
ÎNCHEIEREA VIZITEI DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI

KIM IR SEN

Populare

tovarășii 
Kim Ir 
reședința 
oaspete, 

intr-o at-

înaltului

Joi, 21 iunie, s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o in țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, delegația 
de partid și de stai a Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, condusă de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general 
ai Comitetului Centra] al Par
tidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii 
Democrate Coreene.

înaintea plecării, 
Nicolae Ceaușescu și 
Sen s-au intîlnit la 
rezervată înaltului 
unde s-au întreținut 
moșieră cordială.

Ceremonia plecării 
oaspete a avut loc Ia gara Bă- 
neasa, unde cei doi conducători 
de partid și de stat an sosit 
împreună.

Mii de bucureșteni aflați aici 
— pionieri, tineri și tinere, re
prezentanți al colectivelor unor 
mari unități economice ale Ca
pitalei — le-an făcut o primi
re entuziastă, expresie a sa
tisfacției față de noul dialog la 
nivel înalt româno-coreean, 
care, prin înțelegerile conveni
te, va contribui la extinderea 
și aprofundarea pe mai departe 
a raporturilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen au 
răspuns călduros manifestărilor 
locuitorilor Capitalei.

La sfîrșitul ceremoniei ple-

inaintea unei perioade decisive pentru at lefii noștri

ANIȘOARA STANCIU Șl DOINA MELINTE CONDUC PLUTONUL
începeau in

Spre deosebire de anii din 
urmă, mai ales, cind atletii 
noștri fruntași începeau in 
trombă activitatea competilio- 
nală realizînd rezultate de
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Doina Meîinte, cea mai bună performeri 
mondială a sezonului la 1 500 m — 
3:58,1 Foto : Dragoș NEAGU
virf pe cind gazonul arenelor 
abia înverzea, pentru ca mai apoi 
performantele lor să tot dea- 
crească pe măsură ce se îna
inta în sezonul de concursuri, 
anul acesta dimpotrivă, spe
cialiștii atletismului au întoc-

AZIr INCEPE LA SIBIU 
RALIUL DUNARII-DACIA"rr

SIBIU, 21 (prin telefon). Si
biul este, de cîteva zile, într-o 
febră... automobilistică greu de 
descris. Mașinile multicolore 
care iau parte la ediția din 
acest an (a XlX-a) a „Raliu
lui Dunării-Dacia" au brăzdat 
în permanență străzile munici
piului și șoselele județului (In 
cadrul antrenamentelor).

Șeiul .biroului relații”, Otto 
Holtzman, ne-a dat cifra exactă 
a echipajelor înscrise : 123 din 
9 țări (Bulgaria, Cehoslovacia, 
R D. Germană, R.F. Germania, 
Polonia, România,/Turcia, Un
garia, U.R.S.S.). Interesant de 
remarcat este faptul că în rîn- 
dul concurenților se află — ca

trenui 
mișca- 
Iasi 
Bănea- 
muncii 

Nicolae

rării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir 
Sen și-au string eu deosebită 
căldură mîinile, s-au îmbrăți
șat prietenește, manifestindu-și 
încă o dată satisfacția pentru 
vizita efectuată, pentru con
vorbirile avute, care reprezin
tă un moment de referință tn 
amplificarea și adincirea legă
turilor frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre ță
rile și popoarele noastre, la a 
căror dezvoltare un rol deose
bit de important l-au avut șl 
îl au bunele raporturi perso
nale, de prietenie, statornicite 
intre cei doi conducători de 
partid și de stat.

In aplauzele și ovațiile miilor 
de cetățeni prezenți, 
prezidențial s-a pus în 
re. indreptindn-se spre

La plecarea din gara 
sa, mii de oameni ai 
au făcut tovarășului ______
Ceaușescu o caldă manifestare 
de dragoste si prețuire.

★
După un scurt popas in gara 

Focșani, trenul prezidențial a 
sosii la Iași. Tovarășul Kim 
Ir Sen, ceilalți membri ai de
legației de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene au fost intîmpl- 
nați en aceleași calde senti
mente de bucurie și stimă, 
simbol al legăturilor trainice de 
prietenie existente între cele 
două popoare. Cetățenii lașu
lui aflați pe peronul gării au 
urat solilor poporului coreean 
un călduros drum bun 1

La ora 1730 trenul eu 
călătorește tovarășul Kim 
Sen a părăsit teritoriul 
noastre.

care 
Ir 

țârii

oregâtire

mit graficul de pregătire după 
principii not In consecință, 
concursurile au început mai 
tirziu.^ pentru că perioada de ... a jost |ungă gDe_

rîndu-se ca. in acest 
fel, vîrful formei 
sportive să fie atins 
in perioada principa
lului examen al anu
lui, Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles. 
Așa se explică faptul 
că inceputul de sezon 
a fost mai puțin spec
taculos decît în alti 
ani, că în timp ce în 
multe țări se înre
gistrau rezultate cu 
rezonantă, cele ale 
atletilor noștri erau 
prea puțin semnifica
tive. Dar. tn ultima 
perioadă, competiții
le au demonstrat că și 
sportivii 
capabili de 
de valoare, 
tive pe plan 
tlonal. unele 
ele fiind oine situate 
în „topurile" mon
diale ale sezonului. Si 
este de presupus ca 
în zilele si săptămâ
nile următoare nive
lul acestor perfor
mante să crească si 
mai mults astfel ca ia 
J.O. reprezentanții 

tării noastre să poată concura 
cu șanse la locurile fruntașe.

Este cazul, tn primul rind. 
al Anișoarei Stanciu. Anul tre
cut, plnă la încheierea primei 
săptămîni a lunii iunie, ea rea- 

români sint 
rezultate 
eompeti- 
interna- 

dintre

mari favorite — două echipaje 
care au învins în „Raliul Du- 
nării-Dacia” de cite două ori, 
tn edițiile precedente. Este vor
ba de L Ciubrikov care îl are 
drept navigator pe fiul său P. 
Ciubrikov (Bulgaria), victorios 
in 1976 și 1977 și cuplul A. 
Ferjancz — J. Tandari (Unga
ria), victorioși tn 1981 și 1983. 
Ambele echipaje concurează pe 
Renault 5 Turbo.

Startul în raliu se va da vi
neri, din fața Hotelului „Bule
vard”, primul echipaj plecînd la 
ora 17,01, iar celelalte din mi
nut în minut
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Pateu decenii de viață nouă, liberă, prosperă
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„CHEMAREA TOAMNEI1-UN RECORD MONDIAL!
Localnicii, adică cei care se 

mindresc de a face parte din 
„Mărginimea Sibiului", trăiesc 
din plin fericirea că județul 
lor este un puternic centru 
muncitoresc și o veche vatră 
de cultură si civilizație româ
nească. că deține un potential 
industrial impunător o vastă 
rețea de învătămint de toate 
gradele, o bogată sl elevată 
viată culturală, importante do
tări edilitar-gospodăreștl, că 
Sibiul a devenit, in același 
timp, si una din principalele 
zone sportive ale României. 
Asa șl este...

Trecutul atestă o societate de 
tir (1786). predarea exercitiilor 
fizice. primele societăți de 
gimnastică la Medias (1847) si 
la Sibiu (1852). primul

ale

lizase trei recorduri mondiale, 
cu 7,21 m. 7,27 m si 7.43 m. 
Mai apoi insă, după succesul 
de la Universiada de la Ed
monton. la inceputul lui iulie 
(7.06) si participarea la ..mon
dialele" de la Helsinki, unde 
Anlsoara s-a clasat a doua cu 
7.15 m. cu vint favorabil, pînă 
la încheierea sezonului ea n-a 
mai avut nici un concurs peste 
7 metri. Anul acesta, rezulta
tele Anisoarei au crescut trep
tat. mai puțin spectaculos, dar 
conform exigentelor importan
tului sezon, recordmana mon-

Romeo VILARA 
Vladimir MORARII

(Continuare in pag a 3-3)(Continuare in oa<j 2—3)

După evoluția fotbaliștilor noștri

UN EȘEC PUTIN PREVĂZUT 
Șl UNELE CAUZE

FARIS, 21 (prin telefon). La 24 de ore după 
eliminarea echipei României din turneul final al 
Campionatului european de fotbal, să încercăm să 
descoperim cauzele acestei necalificări, intr-un 
moment in care echipa noastră părea să nu scape 
prilejul de a „ieși cu fața curată" din ulti
mul joc din grupă, cu Portugalia.

Echipa de fotbal a României a plecat spre 
Franța cu o cotă pe care comentatorii europeni 
o fixau In imediata apropiere a Spaniei și a 
Portugaliei, dar in urma formației lui Rumme- 
nigge. Pe de altă parte. In lumea fotbalului nos
tru se nutrea speranța că fotbaliștii români vor 
reuși să acumuleze trei puncte din cele 6 posi
bile, trei puncte cu care calificarea în semifi
nale ar fi fost posibilă, fără să fie. bineînțeles, 
sigură. Iată însă că aceste speranțe nu s-a im-, 
plinit

De ce ?
Fără a intra In problemele de fond legate de 

raportul de forțe competițional angajînd fotba
lul nostru și celelalte soccer-uri intrate In tur
neul final, vom încerca să ne referim la ceea ce 
s-a intîmplat in săptămîna celor trei jocuri.

1. Echipa României nu a avut in această săp- 
tămină eea mai bună formă a ei. Dacă ne gin- 
dlm că multi dintre jucătorii care au evoluat, și 
în primul rlnd cei de bază, adică B615ni, Cămă
tarii, Rednie, au jucat mult sub valoarea lor, e 
limpede că acest randament al tricolorilor n-a 
permis confirmarea speranțelor.

loan CHIRILA

TACTICA DE JOC 
CONCEPUTĂ GREȘIT

NANTES, 21 (prin telefon). Nu pentru că 
echipa Spaniei este astăzi subiectul nr. 1, subiect 
de mare interes și de mare atracție al tuturor 
comentariilor primei jumătăți a turneului final — 

Interes și atracție explicabile prin faptul că 
ibericii au produs o uluitoare lovitură de teatru 
miercuri pe „Parc des Princes", la Paris, În
scriind tocmai în min. 90 golul calificării lor în 
semifinale, gol care a eliminat a doua mare 
favorită a competiției, echipa vest-germană, fostă 
campioană a Europei — vom Începe comentariul 
nostru tot cu... Spania. Noi avem alte motive.

învinsă pe propriul teren, înaintea turneului 
final, de echipa Iugoslaviei (care a Întrecut, de 
altfel, tot Înaintea turneului din Franța, și echi
pa Portugaliei, la Lisabona !), reprezentativa 
Spaniei a fost considerată, după primele doua 
meciuri din Franța ,(cu România și Portugalia), 
cel mai slab „unsprezece" din grupa a II-a- 
O judecată fără îndoială obiectivă, avînd in ve
dere nivelul calitativ modest al evoluției fotba
liștilor spanioli în cele două partide, care puteau 
fi ușor cîștigate de echipa României șl, respec
tiv, a Portugaliei, meciuri in care formația an
trenorului Munoz a scăpat — cu multă șansă I 
— neînvinsă... „ , . „„.„i,

Ne Întoarcem la partida România - Spania, 
și ne vom întoarce mereu la ea, Pentru că a 
exprimat cel mai bine nu numai limitelefo 
evoluție ale formației noastre, ci și limitele

Manus POPESCU

M. Fr. (Continuare tn pag a 4-a)
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Jucfefu/ sjb/u
de ciclism la Medias (1892). 
introducerea baschetului (1919). 
a handbalului (1921). medalie 
de argint la călărie cucerită 
Ia Jocurile Olimpice din 1936 
de locotenentul slbian Rang, 
secundat de colegii săi de 
sport Andrei. Zahei. Tudoran. 
Apostol. Kirculescu. Recer. Țo- 
oescu $1 Smarandache. Si tot 

La „Chemarea toamnei". ca frunza ți ca iarba..

trecutul mal atestă turismul 
— în 1861. prin Programul „As
trel". ia ființă Societatea car
patică din Ardeal, al cărui scop 
consta in predarea turismu'ui 
montan organizarea de excursii, 
construirea de cabane si mar- 
caie turistice.

Prezentul confirmă convingă
tor și semnificativ : anual, peste 
3 500 de copii tnvată să înoate 
(practic, toti sibienii 
prins înotul) alti 4 000 
patinaiul si schiul. 80 
din elevi au calitățile 
de bază (viteza forța, rezis-

au de- 
denrind 
la sută 
motrice

Vineri 22 iunie 1984

A

tenta. îndemînarea) la nivelul 
notelor 8. 9 si 10 Dește 180 000 
de participant! la marea com
petiție națională ..Daciada", 
145 000 de posesori ai brevetu
lui complexului .Sport si Să
nătate”. 40 000 de ..amici ai 
drumeției” recordul... mondial 
de participare la orientare 
ristică — 39 000 (în 1981, 
..Chemarea toamnei") Si 
este de mirare că sibienii, 
ultimul clasament national 
„Daciadei". au ocupat locul 3 
oe tară la activitatea sportivă 

tu- 
in 
nu 
in 
al

de masă. Dar nici pe versan
tul celălalt, cel al soorttiiui de 
performantă sibienii nu sînt 
mal prejos, tn clasamentul la 
contribuția pentru formarea lo
turilor olimpice si naționale, 
județul Sibiu a ocupat locul 5 
in 1983, cu 5 sportivi la lotu
rile olimpice si 118 la cele 
naționale. Aceste contribuții au 
pornit de la secția de gim
nastică fete a C.S.S si de la

Horio CRiSTEA

(Continuare in pag. a 4-a)



PATRU DECENII DE VIAȚA NOUA, LIBERĂ, PROSPERĂ Meci frumos, rezultat -surpriză:

(Urmare din pag. 1)

cele 7 secții de nivel interna
țional : călărie, handbal fete, 
rugby volei fete (C.S.M. Si
biu) gimnastică băieți. înot, 
sărituri (C.S.S. Sibiu). Sibieni: 
obișnuiesc să oomenească de 
trei „capete de afiș" ale gene
rației orezentului : boxerul
Gheorghe Negrea, călărețul A- 
lexandru Bozan. 
riîena Neacșu. ei 
tre deschizătorii 
planul afirmării 
a localcinilor. ...
tnotătoarea Carmen Bunaeîu, 
gimnastele Melita RQhn. Mi
haeia Stănulet. Camelia si Si
mona Renciu. Raluca Bugner. 
handbalistele Renate Klein si 
Simona Curec, săritoarea Ru- 
xandra Hociotă voleibalista 
Mirela Popoviciu, rugbystul O- 
Iimpiu Becheș. călăreții Cris
tina Ștefănescu. Monica Zoller, 
Gruia Deac si Ion Tincu. ju
doka Dan Irimie. Beatrice Un
gar de la orientare turistică 

multi alții.

gimnasta Ma- 
fiaurînd nrln- 
de oîrtii pe 
internaționale 

lor tirmîndu-le 
Carmen

I
%

l

„lESTIVALUL TINERE
STEAUA - ACADEMIA Șl-A MERITAT NUM

2

1944 1965 1984

__, 1 7
30 120 330
68 156 591

745 2780 17430

1 14
— 4

36 57
- - 428

36430
1 23 40

14 151 322
9 74 97

35 432 585

91 3

1“MILITARĂ „I. GAGARINCluburi sportive 
Asociații sportive 
Secții afiliate 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați
- maeștri ai sportului
— maeștri internaționali
- Categoria I
— Juniori
Copii și juniori cuprinși in 
acțiuni de selecție 
Titluri și recorduri naționale 
Profesori de educație fizică 
Antrenori
Arbitri
Centre de inițiere copii și 
juniori

Ș

Kristi Voiciulescu. Nicolae Bu- 
zoianu. Horst Stolz (gimnas
tică). Horst Hîsch (călărie).

toți sibienii au descoperit-o la 
bazin acoperit

înotul, o... necunoscută pe
îndrăgitul lor

nu-i uităm 
dintre cei 
nicieni din 
reac. Ana Crihan. Adrian Stan
*********

>•
> ■i •
3 ■
>

ne antrenori, unii 
mai reputați teh- 
tară : Adrian Go-

VIITORUL

> •

5 •

> • 
î-

J •
1
v
> ■
3 ■

) ■
1 ■3 ■ 
>•
J -
>
3 ■ 
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Olimpiu Savu (handbal), Gheor- 
ghițâ Mares (volei). Bebe Bo
boc (rugby). Dumitru Fopoaie, 
Gheorghe Banu. Felix Heitz,

NU CERE VORBE, CI

I
E

Ion Miclăuș, SamoilăȘi
(natație) s.a.

19-21 !
din Ca- 
animație 
diminea- 
ora 8 — 
— sute

Oaspeții vor juca

cu R. C. Grivița

Astăzi
Roșie

de rugby

Pe loan Biriș, președintele C.J.E.F.S. Si
biu, văzindu-l om tînăr și de nădejde, l-am 
întrebat ce intenții de viitoar are. Din răs
punsul său am reținut următoarele idei : 
„Trecutul a fost. Prezentul este. Cel mai 
important lucru rămîne s cum va fi VIITO
RUL 7 In acest sens, mă gîndesc că și în 
sport trebuie instaurată, cu toată fermita
tea. politica eficienței. Să exemplific : avem 
15 catedre de atletism in județ, dar cu 
numai doi sportivi nominalizați la... juniori I 
Mediașul furnizează voleibaliști, dar nu are 
catedră de volei j are, în schimb, catedră 
de înot, dar nu are bazin ! Este necesară, 
așadar, o redistribuire a catedrelor in județul 
Sibiu, pentru că, altfel, în ciuda pretențiilor 
noastre de „uriași", vom fi nevoiți să îna
intăm cu pasul piticului. Apoi, în al doilea 
rînd, cred că este rațional să creăm la 
Sibiu un nou centru de pregătire olimpică 
pentru juniori la gimnastică. Avem secție 
de gimnastică și un corp de tehnicieni cu 
adevărat excelenți la toate nivelurile. Cînd 
va fi gata sala, o vom racorda la termo-

Anca
Popa |______  _

Succesele sibienilor îsi au o- 
bîrsia nu 
valoarea 
mare de 
40 000 de 
unghiul" 
in baza materială în plină dez
voltare (curind si Păltinișul, 
prin tinăra sa „Bătrînă". are 
șanse să devină un centru eu
ropean pentru sporturile de 
iarnă ; a început numărătoarea 
inversă pentru inaugurarea să
lii de gimnastică din Sibiu 
etc.). în seriozitatea eu care 
se pregătesc și concurează spor
tivii, în contribuția echipelor 
interdisciplinare si a Inspecto
ratului școlar județean, a tu
turor factorilor cu atribuții în 
domeniul educației fizice si al 
sportului. Aceste succese sînt. 
mai presus de orice, rodul con
vingerii pe care si-au insușlt-o 
si cu mintea, și cu inima toti 
sibienii. si anume aceea de a 
lega o statornică Drietenle de 
viată cu sportul de agrement, 
de masă si de Der for mantă.

___ *******

♦ 
♦ 
* 
* 
* 
* 
■S 
* 
♦
* 
♦ 
* 
* 

1
■’<

numai In tradiție, in 
antrenorilor. In baza 
selecție (aproximativ 

copii testați), în „tri- 
familie-școală-stadion,

Meciul internațional 
de miercuri după-amiază. din
tre campioana tării noastre. 
Steaua, si _XV"-le Academiei 
militare de aviație „Iuri Gaga
rin", din Moscova a fost fru
mos. dinamic, cu faze 
spectacol, cu acțiuni 
purtate „la mină", 
totale în grămezi 
bine concepute, o 
lizate prin eseuri, 
regretul celor prezenți 
cheiat cu un rezultat puțin 
scontat : victoria oaspeților la 
scorul de 21—19 (6—3). O vic
torie meritată, muncită, ca ur
mare a unui efort mai susți
nut. a unui 1oc mai grupat, 
mai exact orientat tactic. De 
partea cealaltă. Steaua, mar
cată. într-o bună măsură, de 
partida-derby cu Dinamo, care 
a decis titlul pe acest an n-a 
evoluat la nivelul valorii ei 
reale. A făcut un joc bun, fără 
a găsi. însă, soluții pentru a 
opri avalanșa acțiunilor ofen
sive adverse si mai ales pen
tru a termina în avantal pe... 
linia de sosire, cum așteptau 
spectatorii.

de mare 
de atac 
angajări 
cu șarje

cu 
si 
Darte fina- 

Dar — spre
In-

intr-un mini-t 
bal (pe teren 
elevi fruntași 
colae, Coste 
ful" liceulu 
matematică 
Liceul 27. 
turneul de 
Ciocîrlan, 
cu. eleve b 
Dîmbovița, 
samblului 
mică ți mod 
făcut o de 
convingător p 
tea acestei di

FAPTE!
economie de combustibil), 

la cea mai apropiată
ficare (așadar, 
vom aronda secția 
școală, vom amenaja in incinta noii con
strucții o microcantină și un microintemat 
pentru cei selecționați. în felul acesta, vor 
fi evitate distanțele lungi, deci pierderea 
timpului cu deplasările se va transforma 
intr-un plus de timp pentru pregătirea șco
lară și sportivă a viitorilor gimnaști sibieni 
de performanță. Și, in sfîrșit, mă gîndesc 
ci, tot la Sibiu, s-ar putea consolida un 
puternic centru național pentru sărituri. La 
bazinul nostru acoperit dispunem de insta
lație de emulson cu aer, care — cum se 
spune în glumă — alungă frica și cheamă 
curajul, grăbind performanța !".

După convorbire ne-am amintit că, la o 
plenară județeană pe linie de sport, cineva 
spunea, cu modestie, că sibienilor le place 

tare mult paradoxul : „Un gram de fapte 
poate cîntâri, uneori, mai mult decît un kilo
gram de vorbe !“. Iar faptele, sintem siguri, 
nu se vor lăsa mult așteptate.

+

■-

lupta strinsă in turneul international de șah
„SOMEȘ 84“

„SCHIMBUL DE MIINE"

Realizatori : Codoi — l.p..
Murariu —■ eseu transformat 
de Alexandru, care a mai 
transformat si 2 l.p. si Coman 
— eseu (pentru gazde), respec
tiv Lahtin. Ovcînikov ei Gon- 
cearov — cite un eseu, toate 
transformate de Ovcinikov, si 
Mironov 1 l.p. Prompt, obiec
tiv. arbitrajul lui Victor Mari
nescu. la fluierul căruia s-au 
aliniat formațiile :

STEAUA : Codoi — Fuicu. 
Suciu, Enache. Hodorcă — A- 
lexandru. T. Coman — Moț, 
L. Constantin, Giugăl — Te- 
Durică. M. Ionescu — Leonte, 
Lupu. Cioarec. Au mai jucat 
Murarin și Cr. Coman.

ACADEMIA MILITARĂ „I. 
GAGARIN" : Salavatov — Gon- 
cearov, Mironov. Bobrov. Oy- 
cinikov — Kolonitov. Seșeni- 
hin — Tihonov. Frantuzov, Be
lov — Nekrasov Rudenko — 
Lahtin, Ivanov, Fedorov.

★
Astăzi, de la ora 16. pe sta

dionul . din Parcul Copilului, 
rugbyștii oaspeți* vor juca cu 
R.C. Grîvita Rosie.

Tiberiu STAMA

LA CICLISM PROMITE

SATU MARE, 21 (prin telefon). 
Turneul internațional de șah 
„Someș *84“ continuă sub semnul 
unei lupte foarte animate și inte
resante. tn rundele a 5-a șl a 
•-a, de pildă, s-au Înregistrat 
doar două remize, restul partide
lor fiind decise. Numărul impar 
de jucători și retragerea concu
rentului ungur Vegh au făcut ca 
la fiecare reuniune doi jucători 
■& albă zi liberă. Neavind același 
număr de partide susținute, ordi
nea Jucătorilor pe care o vom da 
la sCrșlt va cuprinde punctele 
câștigate șl pierdute, un adevărat 
„clasament al adevărului", ca să 
folosim o expresie fotbalistică, 
după cum cronicarii de fotbal u- 
zează des de termenul șahist 
„remiză".

Bundele a 5-a și a 6-a au apar-

ținut conducătorilor albelor. A- 
vantajul primei mutări a fost 
realizat doar cu două excepții. 
Oltean a ci ști gat la Bielczik, Roos 
la Lengyel, Urzică la Meczinger 
șl Szabo la Bușu, egalitatea înre- 
gistrîndu-se doar în întîlnirea 
Ilijin — Grfinberg. O situație a- 
proape asemănătoare și în reuniu
nea a 6-a, In care Meczinger l-a 
întrecut pe Szabo, Bielczik pe 
Roos, Dobrovolski pe Oltean. Re
miză în întîlnirea Lengyel — Ilijin, 
iar Urzică a întrerupt a doua 
oară, cu ușor avantaj, la Banas. 
In partidele întrerupte : Bușu — 
Urzică 0—1, Lengyel — Oltean re
miză.

CLASAMENTUL T Bielczik și 
Oltean 3,5—1,5, Ilijin și Roos 3,5— 
2,5, Urzică 2.5—0,5 (1) etc.

Zoltan KOVACS coresp.

AZI ÎNCEP concursurile republicane 
DE GIMNASTICA RITMICA

în sala Olimpia, din șoseaua 
Tancului, încep azi întrecerile 
Campionatului republican de gim
nastică ritmică la categoriile a 
n-a, I șl maestre.

Această reîntilnire cu gimnasti
ca ritmică constituie un bun pri
lej de verificare a celor mal bune 
Sportive pentru apropiatele Jocuri 
Olimpice de la Los Angeles. Pro
gramul concursului este următo
rul :

Vineri, orele 8—13,30 : concurs 
categoria a n-a : ora 16 : des
chiderea festivă; oreffe 16,30—18,30: 
maestre! e.

Simbătă, orele 8.30—13,30 : cate
goria I ; de la 17 la 19, finala 
maestre și festivitatea de pre
miere.

Iubitorii gimnasticii ritmice vor 
avea prilejul să vadă evoluînd 
sportive de certă valoare, ca 
Doina Stăiculescu (Flacăra roșie 
Buc.), Petruța Dumitrescu (C.S.Ș.

Triumf), Alina Drăgan (C.S.Ș. 
Buc.), Dantela Saulea ----
Brăila) și altele. Sperăm____
reușită deplină a acestui concurs, 
tntrucît federația de specialitate 
a luat toate măsurile organizato
rice și tehnice pentru a pune in 
valoare frumusețea acestei disci
pline sportive care este gimnas
tica ritmică.

1 
(C.S.ș. 
intr-o

ACTUALITĂȚI DIN LUPTE
• Campionatele republicane in

dividuale de lupte greco-romane 
și libere au fost reprogramate 
pentru zilele de 17—19 august și 
se vor desfășura la București, în 
sala de atletism „23 August". • 
Concursul republican al cadeților 
va avea loc între 20 și 22 iulie 
(greco-romane la Lugoj și „libe
re" la Vaslui).

Șoseaua Olteniței 
pitală cunoștea o 
puțin obișnuită In 
ța aceea. Deși era 
In zi de duminici
de tineri se îndreptau voioși 
spre stadionul ., Automeca - 
nica". gătit săibătorește, cu 
multe steaguri, eu porțile 
larg deschise, gata pregătit 
să primească oaspeți. Vn 
afiș mare, scris In culori, 
punea In temă despre ee 
este vorba chiar și pe cei 
ce treceau întîmplător pe 
aici. în tot cursul dimineții. 
pînă în jur de ora 
15. aici avea loc 
„Festivalul tinere
ții". de fapt un festival cul- 
tural-sportiv, organizat In 
sectorul 4, la care fuseseră 
invitați elevi și tineri din 
întreprinderile si instituțiile 
sectorului.

în fața unor tribune pline 
de spectatori, de toate vîrs- 
tele („vin fiindcă tint obiș- 
nuiți cu asemena acțiuni, pe 
care le apreciază"), a început 
programul. Prima parte, ca 
de obicei, a constituit-o spor
tul Fotbal, bineînțeles, care 
n-a putut lipsi, gimnastică 
ritmică modernă, crosuri 
pentru fete și băieți, demon
strații de box și judo. In
teresant : In tribune erau 
elevi, tineri de la liceele nr. 
1, 9, 17, 27. de la unitățile 
economice I.M.G.B. Danu
biana. I.M.U.C., I.M.D.B. 
ș.a., iar pe stadion colegii, 
tovarășii lor de munci și de 
învățătură. Au evoluat :

cut in 
antrenor de 
alergat pe 
echipei sa 
profesorului 
că Adrian
merituoasa c 
ansamblului 
Georgeta 
„omnipreze 
su. directorul 
lui", angrenat 
re, egal ta
pentru cafta-A 
sport.. ~

Am plecat de 
Iul tinereți:* • 
nerii spectatori 
minarea celei ăa | 
părți sutfraatg 6 
și artiști cos.wen 
rul noitru. ::vn 
viri luminoase * 
se. Semn d -fer! 
meritat numele. 

Modesto FI

ÎNAINTEA unei perioade decisive peak
(Urmare din pag. 1)

După opt zile de întreceri, 
s-au încheiat pe pista velodro
mului Dinamo campionatele mu
nicipale de juniori. Disputate de 
cîteva ori în condiții de concurs 
neprielnice (vînt puternic, în 
rafale) întrecerile au fost pline 
de neprevăzut, soldate cu cîteva 
rezultate surpriză, dar și cu 
confirmări. Dar lată desfășura
rea probelor : URMĂRIRE IN
DIVIDUALA JUNIORI MARI, 
4000 m, In cadrul căreia și-au 
disputat tntîietatea 30 de cicliști; 
ta serii cel mal bun timp J-a 
realizat 
5 :19,8.
5 : 40,2 
5 : 38.5 
mică : 
Ivancea 5 
FI. Sandu 
5 : 34,4. In , 
ECHIPE, JUNIORI MICI, 2 000 m, 
contratimp, ta serii cel mal bun 
timp l-a realizat —*
— 2 : 34,1 ; finala

— Olimpia 
Stirom 

S. Anton, 
Voința 

INDIVIDUALA,

m,

Gh.
P,

30 concurenți : 1.
(Voința) 11,34, 20

• , 2. C. Ivan"
3. G. Gheor- 
; ADIȚIUNE 

JUNIORI MICI,

ture, 
Nefliu 
medie orară 44 km, 
oea (C.S.S.l) 18 p, 
ghiu (Voința) 15 p 
DE PUNCTE, JUNav»*»* 
35 participant, 30 ture, cu sprint 
la fiecare două ture : 1. Mihăl- 
țeanu . (Olimpia) 17,25 ; ADIȚIUNE 
DE PUNCTE, JUNIORI MARI, 
29 concurenți, 51 ture, cu sprint 
la fiecare două ture : 1. G. 
Gheorghiu (Voința) 28,00, 36 p,
medie orară 44 km.

Cojoearu (400 a 
încă mari resur» 
la Vasile Biebea I 
cole) căruia ti 
cu advers^^put 
gîndim de^Brr.ț 
dintre elementele 
nere. care in de 
lui au obținut t 
resante si pot cr 
nuare : ■
Kovacs si Mi 
runcătoarea 
Costian 
care ur 
scadenta 
naționale, pr 
rești. pe stad 
la 9—11 iuli

dială nrogresînd de la un con
curs la altul : 6,78 m la 30 mai 
(„Cupa Steaua") la București 
7.03 m la 2 iunie la St Denis 
7,08 m la 9 iunie la „Interna
ționalele" de la București si 
7,27 m (cu alte sărituri de 
7,12 m Si 7.18 m) la 17 iunie, 
în „triunghiularul" de la Sofia. 
Este clar că Anisoara Stanciu 
se apropie de cel mai bnn nivel 
al ei si aceasta ne bucură. 
Promițătoare este si revenirea 
campioanei europene Vali Io- 
nescu, cu două concursuri suc
cesive peste 7 metri.

O foarte bună impresie a 
lăsat în starturile lunii iunie 
semifondista Doina Melinte, 
care, după un 3:53.1 — record 
personal 
mai 
dială a sezonului), a 
trei curse consecutive 
m cu rezultate sub 2 
cel mai bun timp al 
1:57.97. la Florența.

Campioana mondială 
Maricica Puică, după 
fără obiective de performantă 
(1983). a reintrat cu aplomb : 
2:35,7 — record național - 
1 000 m, 8:43 20 și 8:37,06 
3 000 ml la București și Flo
rența. la un interval de 4 zile, 
și 1:59.00 pe 800 în aceeași 
săptămină- Avem încredere în 
marele potential al Maricicăi 
și în permanenta ei 
autodepășire.

Sorin Matei (2.34 
time) si Bedros 
(17,27 m la triplu) 
recordurile cele mai spectacu
loase ale atletismului nostru 
masculin. Reeditarea acestor 
performante i-ar face compe
titivi’ în orice concurs inter
national. Așteptăm. așadar, 
confirmări...

...Așa cum așteptăm. în con
cursurile viitoare. îmbunătățiri 
substanțiale din partea unor 
posibili _______ _ 1----- :
fruntașe la J.O. Ne gîndim la 
Mihaeia 
Florența
Fița Lovin (1 500). la Cristieana

la 1 500 m (cea 
bună performantă mon- 

cîstigat 
de 800 

minute, 
ei fiind

După tur

de cros 
un an

la 
la

dorință de

m la înăl- 
Bedrosian 

au realizat

VALORI
• Introducerea
actual de desfăș

•^ulair 

turneele fina 
sporturilor

La 
Sala ______
handbalul juvenil 
campionii. Titi urii 
la junioare, echipa 
rul Cluj-Na^oca. 
prof. Dan -cîrjoe 
ne pentru 
Zina Simu), 
vilor prof. 1 
C.S.Ș. Dinam 
au fost, inch 
omogene form 
valoric între 
pregătirea fizic

Specialiștii prez* 
sporturilor din P: 
dat că ediția dlr 
campionatelor re 
juniorilor și școls 
un simțitor progri 
anterioare. Părere 
primată in cadru 
pe care am efec 
dul antrenorilor t 
precum șl a 
prezenți la Pitești

Un prim aspect 
am vrut să aflăm 
liștilor a fost > 
la SISTEMUL AC 
FAȘURARE A 
HANDBALIȘTILOI 
în acest context, 
apreciată valoar 
încheiate, avtnd 
primul rînd, expi 
tactică și fizică 
lor Și dacă risi 
vut nuanțe £»er 
comun a fosf*Sp 
pozitivă a actuali 
desfășurare a ac 
te republicane. 2 
formulate si criti 
faptul că între 
campionatelor a 
prea mare (16 o 
aprilie) și, ca ui 
situații, numărul 
fără cele din tur 
a fost iasuficiq^l 
mult, cer cit la^

Horoțiu SIMA(C.S.S.1) 
Sandu 
pavel 
finala 
— C. 

mare :
pavel 

proba de URMĂRIRE

FI. Sandu 
Semifinale : Fi.

C. Ivancea ; V. 
G. Olteanu ;
Olteanu 5 : 38,8 

: 40,4 ; finala 
5 : 22,8 — V.

G.

echipa Stirom 
mică : C.S.S.l 1
2 : 37.8 ; finala 
(R. Cîrlan. S.
FI. Chilian) 
2 : 39,0 ; UR- 

juniori 
“» în 

cele mai bune rezultate 
realizat : M. Paraschiv 

2 :42.6 $1 S. Chiosolu
2 : 42 R : semifinale : S. 

2 : 42.3 — P. Banta
. Paraschiv 2 : 44,6 — 
2 : 56.6 ; finala mică :

S.

2 : 36,6 
mare : 
Stoica,
2 : 34,4 
MĂRIRE
mici, 32 concurenți, 2000 m, 
serii, 
le-au
(Dlnamo) 
(C.S.S.l)
Cblosolu
2 : 46,2 : M.
S. Stoica _ .__ ,
P. Santa 2 :45,7 — S. Stoica 
2:47,0 : finala mare : S. Chtosolu 
5 : 41.3 — M. Paraschiv 2 : 54,8 : 
URMĂRIRE ECHIPE. JUNIORI 
MARI, 4000 m. cel mal bun timp 
în semifinale : 
finala mică :
— C.S.S.L n 
mare : Stirom
V. Rusu, Vi. Enduroî.
4:56.7 — C.S.S.l I:

Stirom 4 : 58,7 ; 
Voința 5 : 17,6 —

5 : 26.0 ; finala 
Mano! ache.
V. Tufan)
ADIȚIUNE

DE PUNCTE. JUNIORI MART. 20 
ture, cu sprint la fiecare două

(N.

• Sîmbătă, începmd de la ora 
16.00, pe velodromul Dlnamo, va 
avea loc o interesantă competiție, 
dotată cu „Cupa Olimpia-. Dumi
nică, de la ora 8.30 se va desfă
șura pe Șos. Olteniței, de la km. 
13.500, „Cupa Steaua- pe șosea.

BANI.AUTOTURISME.EXCURSII
In tî R s s

candidati la locuri

Loghin (greutate), la 
Crăciuncscu (disc), la

Participantii eu bilete cîș- 
tigătoare la tragerea excep
țională PRONOEXPRES de 
duminică 24 iunie 1984. vor 
putea obține autoturisme 
„Dacia 1 300“ la ambele faze, 
excursii în U.R.S.S.. pre
cum si cîstiguri în nume
rar ! Doar pînă sîmbătă 23 
iunie vă mai outeti procura 
bilete cu numerele prefe
rate ! Nu uitati că se extrag 
42 (patruzeci si două) de 
numere cîștigurile acordîn- 
du-se pe 13, categorii I Se 
cîstigă si cu 3 numere din 
6 sau 8 extrase !
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Retrospectiva
in... perspectivă

IE CÎND „VlRFURILE" NU SÎNT... OAMENI DE GOL
Așa cum iși tăcuse Rapidul 

reapariția in prunul eșalon 
fotbalistic, cu evoluții modeste 
(sancționate, in numai 6 etape, 
de un elocvent — 5 la „ade
văr*), se părea că reîntoarce
rea echipei la matineele Divi
ziei „B“ va fi iminentă ; spre 
disperarea numeroșilor simpa- 
tizanți ai formației giuleștene, 
care — grea și nemeritată pu- 
niție — pentru a-și revedea 
favoriții in „A* așteptaseră 
multă vreme, șase ani in șir.

S-a întimplat Insă ca înfrin- 
gerii de pe „Republicii-, cu 
F.C. Bihor, sâ-i urmeze o fruc
tuoasă serie de 5 puncte din 6 
posibile (3 dintre ele, în condi
ții de deplasare) și revirimen
tul Ga timp) înregistrat in 
comportarea „alb-vișin iilor* a 
avut următoarele două mari 
consecințe :

1. O refortificare de ordin 
psihic necesară unei ex-divi- 
zionare „B“, care, pe deasupra, 
iși restructurase formula de e- 
ehipă in compartimente cheie, 
cum ar fi cuplul stoperilor și 
mijlocul echipei ;

2. O departajare în clasament 
de trio-ul amenințatelor cu re
trogradarea (Dunărea C.S.U.va

cs ti- 
ter- 

doua
etntireti 

ftt fu- 
seti, pri- 

destin-

g uit ii

Manea, „pasărea rară* din înaintarea Rapidului, oprit in me
ciul eu Dinamo să-si ia zborul...

GaJati, Petrolul și C.S. Tirgo
viște) incă din prima jumătate 
a întrecerii.

Spre lauda echipei, prezența 
«i In prima divizie a însemnat 
molt mai mult declt o tentativă 
de salvare de la retrogradare. 
Jucătorii și antrenorii Rapidu- 
!■-! și-au propus. In virtutea u- 
ne: frumoase tradiții, și au 
reușit să onoreze revenirea pe 

4e finale ale campionatelor de juniori la handbal

EXISTĂ. SĂ LE ASIGURĂM PROGRESUL!
■r brae to sală va îmbunătăți sistemul 
>■> 9 aojtoatelff • Selecția, bine făcută

li las a practica
ad._ M perspectiva formarii unor 
>azăaari de valoare, pregătirea 
M-a JOCURI CU MIZA nu poa- 
•e ■ talerritâ eu nimic altceva. 
pr. aoemal aceste Jocuri au 
* «t A ■ zmlr redus, după cum 
an—Mă St din opiniile spedallș-

-- s.ri-'-ziș că ir. viitorul 
REMpi—t. prin introducerea u- 

al treilea tur, tn sală, sub 
Mf a două turnee, se vor 
«■» eșadttffle depășirii acestor

taeerrind să 
rea etalita In 
fisa'e ta care 
tase să repetă 
cat la 
pil se aa-.erioare, din toate punc
tele de vedere, scoțind in evi
dență. pe de o parte, preocupa
rea pretesoriîor-antrenorl pen
tru selecția și pregătirea elevi
lor tor tn vederea angajamen- 
talsd total din timpul Jocurilor 
tar pe de a:tâ parte, preocupa
rea FJL Handbal de a orienta 
pregătirea și Jocul celor mal ti
neri kanibzlisd spre cerințele 
de participare la marile com
petiții internaționale. Impunerea 
de către F.R. Handbal a siste
mului de apărare avansat Cn a- 
părare nu se poate Intra ta to
na dintre semicercurile de la • 
și I m declt marctad un ata
cant) are avantaje multiple, ta 
primul rtad creșterea răspunde
rii Individuale a " " “
tor.

sintetizăm valoa- 
cadrul turneelor 
ne refeream, tre

ci că ea ș-a ridi- 
aivel net superior edi-

fiecărui a pâră-

S-a apreciat că prevederea re
gulamentară nou introdusă, de 
a Juca o primă repriză cu apă
rări avansate, a fost respectată 
Întocmai. A produs plăcere pri
vitorului din tribună modul tn 
care au rezolvat-o unele echipe, 
tn primul rînd C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca. C.S.Ș., Dinamo 
Brașov (prof. Dan Hotnog) sau 
C.S.Ș. Bistrița (prof. Grigore 
Sălăjan) — fete, C.S.Ș., Focșani 
(prof. Lucian Tucan), C.S.Ș. Di

SS ?'
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• A realizat 21 de puncte acasă (a pierdut cite două cu Dinamo. 
F.G Bihor, F.G Argo* >1 Sportul studențesc, cite unul cu F.G Olt, Po- 
iitehnJca lași. Steaua, A.S.A. Tg. Mureș șl Universitatea Craiova) și a

g obținut 10 puncte le deplasare (dte două cu Sportul studențesc șl C.S. 
Tirgoviște, cite unul cu Chimia, Jkd. F.C, Olt, F.C. Bihor, Dunărea 

§ C.S.U. și F.C. Argeș). g
• Cel mal bun loc ocupat s 7 la etapa a 11-a ; cel mai slob loc : g

15—10 In etapa a 2-a. $
• Golgeterii echipei : Manea 6 goluri. Ion Ion 5, Petruț și Șt Popa $

0 - cite 4, Roda 3, Avram, Damaschin șl Mincu - cite două, P. Petre g 
5 și Cojocaru - cîte unul. g

• Jucători folosiți s 24 ; Mincu 33 de meciuri. Ion Ion, Manea și 
Rada — cîte 31„ Mânu 30, Petrut 29, Sameș 27, Cojocaru 26, Damas-

g chin 25, 1. Popescu, P. Petre și Șt. Popa — cîte 21, Avram, Bâjan șl 
M. Grigore — cîte 17, Pîrvu 15, Tiță 10, Sișcâ, Aron și Ad. Dumitru — 
cîte 4, Ghiuler 3, I. Gabriel 2, Paroschiv și Caleșu - cîte unul.

g • Cartonașe roșii : Rada (etapa a 32-a).
g ® Cartonașe galbene : 28 ; cele mai multe : I. Popescu și Ion Ion — g
£ cite 4. g
g O A beneficiat de 6 lovituri de Ic 11 m ! 5 transformate (Manea 4,

Șt Popa), una ratată (Șt. Popa) ; a fost sancționată cu două penal-
g ty-urî : unul transformat, unul rotat. g

G E expediat 360 de șuturi, dintre care 169 pe poartă.

prima scenă a țării prin prac
ticarea unui fotbal cu pronun
țate virtuți tehnice, spectacula
re. Așa cum au fost, de altfel, 
prestațiile feroviarilor bucu- 
reșteni, chiar și in compania 
fruntașelor clasamentului, Di
namo, Steaua, Universitatea

Craiova și Sportul studențesc, 
echipe de la care, cu excepția 
formației din Șos. Ștefan cel 
Mare, Rapidul a scos puncte de 
nimeni scontate.

Cum se explică predilecția 
echipei pregătite de apreciatul 
cuplu V. Stănescu și V. Kraus 
pentru jocul de atac, generos, 
indiferent, de „cartea de vizită* 
a partenerei de întrecere, ca și 

namo Brașov, Dinamo Bucu
rești (prof. Valentin Samungi) 
sau C.S.Ș. Minaur Bala Mare 
(prof. Ioan Cliira) — băieți. In 
același timp, această prevedere 
regulamentară a impus modifi
cări tactice în jocul echipelor, 
modificări care la rîndul lor au 
necesitat perfecționări tehnice, 
în special cele prin care se pu
tea realiza optim depășirea ad
versarului direct. Dar, totodată, 
s-a emis ideea că se impun noi 
prevederi regulamentare care să 
înlăture .practica- folosirii, cu 
precădere în repriza cu apărare 
avansată, a jucătorilor de semi
cerc, cu talie mai mică, iar a 
celor cu gabarit numai la limita 
timpului prevăzut de regulament.

Un alt aspect major asupra 
căruia am vrut să aflăm opinia 
celor care se ocupa de pregă
tirea tinerilor handballștl a fost 
SELECȚIA. Părerea celot mai 
mulțl a fost că antrenorii s-au 
orientat bine tn alegerea Jucăto
rilor. Mai oonvlngătoare este se
lecția la fete, știut fiind faptul 
că, la vlrsta junioratului, aces
tea sînt ceva mai avansate pri
vind talia. Din punct de vedere 
somația deci, lucrurile stau bi
ne. In ceea ee privește selecția 
pe posturi, se poate spune că 
turneele finale au reliefat cîte- 
va elemente asupra cărora me
rită să-șl Îndrepte atenția selec
ționerii loturilor reprezentative 
de Juniori. Pentru postul de 
portar, deficitar ta gneral, s-au 
evidențiat : Ana Căpraru (Bra
șov), Carmen Moldovan (Bucu
rești), Rodtca Stanca (Cluj-Na
poca). Corina Uncu (Sibiu). 
Cornelia Frangu (Constanța) I 
Interi — Eva Darvas, Clara Ker- 
tesx (Cluj-Napoca), Slmona Cu
rea. Ursula Oltețeann (Sibiu), 
Lidla Butnaru (Bacăti), Arteml- 
«a Bartos. Aneta Bujor, Maria 
Strbu (Bistrița); centri — Da
niela Tudor, Nicoleta Borleeann 
(Brașov), Elena Marla Petruș 
(Cluj-Napoca); pivoți — extre
me (posturi, de asemenea, defi
citare) — Ribana Oancea, Elena 
Doboș (Brașov), Simona Manea 
(Constanța), Susana Meister (Si
biu), Simona OIpretean, Maria 
Oșorhan (Clui-Nanoca).

— mai ales — de locul de des
fășurare a meciului ?

înainte de toate, prin valoa
rea liniei de mijloc (Ion Ion, 
Șt. Popa, Rada), care, posedînd 
jucători talentați și clarvăză
tori, au construit acțiuni ofen
sive cum puține divizonare „A* 
au reușit să o facă.

Din păcate, insă, această e- 
chipă atît de aplaudată pentru 
fazele abil concepute a fost și 
o campioană a... ratărilor.

„Campionii* in materie de o- 
cazii clare de gol, risipite cu 
seninătate ? Nimeni alții decît 
„vîrfurile* Cojocaru și Damas
chin, cei care au putut să dea 
greș singuri cu portarul In 
față ; nu o dată, nu de două 
ori, ci aproape în fiecare par
tidă, inclusiv în meciul cu 
campioana țării, în așa fel In
cit pe lista marcatorilor rapi- 

diști Damaschin figurează cu 
două goluri, iar Cojocaru — 
numai cu unul !

Departe de noi gîndul de a 
transfera întreaga culpă a 
ineficacității echipei pe umerii 
lui Cojocaru și Damaschin. 
Cronica lor inabilitate la fina
lizare impune însă — în pers
pectiva sezonului 1984—85 — 
restructurarea liniei întîi, acolo 
unde, trăind o a doua tinerețe 
sportivă, Manea a fost o... pa
săre rară. Astfel incit, așa-zișii 
oameni de gol, jucătorii din a- 
vanposturi, să-și îndeplinească, 
realmente, menirea, ducînd la 
bun sfîrșit un frumos efort co
lectiv.

Gheorghe NICOLAESCU

întrecerea băieților a scos In 
evidență ceva mai puțin convin
gător valori certe pentru por
tari. Dar să nu uităm de vîrsta 
la care ne referim. Creșterea 
valorii portarilor este In relație 
directă cu acumulările tn timp. 
Or, la 17—18 ani, acumulările 
sînt încă reduse. Pentru celelal
te posturi s-au remarcat : cen
tri — Constantin Ionică (Foc
șani), Andrei Sachelarie (Bucu
rești), Constantin Chitoroagă 
(Iași), un jucător care aminteș
te de Gațu, Valentin Banu (Ti
mișoara) ; interi — Titus Dono- 
se, jucător „gen" Ghlță Llcu, 
Gabriel Fîrtat (Brașov), Marius 
Matei, Marian Simion (Bucu
rești), Remus Chirllă (Focșani), 
Alexandru Militaru (Constanța), 
Nichlfor Dobrescu, Emil Caba 
(Timișoara), Liviu Pavel (Iași) : 
pivoți-extreme — Costică Nea- 
gu, Vasile Stanciu (Focșani), 
Nicolae Popescu (Timișoara), 
Cătălin Sbera, Iulian Enache (Bra
șov), Denisse Chiriac (Bucu
rești).

Multe dintre jocurile turneelor 
finale s-au situat la cote tehni
ce șl spectaculare ridicate, ce
ea ce promite în perspectiva 
„schimbului de mîlne*. Dar să 
nu uităm că sîntem — din «- 
cest punct de vedere — la un 
nou început de drum. De felul 
In care va fi supravegheată 
pregătirea In continuare a Ju
niorilor șl junioarelor depinde 
Înscrierea șl In viitor a handba
lului românesc pe linia ascen
dentă a Ierarhiei mondiale vi
itoare. In acest context, se im
pune totuși găsirea Îndeosebi a 
unei soluții PENTRU DESFĂȘU
RAREA CAMPIONATELOR JU
NIORILOR ÎN SĂLI (fără ca 
ceasta să Însemne cituși de puțin 
neglijarea sau renunțarea la pre
gătire șj Jocuri !n aer Mber), 
Instruirea competitoarelor putin- 
<ta-se face astfel, de pe acum, 
modelat, tn vederea participării 
Ia marile competiții internațio
nale, care au loo numai ta săli.

Există o tlnără generație de 
handballștl — fete și băieți - 
cu numeroase elemente dotate. 
Se Impune, deci, o atenție deo
sebită asupra modului cum tre
buie să crească, această genera
ție șl din punctul de vedere al 
pregătirii sportive pentru marea 
performanță, tn paralel cu . o 

• cit mal bună Integrare socio- 
profeslonală.

Mihai! VESA

Divizia ,,A“ la ora bilanțului

ARBITRII AU FĂCUT UN PAS ÎNAINTE,
INSĂ El POT

A venit si ora arbitrilor. A 
analizei comportării lor în cam
pionatul nu de mult încheiat. 
Un an al „cavalerilor fluieru
lui* dominat, fără doar ei 
noate, de retragerea lui Nicolae 
Hainea, arbitrul român cu cel 
mai strălucit palmares, de trei 
ori la „mondiale*, o dată în 
finala „europenelor*, ei în a- 
tltea cune continentale, prin
tre care și finala C.C.E. de 
anul trecut. Nicolae Rainea s-a 
retras demn, deși i se apro
base o derogare de un sezon, 
deși mai putea arbitra alte 
cîteva sezoane, după tinerețea 
lui din teren, care nu trăda 
nici pe departe cei 50 de ani.

Pentru început vom porni 
de la o apreciere generală a 
arbitrajelor. A FOST UN AN 
BUN. chiar dacă n-au existat 
străluciri deosebite, si cu ine
rente „excepții*. Pentru argu
mentare. să facem o paralelă 
între calificativele din ultimele 
două campionate :

EDIȚIA 1982—’83 : 92 califi
cative de „foarte bine*, 149 
„bine*. 45 „satisfăcător*. 13 
„slab* ; EDIȚIA 1983—’84 : 127 
de „foarte bine*. 136 „bine*, 
30 „satisfăcător*. 12 „slab* si 
unul „foarte slab*.

Acestea sînt calificativele 
cronicarilor ziarului nostru. 
Saltul este evident, deși acel 
„foarte slab* din turul trecut 
reprezintă un calificativ neîn- 
tîlnit de mult timp. Această 
înclinare a balanței spre „foarte 
bine* si „bine*, fără a fi ab
solutizată. este reflexul calită
ților unei noi generații, talen
tate. care poate urca, si, în 
același timp, efectul anei pre
gătiri supravegheate cu atenție 
de către colegiul eentra! al 
arbitrilor. Ultimul an înseamnă 
un pas Înainte ne scara valo
rică. dar nu trebuie uitat că 
mai sînt multi nasi de făcut 
în acest domeniu.

CINE SÎNT ARBITRII de ta 
care se așteaptă ridicarea ștache
tei ? 32 la număr tn ultima edi
ție de campionat, dintre care, să 
reținem, 10 debutanți. Cele mai 
multe meciuri au fost conduse de 
cel doi Petrescu, Dan șl Radu, 
fiecare eu cîte 23 de partide la 
centru, bucureșteanul avlnd și o 
finală de cupă, din păcate ratată 
dimtr-o suprasolicitare de care nu 
s-a ținut cont. loan Igna, repre
zentantul nostru la Olimpiada de 
la Los Angeles, are 22 de partide 
tn cont, cu 18 jocuri conduse figu
rină O. Streng, cu 16 I. Crăclu- 
nescu, FL Popescu, L Velea șl A. 
Gheorghe. La ffolul opus, excep- 
tînd debutanțll, M. Neșu eu nu
mai 4 jocuri, aceasta datortndu-se 
retragerii lui de aproape un an.

restanțierii, mai putini decît 
în campionatul trecut, ridică ta 
continuare problema lipsei de ex
periență a multor „cavaleri ai 
fluierului*, Insă mai apar șl eon- 
sacrațl pe listă, care demonstrea
ză că nu Întotdeauna cel inves
tiți cu onoarea de a conduce 
partide pe prima scenă s-au con
centrat cum trebuie. Cu cite două 
restanțe (a se citi calificativul 
slab), R. Petrescu, I. Igna șl A. 
Gheorghe. cu cîte o prestație sub 
limită I. Crăclunescu, M. Axente, 
S. Necșulescu șl trei debutanți. 
Șl pentru că am ajuns la capito
lul debutanți, să aruncăm o pri
vire și spre...

„NOUL VAL*. Cum am spus 
mal înainte, au fost zece debu
tant!. ,.Top"-ul lor : M. Constan- 
tlnescu — 6 meciuri, de șase ori 
foarte bine (de reținut 1), D. Bu- 
cluman — 5 j (2 foarte bine, 3 
bine) V. Curt — 4 J (1
f.b.., 2 b, 1 slab), T. Tărcan — 4 
j (1 f.b., 2 b. 1 slab). M. Stă
nescu — 3 j fi f.b., 1 b, 1 slab),

ADriINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INEOR'IEAZÂ
CIȘTIGURILE TRAGERII SPE

CIALE PRONOEXPRES DIN 13 
IUNIE : FAZA I — Cat. 2 : 3 va
riante 25% a 16.799 lei ; cat. 31
15.75 variante a 3.200 lei ; cat. 4 :
68,50 variante a 736 lei ; cat. 5 s
151,25 variante a 333 lei ; cat. 11 
5.659 variante a 40 lei ; cat. 7 s
151,25 variante a 200 lei ; cat. 81
2.783.75 variante a 40 lei. REPORT 
LA CATEGORIA 1 J 50.398 tel.

FAZA a n-a — Cat. G t 2 va
riante 100% a 50.000 lei sau o 
excursie de două locuri ta 
U.R.S.S. șl diferența în numerar 
șl o variantă 25% a 18.500 lei; 
cat. H : 12 variante a 2.000 lei; 
cat. I : 73,50 variante a 500 lei; 
cat. J : 1.967 variante a 60 lei; 
cat. K : 27,50 variante a 200 lei; 
cat. L : 524,50 variante a 60 let.

FAZA a HI-a — Cat. Mii va
riantă 25% a 50.000 lei ; oat. N : 
2 variante 100% a 26.365 lei sau o 
excursie de un loc în U.R.S.S. șl 
diferența în itumerar șl 3 va
riante 25% a 6.591 lei ; cat. 0:7 
variante a 8.750 lei ; cat. P : 22,25 
variante a 2.753 lei ; cat. R : 44.75 
variante a 1.369 let ; cat. S : 265,75 
variante a 200 lei ; cat. T : 4.558,50 
variante a 40 lei ; cat. U : 332,75 
variante a 100 lei ; cat. V : 2.759 
variante a 40 lei.

MAI MULT!
și cu cite un joc C. Voicu, N. Bi- 
țin (ambii cu foarte bine), N. 
Voinea, V. Măndes j șl s. Pante- 
limonescu, toți trei cu bine.

„CLASAMENTUL ADEVĂRU
LUI* în cazul „cavalerilor fluie
rului" ar putea fi citit la o primă 
vedere și astfel : R. Petrescu — 
15 puncte obținute de oaspeți, D. 
Petrescu șl O. Ștreng — 14. I. Ig
na — 13, I. Crăclunescu 9. N. Di- 
nescu 8. In privința penalty-uri- 
lor acordate oaspeților, cam pu
ține. I. îgna conduce cu trei lo
vituri de pedeapsă (din 11 acor
date) împotriva gazdelor I. Cră
clunescu, M. Axente și I. Velea 
acordînd și ei cîte o lovitură de 
la 11 metri tn favoarea oaspeți
lor. In cea ce privește clasamen
tul cartonașelor galbene acordate, 
R. Petrescu conduce detașat cu 
56 de avertismente acordate (in 
23 de jocuri !), urmat la distanță 
apreciabilă de I. Crăciunescu (48) 
șl Cr. Teodorescu (31). în privința 
cartonașelor roșii, conduce V. 
Antohi. cu 4 „eliminări" la activ, 
urmat de O. ștreng (3), D. Pe
trescu, I. Crăciunescu. Cr. Teodo- 
rescu, I. Velea șl M. Neșu (cite 
2). Aceste clasamente ale cartona
șelor reprezintă, însă, o sabie cu 
două tăișuri. Pentru că. apreciind 
intransigența „cavalerilor fluie
rului* față de indisciplină, de jo
cul dur, ne întrebăm automat, 
dacă nu cumva și maniera lor 
a dus la asemenea „sume" de 
cartonașe, știindu-se că „arbitra
jul preventiv" a rămas încă pen
tru mulți doar o indicație. Ade
vărul este că și în ultimul cam
pionat s-au înregistrat încă neunl- 
formizări în aplicarea regulamen
tului, „partea leului*, adică a 
gazdelor, operind In continuare 
în arbitrajul nostru din cauza lip
sei de curaj, a personalității ta 
teren. Aceasta este tema majoră 
care trebuie tratată cu responsa
bilitate sporită de arbitri, în pri
mul rlnd, dar și de colegiul' cen
tral.

CINE VINE LA SCHIMBUL 
DE ȘTAFETA ? Retragerea lui 
N. Rainea. devenit un nume 
In fotbalul international ri
dică. inevitabil. întrebarea t 
cine ne va renrezenta. în con
tinuare. în arena marilor va
lori ? Delegarea lui I. Igna la 
turneul de la Los Angeleș este 
o frumoasă nremisă oentru a 
astenta un reușit schimb de 
ștafetă în cursa internațională 
a arbitrilor noștri. Colegiu? 
central a alcătuit si noua listă 
F.I.F.A. O listă cu arbitri ti
neri. de nersnectivă. cum s-a 
spus, de la care așteptăm mult. 
Au existat discuții si vor mai 
exista (Cr. Teodorescu a si a- 
dresat redacției o scrisoare 
prin care îsi manifestă nemul
țumirea 'față de scoaterea sa 
de pe această listă). Fără a 
discuta persoane, ci principii, 
ne întrebăm dacă s-a procedat 
bine înscriindu-se printre cei 
șapte „cavaleri ai ' fluierului* 
(I. Igna, D. Petrescu, R. Pe
trescu. M, Salomir, I. Crăciu
nescu. O. Ștreng si M. Neșu) 
doi arbitri din Oradea. în timp 
ce alte elemente de perspec
tivă (Fl. Popescu, din Ploiești 
— un prim exemplu) au fost 
omise.

în încheiere, așteptăm ca 
plusul înregistrat să ducă sore 
acel lot valoric necesar. Este 
problema celor în cauză, arbi
trii, în special, dar si a cole
giului centrai, de Ia care aș
teptăm mai multă responsabi
litate. mai ales în problema 
delegărilor (si ca distante si ca 
ritmicitate) și a criteriului ca
litativ, care trebuie să opereze 
permanent si în acest sector 
atît de important al fotbalului 
nostru.

Mircea M. IONESCU

Cîștigurile de 50.000 lei au re^ 
venit participanților Petre Amar- 
ghloalel din Bacău, D. Constantin 
din Petroșani (la categoria G) șl 
Andrei Balint din Ioanlș, județul 
Bihor Ga categoria M).

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 15 IUNIE : Cat. I : 1 va
riantă 25% autoturism Dacia 1300: 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 23,020 
lei șl 11 variante 25% a 5 755 Iei ; 
eat. 3 : 14 variante 100% a 3.488 
lei și 43 variante 25% a 872 lei ; 
cat. 4 : 52 a 1.660 lei ; cat. 5 s
186,25 a 463 lei ; cat. 6 : 345,25 a 
250 lei : cat. X : 2.081,25 a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 172.654 let 
Autoturismul Dacia 1300 a fost 
obținut de Avram Cornellu-Ovț- 
dlu din Cluj-Napoca.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT ,',C.E. 13—20 IUNIE 

1984“
1. România — Spania (pauză) X ;
2. România — Spania (final) X ;
3. Belgia — Iugoslavia 1 : 4. R.F.G,
— Portugalia X ; 5. Franța — Bel
gia 1 ; 6. Danemarca — Iugosla
via 1 : 7. Portugalia — Spania X ; 
8. România — R.F.G. 2 ; 9. Franța
— Iugoslavia 1 : 10. Danemarca — 
Belgia 1 ; 11. R.F.G. — Spania 
2 ; 12. România — Portugalia 2; 
FOND TOTAL' DE ClȘTIGURI : 
880 487 lei.



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
LUPTATORI IN POLONIA 

$1 CEHOSLOVACIA
• La sfirșitul săptămînil 

loc, I ' ' " *'
„„___  ____ ____ l V»

avea loc, la Piotrkov (Polonia), 
„Memorialul W. Pytlysinski", tur
neu tradițional, la care participă 
și luptătorii noștri fruntași de 
„greco-romane" : M. Cișmaș (cat. 
52 kg). N. Zamfir (cat. 57 kg), C. 
Uță (cat. 62 kg), șt. Rusu (cat. 
71 kg), I, Draica (cat. 82 kg), L 
Matei (cat. 90 kg), V. Andrei (cat. 
100 kg), V. Dolipschl (cat. +100 
kg).
• Luptătorii de „libere* D. 

Drăghici (cat. 48 Kg), G. Kerekes 
(cat. 57 kg), D. Chiru și Gh. IWlțU 
(cat. 82 kg), D. Zuz (cat. 90 kg) 
iau astăzi startul în turneul in
ternațional de la Komarono (Ce
hoslovacia).

REPREZENTATIVA 
MASCULINĂ DE BASCHET 

VA EVOLUA IN 
R.P. CHINEZĂ...

• Echipa națională de bas
chet masculin a României va 
evolua, între 24 iunie și 10 iu
lie, în R. P. Chineză, unde va 
lua parte Ia un turneu interna
țional și va susține meeiuri în 
compania unor selecționate ale 
țării gazdă. Lotul țării noas
tre este format din: Costel 
Cernat, Roman Opșiiaru, Anton 
Netolitzchi, Petre Brănișteanu, 
Florentin Ermurache (Steaua), 
Dan Niculescu, Ioan Uglai, A- 
iexandru Vinereanu (Dinamo) 
Eugen Toader (Carpați) și So
rin Ardelean (I.C.E.D.) ; antre
nori : Gheorghe Novac și Radu 
Diaconescu.

...IAR LOTUL DE JUNIOARE 
IA PARTE LA 

„TURNEUL PRIETENIA*, 
DE LA MOSCOVA

9 Reprezentativa de junioa
re participă, de astăzi pină du
minică. la Moscova, la „Turne
ul Prietenia". Lotul are urmă
toarea alcătuire : Ileana Bod
nar, Monica Nină (Voința 
București) Iîdiko Manasses, 
Maria Vigb (C.S.Ș. 
Cluj-Napoca), Erzsebet 
(C.S.Ș. Sf. Gheorghe) 
Cuzic (C.S.Ș. Botoșani). Melin
da Nagy (C.S.Ș. Tg. Mureș), 
Violeta Otavă (C.S.Ș. Focșani), 
Florica Anghel (Progresul 
București) și Carmen Brinda 
(Crișul) ; antrenori : Bogdana 
Diaconescu și Adrian loan.

POLOIȘTI LA BRATISLAVA 
$1 ÎNOTĂTORI LA KRANJ

Lotul reprezentativ de polo 
al României participă, de azi 
pină duminică, la tradiționalul 
turneu internațional dotat cu 
„Cupa Dunării". La întreceri, 
găzduite de orașul Bratislava, 
mai iau parte echipele Bulga
riei. Poloniei. Suediei. Ceho
slovaciei ș.a. Selecționata țării 
noastre este formată din : Doru 
Spiuu. Viad Hagiu, Cătălin 
Moiceanu, Florin Ardelean, 
Cristian Dan, Doru Ciobăniue, 
(Dinamo). Mihai Simion, Eugen 
lonescu, Horia Niță (Rapid

Viitorul 
Bern* 
Delia

București), Cornel Gordan, Do
rin Costrăș (Crișul), Viorel 
Șerban și Virgil Duculeț 
(Steaua); antrenori : Gheorghe 
Zamfirescn și Dinu Popescu.

★
Patru înotători români vor 

lua parte, sîmbătă și dumini
că, la un tradițional concurs 
găzduit de localitatea iugosla
vă Kranj. Vor concura : Cris
tina Deveseleanu (C.S.Ș. Lie. 
ind. 37 București). Costin Ne
grea, Mihai Mandache (Dina
mo) și Eugen Nan (C.S.Ș. Plo
iești) ; antrenor : Viorel Vasi- 
liu.

ECHIPA DE JUNIORI 
ÎNVINGĂTOARE LA 

„INTERNAȚIONALELE* 
DE TENIS DE MASA 

ALE UNGARIEI
Participînd la Campionatele 

internaționale de juniori ale 
Ungariei, care au avut loc la 
Szolnok. reprezentativa mascu
lină de tenis de masă a Româ
niei tVasile_ Florea. Călin Toma. 
Cristian 
proba 
finală 
dublu.
Călin 
finală 
Karlovac (Iugoslavia). Judnd 
în compania junioarelor, e- 
chipa de cadete s-a clasat pe 
locul 3. pe aceeași poziție si- 
tuîndu-se jucătoarele noas
tre la simplu (Otilia Bâdeseu) 
Si dublu (Otilia Bădescu. 
Lohr). De asemenea. 
Florea a ocupat locul 
simplu masculin.

TURUL CICLIST 
AL IUGOSLAVIEI

BELGRAD, 21 (Agerpres). — 
Turul ciclist al Iugoslaviei ■ 
continuat cu etapa a 7-a. Za
greb — Nova Gradiska (153 
km), printre animatorii cursei 
numărîndu-se 
român Cornel 
talul Plopeni. 
locul trei, in 
3h35:46 — cu 
vieticul Aleksei Ahov, șl cu al 
doilea clasat, italianul Roberto 
Taezi. In primul pluton s-au 
aflat, de asemenea. Nicolae Al- 
dulea, Dumitrache Ologu și 
Vasile Apostol. în clasamentul 
genera] individual nu au sur
venit modificări : conduce iu
goslavul Bruno Buiici, urmat 
de coechipierul său Primoz 
Cerin, la 1:43. Nieolae Aldulea 
se află pe locul 21, la 21 .-00, iar 
Dumitrache Ologu — pe locui 
28. Pe echipe, lideră este pri
ma reprzentativă a Iugoslaviei, 
secundată de aceea a U.R.S.S.. 
Formația Metalul Plopeni este 
situată pe locul 9.

Tiugan) a cîștieat 
pe echipe, invingind în 
Ungaria cu 5—2. La 
cuplul Vasile Florea, 

Toma a fost învins In 
cu 2—1 de Primorac, 

(Iugoslavia), 
compania

King* 
Vasile

3 la

și ti nărui rutier 
Popa, de la Me- 
care a sosit pe 
același timp — 
învingătorul. »o-

PE PISTELE
DE ATLETISM

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Cursa de 

la Oyarna a fost clștlgată de ja
ponezul Kazuyoski Hoshino 
(,,March-BMW“) cu o medie ora
ră de 161,102 km.

CICLISM • Ediția a treia a 
Turului Suediei (open) a fost 
clștlgată de australianul Alan 
Priper In 31.12:09, urmat la 13 s 
de suedezul Segersall. Pe echipe, 
victoria a revenit formației ama
toare a Suediei. • Etapa a 8-a 
(Tarquinia — Avezzano, 205 ' '
a turului Italiei (amatori) a 
nit la sprint sovieticului 
Ugrumov 5.17:3S“. Lider se 
ține Serghel Gavrilko (U.R.S.S.) 
29.28:53, urmat la o secundă de 
Ugrumov. • Etapa a 7-a (Fiesch
— Brdgg, 273,5 km) a Turului El
veției s-a încheiat cu victoria bel
gianului Erio Van Deraerden 
6.33:18. După 7 etape, lider este 
elvețianul Zlmt-iermann 33.06:50, 
armat la 2:12 de portughezul Da 
Silva.

HALTERE • La Pilsen a avui 
'.ce tatilnlrea dintre echipele Ce- 
r variei și U.R.S.S. : cat. 60 
kg — Mirzolan 285 kg, cat. 67,5 
Eg — Muratov 260 kg, cat. 75 kg
— Studnicka (C) 292,5 kg, cat. 90 
c? — Arsamakov 380 kg, cat. 100 
cj — Sevrik 332,5 kg, cat. 110 kg
— Eahareviri 405 kg. cat. +110 kg
— Ksarenko 400 kg.

77 • Canadianul Victor Da- 
<•> a îmbunătățit recordul său 
r ■ la M4 m bras realizlnd 
::<_3 r-, 2:14,77. din 13o2).

• A lua* sfîrșit turneul 
.Cupa Tungsram" cu ur-

B. *. SJDLA. M P.' J-R-F^ Ger- 
tagnrlș t p, S. iu- 
Itafia 5 p, 7. Cuba 
1 p. Rezultate din 

șosLavia — Olan-
- Rafia 7—2, 
29—4. HJ.a. —

paria — Iugoste-
- fiafia 12—14, 

3—4 B-U-A.

km), 
reve- 
Piotr 
men
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TACTICA DE
(Urmare din pag 1)

de concepție de joc ale echi
pei, ca și ale antrenorilor 
Mircea Lucescu si Mircea Ră
dulescu în acest turneu final 
al campionatului european.

O știm cu totii. echipa noas
tră a fost Învățată — în pre
liminariile C.E. — să lupte 
împotriva a trei echipe foarte 
puternice. Italia. campioana 
mondială. Cehoslovacia și Sue
dia. In paranteză fie spus, 
toate aceste trei echipe sint 
mai puternice decît reprezen
tativele Spaniei si Portugaliei, 
semifinalistele de azi ale tur
neului final, cl.asate acum în
tre primele patru formații ale 
continentului... După cum bine 
știm, echipa noastră a învătat 
..să răspundă" celor trei... fa
vorite din preliminarii, și-a 
construit un ioc adecvat si a 
obținut o calificare surprinză-

JOC CONCEPUTA GREȘIT
toare (după opinia multora), 
dar perfect meritată. în turneul 
final din Franța. Acest tip de 
ioc însă, bine învătat. din pe
rioada 
aplicat 
el era 
seama _ __
tatea si structura evoluției lor, 
ca si de faptul că majoritatea 
meciurilor dintr-un turneu fi
nal au In bună măsură carac
ter cvasieliminatoriu. victoria 
fiind cea mai bună (dacă nu 
singura) cheie a calificărilor.

Dacă ne gîndim că jucători
lor și antrenorilor Lucescu si 
Rădulescu li se cuvine o cir
cumstanță atenuantă In acest 
turneu final, atunci această 
circumstanță se referă mai a- 
les la prima repriză a meciu
lui cu Spania, cind nu au știut 
cum stau lucrurile si cînd era 
greu să se prevadă că adver
sarul e atît de vulnerabil. In

preliminariilor, a fost 
mecanic în Franța, deși 
neadecvat aici, tinînd 

de adversari de cali-

reoriza insă, 
obligatoriu ca 

să evolueze cu 
ca la Florența, 
Bratislava. în

UN EȘEC PUȚIN PREVĂZUT
(Urmare din pag 1)

2. Echipa României a ratat 
prilejul unei victorii meritate 
asupra Spaniei, o victorie care 
ar fi dat un cu totul alt pro
fil potențialului psihic al jucă
torilor în preajma meciului cu 
R.F.G., cu consecințele de ri
goare.

3. Acest semieșec cu consecin
țe asupra bătăliei pentru califi
care a fost determinat și de • 
mai veche prudență, caracteris
tică luptei din preliminarii, 
dndva Încununată cu succes, 
prudență care nu ar mai fi pu
tut rodi și nici nu a rodit 
astă-dată.

4. Fotbaliștii tricolori nu 
putut face față, din nici

noului ritm al 
Pe săp'.âmînă, 
diferit de bă- 
a prelimina-

de

iu
un

care să ne sugereze cit de înaltă 
e ștacheta in fotbalul euro
pean. In afară de asta, trebuie 
să recunoaștem că nu avem ju
cători de personalitate care să 
spargă frontul apărărilor ad
verse prin acțiuni individuale**. 
Boloni, un juctăor care a evo
luat sub valoarea sa. ne spu
nea : .Am făcut tot ce a fost 
posibil, dar mi-am dat seama 
eă nu răspundem la comenzi. 
Este o mare oboseală, care s-a 
acumulat in ultimii doi ani, 
am avut o lună de odihnă, 
nu sint singurul in această 
tuație".

Desigur, adevăruri, totuși,
ansamblu, pregătirea generală, 
comportarea colectivă, individu
ală în joc — ca și strategia echi
pei — rămîn în discuție pentru a 
găsi căile cele mai nimerite 
pentru noua etapă, de la toam
nă, preliminariile C.M.

na 
Si 

si-

in

BELFAST. Recordmana An
gliei la aruncarea suliței. Thessa 
Sanderson, și-a făcut o promi
țătoare reintrare, aruncînd 
68,88 m. Steve Ovett a cîștigat 
proba de 800 m în 1:46,15, iar 
Zola Budd a fost cronometrată 
pe 3 000 m în 851,99. Alte 
rezultate : ciocan : Girvan 74,74 
m ț înălțime (feminin-) : V. 
Brown (Australia) 1,90 m ; su
liță : 2. Trina Solberg (Nor
vegia) 63,02 m.

BORA AS (Suedia). Cubaneza 
Hilda Ramos a stabilit un nou 
record național la aruncarea 
discului cu 68.80 m. Mike Okot 
(Uganda) a alergat 400 m In 
45 99

VAERNAMO (Suedia). Tan- 
zanianul Filbert Bayi. fost re
cordman mondial la 1 500 m 
șl o milă, a alergat 5 000 m 
în 13:47.5.

I
I
I
I
I
I
I
I

punct de vedere, 
celor trei jocuri 
un ritm complet 
tălia îndelungată 
riilor care a cuprins momente 
de destindere și de reluare a 
lucrului pe îndelete.

5. Echipa României a jueat, 
în general, lent, lucru evident 
in toate jocurile și mai ales in 
partea a doua a meciului cu 
Portugalia, cînd, concomitent cu 
reducerea potențialului fizic al 
tricolorilor, a înlesnit dez
lănțuirea echipei portugheze, in 
fața căreia orice construcție 
tactică defensivă nu mai era 
valabilă.

Aceste clteva puncte, care nu 
epuizează nici pe departe pro
blemele echipei noastre națio
nale, se opresc aici, pentru a 
face loc părerii jucătorilor șt 
antrenorilor. In aeroportul Orly, 
in orele de tranzit spre Bucu
rești, antrenorul Mircea Lu- 
cescu s-a adresat tuturor jucă
torilor, apreciindu-le eforturile 
și spunîndu-le că, în viitor, 
principala preocupare a echi
pei naționale va fi iuțirea 
jocului pe fondul activizării or
ganizării tactice, care nu poate 
fi depășită, in momentul de 
față, din motive obiective, care 
țin de angajamente, de campio
nat, de spirit competițional to
tal.

Căpitanul echipei naționale. 
Costică Ștefănescu, unul dintre 
puținii tricolori care au jucat 
la valoarea lor. ne spunea t 
„Poate că am fi putut obține 
un rezultat final mai bun. Nu 
mai e cazul să enumăr momen- 
tele-cheie. Cred că la acest tur
neu final al Campionatului eu
ropean nu ne-am prezentai eu 
citeva jocuri iniernaționale tari 
in lunile premergătoare, jocuri

Lotul reprezentativ de fotbal 
al României s-a înapoiat aseară 
din Franța.

cea de a doua 
era necesar si 
echipa noastră 
totul altfel, nu 
Stockholm sau
meciurile din preliminarii cînd 
orientarea sa a fost apărare — 
1oc de mijloc — contraatac. 
Registrul lecției din prelimi
narii trebuia complet schimbat I 
Datorită adversarului evident 
mai puțin periculos decit e- 
chipele Italiei Cehoslovaciei 
sau Suediei, apoi datorită e- 
xigentelor știute ale unui tur
neu final. în care trebuie — 
orice ar fi — să loci Ia vic
torie (chiar asumîndu-ti riscuri I) 
dacă vrei să te clasezi cit mal 
sus. Neschimbîndu-se acest re
gistru. eforturile unor 
ai echipei, exprimate 
nele faze reușite, s-au 
zadarnice.

Acest imobilism de 
tactică, de atitudine reprezintă; 
după opinia noastră, prima 
cauză a eșecurilor echipei 
României la turneul final din 
Franța.

Toate celelalte expresii ala 
locului reprezentativei noastre 
In Franța, expresii concrete, 
arătate în teren, au fost trans
puneri obiective ale modulul 
greșit In care a fost glndit a- 
cest turneu final. Si ne refe- 

2_  _ 2 2 2 formației
noastre la Saint Etienne Lens 
si Nantes — meciuri in care 
doar soluția Coras a fost o 
noutate eficientă, cu bune re
zultate. golgeterul Sportului 
studențesc si al campionatului 
nostru fiind cel mai bun ju
cător ofensiv român în Franța 
— ne referim si la schimbările 
de jucători din timpul 
rilor. schimbări destul 
inspirate, după cum ne 
si la stereotipia jocului __ .
noastre, joc in care primul motor 
a fost teama și nu curajul, 
așa cum era normal să fie,' 
curajul pină in ultimul minut 
al calificării fiind atuul nr. 1 
cu care spaniolii si portughezii 
au depășit favorita echipă vest- 
germană

rim la alcătuirea

jucători 
prin u- 
dovedlt

gindire

meciu- 
de ne- 
gîndim 
echipei

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• La meciul dintre România șl 

Portugalia a fost prezent și an
trenorul reprezentativei Irlandei 
de Nord, Billy Bingham. Motivul? 
După cum se știe. Irlande 
Nord face parte din aceeași 
pă preliminară a C.M. in

Încoronat cu un gol superb. Sint 
bucuros că am învins pe campi
oana Europei șl cA ne-am califi
cat pentru semifinale. A fost pri
ma victorie a noastră intr-un 
meci oficial asupra B.F. Germa
nia 1 Ne așteaptă jocul cu Dane-

Aja s-a inserts golul victoriei în meciul Spania — R.F.G. (1—0). 
Maceda, in plonjon (in stingă iniaginii) marchează cu_capu£_în 
poarta lui Schumacher

urmărit și jocul echipei României 
cu R.F. Germania.
• Iată declarațiile tăcute de 

antrenorii echipelor Spaniei și 
R.F. Germania la conferința de 
presă. MUNOZ : „A fost un meci 
mare, susținut intr-un ritm alert,

Telefoto : A. P.—AGERPRES

Fotbal .1 'meridiane
• Campionatul U.R.S.S. a con

tinuat ou etapa a 14-a. Lidera 
clasamentului, Dnlepr, a riștigat 
cu scorul categoric de 4—1 par
tida cu Dinamo Tbilisi, In timp 
ce Spartak Moscova a terminat 
la egalitate (0—0) ou Dinamo Mos
cova. ocupanta locului 17 1 Alte 
rezultate : Harkov — Erevan 1—4, 
Donețk — Baku J— 1, Alma Ata 
— Torpedo Moscova 1—1, Taș- 
kent — T-S.K.A. 1—0, Zenit — 
Dinamo Minsk 4—1 I, Dinamo 
Kiev — S.K.A. Rostov 0—0, Cer- 
nomoreț — Vilnius 1—0. Pe pri
mele locuri ț Dnlepr 20 p, Spar
tak 14 p. Zenit șl Dinamo Kiev 
ette ii j ; pe ultimele t 17. Di
namo Moscova 9 p, 10. Baku I p.
• La Toronto, în med amical: 

V.f.B. Stuttgart — Glasgow Ran
gers 1—1 (0—0).
• Tn B.P. Chineză se desfă

șoară un mare turneu internațio
nal, la care participă echipe din

mai multe continente. Primele 
rezultate : Sel. Beijing — India
1— 4, R.P. Chineză „A* — Algeria
2— 1, Congo — o selecționată Iu
goslavă 1—0, S.U.A. — Șanhal 
1—1, R.P. Chineză „B* — Tunisia 
J—4, Polonia — Sel. Tianjin 1—1, 
Canada — Sel. Canton 1—0, o se
lecționată vest-germană — Nige
ria 3—0.
• Echipa Seraing din Belgia, 

aflată pe locui 5 în clasament, 
trece prin mari dificultăți finan
ciare, clubul avtnd datorii ta va
loare de 3 milioane de dolari 1
• Noul portar al echipei F.C. 

Porto va fi francezul Hiard (Ren
nes), deoarece titularul Ze Beto 
a fost suspendat pe un an de 
U.E.F.A. din competițiile oficiale, 
pentru atitudine nesportivă față 
de arbitrul de tușă de la finala 
„Cupei cupelor*, dintre Juve" șt 
r.C. Porto
• La Ciudad de Panama, ta 

preliminările C.M. (zona Ameridl 
centrale și Caraibilor) selecțio
nata Hondurasului a întrecut cu
3— 4 (2—4) formația Panama.
• Finala „Cupei Poloniei*: Lech 

Poznan — Wisla Cracovia 3—9 
R—4). Formația din Poznan a

cucerit _ __
așa Incit ea va participa 
C.C.E., in timp ce Wisla va 
prezentă In „Cupa cupelor".
• Echipa Heraklls din Grecia 

îșl continuă turneul In Austra
lia. Jurind la Melbourne, cu se
lecționata secundă a țării gazdă, 
fotbaliștii greci au terminat par
tida la egalitate : 1—1 (0—0).
• Doi tineri suporteri al echi

pei A.S. Roma au fost condam
nați intr-un mod original de un 
tribunal din Torino. El au fost 
acuzați de a fi distrus obiecte și 
canapele din 4 vagoane ale tre
nului special oare se Îndrepta 
spre Torino, la meciul Juventus — 
Roma. Tribunalul a hotărît între 
alteile ca acești „tltoșl", oare s-au 
făcut vinovați de acte de vanda
lism, să fie obligați să semneze----------• --  spe_ 

care 
A.S.

Si titlul de campioană, 
în 
fi

la poHțle, intr-un registru 
rial, ta zilele șl la orele la 
stat programate jocurile lui 
Roma !...
• Cunoscutul antrenor al 

Tottenham, Keith Burkinshaw a 
semnat un contract pentru a pre
găti echipa Bahrainului, tn vede
rea C.M. din 1988.

lui

tacticii celei mai potrivite". DER
IV ALL î „A spune că sint decep
ționat ar tnsemna să spun prea 
puțin din ceea ce simt, știam că 
vom avea probleme la mijlocul 
terenului, ml-era teamă de o că
dere fizică a echipei in acest al 
treilea meci. Dar n-am avut nici 
șansă... Spania a jucat la cel mal 
bun nivel pentru că nu avea ni
mic de pierdut. Sper să tragem 
concluzii folositoare din acest 
eșec. In ce privește soarta mea, 
voi pleca in concediu și apoi 
vom vedea*.
• In meciurile din grupă au 

fost Înscrise 32 de goluri tu cele 
12 tntllnlri. Pe lista marcatorilor 
figurează 22 de jueâtori. Primii 
sint Platini (Franța) cu 7 g, ur
mat de Arnessen (Danemarca) cu 
3 g, Hkjaer-Larsen (Danemarca) 
și VflUer (R.F.G.) cu dte 2 g. eta.
• Ieri dimineață, echipa B.K 

Germania a părăsit Franța, pie
rind in țară. Pe fețele jucători
lor — se menționează In comen
tarii — se putea vedea marea 
decepție produsă de tafrtagerea 
din ultimele secunde ale parti
dei cu Spania. Pe aeroport. la 
Frankfurt pe Main, ei au urcat 
direct intr-un autocar fără a face 
comentarii și declarații presei.
• Arbitrul austriac Helnz Fahl- 

ner, care a condus partida Ro
mânia — Portugalia locuiește la 
Vlena șl este de profesie ziarist 
sportiv. El colaborează la mal 
multe ziare, scriind cronici de... 
(ați ghicit) fotbal dar nu despre 
meciurile pe car* te n-bitrează !
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