ștrandul tineretului din Capitala o început 
î^’Cîn ă ,iOrb° ' 'Ub,*°r" ’port“,ui 
iuco insă tenis., oe gazon fo-bo o crescut om 
ranJr°ife'’e9i'epei ce’°' ’« '"grijeoscă te-
tImI." rt? I e,nST P°r’tiene „ie
fie de «aJĂ"” ? 1 °ubl,co"5 o 'ot»9-a-

din njbrîco •)recedento,

cu cel de Io senioare. Foarte 
0

oe gazon larho o crescut

Io
so 

vor 
dlh

---------- . «..s.cruru, emerit tr
tubs olăturl de Henri Cochet înointeo ’s-mif>7atei 
W7eOr* dHoutota in „Cuno Parisului* J|n

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEX- 

PRES DIN 13 IUNIE 1984

FAZA I : extragerea I : 3 29 28 
17 14 9 ; extragerea a Ii-a : 11 30 
15 33 36 4.

FAZA a H-a : extragerea a 
IlI-a : 40 18 38 29 10 ; extragerea 
a IV-a : 33 42 6 17 25.

FAZA a IlI-a : extragerea a 
V-a : 29 12 3 23 13 10 30 28 : extra
gerea a Vl-a : 40 37 9 16 1 20 21 
15. Fond total de cîștlguri: 1.304.593 
lei.
• Miine are loc tragerea obiș

nuită LOTO, pentru care doar 
astăzi vă mai puteți procura bi
lete cu numerele preferate. In 
ziua tragerii, biletele se vînd nu
mai gata completate, avînd însă 
aceleași șanse de cîștlg. Cu va
riantele combinate și combina
țiile „cap de pod“ se pot obține 
ciștigurl cumulate, aceasta fiind 
si explicația numărului crescînd 
de participant! care ie preferă 
încercat) si dv ’
• O dată cu sosirea verii, în

cepe si sezonul unora dintre cele 
mai frumoase excursii peste ho
tare. organizate de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport. Mii
ne pleacă !n R.P. Polonă un 
prim grup, de 30 de persoane, 
format din cistîgâtorîi de excursii 
la sistemele Lota și Pronoexpres.

titlul de cafl 
al categoriei H
2.27 m. cel mH
mondial al iurH 
goria a Il-a. nH 
rile vedete dH 
bei nu sărise H 
m. ■

1981. București 
doar 2.10 m txH 
tiu de campion® 
recidiva unui® 
șold, care va a® 
bănuite. Sezon® 
ber e Comoro® 
concurs Dește 9 
gust. la Debr® 
.Gurile rele" k i® 
sidere ..teFfftir®

1982. Pitești. I 
sfîrsit. ..ieșirea®
2.28 m. record I 
de juniori ,-r.ari.l 
metru de cel ml 
românesc în | 
Iută (2.29 m A| 
in sală. în 1980)®

1983. g^euresl 
conciirs^B-.uni I 
caoătă strălucire! 
mei sărituri de 1 
de un atlet romi 
imnlinit 20 de 1

1984 Bucureștii 
elevul lui GH 
cîstigă titlul 1 
sală cu 2.32 m.l 
metru Dește rel 
cu citeva zile I 
legul lui de geil 
stantin Militaru 
mai : orimul stl 
lui. Ia ..Narod 
2,31 m. nou reci 
ber. I

...București. 9] 
Sorin Matei a lăJ 
neclintită. stacil 
la 2,32 m si anoil 
sărit cu o ftimăl 
neste proprja-i I 
2.37 m. recoVd el 
lueta fragilă se 
sunra barei, dar 
este încă o reci
mină la București 
viitoare. Craifhq 
minteste cuvinte] 
gan Tancici, cel n 
nician al flon-i 
Matei are picior 
mondial",..

După articolul „CI 
ci ei- și-au devansa 
Capitală® (,.Sportul*] 
C.S.Ș, Tg. Mureș n 
scrisoare, din care 
s de acord cu ce J 
micii săi tenismani, 
gumente care, cum 
nu stau în picioare.' 
semnată de dired 
prof. Ioan Burcă, se 
tre altele: -Ha
făcut aprecieri «en 
vîre la rezultatele s 
de tenis de cfn?p. 
nartîcfpărif unui ®n 
levi sport^L preren 
desfășurat recent la 
Ne îndoim ci •ova? 
Burcă cunoaște 
obținute de ejeHg 
cursul de
Să ne
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In turneul de polo de la Varna

ECHIPA NOASTRĂ PE LOCUL SECUND ,
• După un start slab, o creștere sensibilă

La a patra sa nartiiipare la 
un turneu international în a- 
cest an echina națională de 
polo a ocupat (din nou 1) locul 
al doilea. De această dată, la 
„Cupa televiziunii bulgare" de 
la Varna participarea a fost 
mai largă, cu sade selecționa
te la start, comnetitia nrezen- 
tînd. in final, următoarea ie
rarhie : 1. Ungaria 9 p. 2-
România 8 p. 3. Grecia 8 p. 4. 
Bulgaria 7 o 5. Cehoslovacia 
5 p, 6. Cuba 3 p. 7 Polonia 
2 D.

Poloistii noștri au întilni*. in 
ordine. formațiile Greciei 
(6—6). Cubei (6—7). Unga-

UN REMARCABIL SUCCES
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AL GIMNASTICII RITMICE
La Feldkirch, in Austria a 

avut loc un concurs internatio
nal de gimnastică ritmică (iu- 
nioare). la care au participat 
sportive din nouă tari. între 
care si România.

Reprezentantele tării noas
tre. Petruta Dumitrescu. 
Florentina Butaru. Daniela 
Saulea, au repurtat un frumos 
succes, ocupînd locul doi în
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at~ dv. s-au 
live cu pri- 
eției noastre 
rin prisma 
lăr de 8 e- 
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București", 
tșul director 
tate’.e REALE 
săi Ia con- 
5i la

clasamentul pe echiDe (în
urma Ungariei 75,30 o). cu
74.60 D.

In finalele pe obiecte Pe-
truta Dumitrescu s-a clasat 
oe locul I la măciuci (19.95 pi 
si minge (19,20 p). iar la in
dividual compus pe locul 
doi cu 37.60 d (în urma repre
zentantei Ungariei Andreea 
Sinko, cu 38,00 p). Un me
rituos loc trei a obținut Flo
rentina Butaru în proba de 
minge.

riei (10—8) Cehoslovaciei 
(17—12). Bulgariei <8—3). 
Poloniei (12—10). După cum 
se observă, după prima zi 
(turneul a fost solicitant, cu 
două reuniuni zilnice) echi
pa României avea doar un 
punct sore a recupera apoi 
spectaculos, fiind foarte a- 
oroape de cistizarea întrecerii 
dar depășită In clasament 
de Ungaria, căreia fi ad
ministrase singura tafrinzere 
din competiție— -A» •ier- 
dut trei puncte iu fata unor 
adversari pe care ii iavin- 
sesem Har la Tbilisi — ne 
spunea antrenorul Gteeorțhe 
Zamfir eseu (celălalt tehni
cian al lotului este Dinu Po- 
oescu). De vină an fust tra
tarea eu superficialitate de 
către jucători a acestor iutil- 
niri. ratările tu lanț din mul
te situații de superioritate si 
ehiar din lovituri ie h < a 
Echipa a marcat apei o creș
tere sensibilă, mpbilizrsdo-se 
la nivelul optim, anlietud tac
tica impusă, mai ales eu Unga
ria. Iar totul a ieșit tu aceste 
condiții bine si chiar foarte 
bine, ariiiad eă poMsta •OA- 
tri au resurse să revină ia 
nteteeul fruntaș ai sporto» 
ea mingea pe ană*. In pri
vința lotului folosit, am reți
nut faptul că dintre cei doi 
debutant! Duralet d Ghitâ. 
primul s-a dovedit mai ntn in 
special in apărare Unul din
tre oamenii de bază. Serbau 
Popescu, s-a accidentat la 
antrenament si nu a pu
tut fi întrebuințat Remar- 
cări : Simian care a apă
rat foarte bine Cort râs. reve
nit excelent dană două luni 
de Întrerupere datorită acci
dentării. Moieeanu — ambii 
mai ales în apărare. E Io
nesco.

G. H.
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DRUMUL CU „5 OBSTACOLE" I
(Urmare din pag 1)

în parametrii orevăzutl. Par
ticiparea la aceste puter
nice concursuri a constituit o 
.fereastră deschisă" sure ce 
trebuie să mai facem pentru 
că, recunoaștem. mai sînt 
încă multe lacune.

— V-as propune eîteva a- 
precieri pe probe, avind in ve
dere diversitatea discipline
lor eare converg, totuși, 
un... punetaj comun.

— Pentatlonul modern 
sportul celor 5 sporturi, 
solicită o pregătire la fel de 
bună în discipline diferite ca 
gen și modalitate de pregăti
re. Deci, călăria. In an
samblu. o comportare aproape 
de ceea ce ar trebui, dar se 
impune un lucru si mai atent 
tinînd seama că sportivul se 
acomodează cu calul abia 
cu un sfert de oră înaintea 
startului. Pentru noi. 
tul nevralgic l-au 
tuit combinațiile la ___
spre exemplu. Gheorghe Ma
rian a avut cîte o _oprire 
fiecare concurs. 
impune si o Îmbunătățire 
tehnicii săriturii. Cea _
doua probă, scrima, disciplină 
in care poți lua puncte de la 

constituit o- 
care ne-am 
atenția, a- 
vizibile. Mai 

i altele ca

stire

este 
care’

ounc- 
consti- 

care.

____ la 
Evident, se 

a 
de a

adversari, 
biectivul 
îndreptat 
cumulările 
rămîne. __ _____
sportivii să capete mai multă 
încredere în forțele proprii, 
să nu ezite în declanșarea

a i 
sore 
toată 
fiind 

printre

atacurilor. La tir s-au obtinut 
cifre în iur de 195 o (Țintea. 
Marian), care reprezintă un 
punctai competitiv dar li 
se cere mult mai multă con
stantă. La natatie. datorită

calităților sportivilor noștri, 
nu ne-am propus prea multe 
deocamdată. dar rezultatele 
confirmă că va fi o probă de 
bază. în sfîrsit crosul con
stituie. se poate spune, punctul 
forte, cei trei manifestind o 
valoare bună spre foarte bună, 
în concursul din Italia, spre 
exemplu echipa noastră de 
iuniori s-a situat oe locul 
5 între 18 reprezentative de 
seniori. Așadar. promisiuni 
oe care le dorim transformate 
în certitudlnL

— Ne-ati vorbit despre va
loarea de ansamblu. dar am 
dori si eiieva referiri mai 
concrete.

— în orim-olan s-au situat 
deci. Gheorghe Marian. Lu
cian Țintea si Dragos Pătrui 
dar ta aDrooierea lor se mai 
află Dan Groza. Eugen Virag. 
Laszlo Horga sa în ceea ee-i 
ori veste oe „lideri", trebuie 
să spunem că au nevoie de mai 
multă constantă de mai mul
tă mobilizare si încredere 
ta forțele lor. pentru că 
au resursele necesare. Au do
vedit-o oină acum la tir 
(Marian. Țintea Pătrui) 
Înot (Marian), călărie (Țin
tea). cros (Pătrui) dar au 
rămas si restantieri. deocam
dată In punerea ta valoare a 
oosibilitătilor lor la înot si 
scrimă (Țintea. Pătrui) si 
chiar la cros. Am Încheiat o 
primă etapă a pregătirilor 
prezenta la concursurile amin
tite fiind extrem de uti
lă. Rămîne ca ta perioada ur
mătoare să intensificăm ore- 
gătirea. astfel ca la cam
pionatul mondial să atin
gem vîrful de formă. Pină a- 
tunci. însă, ne așteaptă o mun
că intensă si serioasă
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DE DRAGUL CONTESTAȚIEI?
Chiar dacă cei 8 sportivi de la 

C.S.ș. Tg. Mureș „știu să țină 
racheta în mînă" — ceea ce este, 
firește, puțin pentru elevii unei 
unități de performanță —, pozi
țiile lor în clasament nu sînt nici 
pe departe cele menționate in 
scrisoarea eu pricina. Ele sînt 
mult inferioare. C.S.Ș. a folosit 
ca sursă de documentare NU cla
samentele LA ZI ale F.R. Tenis, 
ci pe acelea din anul competițio- 
nal 1982 1 In ceea ce privește in
vocarea unul ioc 3 ocupat de 
Ruxandra Cîmpian la „Cupa Tex- 
thlștilor" drept „criteriu- de pro
movare în lotul național ( 7 1), e- 
roarea de apreciere nici nu mal 
trebuie comentată, federația avind 
cu totul alte criterii.

Nici unui din cei 8 sportivi de 
la C.S.ș. Tg. Mureș nu s-a cali
ficat pentru turneul final (pri
mii ») în acțiunea de selecție la 
care ne-am referit, deși 11 s-au 
oferit destule șanse, din moment

ce a fost folosit sistemul „dublu 
k.o.“ ' (un concurent părăsește 
competiția numai după ce a pier
dut două meciuri). Nu este, însă, 
cazul elevilor C.S.Ș. Tg. Mureș, 
deoarece ei au ieșit din concurs 
mult prea timpuriu și la scoruri 
foarte severe.

Conducerea C.S.Ș. Tg. Mureș 
consideră oare că locurile 27 (cel 
mal „bun”) și 119 (cel mal slab) 
din ultimele clasamente ale fede
rației fi recomandă pe tinerii te- 
nlsmanl pentru lotul național 2 
In ceea ce ne privește, conside
răm că NU 1

Tn privința „analizei mal atente 
a situației reale" și a aprecițri- 
lor „corespunzătoare* la adresa 
nivelului activității din această 
secție, considerăm că ele trebuie 
făcute chiar de conducerea C.S.Ș., 
eu atît. mai mult eu cit, în ju
dețul Mureș, tenisul este discipli
nă nominalizată la nivel Interna
țional.

0 ASCENSIUNE GREVATĂ DE „SCURT CIRCUITELE" PRIMĂVERII
Vă mai amintiți sub ce aus

picii a luat startul Politehnica 
Iași ta anul competițional re
cent încheiat 7 Scăpați de „ma
rile emoții* ,‘e campionatului 
precedent, „alb-albaștrii- ple
cau la drum fără Cesiea, Ro- 
raOă II (la care se renunțase, 
echipa fiind tatr-un proces de 
reconstruire) și fără Nemțea- 
■u (transferat la Dinamo). A 
mai apărut și criza conducerii 
tehnice, astfel că atmosfera de 
nesiguranță și incertitudini s-a 
amplificat. .Corul pesimiștilor" 
pronostica ieșenilor nici mai 
mult nici mai puțin de 8 punc
te ta tot sezonul de toamnă. 
Deci, retrogradarea era dată ca 
sigură, prognoză refuzată Insă 
categoric de .trioul" lanul — 
Simirai; — Bordeianu (coman
damentul operativ al echipei), 
de nucleul din .vechea gardă" 
(Bara Urm. Astea. Cîocirtan, 
Florean. Cioaca), ca și de re
prezentanții «noului tal" — 
Pavetioe, Sertov, Sigmirean, 
Biro I etc. Așa s-a născut o- 
biectivul care avea să-i uimeas
că pe unti — plasarea Politeh
nici ia prima jumătate a cla- 
r fratelui. Ceea ce. după 
cam se știe, s-a si realizat !

în mod cert, acest loc opt a! 
ieșenilor, reprezintă, ta ansam-

l
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8. POLI
• A realizat 

cău ți Steaua,

IAȘI 34 12 10 12 32-36 34
26 de puncte acasă (a pierdut cîte două cu S. C. Ba 

______________  cîte unul cu Dinamo, F. C. Bihor, F. C. Olt și Uni
versitatea Craiova) șl a obtinut 8 puncte Sn deplasare (două cu Uni
versitatea Craiova, cîte unul cu Dunărea C.S.U., S. C. Bacău, C. S. 
Tîrgoviște, Rapid, Petrolul șl Sportul studențesc).
• Cel mai bun loc ocupai : 4 — între etapele o 9 c și a 14-c ; 

cel mal slab loc : 13 - etapa a 28-a.
• Gelgeterii echipei : Sertov 8 goluri. Pave Hue 7, Florean 5. Cioacă 

3, Lc’o și Burdujan - cîte 2. Ciocîrlan. Cănânău, Ursu, Biro I și Gheor
ghiu - cîte unul.
• Jucători folosiți : 23 ; Bucu, Ursu șl Cioacă - cîte 33 de meciuri. 

Anton, Paveiiuc și Florean — cîte 32, Sigmirean 30, Cânânâu 29» 
Sertov 27» Gheorghiu șl Ciocîrlan - cîte 25, tale 23, Biro I 18, Mun- 
teanu 15, Simioncș 12, Burdujan 11, M. Radu 6, Mozilu 5, Topolînskî 
Do hot 3» Agochi 2, Bondoc și Stafie — cîte unul.
• Cartonașe roșii : Biro I (etapele a 13-a șl a 16-a).
• Cartonașe galbene j 28 : cele mal multe : Sertov și Sigmirean 

cîte 6.
• A beneficiat de 7 lovituri de la 11 m : 6 transformate (Paveiiuc 

Burdujan 2), una ratată (Burdujan) î a fost sancționată cu 2 aenol- 
tyuri • unul transformat, celălalt ratat.
• A expediat 324 de șuturi, dintre care 133 pe poarta.

\\xxw\\\\\\\\x\\x\xx\

rănilor", completele fericit cu 
coloratura și iuțeala jacului 
imprimate de cei tineri, în 
frunte cu Paveiiuc.

Adinctad analiza, vom vedea 
că sezonul din toamnă a pla
sat echipa (ce tur de forță a 
avut ea. ce mare surpriză a

Un careu de patru fundafi ieșeni (tricouri in dungi) neutralizează 
intențiile ofensive ale dinamovistului Movilă Foto : D. NEAGU

blu, un ușor progres, pe 
drumul competitivității echi
pei. care a urcat cu două 
locuri mai sus față de poziția 
ocupată la finele campionatului 
1982/83 ; atunci, cu —2 Ia «ade
văr*, acum cu zero și cu un 
număr mai mare de victorii la 
activ, lucru nemaiintlmplat cam 
de prin 1970 — după cum o 
declară fostul jucător al echi
pei din Copou, Vasile Unul — 
azi președintele clubului ; un 
ușor progres determinat de se
riozitatea și maturitatea «vete-

furnizat la Craiova !) foarte a- 
preape de poziția a cincea (a 
fost chiar pe locul patru) $1 cu 
un +4 la .adevăr*. Spiritul de 
echipă, disciplina tactică, d»- 
rtata de autedepășire au fost 
panctclc forte ale formației țe
pene. relevate pregnant ta me
ciurile de .afară" cu Rapid ți 
Petrolul — remize ta numai 10 
jucători ! Dar .primăvara ieșe
nilor* s-a siteat te polul opus 
(s-au cedat cinci puncte pe te

4,

4.
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ren propriu și s-a adus doar 
unul singur din deplasare !). 
Intr-un fel, recentul sezon a 
semănat, din păcate, cu turul 
campionatului 1982/83. Ca și a- 
tunci, acum abia s-au adunat 
opt puncte în 12 etape. Astfel 
s-a... subțiat „capitolul realiză
rilor".

Explicații ? Factorii respon
sabili aduc în discuție, pe de-o 
parte, greutățile iernii din a- 
cest colț de țară, care a impie
tat enorm asupra continuității 
pregătirilor după turneul din 
Italia și Iugoslavia (terenuri 
înghețate, zăpadă abundentă), 
iar pe de alta cedarea pasului 
la ritmul și întreruperile obiec
tiv justificate ale campionatu
lui. Nu se omite însă faptul 
că Politehnica este datoare să-și 
analizeze bine „scurt-circuitele“ 
primăverii, provocate fie dc 
marile ratări în jocurile de a- 
casă (vezi meciurile cu Steaua 
și Sport Club Bacău, mai ales), 
fie de lipsa de forță la mij
locul terenului, pentru „ținerea 
ta distanță" a adversarului, fie 
de insuficienta cunoaștere a 
„lecției jocului" de acasă in 
condițiile apărărilor aglomerate. 
Și, poate, 1a mijloc a fost vor
ba și de • ușoară scădere a 
ceea ce numim „maximă mobi
lizare", ceea ce poate însemna 
«L_ automulțumire. Toate la 
un loc au grevat, in mod si
gur, asupra frumoasei ascensi
uni începute în toamna lui ’83 
șl care a scos la iveală resur
sele reale ale unei formații a- 
flate și acum ta reconstrucție.

Stelian TRANDAFIRESCU

„TR1C0L0RII" JUNIORI 

ÎN ÎNTÎLNIR1

CINE MAI ADUCE
COPIII LA... RAMPĂ?
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INTERNATIONALE
In lunile unnâtoare. eele trei 

selecționate de juniori ale Urii 
noastre vor susține mal multe 
partide amicale InternaționaJe.

L’.E,F„A. T5, Prima eenipâ de 
Juniori va pa.riietpa ia tradițio
nalul „Turneu Prietenia*, eompe- 
dție organizată în acest an de 
federația ungară. Datele de des
fășurare: »—ri iulie. Echipa 
noastră va face pane dintr-o 
grupă alături de selecționatele 
Ungariei. Poloniei $1 Cubei. In 
toamnă 01—23 octombrie), ace
eași selecționată va efectua un 
turneu de două jocuri In R.D.G.

U.K.F.A. >»«. O lună august în
cărcată de meciuri pentru aceas
tă echipă. Intre 15 si 17 august 
— turneu în Uniunea Sovietică, 
apoi, intre 22 $1 24. o deplasare 
pentru două meciuri ta Polonia 
ta sfirșit. Intre 2S si » un alt 
turneu O jocuri) tn R.D.G.

U.E.F.A. *37. A treia selecțio
nată. cea mal mică, are si ra 
pe agendă eîteva meciuri. Un 
prim turneu tn Uniunea Sovieti
că. intre 27 și 29 septembrie, si 
un al doilea ta Polonia. între 17 
și 19 octombrie.

în ultima parte a anului vor 
mai apărea șl alte Intnnlri pen
tru toate selecționatele si e foar
te bine să fie cît mal multe, 
pentru că numai în acest fel ti
nerii „tricolori" vor căpăta expe
riența necesară abordării cu suc
ces a meciurilor oficiale pe care 
le vor susține. Si, ajungînd la 
acest caoitol, trebuie să spunem 
că U.E.F A. a făcut o... inversare 
a modulul de desfășurare a com
petițiilor oficiale rezervate juni
orilor. Astfel, de anul viitor, 
Campionatul european I se va 
iisnuta din doi in doi ani. iar 
Campionatul european II tn fie
care an. Se impune, așadar, ca 
oroeramul celor două selecțlona- 
•e U.E.F.A. să fie Întocmit cu « 
mai mare atenție.

Ir. tr-o duminică însorită, la 
mattaeul fotbalistic al Reghl- 
■rtui, pe frumosul stadion eu 
razoc catifelat, de Ungi Păr
eai orașului. 1-Mn retatUnM 
pe unti dintre toști! echipieri 
al A^-A^ulul. Pe varodl (vă 
reamintiți ee activ era ea 
mijlocaș I). azi antrenorul di
vizionarei . B" Avintul t>e 
,,goal-keeper"-ul Vunvulca, pe 
Ptnzaru (redivivus tn postul 
de... Jibere"). Monoki. Un- 
ehlas (stfip de nădejde al 
formației din Reghin) si pe 
Bajnai. aceiași, virtuoz, care 
știe să tacă de toate In te
ren.

Dar nu despre aceștia ne-am 
propus sâ vorbim ta rfndurile 
de fată, ci despre... piticii 
Reghinului, „aduși la rampă" 
tatr-o repriză de 15 minute. 
In timpul pauzei meciului se
niorilor. Atunci. 24 de jnlnl- 
fotbaliști*, echipați foarte 
frumos, cu trioourl adevăra
te, cu jambiere adevărate, cu 
ghete adevărate au încins 
„un meci" sub supravegherea 
tinârulu! lor antrenor Bela 
Boite — fost jucător al Avin- 
tulul. Era o adevărată ta- 
cfntare să-l privești pe acei 
puștani, multi dintre ei cu 
frumoase calități — unii eu 
ruperi de ritm ă la Cămătaru, 
alții cu driblingul de finele 
al lui Gabor sau clrtu cu 
„expoziția" lui Ucătuș, iar 
alții cu alura In joc a lui 
BSlSnl sau Costicâ Ștefănes- 
cu. Această simplă demon
strație ne-a convins de inten
țiile lăudabile ale Reghinu
lui. in al cărui ..rezervor" e- 
xlstă destul material uman de 
bună calitate.

Responsabilul „pepinierei" 
ne spunea că începutul a fost 
făcut în anul acesta (el por
nind la drum cu vreo 40 de 
oopii). că asociația sportivă a 
alocat suficiente mijloace 
materiale pentru reușita in
struirii micilor fotbaliști că

selecția va continua si în 
vară, că demonstrația (la ca
re asistaseră peste 5 000 de 
spectatori, tndntați de „re
priza" celor mici) este obli
gatorie. ori de cite ori senio
rii joacă acasă si. dacă, bi
neînțeles. timpul este prielnic.

„Aducerea la rampă" a vii
torului fotbalului, lată o 1- 
nitlativă bună a factorilor de 
decizie al divizionarei „B" A- 
vinlul Reghin si cu Implicații 
pozitive, in perspectiva crește
rii micilor jucători. Fiindcă, 
să nu uităm, jocul (sau ioaca. 
dacă vreți) in fața miilor de 
spectatori ti ajută pe copii, 
ii stimulează. 11 obișnuiește 
eu atmosfera tribunelor. ii 
descătușează — pentru mai 
tirziu — de inerentele com
plexe.

Am aflat că și la Sticla A- 
rlețu9 Turda un mare șlefuitor 
de talente (Francisc Fabian, 
cel care a dat primei scene 
a fotbalului românesc destui 
jucători de valoare — cum ar 
fi Ion Ion. Ștefan Popa si 
alții) descoperă micile talente 
și apoi li aduce pe piticii se
lecționați — echipați frumos 
— să joace ta fața publicului 
local Și cînd ne gîndim că 
Bucureștiul se Înscria Ia loc 
de frunte la acest capitol al... 
piticilor. Cu multi ani în ur
mă. la obișnuitele cuplaje de 
pe stadionul „23 August" (si 
nu numai pe acest teren) ze
cile de mii de spectatori 
bucurestenl urmăreau cu ma
re plăcere echipele de pitici 
ale divizionarelor „A". îr.cu- 
rajîndu-le. aplaudindu-le. Cu 
multi ani in urmă...

...Acum. Reghinul și Turda, 
două orașe ale tării (si poate mal sint eîteva), aduc 
„copiii ia rampă". Cine se 
grăbește să le urmeze exem
plul ?

s. ut.



JUNIORI ROMĂM ÎNVINGĂTORI I 
ÎN TURNEE DE TENIS |

în ultimul timp, mai multi ju
niori români au participat la I 
turnee internaționale de tenis în ■ 
Ungaria, R.D. Germană și Italia, 
într-o companie deosebit de va- I 
loroasă, întrucît la circuitul din I 
Ungaria au fost prezente mai ■ 
multe tenismane din Cehoslova
cia, reprezentanta țârii noastre, I 
Daiana Samungi, s-a impus în I 
două finale de simplu, cîștigînd ■ 
și la dublu împreună cu colega 
de club (Dinamo București) Co- I 
rina Taloș. Samungi a contribuit, I 
de asemenea, decisiv la ciștiga- 1 
rea de către echipa Romârdei a - 
întîlnirilor cu formațiile Cebo- I 
Slovac:ei și U.R.S.S. Iată rezulta- | 
te'.e finalelor care le-au ciștigat 
tinerii noștri tenismani: a

NIYREGYHAZA : Daiana Sa- I 
mungi-Adamkova (Cehoslovacia) | 
6—1, 7—5; Samungi. Taloș-Briu- 
kova, Cern'șeva (U.R.S.S.) 6—2, ■

BUDAPESTA : Samungi-Adam- | 
kova 7—6, 6—2; Samungi, Taloș- 
Briukova, Cemîșeva 6—3, 6—1. I

EGER : România (Samungi, I 
Taloș) 2—1 și 5—1 cu Cehoslova- I 
cia. 5—1 cu U.R.S.S.

ERFURT (R.D. Germană): Teo- I 
dora Tache — Ileana Trocan 6—2, I 
6—3. I

SANTA CROCE (Italia): Mih- 
nea Năstase — Moreno (Mexic) I 
6—3, 6—3: Năstase. Bavelas (Gre- I 
cia) — Lemaitre (Belgia), Moreno ■
6— 4, 6—2.

florența: Năstase. Bavelas I 
—Devide. Gapelloni (Italia) 6—7, I
7— 6, 7—5. 1

IVAN LENDL ÎNVINS ! '
LONDRA. O surpriză de mari ■ 

proporții a dominat ziua a doua I 
a întrecerilor tradiționalului tur- ■ 
neu tenisistic de la Queen’s: re
centul cîștigător al ,,Roland Ga- I 
rros“-ului, cehoslovacul Ivan I 
Lendl, a fost eliminat în două ■ 
seturi (5—7, 3—6) de un jucător 
necunoscut, americanul Leif Shi- I 
vas! ?

BELGIA IUGOSLAVIA 2-0 (20)
Disputata pe stadionul Felix 

Bollaert din Lens, in fața a 40.000 
de spectatori, partida Belgia — 
Iugoslavia a plăcut prin angaja
mentul ambelor echipe, prin al
ternarea contraatacurilor, prin 
viteza de joc. După un început 
de tatonare de ambele părți, pri
ma acțiune spectaculoasă o no
tăm In min. 4 la poarta iul 
Pfaff, cind 'Halilovlci a irosit o 
bună acțiune personală. In re
plică, trei minute mal tîrziu, 
Ceulemans are o bună situație de 
gol la o pasă trimisă de Van
denbergh. Treptat belgienii devin 
tot mal insistent!, tinănil Scifo 
„filtrează* numeroase baloane la 
mijlocul terenului unde acțio
nează ca un internațional expe
rimentat. Astfel, Ir. min. 10. n 
pune in bună poziție de șut pe 
Ceulemans. dar Gudelj îl con
trează intr-o excelentă situație. 
Cu toate că iugoslavii șutează 
mai mult la poartă, loviturile lor 
nu au precizie si nici forță. Și, 
in min. ri, scorul este deschis 
de echipa Belgiei. net superioară 
la toate capitolele : VANDEN-

BERGH a șutat puternic de la 
marginea careului, balonul întîl- 
nește piciorul fundașului Katanec 
și Simovici este .bătut de traiec
toria balonului.

In min. 45, în urma unui cor
ner, debutantul GRt)N expediază 
balonul, cu capul, în colțul lung 
și 2—0, scor care nu se va mo
difica în următoarele 45 de mi
nute. _

Arbitrul Erik Fredrikson (Sue
dia) a condus formațiile :

BELGIA : Pfaff — Grun,
Greef, Clijsters (min. 35 
brichts), De Wolf — Seif o, 
dereycken, Vercauteren —

De 
Lam- 
Van- 

------—-------- — Ceu
lemans. Claesen, Vandenbergh.

IUGOSLAVIA : Simovici — N. 
Stojkovici, Katanec, Zajec. Had- 
zibeghici, Gudelj, Bazdarevici 
(min. 60 D. Stojkovici), Șestid, 
S uși ci — HalUovid. ZI. Vujovici 
(min. 78 — Tvetkovici.

CLASAMENTUL GRUPEI
1. Belgia 1 1 0 0 2—0
2. Franța 110 0 1—0
X Danemarca 10 14 0—1
4. Iugoslavia 10 0 1 0—2

2
2 
0

FOTBALIȘTII NOȘTRI DEBUTEAZĂ AZI
(Urmare din pag. 1)

Programul de azi
Gr. a ll-a: R.F. GERMANIA PORTUGALIA,

la Strasbourg (ora 18,15)

o egalitate — 2 înfrîngeri,
egalitate — 4 înfrîngeri, gola-
vor alinia astăzi :

K. H. Forster, Stielike,

GRUPELE TURNEULUI

OLIMPIC DE HANDBAL
TOKIO. Federația Interna- • 

tională de handbal a stabilit I 
cele două erupe ale turneului • 
olimpic masculin de la Los 
Angeles : grupa „A" ; Iugo- I 
slavia. România. Elveția. Is- | 
landa. Japonia, Algeria : grupa 
„B“ : Danemarca. R. F. Ger- t 
mania. Suedia. Soania. Coreea I 
de Sud si S.U.A. »

TELEX • TELEX
BASCHET • Turneu internațio

nal masculin la Akita (Japonia): 
Iugoslavia — Japonia 76—66 (45— 
28), Universitatea Arkansas (SUA) 
— R.P. Chineză 77—73 (35—40)

lupte • Competiția de lupte 
libere desfășurată la Palermo, în 
Sicilia, s-a încheiat cu succesul 
reprezentativei Canadei, care a 
totalizat 50 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Italia 43 p, 
Ungaria 31 p și Polonia 11 p.

RUGBY o La Dunedin, în No
ua Zeelandă, echipa Franței a 
întrecut selecționata provinciei 
Otago cu 21—10 (3—10!). Pentru
învingători au înscris: Andrieu, 
Sanz și Lacans — încercări, La
porte — un drop, o lovitură de 
pedeapsă și o transformare.

ȘAH • în turneul internațio
nal feminin de la Budapesta, 
după 13 runde se menține lide
ră Irina Levitina (URSS), cu 9 p 
(1). Eugenia Ghindă (România), 
care a pierdut partida din run
da a 12-a, cu iugoslava Petrovici. 
se află pe locul 6, cu 5 p și 3 
partide întrerupte

VOLEI ® Turneul internațional 
masculin de la Sao Paulo s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
Braziliei — 10 p, urmată de for
mațiile Cubei — 8 p. Poloniei — 
6 p. Iugoslaviei — 4 p, R.P. Chi
neze — 2 p și Argentinei — 
zero p. în ultima zi a competi
ției s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Brazilia — Cuba 3—1 
(16—14, 18—20, 15—11, 15—12): Po
lonia — Iugoslavia 3—2 (9—15,
K 15, 16—14, 15—5. 15—11); R.P. 
Chineză — Argentina 3—0 (15—11, 
15—11. 15—10).

I 
I 
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I

tislava sau de a recurge la o 
altă formulă pentru 
tracararea puternicului 
dillo. 
siv al 
cestea 
ultimă 
anunțăm 
nitivă l _ 
Dresie de cronicar.

In această situație sint si 
cronicarii spanioli. Carasco 
continuind să fie un semn 
de întrebare în cadrul ,.ll“-lui 
anuntat în nrinciDiu. Reve
nind la întrebarea reno-teri
lor spanioli în Drivinta in
tensității si asorimii pro
babile a jocului, să subliniem 
faptul că uvertura „finalelor" 
a oferit un exemplu negativ, 
am SDune. In comentariile 
apărute despre meciul Franța 
— Danemarca se scrie în le
gătură cu arbitraiul : „Este 
uimitor faptul că un meci de 
o asemenea factură, de o ase
menea intensitate, virulență și 
de o asemenea violență nu a fost 
temperat cu cartonase "albe- 
ne, caz în care arbitrul vest- 
german Roth nu ar mai fi a- 
vut poate ocazia de a recurge 
și la cartonașul roșu". în orice 
caz. bilanțul meciului, adi
că accidentarea gravă a lui 
Simonsen, entorsa lui Le Roux 
(indisnonibil cu certitudine) 
si gestul inadmisibil al lui 
Amoros care l-a făcut k.o.. cu 
capul. pe adversarul său 
direct, sînt o premisă nu toc
mai plăcută pentru duritatea 
acestui turneu final.

Echipa noastră 
nuat pregătirile, 
nul din Feyzin. la 
Chasse sur Rhone, 
cu un gazon mult mai bun de- 
cît cel din anronierea hotelu
lui. S-a lucrat intens, in cursul 
după-amiezelor. toate antre
namentele fiind nrecedate de 
altele — de condiție fizică — 
în cursul dimineții.

în vestiarul de la 
.Lucescu a subliniat 
tanta acestui start și 
bit. ne larg, desore toate amă
nuntele legate de ritmul de 
viată, de odihnă, de lucru, în 
cadrul unui turneu final de trei 
meciuri. amintindu-le tutu
ror 
la 
tele 
nic. 
cheiat 
modern, la ora actuală, nu mai 
noate prezenta notatii deo
sebite Ia capitolul tehnică i la 
cel psihic, unde s-au atins 
trepte superioare, neste care 
nu poate trece nici Maradona. 
Astăzi, succesul are ca sursă

principalul 
spaniolilor.

presupun
oră si nu am vrea 
i o formație < 
printr-o simplă

con- 
Gor- 

ofen-atu ,
Toate a- 
miscări de 

i să 
defi- 

im-

si-a conți
ne stadio- 
10 km de 
un stadion

Feyzin, 
impor- 
a vor-

amintindu-le
„experiența Guadalajara**, 

care se adaugă 
acumulări de 
tactic, psihic 

spunînd :

nenumăra- 
ordin teh- 
etc. A în- 

„Fotbalul

OTBAL
•meHdwtne'

4—4. Cu citeva 
urmă, Costa Rica a dis- 
2—1 de Fortuna Diissel-

• în semifinalele turneului echi
pelor de tineret de la Bangkok 
(meciuri tur) : U.R.S.S. — Româ
nia 1—0 (1—0) și Thailanda A — 
Ungaria 1—0 (1—0). Partidele re
tur, la 15 iunie.
• Jucînd la Adelaide. în meci 

amical, Juventus Torino a între
cut selecționata Australiei cu 
4—2, prin golurile marcate de 
Boniek (3) și Rossi, respectiv 
Cant și Yankos. în primul joc. 
la Melbourne, scorul dintre cele 
două formații a fost egal: 1—1.

® Echipa Sparta Rotterdam a 
evoluat la San Jose în compania 
reprezentativei Costa Rica, care 
se pregătește pentru turnpul fi
nal al J.O. întîlnirea s-a înche-

iat la egalitate^ 
zile în 
pus cu 
dorf.
• In

Spaniei 
C.F. “

semifinalele „Cupei ligii1* 
se vor întîlni echipele 

Barcelona — Atletico Ma
drid și Betis Sevilla — Vallado
lid.
• în etapa a ll-a a campiona

tului U.R.S.S. s-a înregistrat o 
surpriză de proporții: Spartak 
Moscova, lidera competiției, a 
fost învinsă, pe teren propriu, cu 
6—1 de S.K.A. Rostov! Alte re
zultate: Dniepr — Torpedo Mos
cova 1—0, Tașkent — Dinamo 
Kiev 0—1, Baku — Vilnius 0—0. 
Harkov — Alma Ata 3—0, Donețk

— - — « Moscova 1—2. Ere- 
Leningrad 1—2, Di- 
— Dinamo Minsk 
Moscova — Cerno- 
0—0. Pe primele

— Ț.S.K.A. 
van — Zenit 
namo Tbilisi 
2—0, Dinamo 
moreț Odesa 
locuri: Dniepr 17 p. Spartak 16

valorificarea cit mai bună a 
soluțiilor tactice si. in nrimul 
rind. realizarea condiției psi
hice de virf. condiție esențială 
a succesului".

Ce spune Munoz ? Dat fiind 
că între antrenorul nostru si 
cel spaniol există o diferență 
de vîrstă de 24 de ani în fa
voarea-. lui Lucescu. Munoz 
adoptă un ton mai diplomatic. 
El SDune : „Este adevărat că 
primul meci este întotdeauna 
mai greu din capul locului. 
Dar pentru toată lumea este la 
feL Dacă noi sperăm să cisti- 
găm împotriva României, asta 
nu mă împiedică să spun eă 
o eventuală înfringere nu mi 
se pare iremediabilă, deoarece 
mai sint încă 4 puncte in joc. 
Să nu dramatizăm deci rolul 
startului chiar dacă nici noi. 
nici românii nu minimalizăm 
importanta acestui start si 
vom face totul Dentru a eîs- 
tiga".

în tabăra 
optimismul, 
simt că sint 
Dot marca 
dIus la 
Spania, 
această 
deseori
lor iberici 
luciditate ne care 
în renetate rinduri. 
în ultimii ani. : 
timă trăsătură 
va avea cîștig de cauză, 
sperăm că acesta va fi rezul
tatul final.

noasiră domnește 
tricolorii români 

bine oreaătiti si că 
citeva nunele 

ansamblul tocului 
Ei consideră că 
dispută între elanul 
debordant al latini- 

si invitația la 
au primi' -o 

mai ales 
această ul- 

da moderație 
Să

in 
cu 
in

9 Bilanțul ultimelor 10 jocuri ale celor două echipe este 
următorul :

R. F. GERMANIA : 7 victorii 
golaveraj : 18—8.

PORTUGALIA : 5 victorii — o 
veraj 12—16.

Iată echipele probabile care se
R. F. GERMANIA : Schumacher — B. Forster, 

Briegel — Rolff, Brehme, Buchweld, Rummenigge — Voller, Allots.
PORTUGALIA : Bento — Pinto, Eurico, Pereira, Alvaro — Chalana, 

Manuel, Frasco, Pacheco — Jordao, Gomez (Diamantine).
arbitrul Meciului 

și antrenorii celor doua formații
Performanțe obținute cu echi
pa sa : locul 1 la C.E. 1980 și 
locul 2 la C.M. 1982. A jucat 
la Fortuna Dusseldorf ; nu a 
fost selecționat niciodată in 
prima reprezentativă.

Antrenorul echipei Portuga
liei : Fernando Cabrlta, în 
vîrstă de 57 de ani, chemat 
la echipa națională în 1983, în 
urma demisiei iul Otto Gloria. 
El a reușit o calificare de 
„ultimă oră" a selecționatei 
portugheze. Cabrlta a fost, îna
inte, antrenorul echipei de ti
neret a Portugaliei.

SPANIA,

Va conduce Romuald Yush- 
ka (U.R.S.S.), născut la 2 ia
nuarie 1942. A devenit arbitru 
în 1976. A arbitrat întîlnirile 
Turcia — Irlanda de Nord 
(1—0) și Danemarca — Grecia 
(1—0), ambele în preliminariile 
actualei * ediții a C.E.

Antrenorul echipei R. F. 
Germania î Jupp Derwall, în 
vîrstă de 55 de ani, este succe
sorul lui H. Schon din anul 
1978, după ce a fost secundul 
acestuia in perioada 1970—78. 
A reușit o primă serie de 23 
de jocuri fără înfringere 
selecționata

cu
vest-germană.

ROMÂNIA
la (ora 21,30)

ultimelor 10 jocuri ale celor două echipe este
Saint Etienne

: 4 victorii 4 egalități — 2 înfrîngeri
3 înfrîngeri

gola-
golave-

• Bilanțul 
următorul :

ROMANIA
veraj : 9—11.

SPANIA : 5 victorii — 2 egalități 
raj : 23—8.

Iată echipele probabile care se vor alinia astăzi :
ROMÂNIA : Lung - Rednic, lorgulescu, Ștefănescu, Ungureanu 

Țicleanu, Boloni, Klein, Hagi — Coraș, Câmâtaru.
SPANIA : Arconada — Urquiaga, Maceda, Goicoetchea, Camacho 

Gordillo, Senor, Victor, Gallego — Santillana, Carrasco.
ARBITRUL MECIULUI

ȘI ANTRENORII CELOR DOUA FORMAȚII
Va conduce Alexis Ponnet 

(Belgia). Născut la 9 martie 
1939. A devenit arbitru în a- 
nul 1964. în preliminariile

’84 a arbitrat partidele
— Cehoslovacia (0—1)
— Danemarca (0—1), 
„Mundialul" spaniol 
Polonia — Camerun 
Spania — Anglia

1964.
C.E.
România 
și Anglia 
iar la 
jocurile 
(0—0) șî 
(0-0).Antrenorul echipei Români
ei : Mircea Lucescu. Are 38 
de ani. Cel mai tinăr dintre 
selecționerii prezenți în Fran
ța. De 70 de ori internațional 
„A“. Deține conducerea tehni
că a reprezentativei României 
din noiembrie 1981. Și-a cîști- 
gat. rapid o bună apreciere 
in lumea fotbalului internațio
nal, prin pregătirea și com
portarea exemplară a selecțio
natei române in cea mai grea 
grupă a calificărilor la tur-

neul final al C.E. „Pentru 
Mircea Lucescu — afirmă co
respondentul agenției France 
Presse într-o telegramă din 
Paris — calificarea la turneul 
final a reprezentat recompen
sa unei munci remarcabile".

Antrenorul echipei Spaniei : 
Miguel Munoz. în vîrstă de 
62 de ani. A ciștigat, cu Real 
Madrid, de patru ori C.C.E. 
(de două ori ca jucător — 
1955 și 1957 — și de două ori 
ca antrenor — i960 și 1966). A 
fost numit selecționer al 
pei Spaniei a doua zi 
terminarea C.M. 1982, în 
lui Santamaria. A știut 
formeze un grup de colabora
tori valoroși și prețioși și să 
realizeze o calificare aproape 
miraculoasă prin acel scor 
astronomic de 12—1 în fața 
echipei Maltei.

echi- 
după 
locul 
șă-și

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI SI SANSELE El
ciul de pe „Parc des Princes", 
antrenorul J. Derwal a răs
puns cu amabilitate, fără nici 
o reticentă „de adversar", ace
leiași întrebări pe care i-arn 
pus-o și lui Menotti : „Repre
zentativa noastră, care are 
ceea ce se cheamă o mașină
rie grea, întîlnește trei adver
sare cu fotbal latin, vivace, 
imprevizibil, derutant. Nu o 
să ne fie ușor. Serutîndu-mi 
foarte atent rivalii, între 
portughezi, români și spa
nioli cei mai periculoși mi se 
par românii, pentru că sînt 
puternici în apărare și redu
tabili pe contraatac. Dacă vreți 
pronosticul meu, din 
noastră văd calificate 
Germania și România".

Observator „din 
fără a fi implicat intr-un 
in

(Urmare din pag. 1)

durarea de pe „Parc des 
Princes*1.

Intilnire-surpriză pe sta
dion cu Luiz Cesare Menotti, 
fost antrenor al 
Argentinei, aflat la Paris 
și Maradona, 
a dat chiar 
presă marți) 
turneul final.

întrebîndu-l 
despre echipa 
pre șansele ei în Franța, Me
notti a răspuns fără nici o e- 
zitare, scurt și clar : „Echipă 
bună, antrenor bun. Româ
nia poate ajunge în semifinale. 
Evident, nimeni nu poate • 
prevedea de pe acum tot 
ceea ce se va întîmpla pe te
ren, mai intervine șansa, mai 
intervine și ghinionul, dar 
la ora calculelor «ll*-ie român 
este luat în seamă de toți 
cialiștii*.

Prezent împreună cu 
tregul lot vest-german la

e- 
s ne
tara,

ne-a 
in

echipei 
(ca 

dealtfel, care 
o conferință de 
pentru a urmări

ce părere are 
României. des-

grupa 
R. F.

afară**, 
fel 

competiția de aici. Albert

spe-
Î7l-

me-

ȘTIRI ȘTIRI

trecut, 
echipe 

Univer- 
fircș'.c,

Batteux, fost antrenor al 
chipei Franței, renumit 
cialist care ne-a vizitat 
este un bun cunoscător al 
balului româriesc. El 
declarat : „Urmăresc cu
teres fotbalul din România. 
Este un fotbal serios, care a 
făcut pași mari în ultimii ani. 
Dovezi incontestabile : cali
ficarea sa la-acest turneu fi
nal, eliminarea, anul 
a puternicei noastre 
Bordeaux, de către 
sitatea Craiova, și,
calificarea spectaculoasă de 
anul acesta a echipei Dinamo 
București pînă în semifinalele 
C.C.E. Ce va face echipa 
României în Franța ? Eu croi 
că reprezentativa țării dv. 
poate fi surpriza turneului... 
Oricum, are această ma-e 
ocazie acum..."

Desigur, toate 
mai sus exprimă 
duri înainte de ___
fi pe teren, rămîne de

opiniile 
simple 
meci.

de 
f;zn- 

Ce va 
văzut.

ȘTIRI ȘTIRI...

p, S.K.A. Kostov 15 p. Pe ulti
mele: 16—17. Erevan și Baku cite 
7 p, 18. Tașkent 6 p.
• Conducerea clubului 

Barcelona, care se afla 
tative cu clubul Napoll 
transferarea argentinianului Ma
radona în Italia, s-a pronunțat 
că nu este de acord să-1 cedeze 
pe jucătorul sud-american! ~ 
de altă parte, Maradona a 
olarat că în nici un caz nu mai 
vrea să evolueze în formația ca
talană.
• Formația Heraklis din Grecia 

se află în Australia. Fotbaliștii 
“reci au dispus cu 4—0 de selec
ționata orașului Darwin.

9 Scoțianul Souness, de la F.C. 
Liverpool, a semnat un contract 
cu clubul italian Sampdoria din 
Genova. în locul său, la Liver
pool. va juca irlandezul Liam 
Rrady. care a evoluat la Tnterna- 
zlonale Milano.

C. F. 
în tra- 
pentru

Pe 
de-

9 După primul con
sult medical făcut 
danezului Allan Si
monsen (accidentat în 
meciul de deschidere 
cu Franța), medicii 
au stabilit, examinînd 
radiografia, că este 
vorba de o fractură a 
tibiei piciorului drept! 
In ciocnirea avută cu 
Simonsen, și france
zul Le Roux a fost 
accidentat: entorsă la 
genunchiul 
(Comitetul de _ 
nizare al C.E. a res
pins cererea federa
ției daneze de a in
clude alt jucător în 
locul lui Simonsen 
pe lista celor 20).

9 Cu golul înscris 
în partida Inaugura
lă. Platini a egalat 
recordul de puncte 
marcate în reprezen
tativa Franței deținut 
de Just Fontaine (27 
de goluri). Acesta

drept, 
orga-

din urmă 
cordul 
turneelor 
C.M. în 
1958, din 
taine a 
goluri.
• Pare 

antrenorul 
tativei Franței, 
chel Hidalgo, 
pregătit niciodată 
echipă de dub. 
și-a început cariera 
ca antrenor șl tehni
cian al federației 
franceze. După ter
minarea acestui cam
pionat, el va deveni 
director tehnic al Fe
derației franceze de 
fotbal (F.F.F.).

9 Citeva declarații 
după meciul de des
chidere (Franța — 
Danemarca 1—0). An
trenorul echipei Fran
ței, Hidalgo: „A fost 
o partidă dificilă, de 
mare angajament fi-

deține re- 
golgeterilor 
finale ale 

ediția din 
Suedia, Fon- 
marcat 13

căcurios 
reprezen- 

Mi- 
n-a 

o 
El

Sîntzic și tactic, 
bucuros de victorie, 
dar și îngrijorat de 
pierderea a doi jucă
tori valoroși: Amo
ros (eliminat) și Le 
Roux (accidentat)". 
Antrenorul selecționa
tei Danemarcei. Sepp 
Piontek: „Am fi me
ritat un meci egal. 
Șansa a fost de par
tea gazdelor, car(» în 
anumite momente 
și-au organizat mai 
bine jocul... Regret 
accidentarea gravă a 
lui Simonsen. dar 
sper că jucătorii mei 
au învățat ceva, ceea 
ce Ie va folosi 
continuare", 
autorul golului 
torios: “ '
să, 
au 
pe 
cu 
greul abia acum în
cepe..."

în 
Platini, 

_ vic-
„ Jucînd aca- 

compatrioții mei 
așteptat victoria, 
care am obținut-o 

dificultate. Dar


