
Hîinc, la Sirififl, o așîcpîsîă premieră rughiistica :
va * wo*

Proletari Oîn toate țările,
<AiĂr" ------------ —---------------------  —

BÎRLAD, 3 (prin tele
fon). Rugbyștii tricolori joacă 
pentru a 4-a oară în actuala e- 
diție a „Cupei F.I.R.A.", me
ciul lor de duminică prezentând 
o seamă de elemente inedite, 
începînd cu locul de disputare 
a partidei, pentru că Bîrladul 
— centru cu remarcabilă tradi
ție în sportul nostru cu balonul 
oval — găzduiește pentru pri
ma dată o întîlnire cuprinsă în 
calendarul celei mai cuprinză
toare competiții a rugbyului in
ternațional. Și va fi, sîntem 
convinși, o gazdă la înălțime, 
prezentînd un stadion (Rulmen
tul) excelent sub toate aspec
tele, începînd cu gazonul și în
cheind cu tabela electronică de 
marcaj. Adversara echipei Ro
mâniei este, la rîndu-1, o par
teneră inedită. Echipa Tunisiei 
se află la prima sa participare 
in grupa de frunte a „Cupei 
F.I.R.A.", pierzînd întâlnirile 
susținute pină acum : 6—25 cu 
Franța, 6—20 cu Italia și 15—17 
cu Spania, deci înfrîngeri

la diferențe, totuși, onorabile 
pentru o debutantă absolută.

Sigur, reprezentativa țării 
noastre are de partea sa expe
riența și valoarea de ansamblu 
superioare. Victoria ei este, pe 
bună dreptate, așteptată de toa
tă lumea. Nici o partidă — se 
știe — nu este dinainte jucată. 
Rămîne de văzut modul in care 
„tricolorii" vor ști să se im
pună, cu atît mai mult cu cit 
ei doresc să convingă la Bîrlad, 
în perspectiva meciului de la 
Kiev, hotărâtor pentru ocupa
rea poziției secunde în clasa
mentul „Cupei F.I.R.A." Cine 
vor fi tricolorii 7 Echipa pro
babilă are o serie de noutăți 
față de partida cu Italia. Ast
fel, surpriza principală — să 
sperăm plăcută — va fi debu
tul unuia dintre cei mai expe
rimentați rugbyști din Divizia 
„A", pilierul localnic Aurel

Geo RAEJCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

IERI, RUGBYȘTII TUNISIENI AU SOSIT LA DlRLAD

Rugby știi tunisieni au sosit 
in Capitală, pe calea aerului, 
joi seara, deplasîndu-se ieri la 
Bîrlad. La o oră după venirea 
lor în urbea moldavă, ei au șl 
efectuat un antrenament pe sta
dionul orașului. Echipa proba-

prezenta
Riam —

bilă pe care o vor 
rugbyștii tunisieni :
Ismail, Khaled, Samir, H. Ha
bib — Abdelhamid, Fayeal 
Faouzl, Boubaker, Bcchir 
Abderazak. Badreddine 
Habib, Rafik, Ezzeddine.

M.
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Următorul examen al tricolorilor» Intîlnirea cu Finlanda

NUMAI 0 PREGĂTIRE EXIGENTĂ, SUB SEMNUL
UNEI TOTALE RESPONSABILITĂȚI, POATE ASIGURA 
ECHIPEI NOASTRE NAȚIONALE VICTORIA DORITA
0 Să nu uitâm că în partida de miercuri obiecti

vul tricolorilor (victoria) nu a fost atins I
0 in jocul cu Anglia, evoluția reprezentativei
noastre a suferit din cauza randamentului inegal
al jucătorilor 0 Performanța internațională nu se
obține decît printr-o totală dăruire în teren 0 Lip-
surile existente trebuie serios analizate și înlătu
rate printr-o munca susținută și eficientă

După Campionatele europene de lupte greco-romane

ECHIPA ROMÂNIEI DIN NOU IN ELITA CONTINENTALA
înaintea Campionatelor euro

pene de lupte greco-romane, in 
drum spre Leipzig, colectivul 
de tehnicieni care îi însoțea pe 
sportivii noștri își punea spe-

nalâ și a luptătorului de la ca
tegoria 48 kg (nici unul dintre 
cei aflați la lot nu s-a dovedit 
competitiv pentru exigențele li
nei competiții continentale). Au

șan. Iile Matei) și una de bronz 
(Sorin Herțeu). Adăugind și 
punctele obținute de Gheorghe 
Savu (locul 4), Mîhai Cișmaș și 
Ion Grigoraș (locul 5), România 
s-a situat pe locul 2 în clasa
mentul pe națiuni, performanță 
pe care echipa reprezentativă a 
țării noastre n-o mai reușise 
dc multă vreme.

Acum este 
zul, fără a 
convorbirilor

momentul și ca- 
fi presați de ora 
telefonice, să sub-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. 2—3)

Meciul cu Anglia a trecut 
rămas in urmă. Cu plusurile 
minusurile pe care le-a 
zentat Acum urmează alte e- 
xamene, alte confruntări pe ca
lea atît de grea ce duce spre 
înaltele platouri mexicane. 
Chiar a doua zi după disputa
rea intilnirii cu fotbaliștii en
glezi i-am găsit pe tehnicienii 
lotului nostru reuniți pentru al
cătuirea programului de lucru 
al lotului reprezentativ. Obiec
tivul cel mai apropiat și cel 
mai important in același timp, 
partida cu reprezentativa Fin
landei, de la 6 iunie. Păstrîn- 
du-și deosebita lor însemnătate 
pentru abordarea cu toate șan
sele a intilnirii cu fotbaliștii 
finlandezi, aceste planuri de 
pregătire trebuie să se bucure 
de aportul factorilor determi- 
nanți ai vieții echipei naționale 
— antrenorii și jucătorii din cel

A
Si 

pre-

mai înalt eșalon competițional, 
cei din prima divizie.

Astăzi și mîine, divizionarele 
„A" reiau întrecerea întreruptă 
pentru pregătirile și meciul eu 
reprezentativa Angliei. Să spe
răm că reintîlnirea cu campio
natul ne va prilejui constatări 
îmbucurătoare, tonice, desehi- 
zind „campaniei Helsinki" fru
moase perspective. Pentru că 
numai o desfășurare fără de
fecțiuni a acestei campanii 
poate asigura ceea ce așteptăm 
de la ea — victoria pe stadio
nul din capitala Finlandei. Tre
buie să privim cu luciditate, cu 
toată forța analizei acest meci 
greu. Reprezentativa Finlandei 
a progresat considerabil, probe 
matematice fiind rezultatele ei 
în crescendo permanent în ulti
mii ani. Selecționerul ei, M. 
Kuusela, face toate eforturile 
spre a scoate maximum de 
puncte din fiecare joc al ele
vilor lui șl numai faptul că a 
sosit la București și că a plecat 
de aici cu același avion cu care 
a călătorit 
prezintă o 
lor lui de 
hîrtiei" în 
lui Bobby 
vea loc la
Meci pe care, în mod normal. 
englezii nu-1 pot pierde.

In abordarea următoarei 
țiunl a echipei naționale 
impune analizarea atentă

echipa Angliei re- 
dovadă a strădulnțe- 
a infirma „calculul 
partida cu formația 
Robson, care va a- 
Helsinki, la 22 mat

ac- 
se 
si

(Continuare in pag 2—3)

Etapa nr. 27 a Diviziei ,,A“ de fotbal

Ștefan Rusu va finaliza centurarea laterală cu toată impotri- 
' virea campionului mondial ~ ................ ... ‘

ranțe în 2—3 medalii. Așa era 
și obiectivul propus, așa erau 
apreciate și posibilitățile, după 
calculul hîrtiei, ale luptătorilor 
noștri, avînd. desigur, în vedere 
absența din formație a cam
pionului olimpic Vasile Andrei 
(cat. 100 kg), nerefăcut după o 
operație de apendicită, a celui
lalt medaliat cu aur la Jocu
rile Olimpice de la Los An
geles, Ion Draîca (82 kg), re
tras din activitatea competițio-

Mihail Mamiașvili (U.R.S.S.)
Foto : C. COSTIN

intrat, de asemenea, în calcul 
rezultatele obținute la ultimele 
ediții ale „europenelor" : două 
medalii de argint și una de 
bronz (1984), două de argint și 
două de bronz (1983), una de 
argint și două de bronz (1982).

Iată însă că la Leipzig lup
tătorii noștri au întrecut toate 
așteptările, realizînd un bilanț 
excelent : o medalie de aur 
(Ștefan Rusu), trei de argint 
(Nicolae Zamfir, Ștefan Negri-

UNDE VA APĂREA SURPRIZA ACESTEI „RUNDE"?
„bâtrinilor* Gloriei Buzău • Băimărenii n-au voie să 
cu jiul • Orădenii în așteptarea „alb-negrilor“ bucu- 
vizită interesantă : sosește Corvinul © Craiovenii, aver- 

moldovean angajat in lupta retrogradării • Chimia Rm. 
contraatac • Rapidul nu uită că a pierdut, in tur, in 

• Marți, Lăcătuș va ataca reduta defensivă brașoveană

• In meciul-uvertură, Dinamo, in fața 
facă vreun pas greșit, nici in disputa 
reșteni, neinvinși in retur • In Trivale, o 
tizați de ambițiile mureșenilor • Derbyul 
Vilcea știe că F.G OH are forță de 
Giulești, cu „Po!ir

^\\\\\\\\\\^^^ PROGRAMUL SI ARBITRII CLASAMENTUL

Baschetbalistele cadetc $1 campionatul lor european

UN NOU COLOCVIU PROMOVAT l
IN PERSPECTIVA MARELUI TEST

Recent, la Focșani, selecțio
nata de baschet-cadete a Româ
niei a cîștigat (neînvinsă) tur
neul de calificare pentru C.E., 
promovînd astfel în ultima fază 
a acestei tradiționale competiții 
continentale, care urmează să 
se desfășoare în luna Iulie în 
Iugoslavia. O promovare meri
tuoasă, care confirmă startul 
bun al reprezentativei noastre 
în acest început de an, argu
mentat de pozițiile fruntașe o- 
cupate la cele cinci turnee la 
care a luat parte : patru locuri 
I (două turnee peste hotare) și 
un loc II — onorant și el — la 
puternica competiție „Turneul 
țărilor socialiste" „Un buchet de 
performante deosebite, dătătoare 
de speranțe, în perspectiva în
trecerii continentale, realizate 
de cea mai bună generație de 
cadete pe care a avut-o basche
tul nostru în ultimii ani“. re-

marca antrenorul federal Geor
ge Chiralen după turneul de la 
Focșani. Un adevăr de netăgă
duit, care crește în valoare 
cînd este relevat de un specia
list recunoscut prin exigență și 
competență.

Dar să vedem prin ce s-a im
pus această selecționată și ca
re au fost atuurile sale. în 
primul rînd, jocul in ansamblu, 
bine orientat tactic, destul de 
aproape de cerințele baschetu
lui modern. în apărare folo
sește forme agresive, „om la 
om" și „zona presing", care i-au 
permis multe intercepții și re
cuperări, 
varietate 
nilor, nu 
dicat, cu

iar in atac o mare 
In desfășurarea acțiu- 
o dată cu tempo rl- 
materializări eficiente

Adrian VASILESCU

(Continuare in pag. a 4~a)

ASTĂZI
București : DiNAMO - GLORIA BUZĂU
(R Petrescu — Bv. ; V. Onu — Predeal, D. Buciumau — Tim.) 

stadionul Dinamo
MIINE

Baia Mare : FOTBAL CLUB - JIUL PETROȘANI
(Cr. Teodorescu ; N. Georgescu — ambii Bz„ R. Matei — Buc.) 
Oradea : F.G BIHOR - SPORTUL STUDENȚESC
(I. Igna ; E. Seracin — ambii Timișoara V. Antohl — Iași) 
Pitești : F.C. ARGEȘ - CORVINUL HUNEDOARA
(FL Popescu ; Iile Cot —ambii din PL, O. ștreng — Oradea) 
Craiova : UNIVERSITATEA - A.SA. TG. MUREȘ
(C. Gheorghe — Suceava; Gh. Constantin — Rm. Vilcea, M. 

Niculescu — București)
lași : POLITEHNICA - S.C. BACĂU
(S. Necșulescu ; M. Ionescu — ambii din Tîrgoviște, A. Po- 

rumboiu — Vaslui)
Rm. Vilcea : CHIMIA - F.G OLT

(D. Petrescu ; J. Grama, M. Licâ — toți din București) 
Timișoara : POLITEHNICA - RAPID
(M. Salomir; M. Man — ambii CluJ.-Nap. N. Dinescu — Rm. V.) 

Meciul Steaua — F.C.M. Brașov se dispută marți 7 mai, pe 
stadionul Steaua.

Toate partidele vor începe Ia ora 11,54

5

&

&

1. Steaua 26 20 S 1 58-14 45
2, Dinamo 26 16 9 1 48-23 41
3. Sportul stud. 26 16 7 3 53-19 39
4. Univ. Cv. 26 13 S 8 48-34 31
5. Corvinul 26 12 2 12 44-37 26
6. A.S.A. Tg. M. 26 10 6 10 22-24 26
7. Gloria Bz. 26 9 8 9 39-41 26
8. „Poli* Tim. 26 9 7 10 24-36 25
9. Rapid 26 8 8 10 29-30 24

10. F.C. Bihor 26 10 3 13 29-35 23
11. F.C. Olt 26 10 3 13 26-87 23
12. F.C.M. Bv. 26 9 4 13 25-33 22
13. Jiul 26 9 4 13 26-40 22
14. F.C. Argeș 26 8 5 13 33-32 21
ÎS. Chimia 26 8 5 13 22-43 21
16. F.C. Baia M. 26 8 4 14 22-37 20
17. S.C. Bac&u 26 7 S 14 24-32 ÎS
18. „Poli* Iași 26 3 8 15 24-49 14

Bogatul program acțiuni
sportive organizate la Buzău sub 
semnul Anului Internațional al 
Tineretului a cunrlns și două 
alergări de cros. lată-le pe cam
pioanele olimpice Maricica Puică 
șl Doina Mellnte (In prim-plan). 
(Alte amănunte in pag. 2—3) 

Foto: Aurel D. NEAGU

CROSUL TINERETULUI



Rada HUȘMANDaniela BRANAdriana GIKBACEA Mihai DOBRE Eugen DOBRESCU Maria ALEXANDRU

PENUL TIMA ETAPA A DI

unde 
de a

două 
titlu

A 27-a ediție a campionatu
lui Diviziei „A“ de handbal 
feminin programează, duminică, 
penultima etapă (a XXI-a), cu 
șase partide echilibrate, impor
tante mai ales pentru partea 
de jos a clasamentului, 
situația este incă departe 
fi clarificată.

De notat faptul că cele 
formații pretendente la 
(Știința Bacău are un punct in 
plus, în clasament, față de 
Chimistul Rm. Vilcea) evoluea
ză pe teren propriu și, teoretic 
cel puțin, ele au prima șansă. 
Băcăuancele se gîndesc. proba
bil, ca duminică să-și ia revan
șa pentru înfrîngerea din «Cu
pa României", suferită in fața

a

ieșencelo 
același I 
leze 3 r 
nica vă 
frun tare 
mentu] 
pe terei 
punct ir 
tnni ac 
Zalău si 
dem că 
colegele 
scape vi

La Bi 
nu mai 
greșul ( 
destins i 
Brașov, 
norului 
prezenta

Mîine, la Cim

CROSUL TINERETULUI-O AMPLA ACȚIUNE SPORTIVA DE MASA PUNCT FINAL IN INTRECERIL
Inițiat de C.C. al U.T.C., in 

urmă eu aproape două decenii 
ca o modalitate de a atrase 
in cea mai accesibilă probă 
atletică o masă cit mai largă 
de reprezentanți ai genera ti ilor 
in plină formare. Crosul tine
retului s-a dovedit a fi chiar 
de ia ediția inaugurală nu nu
mai o întrecere a -sportului 
pentru toti" ci si o veritabilă 
lansare în aria performantei- 
O dovadă : apariția Fitei Rafi- 
ra-Lovin. Camnioană a primei 
ediții a Crosului tineretului 
atleta anonimă descoperită 
prin intermediul unor compe
tiții sportive de masă, a ajuns 
una din oerformerele de frunte 
ale mișcării noastre sDortive. 
vicecamnioană mondială de 
cros si medaliată olimpică cu 
bronz la Los Angeles 1

Ne-am reamintit acest fapt, 
reintilnind-o De Fita Rafira- 
Lovin la Buzău la ediția a 

18-a a Crosului tineretului 
dotat cu -Cupa Congresului al 
XII-lea al U.T.C.". Venise a- 
colo împreună cu lotul repre
zentativ al tării, care a si con
curat la crosul inițiat cu pri
lejul Anului International al 
Tineretului (A.I.T.). Fita a dat 
olecarea tn aoeastâ întrecere

Complonll de ail pol dcfcnl marii campioni de inline I
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demonstrativă, onorată cu pre
zenta -olimpicelor" noastre Ma- 
ricica Puică si Doina Melinte, 
urmărită de mii de spectatori 
aflati In tribunele stadionului 
Gloria. Pe străzile orașului, pe 
traseu, mii si mii de spectatori 
i-au aplaudat De finalisti. ex- 
ponentii celor aproape 4 mi
lioane de tineri si tinere, care 

în Divizia „A“ de lupte greco-romane

și-au disputat titlurile de 
campioni ai „Dac iadei". vizind 
noi succese sportive, noi împli
niri. Printre ei. cei sase atleți 
si atlete care au trecut primii 
linia de sosire. Adriana Gîr- 
bacea si Mihai Dobre (jude
țul Buzău). Eugen Dobrescu 
(Dolj). Daniela Eran, Maria

Alexandru și Radu Dușman 
(București), talente certe, cu 
perspectiva de a realiza pași 
sure măiestrie, spre perfor
mantă. De altfel, reprezentanții 
federației de specialitate, pre
zent! la fata locului, i-au si 
luat in evidentă, urmînd *-i 
verifica la o serie de concur- 
suri-test (și. desigur, de a le 

asigura o pregătire adecvată). 
După opinia noastră, finalele 
au relevat si alte talente (Auri
ca Buia — Craiova. Gabriela 
Boureanu — Iași. Valeria Bă
tută — București. Valentina 
Cirjan si Ion Oprea — Turnu 
Măgurele. Daniela Diaconu — 
Drăgășani. Ion Lavric — Pre
deal. Marian Uie — Cimpina. 
Mihai Schmidt — Sighișoara), 
în măsură să se afle în aten
tia forului de resort

Subliniind reușita actualei e- 
ditii a Crosului tineretului, 
simțim nevoia de a remarca 
si organizarea impecabilă a 
tuturor manifestărilor sportive 
dedicate Zilei tineretului, care 
au avut loc la Buzău. Sub în
drumarea Comitetului județean 
de partid, toate organele și or
ganizațiile cu responsabilități 
in domeniul activității sportive 
au înțeles să-și dea concursul, 
să nu precupețească nici un 
efort. A fost o organizare- 
model. pe măsura importantei 
si semnificației zilei de 2 mai, 
Ziua tineretului.

Tiberiu STAMA

Campionatele individuale de 
motocros au ajuns în faza fi
nală. mîine urmînd a se des
fășura. pe traseul de la mar
ginea orașului Cimpina. ultima 
etapă (a cincea). In program 
figurează întreceri pentru se
niori. tineret si juniori, anun- 
tîndu-se curse viu disputate la 
toate clasele. Primul start se 
va da la ora 9.30.

-CUPA F.R.M." — PE 
CIRCUITUL DE LA ARAD

Ultima etapă (a doua) 
-Cupei F.R.M.- la viteză 
sosea va avea loc duminică, 
începere de la ora 9. pe 
traseu ales în centrul muni
cipiului Arad. Participă aproa- 
pe 100 de alergători înscriși 
7 clase

pe 
cu 
nn

la

ABANDON... PREMEDITAT 
CAMPIONATUL DE 

DIRT-TRACK
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Campionatul de dirt-track pe 
echipe, care urma să înceapă 
duminică, a fost amînat cu •
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sente n. 
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REINTILNIRE CU MEDALIAȚII CAMPIONATELOR EUROPENE
Fotografii

Aurel D. NEAGU S-A ÎNCHEIAT DIVIZIA />

Miînv ia numai o săDtâmină 
după excelenta comportare la 
Campionatele europene de 
lupte ereco-romane. sportivii 
noștri vor fi din nou in arenă 
cu orileiul celei de a Tll-a 
etape a Diviziei „A" In toate 
seriile competiției divizionare 
oe echipe se anunță multe ln- 
tîlniri deosebit de interesante. 
Din prima serie rețin atentia 
meciurile de la Tg. Mureș, 
unde va concura valoroasa for
mație a clubului Steaua. în 
compania echipelor Electromu- 
res si Simared Baia Mare. Tot 
in această serie, sub semnul

echilibrului sînt întîlnirile de 
la Timisoara dintre C.S. Arad, 
A.S.A. Cluj-Napoca si 
Timișoara, 
celei de 
tinut de 
Craiova : 
Cimentul 
Craiova.
ceeasi serie vor lupta la Bucu
rești. în sala Progresul : Elec- 
troputere Craiova, Chimistul 
Rm. Vilcea. Turbomecanica si 
Progresul 
a III-a se 
larul" de 
București

C.FJL 
,Capul de afiș" al 

a D-a serii este de- 
„triunghiularul" de la 
Aluminu] Slatina — 
Tg. Jin — C.SJW. 

Patru echipe din a-

București. Din seria 
detașează „triunghiu- 
la Sinaia: Dinamo 

— Farul Constanta

— Carpati Sinaia, mai ales 
Dentru faptul că în formația 
bucuresteană, multiplă cam
pioană a tării, sint luptători 
fruntași care au concurat la 
recentele campionate continen
tale. Meciurile din sala clubu
lui Rapid București se situează 
în prim-planul seriei a TV-a. 
Este vorba de „triunghiularul" 
Metalul Rădăuți — Ceahlăul 
Piatra Neamț — Rapid Bucu
rești.

Celelalte întîlniri ale acestei 
etape vor avea loc la Marghita, 
Pitești. Buzău. Tulcea si Ba
cău. Reuniunile încep la ora 10.

CONCURS
PENTRU ATESTAREA
MONITORILOR DE SCHI

DIN NOU ÎN ELITA CONTINENTALĂ
un oao I)

liniem plusurile, dar și unele 
minusuri, ale luptătorilor noș
tri. mai alea că ei vor parti
cipa in acest an și la campio
natele mondiale (Norvegia, 8-11 
august), alt eveniment de deo
sebită importanță. începem cu 
Ștefan Rusu nu numai pentru 
faptul că el a cucerit cununa 
de lauri, ci și pentru că a re
devenit liderul categoriei 74 kg, 
cind puțini s-ar mai fi aștep
tat. Poate că dacă ar fi fost 
avantajat de tragerea la sorți 
(ocolindu-i pe unii dintre cei 
mai valoroși adversari) am fi 
fost îndreptățiți să-i apreciem 
succesul drept o valorificare a 
șansei sale. Dar n-a fost așa. 
Ștefan Rusu s-a văzut nevoit 
să-i înfrunte pe campionul 
mondial Mihail Mamiașvili 
(U.R.S.S.), pe deținătorul -titlu
lui european, 
Talroth, și 
continental, bulgarul 
Velicikov. A făcut 
doar campionul olimpic, finlan
dezul Juko Salomaki, aflat în 
cealaltă serie, clasat în final 
pe locul 4. Ștefan Rusu a lup
tat însă în meciurile cu cei 
mai valoroși luptători !ntr-o 
manieră de înaltă măiestrie 
tehnică și tactică. El a știut de 
fiecare dată — grație, desigur, 
și experienței sale — să abor
deze partidele respective ata- 
cînd numai atunci cînd era 
foarte sigur de reușită și a in
tuit cu exactitate intențiile ad
versarilor de a-1 surprinde pe 
picior greșit. Revenim, spre e- 
xemplificare, cu cîtcva amănun
te de Ia un singur meei. cel 
cu campionul mondial, Mihail 
Mamiașvili, meci despre care 
in cronica noastră de la Leip
zig nu am putut consemna de
cât rezultatul final. Ștefan Rusu

, suedezul Roger 
pe vicecampionul 

Borislav 
excepție

a încercat pentru prima oară
— și ultima la această ediție
— să finalizeze decis o centu- 
rare laterală cu care a luat un 
avantaj de două puncte. Era la 
începutul primei reprize și 
pînă la sfîrșitul partidei rămă
seseră multe minute. Se aștepta 
la o replică aspră care, de alt
fel, n-a întârziat nici o clipă. 
In plus, Ștefan Rusu era ame
nințat de avertismentele arbi
trilor distribuite în orice mo
ment de respiro, la fiecare pas 
dat înapoi. Valorosul nostru 
luptător a Inițiat cîteva atacuri 
fără a le finaliza pentru a e- 
vita riscul de a fi contrat iar 
cind a văzut că totuși n-are 
altă soluție a lăsat adversaru
lui de două ori cite un punct 
asigurîndu-și insă victoria. O 
singură dată a greșit Rusu la 
Leipzig, atunci cind a pierdut 
la puncte în fața cehoslovacu
lui Iaroslav Zeman, 
subapreciat

Peste așteptări au 
cei trei medaliați

pe care l-a

concurat șl 
cu argint. 

Nicolae Zamfir a avut, să re
cunoaștem, o tragere la sorți 
mai bună, dar a și luptat ire- 
proșabiL Cu mai mult curaj, 
dar și cu un arbitraj mai 
corect ar fi cucerit medalia de 
aur. în finală, trei dintre cei 
patru arbitri au cerut al trei
lea avertisment, ai descalifi
cării lui Oganes Arutinian 
(U.R.S.S.), dar arbitrul controlor 

n-a fost de acord. Ștefan Ne- 
grișan și-a păstrat poziția de 
vicecampion, obținută anul tre
cut, avînd o evoluție sigură in 
toate meciurile. A concurat sub 
posibilități doar în finala cu 
Mihail Prokudin (U.R.S.S.), cam
pionul categoriei, Îndeosebi in 
repriza secundă. Iile Matei și-a 
onorat medalia de argint a O- 
limpiadei de la Los Angeles.

Cele mai importante victorii 
le-a realizat in fața bulgarului 
Lubomir ZJatarev și a polone
zului Andrzej Mălină. Pentru 
„aur" nu și-a încercat șansele, 
se pare din cauza faimei ad
versarului, Igor Kanighin 
(U.R.S.S.). de trei ori campion 
european (prima dată in 1980) 
și de două ori campion mon
dial.

Dintre cei trei debutanți, So
rin Herțea a constituit o ade
vărată revelație și o promisiu
ne pentru viitor. Dacă nu gre
șea in meciul cu Tibor Ko- 
maroni (Ungaria), cînd a pier
dut deși conducea la pauză, ar 
fi cucerit medalia de argint și— 
cine știe dacă nu șl pe aceea 
de aur. Se întrevăd reale per
spective pentru Gheorghe 
Savu, care nu a cucerit o me
dalie numai din lipsa experien
ței sale 
fixezi in 
european 
(UJLS.S.) 
de minut 
prin tuș se poate întâmpla doar 
unui debutant. Cam așa s-a În
tâmplat și cu Ion Grigoraș care 
n-a știut cum să-și păstreze 
avantajul de două puncte (7—5) 
cînd mai erau numai 17 se
cunde pentru a intra în finala 
„mică". Singurul luptător ro
mân care nu a putut să țină 
pasul la „europene" a fost 
Ivan Savin (cat 100 kg). La 
această categorie, reamintim, 
„omul nr.l" este Vasile Andrei.

Sîntem siguri că Întreg co
lectivul de tehnicieni (antreno
rul federal Ion Corneanu, an
trenorul principal Ion Cernea, 
antrenorii Simion Popescu, Con
stantin Stan și dr. Nicolae 
Ploeșteanu — artizani ai acestui 
splendid succes) va analiza de
taliat numeroasele aspecte pri
lejuite de aceste întreceri con
tinentale pentru ca la campio
natele mondiale sportivii ro
mâni să obțină noi succese.

OFICIUL JUDEȚEAN DE 
TURISM PRAHOVA-SIN AIA. 
sectorul agrement, Bd. Car
pațl nr. 19, organizează în zi
lele de 16 șl 17 mal a.c., la 
sediul unității, un concurs de 
atestare șl reatestare pentru 
monitorii de schi.

Condiții de participare: stu
dii superioare sau medii șl 
cunoașterea unei limbi străi
ne de circulație internaționa
lă (engleza, germanA fran
ceza).

Cei atestați vor fi Încadrați 
pentru sezonul 1985—1986 prin 
detașare sau colaborare.

Actele complete se primesc 
la sediul unității pini la 
ta de 10 mal a.e.

Informații suplimentare 
telefoanele 973/1.17.51 lnt. 
sau 346 șl 973,1.15.51 lnt. 114.

După cea de a 14-e etapă, cam
pionatele Diviziei ,.B- de tineret 
la volei au luat sfirșit, desem- 
ntod atit echipele care vor con
cura la un ioc pe prima scenă, 
cit șl retrogradatele. De semna
lat că în campionatul feminin 
doar una dintre favoritele la ca
lificare ta barajul pentru 
retrogradata de anul trecut, Ma- 
ratex Baia Mare, nu a confirmat 
așteptările. Șl o noutate demnă 
de subliniat : prezența Intre pre
tendentele la primul eșalon vo- 
lelbalistlc a formației plteștene. 
Așadar, un baraj pentru două 
locuri la „A- la care vor parti
cipa, Intre 7 șl 11 mal, la Bucu
rești. formațiile : Penicilina Iași. 
Ceahlăul T.C.R.I.M. Piatra Neamț 
(din seria r). C.S.S.U. Dacia Pi
tești. A.S.S.U. Craiova (din seria 
a n-a), GJ.G.C.L Brașov și 
CJS.Ș. „Poli- Timișoara (din se
ria a m-a). Retrogradate: 
CJ5..Ș. Zimbrul Suceava, Confec
ția București și Steaua 
biu.

Campionatul masculin 
la porțile .,A"-ulul pe 
datele de anul trecut, 
din Săvtaești și Tg. Mureș. Dar 
șl două pretendente Inedite : Da
cia Service Pitești șl Voința Za
lău. De remarcat lupta aspră tn

Penic 
Cealli 
I.TJ?
Bralc

a readus 
retro gra- 
echipele

roșie Sl-
Dacia 
ASSU

CMml 
Voint 
CSU
Chim] 
Conte

Zlmb

competiționale. Să-l 
„pod“ pe campionul 
Komandar Madșidov 
timp de o jumătate 
și să ratezi victoria

BASCHcT. CIUDAT mod de a trata ju
cătorii de 2 m la echipa Farul! In turneul 
din Capitală din cadrai „Cupei federației-. 
A. Cocoș (2.92 m), L Bucă (2.01 m) și P. 
Marin (2,01 m) au fost folosiți numai in 
prima repriză a odor trei parade susținute 
(pentru că regulamentul competiție: pre
vede obligativitatea utilizării tn repriza I a 
baschetbaliștUor „giganțl"). In repriza se
cundă. insă, baschetbaliștti respectiv: au 
stat pe banca rezervelor. Oare așa înțelege 
conducerea tehnică a echipei Farul (antre
nor AL Botoș) să participe la acțiunea ge
nerală — care durează de mal mrulțl ani 
ta baschetul nostru — de promovare șl ri
dicare valorică a jucătorilor cu talie baltă T 
• DIN REZERVE. TITULARI. Nu mai pu
țin de Cinci jucător! de bază al formației 
PoHtehntca București nu mal fac parte 
din lotul echipei respective (L lonescu, D. 
Popescu. Gh. Pascu. D. Georgescu șl M. 
Bărbulescu). In locui lor, antrenorul D. 
Evuleț-Colibaba a folosit cu insistență șl 
eu mult succes unele dintre fostele rezerve, 
dintre care M. Constantin și R. Mitroi s-au 
evidențiat tn mod deosebit.

CĂLĂRIE. UN SPECIALIST In obsta
cole. maestrul sportului Ion Popa, a apărut 
duminică totr-o postură inedită : concu
rent la dresaj disciplină a echitațlel că
reia 1 se va dedica ta continuare. li do
rim același succes ca șl în probele de să
rituri • UN EFICIENT sprijin primesc 
călăreții de la Steaua de la un fost cam
pion al halterelor, Fiți Balaș, care este, 
de mal multă vreme, omul din... umbră, 
ceil care asigură tuturor materialele nece
sare șl care avea dreptate, duminică, aflr-

mina ca „numai munca 
cea care barează calea spre i 
tale”. O spune un fost camp: 
cu... greutățile l 0 ANCA B- 
amazoană care tinde să... stri 
nia” masculină a probelor noa 
saj. Să nu uităm că, in multe 
au luat-o de mult înaintea b 
teptăm...

HAND 3 AL. TOPUL celor nu 
Jucători Intr-o partidă a a 
masculin, recent Încheiat, se ] 
fel : 1. Măricel Voinea (H.C. M 
goluri ; 2. Alexandru Folker 
3. Vasile Stingă (Steaua) 17 ; 4 
dru Matei (Carpațl Mîrșa), D 
(Minerul) cite 15 ; 5. loan Ct 
rul) 12 ; 7—9. Vasile Zamfir (! 
rian Dumitru (Steaua) și 
(„Poli”) 11 ; 10—12. Mihai Agapi 
tatea Craiova), Mircea Grab' 
namo București) șl Dumitru 
struc torul Arad) 10.

RUGBY. CITEVA recordur 
talul campionat stabilite tn n 
Constanța — Rulmentul Bîrlai 
rezultatul (65—3), apoi număr 
(11) Înscrise de o echipă (cea 
gttr) șl, nu tn ultimul rlnd, ce 
cercări trecute in contul unui 
ternational, Rom co Bezușcu. A: 
elv al XVriUl pregătit de Mii 
confirmă încă o dată... • PRII 
roșii spectatori al derbyului : 
Steaua s-a aflat șl Vasile Tt 
mal ieri titular al primei eeh 
ponent al lotului național. Ne- 
tlt. văzlndu-1, că șl alțl rugby: 
s-au retras în ultimul timp di

iwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvwwwvwi.



DE HANDBAL FEMININ I Etapa a 27-a a Diviziei ,,A“ trebuie să fie
dar, in 

acumu- 
dumi- 

bi con- 
& Rul- 
[rezinte 
valoros 
va ta- 
I.A.S. 

să cre- 
;anu si 

să le

tru că 
L- Pro
ra juca 
Lmentul 

antre- 
bu »-au 
[la ulti-

mele confruntări din retur. Și 
dacă Progresul se află acum în 
situația (fără ieșire) de a re
trograda, aceasta se datorează, 
pe de o parte, slabei evoluții 
din prima parte a campionatu
lui ți înlocuirii în pripă a unor 
jucătoare cu experiență.

Programul complet al etapei : 
București, sala Floreasea, de la 
ora 1# : PROGRESUL — RUL
MENTUL BRAȘOV. Bacău : 
ȘTIINȚA — TEROM IAȘI. Rm. 
Vîlcea : CHIMISTUL — TEX
TILA LAS. ZALAU. Timișoa
ra : A.E.M. — CONFECȚIA 
BUCUREȘTI. Tg. Mureș : MU
REȘUL — RAPID BUCUREȘTI 
Constanța : HIDROTEHNICA — 
TEXTILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI.
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| Voința 
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iree pe 
bhipa a 
k unor 
itui un 
lin cele 
ții. mai 
u aler- 
ile re

st Ju- 
nevoie

bule să 
moto- 

lădules- 
^neș ? 
Rnectii. 
ducerea 
. Sibiu 
ibandon

DE ȘAH PE ECHIPE I
Ftaaliștii campionatului na

țional de șah pe echipe s-au 
reunit din nou, la actuala edi
ție, ln frumoasa stațiune a lito
ralului. Eforie Nord. Întrecerea 
pentru desemnarea echipelor 
campioane, in toate cele trei 
turnee (masculin, feminin ți ju
ni ori-junioare), are loc la ele
ganta sală rezervată șahului de 
la hotelul „Europa*.

In prima rundă s-au Înregis
trat rezultatele: I.T.B. — Cal
culatorul București 5.5—L5. Po
litehnica Iași — Mondiala Satu 
Mare 8,5—1,5, Hectromotar Ti
mișoara — Politehnica Bucu
rești <,5—5,5, Mecanică fină 
București — Petrolul Rotești 
3,5—6,5, A.E.M. Timișoara — 
Universitatea București 3.5—SA 
Runda a doua: Calculatorul — 
Universitatea 4.5—5,5, Petrolul— 
A.E.M. 4—6, Politehnica Buc.— 
Mecanică fină 7—3, Mondiala — 
Electromotor 2,5—7A I-T.B. — 
Politehnica Iași 5,5—ĂA îx> cla
samentul general, dte 8 puncte 
au obținută pină acum I.TA 
Universitatea ți Politehnica 
București, lidere după două run
de.

I
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ll\ PAS IMPORTANT l\ CREȘTEREA 
POTENIIAEUEUI PENTRU HELSINKI

IOLEI Seri» a ni-a
L GIGCL Bv. 
2. CSȘ Poii Tiin.

M U
M U

1 39: 9 0
3 Mr» 3*

k ultima 3. Maratex B. M. 14 8 < ■
baliflcare 4. Metaioteh. M 7 7 38 -M c
L led. 5. „U* Chij-N. 14 8 1 33^9 MI : Relo- «. Armăt. ZaMa M « 8 29
| Bacău 7. OL Met. » Buc. 14 8 9 U

Pitești, 8. Steaua r. Sb. 14 • M 8:43 Mh, A.S.A. 
iși Voin- MASCULIN
1 — în pe- Seria I
Icapitală. 1. Betonul Siv. m n 3 37 :î7 S
fniagneti- 2. ViiL Bacău m ;• 4 24
fcrești și 3. CSU Galați 14 !• 4 34117 24

4. Prahova PI. 14 7 7 9 27 X
S. ASA Buzău M 7 7 27:31 X|?ALE 8. LT. Buc. !4 C 8 25:38 38
T. Calculat, n Buc. 14 5 9 23^4 19
8. Electromag. Buc. M 1 14 8:42 14

1 45 : 5 27 Seria a n-a
ț' 37:14 26 1. Dacia 8. Phești 14 9 S X3JI 23

32:18 24 2. Delta Tulcea 14 9 3 33^3 8
7 26:23 21 3. IOR Buc. 14 8 C X 29 X
|M8:32 19 L OltuT Rm. V. M 8 9 37 JS a

19 8. SARO T-viște 14 7 7 23:28 X
^5:35 17 6. PECO Fțoieșfi M 7 7 X
3 13:41 13 7. Rapid Buc. M 5 9 «15 19

8. Electra Buc. 14 3 n n
Seria a m-a

3 36:14 25 1. AS A Electrons, 14 n 2 48 28
3 36:17 25 X Voința Zalău 14 9 5 O
6 31:23 22 3. Tract, n Bv. M 8 4 97^4 23
7 28:28 21 4. Oțetul P. G. 14 7 7 25^7 r.
&* 26:33 19 5. Met. Huned. 14 < 8 38 28
9 22:34 19 6. Voința A L N 9 • 34:33 28
9 17:32 19 7. ASA Sibiu 14 5 9 22:31 19
0 22:37 18 X „U- C2uj-N. M 3 H MA N

I
I
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lăirâ ca acest moment să fie marcat, tatr-un 
kadru festiv de cluburile ale căror culori 
|e-<au apărat mul-tă vreme. Dar nu e tocă 
Krziu! • ARBITRAJUL Mil C. Udrea la 
bea mai importantă partidă a sezonului nu 
k satisfăcut. Apropo de aceasta, interesant 
k faptul că in aceeași etapă o serie de ar
bitri bine cotați, cărora U se putea încre- 
ptața con ducerea urnii joc Dinamo — 
Steaua, se deplasau la meciuri fără mare 
însemnătate. Astfel. Th. Witting, președin
tele Colegimlul, a oficiat la Suceava, unde 
hid că se punea problema învingătoarei ! 
tar asemenea exemple se ma! pot da față 
pe delegări. Credem că marele criteriu ar 
trebui să fie VALOAREA. Chiar dacă acești 
cavaleri ai fluierului nu slnt din Capitală 
run V. Chirondojan sau C. Stanca, ambii 
pin Constanța, de exemplu, au această — 
paloare).
[ VOLEI, 
tel ca și 
tui celei
Batoani.ce ____ -
nlori, desfășurate săptămina trecută la Bu
zău. Felicitările trebuie adresate to primul 
Find Inimoșilor profesori Mircea Chisltog 
?i Ovidiu Pop. • CU OCAZIA aceluiași 
eveniment am consemnat un debut : maes
trul emerit al sportului Cornel Oros pe 
aanca antrenorilor (secund al naționalei), 
in aceeași sală „Dacia" in oare, cu ocazia 
Campionatelor internaționale de volei ale 
României din 1982, el se retrăgea din acti
vitatea competițională. Felicitări și succes 
n noua postură ! • ORGANIZATORII
[oare și-au făcut excelent datoria) au ofe- 
■it premii voleibaliștilor : Iurica Jeli ci (Iu
goslavia) — pentru cea mai bogată activi- 
ate ; Petre Ionescu (România) — pentru 
ele mai multe prezențe la Campionatele 
balcanice ; Lefteris Terzachis (Grecia) — 
șed mai tînăr jucător : Mitko Todorov 
Bulgaria) — cel mai complet jucător ; 
Dasos Tengeris (Grecia) — cel mai bun 
itaoant ; Tanasos Mustakidis (Grecia) — 
■el mal bun ridicător ; premiul de popu- 
aritate — echipei Greciei.

FRUMOASA INIȚIATIVA (la 
realizarea) redactării programu- 

de-a 18-a ediții a Campionatelor 
pentru reprezentativele de se-

J
■

-•

»■ 
s

După meciul cu Anglia, in 
care — să nu uităm I — s-a 
pierdut un punct prețios, 
toată atenția întregului nos
tru fotbal trebuie să se 
îndrepte. încă din această 
etapă a 27-a, spre corectarea 
lipsurilor care afectează ln 
general campionatul nostru și. 
Implicit, diminuează randamen
tul echipei naționale.

Etapa de miine ți — desigur 
— uvertura de astăzi trebuie să 
vizeze ți un alt aspect esențial, 
FINALIZAREA, mereu ln sufe
rință. dovadă si faptul că in 
cele 188 de minute ale partide
lor eu Anglia (la Brașov ji 
București) na a-a marcat nid 
un gol.

Meciurile etapei de duminică 
trebuie să poarte amprenta do
rinței de a mări „strocul* ge
neral al combativității, indife
rent dacă acest lucru se în- 
tlmplă într-un joc pe muchie 
de cuțit ea acela de la Ora
dea (F.C. Bihor — Sportul stu
dențesc). sau intr-unui in care 
gazdele pot să etaleze întreaga 
măsură a capacității lor ofensi
ve — ne gtadim la meciul de 
la Craiova, unde Internaționalii 
au obligația de a juca cu gin- 
dul la Helsinki, unde, in ur
ma egalului de pe .23 August*, 
echipa României are, tn pri
mai rind. obligația de a juca la 
ăs*U-

Meaurile etapei a 27-a slnt 
un mijloc important pentru 
trecerea fără oprire la mărirea 
ritmului necesar partidei
Finlanda.

Dinamovișta. de pildă, 
destui oameni susceptibili 
a Îmbrăca tricoul tricolor, 
baie «ă privească medul
Gloria ca pe un test de poten
țial ți nu numii ca nn joc tn 
care echipa alb-roedor este, 
firește, favorită.

La Oradea. intcmațianaBl 
Sportului studeațeac (inclusiv 
Boreșan. eare a jucat h TP 
nereO az> principala mishzne de 
a cada perechea Hagi-Coraț. 
care a ratat orile tarile de a 
Înscrie ia mecful cu Anglia.

CorviacL la Pitești, este in
tr-o situație asemănătoare. 
KJeir. trebuie să privească se
rios acest joc. care trebuie să 
facă uitată evoluția sa cenușie 
din meciul cu Anglia, pentru

a ajunge cu adevărat un motor 
al liniei de mijloc. în aceeași 
situație trebuie să fie și Ma- 
teuț, un reprezentant al tine
rei generații, care are datoria 
de a fi gata oricînd să ia lo
cul unor titulari ieșiți din 
formă.

Etapa a 27-a are, deci, semni
ficația unui nou start, mai ra
pid ți mai sigur, în vederea 
campaniei pentru Helsinki. în 
egală măsură, oricare 
internaționalii posibili 
să se angajeze și individual 
în efortul de a-și desăvîrși for
ma sportivă și de a se prezenta 
In plenitudinea forțelor fizice, 
așa cum nu a fost cazul, din 
Păcate, in meciul de miercuri.

dintre 
trebuie

URMĂTORUL EXAMEN,
MECIUL CU FINLANDA

(Urmare din pag. 1)

LA TURNOV, EȘECUL JOCULUI
PREA DEFENSIV

eu 
de 

tre-

i»bii hmtawi: VEHICULE

exigentă a carențelor observate 
ta partida cu reprezentativa 
Angliei. Se cere o mai mare 
dăruire in joc, un mai puter
nic angajament in lupta din 
teren pentru reprezentarea eu 
cinste a culorilor patriei.

O condiție a succesului 
o constituie si obținerea unui 
randament sporit din 
tuturor eomponenților 
ta tatilnirea de miercuri 
glia inregistrindu-se 
inegalități ta această privință.

Forul de specialitate are da
toria să analizeze atent defi
ciențele din jocul reprezenta
tivei ți să acționeze eu toată 
energia pentru înlăturarea lor. 
pină la viitorul examen al 
.unsprezeeelni* nostru repre
zentativ.

Numai • pregătire fără cusur 
poate asigura echipei României 
punctele ee-i stau in 
turtă s* te obțină,
bine deeft orice, starea de
spirit convenabilă întregului 
angrenaj al naționalei noastre 
ni s-a părut exprimată de cu
vintele principalului ei respon
sabil tehnic, Mircea Lucescu : 
„Meciul eu Anglia s-a terminat, 
pentru noi a început eel eu 
Finlanda !“

pariea 
echipei, 
cu An

in uite

I
SI ECHIPAMENT FEROVIAR ,

președintelui Comisiei centrale 
de specialitate, tag. Zaharia Cris
tache. „Categoria A — vehicule 
motoare Gocomotlve. automo
toare, drezine, construcții de me
trou. tramvaie, macarale auto
propulsate etc.), cat- B — ve
hicule tractate (vagoane de că
lători. de marfă ți utilitare, ma
carale tractate etc.), cat. C — 
elădtrl ți ecnstrucpl feroviare, 
eat. D — instalații feroviare (a- 
parate de cale, semnale etc.), 
cat. E — modele de vitrină — 
adevărate opere de artă. eat. F 
— colecții tematice realizate de 
constructor sau provenite din 
comerț-.

Așadar, o gamâ foarte largi 
de construcții, care de care mai 
interesante. Anul acesta, to pe
rioada 8—12 mai va avea Ioc ta 
Capitali, la E.R.E.N. (pavilionul 
Central de informații), cea de 
a doua ediție a concursului re
publican de modelism feroviar, 
la care stat așteptați constructori 
din întreaga țară. Așteptăm $1 
noi cu interes această inedită 
manifestare sportivă-

Viorel TON CEA NU

I
I
I
I
I
I
I
I
I

S-A DESCHIS SEZONUL TURISTIC
ESTIVAL PE LITORAL

întreprinderile de hoteluri si restaurante oferă turiștilor 
multiple posibilități de agrement si divertisment.

Procurarea locurilor pentru odihnă si înscrierea la excursi
ile pe litoral — prin toate agențiile si filialele oficiilor ju
dețene de turism si I T.H.R. București.

Rețineți : Importante reduceri de tarife la cazare si masă 
in lunile mai si iunie.

l»MI!ll$IBAIU DE SILI
• ASTAZI, ULTIMA ZI LA 

LOTO 2. Mîine, duminică 5 mal, 
va avea loc prima tragere Loto 
2 din această lună, prilej pen
tru cel interesați de a obține clș- 
tiguri ta autoturisme „DACIA 
1300“ și mari sume de bani. Bi
letul de participare (10 lei) poa
te fi completat cu o variantă a- 
chitatâ sută la sută sau cu patru 
variante achitate în cotă de 25 
la sută. Dar indiferent de cota 
jucată, fiecare bilet are drept de 
participare și de cîștiguri la toa
te cele trei extrageri a cite pa
tru numere, care însumează 12 
numere din totalul de 75.
• Tragerea LOTO 2 de miine, 

duminică 5 mai, se va desfășura 
în București, în sala clubului

cu Ince-

ULTIMA 
buletine- 
concurs 

care

din str. Doamnei nr. 2, 
pere de la ora 16,45.
• TOT ASTAZI este 

ZI șl pentru depunerea 
lor la interesantul
PRONOSPORT de mîine, 
cuprinde cele mai echilibrate 13 
meciuri din campionatul nostru 
(Div. A) și cel italian (Diviziile 
A și B). O atracție in plus o 
constituie, desigur, reportul de 
199.434 lei, provenit de la con
cursul din data de 28 aprilie a.c.
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 3 MAI
Extragerea T • 21 28 53 59 74 

78 3 30
Extragerea a n-a : 73 47 51 

17 86 5 55 72

39
88

I
I
I
I

Era clar pentru toată lumea 
că partida pe care juniorii noș
tri trebuiau s-o susțină la Tur- 
nOV VA FI MULT MAI GREA 
dedt cea de Ia Istanbul. Șl era 
mult mai grea, dată fiind valoa
rea adversarului. S-au pus, to
tuși. MARI SPERANȚE în par
tida juniorilor, partidă dificilă 
(repetăm) pentru Leu, Zamfir, 
Pistol, Badea și coechipierii lor, 
dar NICI UȘOARA pentru Fryc 
și ceilalți jucători pregătiți de 
Milouș Kvacek. Iar argumentul 
cel mal convingător 11 consti
tuia... palmaresul meciurilor ofi
ciale România — Cehoslovacia 
din ultimii zece ani, unul aproa
pe perfect egal :

1966 (Pitești) 1—1 șl (Nerato- 
vlce) 1—3.

1981 (Ham, R.F. Germania, tur
neul final C.E.) 3—2.

1983 (Medgidia) 1—0 și (Povars- 
ka Bistrica) 1—3.

Deci : 5 2 1 2 7—9
La Turnov au cîștigat cehoslo

vacii cu 2—0 și, înainte de a 
sublinia cauzele infringerii, tre
buie să spunem că victoria gaz
delor a fos* meritată, datorită 
faptului că au dominat în marea 
majoritate a timpului, dovadă 
elocventă fiind raportul cornere- 
lor : 11—0 ! De ce a pierdut e- 
chipa noastră ?

Antrenorul federal Gheorghe 
Ola consideră că meciul a fost 
pierdut datorită... „adversarilor, 
care, tn ansamblu, au fost mai 
buni. Lor le-a convenit mal mult 
terenul ușor moale. Poate că au 
greșit și jucătorii noștri accep
ting un joc prea defensiv. Au 
mizat pe contratacuri rapide. 
CMvu și Nuță au jucat insă 
slab. Nici înlocuitorii lor n-au 
dat randamentul scontat, deși 
Cadar s-a lansat tn riteva acțNonl 
periculoase. Puțini jucători au 
evoluat așa cum am sperat noL 
Toți l-au străduit, asta așa-1,

însă cei mai mulți au rulat ca 
un motor în gol“.

Două adevăruri se desprind din 
cele spuse de antrenorul Ola : 
1) jucînd mult prea defensiv, e- 
chipa $i-a diminuat serios șansele 
de a ajunge la gol și au fost 
suficiente trei minute de greșeli 
în lanț pentru ca scorul să ajun
gă la 0—2 ; 2) randamentul slab 
al unor jucători cu multe me
ciuri internaționale !a activ 
(Lupu, Chircă, Nuță, Chivu, 
Proșteanu) este, indiscutabil, o 
altă cauză care a dus la înfrîn- 
gerea de la Turnov. și au mai 
fost și altele, toate dincolo de 
valoarea, dîrzenia. tenacitatea și 
marea dorință a cehoslovacilor 
de a CISTIGA CU ORICE PREȚ 
meciul.

Infrîngerea nu trebuie insă să 
demobileze. Dimpotrivă, echipa 
și antrenorii ei au datoria sf 
pregătească foarte atent meciu
rile care urmează, îndeosebi pe 
cel cu U.R.S.S. de la 27 mai, 
partidă care încheie „ciclul de 
trei“ al acestei primăveri. O 
victorie în acest meci i-ar men
ține pe juniorii noștri „tricolori" 
în disputa pentru calificare. Și, 
indiscutabil, ei AU CAPACITA
TEA de a o -obține.

Laurențiu DUMITRESCU

Clasamentul
2
2 
0 

________ 2 
Programul viitor 

în 1985 : — ~
(ll.V), România 
(27.V), U.R.S.S. — Cehoslovacia 
(12. VI). Cehoslovacia — U.H.S.S. 
(25 JX), România — Cehoslova
cia (16.X) România — Turcia 
(7.XI) ; In 1986 : Turcia — Ceho
slovacia (20.IV). U.R.S.S. — Ro
mânia (25.IV). Turcia — UJI.S.S. 
(14.V).

1.
2.
3.
4.

Cehoslovacia 
România 
UJLS.S. 
Turcia

U.R.S.S.

PROGRAMUL Șl

DE MIINE A
SERIA I: Olimpia Rm. Sărat

— Ceahlăul P. Neamț: T. Iones- 
cu (București), Metalul Plopenl
— Prahova C.S.U. Ploiești : N. 
Bițin (Oradea), Dunărea C.S.U. 
Galați — Partizanul Bacău: M. 
Popescu (Craiova), C.S. Botoșani
— Chimia Fălticeni: L Tărcan 
(Reghin), Petrolul Ploiești — O- 
țelul Galați: M. Axente (Arad), 
F.C.M. Progresul Brăila — C„’.M. 
Suceava: V. Tltorov (Drobeta Tr. 
Severin), AS. Mizll — Metalul 
Mangalia: V. Dobrescu (Bucu
rești). C.F.R. Pașcani — FEPA *74 
Biriad: A. Grama (Bistrița), F.C. 
Constanța — Unirea Dtaamo Foc
șani: G. Ionescu (București).

SERIA A H-a: C.S. Tlrgoviște
— Gaz metan Mediaș: D. Pura 
(Dej). Minerul Motru — Progre
sul Vulcan București: A. Mus- 
tățea (Pitești), Carpațl Mîrșa — 
Tractorul Brașov: A. Morolanu 
(Ploiești). Dtaamo Victoria Bucu
rești — Șoimii I.P.A. Sibiu: Gh. 
Silion (Iași) — stadionul Dina
mo, LP. Aluminiu Slatina — 
IMASA SL Gheorghe: L Bălan 
(Arad). Flacăra Autom. Morenl
— Metalul București: SL Botă-
râscu (Iași), Mecanică fină Stea
ua București — Chimica Tîrnă- 
veni: A. Curma novici (Reșița) — 
stadionul Mecanică fină. Unirea 
Alexandria — Automatica Bucu
rești: N. Gogoașă (Buzău), Au
tobuzul București — C.S.M. Dro
beta Tr. Severin: L Niculițov
(Focșani) — stadionul Autobuzul.

SERIA A III-»: Minerul La- 
peni — Ind. slrmel C. Turzii: C. 
Pădurăriței (Oradea). Gloria Bis
trița — _U* Cluj-Napoca: L Cră-

Autom.

• DE LA F.R. FOTBAL. Co
legiul central al antrenorilor. In 
colaborare cu Centrul de perfec
ționare. organizează tn ziua de 
S mai ora 9, la Centrul „23 Au
gust* — București, un simpozion 
științific la care vor participa șl 
susține lucrări de cercetare an
trenorii principali de Divizia „A*. 
La acest simpozion stat Invitați 
și alțl tehnicieni care an de 
prezentat lucrări și referate.

FOND DE CÎȘTIGUBI 2 
lei.

LOTOClȘTIGUHILE TRAGERII 
DIN 26 APRILIE 

Cat. 1 : 2 variante 25% 
toturisme „Dacia 1300" 
id) ; cat. 2 : 1 variantă 
28.658 lei și 12 variante 
7.165 lei ; cat. 3 : “ 
4.368 lei ; cat. 4 : 33,75 a 2.861 lei; 
cat. 5 : 148,25 a 651 lei ; cat. 6 : 
331,75 a 253 tel ; cat. X : 1.963,50 
a 100 lei.

” au- 
(70.000 

100% a 
25% a 

22 variante a

REPORT LA CATEGORIA 1
500.000 leu

Autoturismele „Dacia 11360* 
(70.000 ael) au fost câștigate de : 
Iosif Micaci din Voivozi, jud. 
Bihor și respectiv Iosif Demeter 
din Petroșani — Hunedoara.

2 
1 
0
0

0 
0 
0
0

0 
1
0
2

3-0 
1-2 
0-0 
0-2

4
2
0
0

Turcia
U.R.S.S.

ARBITRII ETAPEI

DIVIZIEI „B“
ciunescu (Rm. Vîlcea), C.S.M, 
Reșița — Avtatul Reghin : C. 
Drnlă (Tg. Jiu), Armătura Za
lău — Mureșul Explorări Deva: 
I. Virlan (Gh. Gheorghiu-Dej), 
Olimpia Satu Mare — C.F.R. Ti
mișoara: T. Badea (București), 
Aurul Brad — Unirea Alba lu
lls: V. Angheloiu (București), 
F.C.M. U.T. Arad — Metalurgis
tul Cugir: D.P. Manole (Bucu
rești), Sticla Arieșul Turda — 
Gloria Reșița: M. Consiantincscu 
(București), Minerul Cavnlc — 
Strungul Arad: C. Nistor (Va
slui).

DE LA COMISIA
DE DISCIPLINA
• Ați citit, probabil, că echipa 

Constructorul-Flacăra Odobești 
din Divizia „C“ a Învins cu 2—1 
pe Unirea Negrești. Ceea ce nu 
știți, desigur, este modul CUM 
A CÎȘTIGAT echipa din odobești. 
Prin intimidarea brigăzii de ar
bitri și chiar prin lovirea lor de 
către unii jucători. Astfel, por
tarul formației din Odobești, 
Marin, șl-a părăsit poarta, șl, 
fădnd o cursă de 80 de metri, 
oa un veritabil sprinter, a ajuns 
în careul advers, alăturindu-se 
coechipierilor lui care tăbăriseră 
asupra arbitrului de centru. Ma
rin n-a ezitat chiar, făcind un 
salt peste grupul de jucători, 
să-l lovească pe conducătorul 
jocului, care, de aici incolo, a 
arbitrat așa cum au dorit c 
din Odobești. Urmarea I Marin a 
fost suspendat pe 6 luni, iar 
Manolache, care participase ș. el 
la lovirea arbitrului, a rost sus
pendat pe 3 luni. Cit privește 
rezultatul, el a suferit o .,mieă“ 
transformare, din 2—1 
Constructorul-Flacăra 
devenind 3—0 pentru oaspeți.

Pentru deficiențe 
rice, echipei din Odobești i 
ridicat dreptul de organizare pe 
două etape.
• In meciul Jivl Petroșani — 

Steaua, Mircea Popa (Jiul) a fost 
eliminat de pe teren pentru 
„placarea* lui Balint (Steaua), 
după ee In prealabil primise un 
cartonaș galben pentru altă a- 
batere. In fața Comisiei de dis
ciplină, Mircea Popa a recu
noscut că eliminarea lui a fost 
justificată. El a fost suspendat 
pe o etapă. In legătură cu acest 
fapt, trebuie sâ arătăm eă, deși 
eliminarea lui Mircea Popa a 
fost regulamentară, conducătorul 
partidei, arbitrul ploieștean Flo
rin Popescu, a provocat unele 
nedumeriri la eliminarea jucăto
rului din Petroșani, și aceasta 
pentru că nu i-a arătat carto
nașul galben, așa cum slnt indi
cațiile, într-un mod in eare nu 
numai jucătorul respectiv, 
toată lumea de pe stadion 
poată observa avertismentul 
pectlv. Neprocedînd așa, un 
bltru nu face... decît să-și 
greuneze misiunea.

. Jack BERARII!

pentru 
Odobești

organizato-
s-a

d 
să 

res-
ar- 
în-



PARTIDA ROMANIA - TUNISIA
(Urinare din pag. 1)

Dranga, „sufletul" echipei Rul
mentul, care a constituit un bun 
sparring-partner în meciul de 
antrenament de miercuri, cînd 
Dranga s-a impus în fața con
ducerii tehnice a lotului prin 
jocul său în grămada ordonată 
în fața mai tinerilor D. Tunaru 
(ctre nu se află în plenitudinea 
tortelor) și Man. Debutează șl 
mezinul lotului reprezentativ, 
Virgil Năstase — încă junior 1 
— el lulnd locul altul constăn- 
țean, Romeo Bezușcu, acciden
tat la antrenament. Fundaș va 
ti Liviu Hodorcă (acum la 
Steaua) format însă aici, la 
Birlad ; reapare în centrul li
niei de treisferturi Gh. Vărza-

ru, dar și alți binecunoscuți in
ternaționali, ca I. Bucan și — 
probabil — Gh. Caragea, după 
cum E. Grigore și O. Moraru 
vor îmbrăca din nou tricoul 
național. In rest, jucătorii folo
siți la Brașov, „formația de în
cepere" urmînd a fi următoa
rea : Hodorcă (Steaua) — 
Pllotschi (Farul), Lungu (Dina
mo), Vărzaru, Toader (ambii 
Steaua) — Năstase (Farul), Pa- 
raschiv (Dinamo) — Murarîu, 
Giucăl (ambii Steaua), Moraru 
(Grivița Roșie) — Dumitru 
(Farul), Caragea (Dinamo) sau 
L. Constantin (Steaua) — Bu- 
ean (Dinamo), Grigore (Farul), 
Dranga (Rulmentul Birlad).

Partida va începe la ora 18 
șt va fi arbitrată de Daniel 
Roelands (Belgia).

ROMÂNIA-R.F. GERMANIA, LA POPICE
Reprezentatlvele de juniori ale 

•tării noastre la popice, care se 
pregătesc pentru apropiatele 
Campionate mondiale (la sfirșltul 
lunii, la Frankfurt pe Main, în 
R.F. Germania), susțin azi In 
București o importantă partidă 
internațională amicală de verifi
care, cu puternicele selecționate 
similare ale R.F. Germania, afla
te șl ele în pregătire pentru 
C.M. Juniorii noștri au evoluat 
ultima oară în arena internațio
nală, tot în meciuri de verifica
re, cu două săptămînl în urmă, 
cînd au întrecut, cu 3—1 în de-

plasare formațiile de juniori ale 
R.D. Germane.

Pentru partidele de azi — pro
gramate de Ia ora 14 pe arena 
Voința — antrenorii T. Buzea și 
I. B&laș vor alcătui sexteturile 
din următoarele loturi: Mariana 
Borta, Elena Anton, Ibolya 
Mathe, Aurica Bota, Lenuța Cîm- 
plan, Margareta Abraham, Maria 
Gașpar, Maria Dragoș, respectiv 
— Andrei Marian, Costicâ Fri
ge», Vasile Chiș, Iuliu Fekete, 
Marcel Slneulicl. Mihal Isciuc, 
Marton Farkas șl Florian Ion. 
Arbitrul principal va fi Bel* 
FQlȘp (Ungaria).

MIHAI ȘUBA 
PRINTRE FRUNTAȘII 
„INTERZONALULUI" 

DE LA TUNIS
Marele maestru român Mihai 

Șubă iși confirmă startul bun 
luat în cadrul turneului inter
zonal de șah de la Tunis. In
tr-un foarte puternic lot de 
participant. In runda a 5-a, 
reprezentantul tării noastre a 
obținut un punct prețios, tn- 
vingîndu-1 (cu piesele negre) 
pe americanul De Firmian, 
unul- dintre favoritii turneului. 
Este a doua victorie în concurs 
a lui Mihai Șubă. prima fiind 
Înregistrată în a 3-a rundă, la 
tunisianul Bouaziz. Șahistul ro
mân are acum 3 puncte si o 
partidă întreruptă, contlnuînd 
să fie neînvins, ca si cei doi 
lideri, marii maestri sovietici 
A. Beliavski și A. Iusupov, 
care au acumulat cite 4 p. Pri
mul l-a învins De tunisianul 
Hruadi. iar cel de-al doilea a 
remizat cu columbianul Zapata.

CEHOSLOVACIA-CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA HOCHEI
PRAGA. A căzut cortina a- 

supra celei de a 50-a ediții a 
campionatului mondial de ho
chei. una dintre cele mai pline 
de neprevăzut din istoria aces
tei importante competiții. La 
„Sportovni hala" s-au desfă
șurat vineri ultimele două par
tide. cele hotărîtoare pentru 
desemnarea echipelor meda

liate-
In primul meci s-au întîlnit 

Cehoslovacia si Canada. La 
capătul unui ioc spectaculos, 
urmărit de peste 14000 de spec
tatori. victoria si titlul de cam
pioană a lumii au revenit re
prezentativei Cehoslovaciei care

a învins cu scorul de 5—3 (1—0, 
2—2, 2—1). Au marcat : Sejba 
3 goluri. Rusnak și Bala, res
pectiv Yzerman, Nicholls și 
Stevens.

Cehoslovacia n-a mai cîștigaî 
din 1977 titlul mondial.

Pentru locurile 3—4: U.R.S.S. 
— S.U.A. 10—3 (3—0, 4—0, 3—3).

în turneul pentru locurile 
5—8, ultimele rezultate de joi 
au fost: R.F. Germania — ILD. 
Germană 4—1 (1—0. 1—1'. 2—0) 
și Finlanda — Suedia 6—1 
(2—1, 3—0. 1—0). Clasamentul i 
5. Finlanda, 6. Suedia, 7. R.F. 
Germania, 8. R.D. Germană.

OTBAL meridiane

CAMPIONATUL EUROPEAN DE CADETE
(Urmare din pag. 1)

datorate preciziei în aruncări. 
La atingerea acestei „cote", me
rite au, desigur, cei doi antre
nori, Alexandru Moise și Horia 
Pop, sprijiniți îndeaproape de 
medicul lotului, dr. Sorin Puia. 
Cel doi tehnicieni și-au creat un 
nume în baschetul nostru, pri
mul urcînd echipa de junioare 
C.S.Ș. Chimistul Rm. Vîlcea pe 
prima scenă, iar al doilea fur
nizează anual din echipa sa 
C.S.Ș. Viitorul titulare formației 
Universitatea Cluj-Napoca, a- 
nul acesta din nou campioană.

Firește, la performanțele rea
lizate de reprezentativa Români
ei și-au adus contribuția compo
nentele sale, jucătoare talen
tate, harnice și receptive, ele 
aplicînd bine în teren indica
țiile primite. In același timp, 
trebuie să remarcăm încă o 
dată inspirata măsură a federa
ției care, introducînd dubla le
gitimare la vîrsta junioratului, 
a permis rodarea și, implicit, 
cîștigarea unei cît mai mari 
experiențe competiționale a ele
mentelor de vîrf. Concret : toa
te componentele acestui lot joa
că în Divizia „A“, cinci dintre

ele fiind chiar titulare : Tunde 
Enyedi, Aurora Dragoș, Iidiko 
Manasses la „U“ Cluj-Napoca, 
Antoaneta Barbu și Gabriela 
Petre la Chimistul. Un alt cîș- 
tig îl reprezintă „pivotul" Delia 
Cuzie (1,96 m, descoperită la 
Botoșani de antrenorul Mircea 
Waiscr), cu perspective de a 
deveni un element de bază, 
chiar kt nivelul primei repre
zentative.

Desigur, promovarea „coloc
viilor* începutului de an con
stituie un aspect Îmbucurător, 
dar acum toată atenția trebuie 
concentrată asupra pregătirii 
marelui examen al „europene
lor", acolo unde exigențele vor

fi altele. Pentru aceasta, tre
buie insistat asupra îmbunătă
țirii tehnicii individuale, a re
cuperărilor sub panou, a pre
ciziei aruncărilor de la distan
ță, a celor de dincolo de 6,25 
m. mărindu-se numărul jucătoa
relor care să realizeze „coșuri 
de trei puncte" (să nu fie doar 
sarcina celor două specialiste, 
Antoaneta Barbu șl Gabriela 
Pandrea). De asemenea, nu tre
buie omis nici factorul psihic, 
determinant în cazul unei com
petiții de anvergură, cum va fi 
la europene, unde reprezenta
tiva noastră poate avea o com
portare meritorie, deoarece po
sibilități există.

COMPETIȚII
VARȘOVIA, 3 (Agerpres). — 

In cadrul turneului international 
feminin de baschet de la Wro
claw, selecționata României a 
învins cu scorul de 92—75 (44—37) 
reprezentativa Finlandei. Princi
palele realizatoare ale echipei 
romane au fost Magdalena Pall 
(30 puncte) și Mariana Bădlnlci 
(14 puncte).

Intr-un alt joc, formația loca
lă Slenza a întrecut cu 66—62 
'40—30) echipa Franței.

DE BASCHET
SOFIA. Turneul masculin al 

capitalelor a prilejuit rezultate
le: grupa „A*: Praga — Buda
pesta 101—60, Moscova — Am
sterdam 113—79, Budapesta — 
Amsterdam 102 —93, Moscova — 
Praga 113—94; grupa „B“: Bel
grad — Varșovia 105—101, Sofia 
— Paris 88—74, Sofia — Varșo
via 105—96, Belgrad — Paris 
101—64.

• C.E. DE TINERET. Cehoslova
cia — R.F. Germania 1—1 (1—I)
— gr. 2; Bulgaria — Franța 4—6
— gr. 4; Olanda — Austria 3—1 
(2—0) — gr. 5; UKS.S. — El
veția 1—0 (0—0) — gr. 6.
• IN PRELIMINARIILE C.M. 

(zona Asiei): R.P.D. Coreeană — 
Japonia 0—0.
• MECIURI DE CUPA. R.D. 

Germană (semifinale; intre pa
ranteze meciurile din tur): F.C. 
Magdeburg — Dynamo Berlin 
0—2 (4—3) ; Vorwărts Frankfurt 
pe Oder — Dynamo Dresda 2—0 
(0—2). Dynamo Dresda s-a cali
ficat după loviturile de la 11 m 
(4—2) șl va intilnl In finală pe 
Dynamo Berlin. Belgia: finala 
Cupei se va desfășura între S.K. 
Beveren și Cercle Bruges. Un
garia (semifinale): Tatabanya — 
M.T.K. l—o, Honved — DiosgyOr
1— 0. In „Cupa Libert adores*: 
Magallanes (Chile) — Penaroi 
Montevideo 1—1 (1—1); Colo Colo 
(Chile) — Bella Vista (Uruguay)
2— 0 (0—0). De notat ci In a- 
ceasta competiție sînt cinci gru
pe. învingătoarele grupelor se 
vor întîlnl In seriile semifinale, 
la care se va mai adăuga șl In- 
dependlente, deținătoarea trofeu
lui.

CAMPIONATE, ȘTIRI • Cltev* 
meciuri din etapa a 9-a a cam
pionatului U.R.S.S.: Donețk — 
Dinamo Moscova 1—1, Alma Ata
— Voronej 2—2, Harkov — Vil
nius 2—1, Torpedo Moscova — 
Rostov 2—0. Pe primele locuri în 
clasament: Dinamo Kiev șl
Dnlepr cu eîte 11 p (7 jocuri), 
Dinamo Tbilisi șl Spartak Mos
cova cu cite 10 p (7 j). Pe ulti
mele: 16—18: Rostov, Cernomo- 
reț 5 p (din 8 j) și Vilnius 5 p 
(9 j) • Meci restant in campio
natul Scoției: Celtic Glasgow — 
Glasgow Rangers 1—1. în clasa
ment, cu două etape Înaintea 
terminării campionatului, Aber
deen are 55 p șl este considerată 
campioană. Celtic, pe locul se
cund, are 50 p. • Jocuri res-

tante din etapa a 29-a a campio
natului Olandei: Haarlem — 
zwoUe 4—2, Maastricht — De
venter 0—0, Sittard — Twente
2— 0, Kerkrade — Sparta 5—S. 
Den Bosch — Breda 4—1. Clasa
ment: L Ajax 47 p (28 j), 3. 
Eindhoven 44 p (29 j), 2. Fe- 
yenoord 41 p (27 j), „.17—28. Bre
da șl Zwolle cite is p (29 j).

MECIURI AMICALE: Columbia 
— Uruguay 2—1 (1—0) I Au mar- 
cat: Ortiz, Iguaram, respectiv 
Aguilera. Israel — Suedia 1—1 
(1—1). Au înscris: ohana, res
pectiv Pritz. Brazilia — Uru
guay 2—0 (1—0). Realizatori: Ar- 
lemao șl Careen.
• Conducerea clubului Inter- 

nazionale s-a adresat Comisiei de 
apel a U.E.F.A. pentru a redis
cuta contestația depusă la Co
misia de disciplină a acestui foc, 
care a omologat meciul cu Real 
Madrid, din returul semifinalei 
„Cupei U.E.F.A.", cu scorul da
3— 0 în favoarea formației spa
niole șl a amendat elubul ma
drilen cu 30 000 de franci elve
țieni. Comisia de apei a respina 
însă recursul. Hotărtrea UJ.FA 
rămtne definitivă, astfel că 
miercuri, la Szekesfehervăr, are 
Joe prima manșă a finalei com- 
petiției, dintre Videoton șl Real 
Madrid.
• MICHEL PLATINI, căruia 1 

a-a decernat „Balonul de aur* 
pentru activitatea sa din 1984, a 
fost recent decorat cu ordinul 
„Legiunea de Onoare*.
• IN TURNEUL DE JUNIORI 

de la Acapulco (Meric), echipa 
tării gazdă a dispus eu 1—4 do 
cea a Canadei.
• ANTRENORUL Erich Rib

beck, de la echipa vest-germ»- 
nă Borussia Dortmund, va fi în
locuit la sfirșitul acestui sezon. 
Astfel, formația din Dortmund va 
avea, tnceplnd din toamnă, al 
nouălea antrenor in ultimii pa
tru ani 1
• rezultate din prelimina

riile campionatului european pen
tru juniori: Elveția — Polonia 
1—1 (0—1); Bulgaria — Ungari* 
0—2 (0—0); Franța — Spania 
1—1 (1—0).

Caleidoscop - 40 DE ANI DE LA VICTORIE
La 9 mai 1945 armele și-au încetat zăngănltul 

aducător de suferințe șl de moarte. Po
poarele au început să zimbească Iarăși, în- 
cercînd să uite cît mai repede groaza bom
bardamentelor. a lagărelor de exterminare 
organizate de fascism, a distrugerilor fără 
noimă

Pentru ca omenirea să poată trăi acest 
moment al Victoriei asupra fascismului, a 
fost insă nevoie de eforturi extraordinare, 
de sacrificii, de Jertfe. Indîrjita luptă a ---- . — .... pentru zdrobirea 

încununată de
omenirli pentru libertate, 
fascismului hid. a fost 
succes.

între cei care au luptat 
pe diferitele fronturi ale 
lea război mondial s-au 
Au fost multi, dar 
acestui p ___ _______
decit pe cîtiva dintre ei...
• Popoarele Uniunii Sovietice au adus 

o contribuție foarte importantă la zdrobi
rea fascismului tn Europa, la obținerea 
Victoriei de la 9 mal 1945. Cele 20 de mi
lioane de jertfe umane date de popoarele 
sovietice In 1416 zile de război, imensele 
sacrificii materiale ilustrează în chip gră
itor această contribuție hotărîtoare.

Intre cel care sl-au dat viata pentru Vic
torie au fost șl frații Gheorghi și Serafim 
Znamenskl, alergători de semifond și fond. 
El au fost recordmani al U.R.S.S. șl mul
tipli campioni. Serafim, spre exemplu, tn 
decurs de opt ani. a realizat 21 de recor
duri unionale detlnînd la un moment dat. 
toate recordurile de la 2 000 m la 10 000 m. 
A fost de nouă ori campion al tării, tn 
timp ce Gheorghi a avut trei recorduri si 
două titluri de campion.

tn anii Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei eel doi fratâ. ambii mediei chirurgi 
au luptat Împotriva cotropitorilor fasciști 
murind eroic. ..Memorialul frații Znamen- 
ski" este astăzi una dintre marile compe
tiții ale atletismului Internațional.• La 27 august 1940 la -------
Rochford a fost numit un 
Donald Finlay. La cea de 
a sa din Bătălia Angliei 
fa doborît. Scăbtnd cu ____ __

el a stat multe săptămînl în spital 
“-ai înainte de a reveni iarăși la manșa 

avion de vânătoare. Pînă la termi
narea războiului Finlay avea să înregis
treze mal multe victorii tn luptele aeriene 
«s avioanele Laftwaffe-ului lui Gdring.

cu arma în mină 
celui de al doi- 
aflat și sportivi, 

din păcate, spațiul 
Caleidoscop, nu-i coate cuprinde

escadrila 54 din 
nou comandant, 
a doua acțiune 
tânărul pilot a 

viată dar grav

Finlay (n. 27.5.1909) a fost un renumit sportiv, 
alergător la 110 mg. La J.O. din 1936 a fost 
al doilea, cu 14,4, la o zecime de record
manul mondial americanul Forest Towns, 
iar în 1938. Ia Paris, a devenit campion 
continental cu 14,3 — reoord european. în
1948 cînd Olimpiada a avut loc la Londra,
Finlay a dorit să ' ■ — -
ani al săi l-au 
cum dorise...
• înfruntând o

cursa de 10 000 _ .___ _ _____ „_____
Janusz Kusocinski (n. 15.1.1907) a clștlgat 
medalia de aur de campion olimpic la 
Jocurile din 1932, pe „Coliseum Stadium" 
din Los Angeles fiind cronometrat cu 
timpul de 30:11,4. în același an, Kuso
cinski a dobori» recordurile mondiale In 
cursele de 3000 m (8:18,8) și 4 mile (19:02,6). 
în 1939, când patria sa a fost atacată bru
tal de trupele hitleriste, Janusz Kusocinski 
s-a aflat printre luptătorii care apărau Var
șovia. Mal apoi a activat in Rezistență. A 
fost arestat, In urma unei trădări, torturat 
de Gestapo șl, în cele din urmă. împreună 
cu alțl tovarăși de luptă, a fost executat 
în pădurea de la Palmiry. lingă Varșovia, 
la 21 iunie 1940. în memoria sa are loc 
anual o importantă competiție atletică in
ternațională.
• Alain Mimoun O’Kacha (n. în Algeria,

la El Telagh, I.L1921) a fost, indiscutabil 
cel mai bun fondist al Franței. în pal
maresul său sportiv figurează. Intre altele: 
două medalii de argint la „europenele" din 
1950, ia Bruxelles : 5000 m (14:26.0) șl
10 ooo m (30:21,0) alte două medalii de ar
gint Ia J.O. de la Helsinki. în 1952. la a- 
celeași probe (14:07,4 șl. respectiv. 29:32.8) 
Patru ani mai târziu, la J.O. de la Mel
bourne. Mimoun a devenit campion olim
pic la maraton cu 2h25:00.0. A fost câști
gător la patru ediții ale ..Crosului Națiu
nilor" (actualul campionat mondial) în anii
1949 1952. 1954 șl 1956. A început activi
tatea sportivă în 1940 având o carieră în
delungată (ultimul maraton 
gat titlul de campion al 
cut în 1966)

tn timpul campaniei din 
barcarea allatilor. In 1943 
grav rănit la un Dicior în luptele de la 
Cassino. fapt care a și determinat reluarea 
cu mare întîrziere a activității sale spor
tive. A fost distins cu .Legiunea de Onoa
re" în grad de cavaler, de fostul bre-

participe, dar cei 39 de 
împiedicat s-o facă așa
concurentă puternică, ta 
m, alergătorul polonez

în care a cîstâ
Franței l-a fă-

Italia, după de-
Mimoun a fost

„Inter arma silent musae” 
(In vreme de război, muzele tac)

MARCUS TULLIUS CICERO 
(106-43 î.e.n) orator, filozof 

și scriitor roman

ședințe al Franței, Georges Pompidou.
• Dintre numeroșii ostași americani care 

au luat parte la cel de-al doilea război 
mondial, vom lua drept exemplu pe ma
rinarul Harold Davis (n. 5.1.1921, la Salinas 
— California). A fost unul dintre marii 
sprinteri de peste Ocean șl unul dintre cel 
mai buni din lume. în 1940. la 19 ani. 
Davls obține o surprinzătoare victorie pe 
100 m în campionatele AAU. La 6 iunie 
1941. a devenit egalul lui Owens cu recor
dul de 10,2 s pe 100 m (primii 50 m In 5,7, 
următorii în... 4,5 1). Marele antrenor Bud 
Winter afirma că acest tânăr cu un fuleu 
uriaș (aproape 3 m pentru cei doar 178 cm 
ai săi) a fost sprinterul cu cel mal bun 
finis din istoria atletismului. Intre 1940 șl 
1943 a luat parte la 80 de curse pe 200 m 
și le-a câștigat pe toate.

A participat la cîteva bătălii navale și 
după război n-a mal revenit pe pistă, ca, 
de altfel, și altl sportivi faimoși...
• Armata română șl-a adus o mare con

tribuție la zdrobirea fascismului. In rîn- 
durlle militarilor noștri care au susținut 
lupte grele pentru eliberarea Transilvaniei 
și apoi în Ungaria și Cehoslovacia, au fost 
desigur și sportivi. Amintim cîțiva dintre 
aoeștta : sublocotenenții pe atunci. Gheor- 
ghe Epuran șl Bie Savu. Primul era jucă
tor Internațional, de baschet, al doilea fot
balist. portar la .,Venus". Component! ai 
diviziei de blindate, în bătălia pentru Reghin 
Epuran a fost rănit. Savu a luat insă par
te în continuare, la multe alte bătălii. Ul
terior Gh. Epuran și Hie Savu au ajuns 
printr-o coincidentă sportivi la Steaua 
Apoi antrenori, iar astăzi... pensionari. To
tuși Iile Savu iși continuă activitatea fiind 
acum antrenor Ia Gloria Bistrița, in Divi
zia .,B“. Alțl sportivi care au luat parte 
la războiul împotriva fascismului : aruncă
torul de greutate Nicolae Gurău, campion 
balcanic in 1937 alergătorul peste garduri 
Vlrgll Ludu. rănit la brațul sting, baschet
balistul Aurel C. Neagu etc.

Romeo VILARA

TELEX • TELEX
BOX a Italianul Giro de Leva 

și-a păstrat titlul de campion 
european La cat. cocoș dispunând 
de compatriotul său W. Gior- 
getti. la Milano, prin k.o. în 
rep. a vm-a.

CĂLĂRIE • Clasamentul „Cu
pei Națiunilor-, disputată în ca
drul concursului de la Roma: 
1. italia 5,25 p ; 2. Elveția ll p ; 
3. Franța 13 p ; 4. Brazilia 29,25 
p ; 5. Anglia 40,75 p ; 6. Belgia 
48,50 p.

CICLISM • Cea de a IX-a eta
pă a „Turului Spaniei" (Logrono
— PenUcasso 253 de km) a avut 
ca învingător pe Fons de Wolf 
(Belgia) in 6h42 :14, urmat de 
francezul Philippe Poissonnler în 
6h45:18. In clasamentul general 
conduce Pallo Rulz Cabcstan 
(Spania) ou 511x51:12, urmat de en
glezul Robert Miller la 6 sec.

POLO PE APA • în prima zi 
a „Turneului celor 6 națiuni", 
care se dispută la Marsilia, s-au 
Înregistrat rezultatele : Australia
— Spania 6—5, U.R.SB, — Cuba 
13—7 șl R.F.G. — Franța 8—6-

SCRIMA • Turneul internațio
nal de sabie de la Sofia s-a în
cheiat cu victoria sabrerulul bul
gar Șumakov care a dispus în 
finală de Rlsman fR.D.G.) ca 
10—4.

ȘAH • Rezultate din turneul 
de la Rijeka (runda a 9-a) 1 
Cebalo — Lobron 1—9, Hulak —• 
Sandoko 1—0. Rlbli — Sax 0,5—0J 
Cvitan — Popovlci 0,5—0,5, Ruka- 
Vlna — Timan 0,5—0,5. In clasa
ment conduce Hulak (Iugoslavia) 
cu 5,5 p.

tenis • Rezultate din turneul 
de la Hamburg : Wilander — 
Westphal 6—4. 4—6, 6—3. Gunnar- 
son — Aguilera 7—6. 5—7. 7—5. 
Gomez — Luna 6—3, 6—2. Nys- 
tr6em — Brown 6—1, 6—4. Sund- 
trdm — Maurer 7—5. 7—5. Medr
— Pimek 6—1, 8—4, Vllas —
Cancellotti 7—5. 6—1 • Optimi de 
finală la Las Vegas : Becker — 
Edberg 6—3. 6—7, 6—2 Kriek — 
Van Patten 6—3. 6—1 • In turul 
al 2-lea al turneului feminin de 
la Houston : Marșlkova — Klltch 
6—2. 6—3 Mary Lou Piatek —
Okagawa 6—4. 6—7 6—0. Navra
tilova — Anne Smith 6—2, 6—L 
Sukova — McNeil 6—2. 6—3. Go
lea — Rush 6—2, 6—1. Burgin — 
Rehe 1—6. 6—4. 6—4.
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