
I

[r

K

& Proletari din toate (Urile, unifi-vă I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLI - Nr. 11 007 1 4 PAGINI - 50 BANI | Miercuri 8 moi 1985 I

64 de ani de la crearea Partidului Comunist Român

PARTIDUL
In spiritul celor mai pre

țuite si vibrante tradiții 
ale clasei noastre 
citoare. ale tuturor 
care contribuie cu 
tea si brațele, cu ____
înflăcărarea inimilor lor 
la propășirea si continua 
înflorire a patriei dragi, 
sărbătorim astăzi, cu a- 
leasă mindrie, împlinirea 
a 64 de ani de la în
temeierea Partiduhit Co
munist Român, eveni
ment de însemnătate 
tării, a Întregului popor 
comunist — sublima

- este 
continuatorul luptelor seculare duse de poporul 
român pentru ncatirnarea țării, pentru for
marea națiunii române și a statului național 
unitar, pentru accelerarea progresului social 
și înaintarea României pe calea civilizației*. 

Făurirea Partidului Comunist Român a 
început, de fapt, o dată cu înjghebarea pri
melor organizații profesionale ale muncito
rilor, a continuat cu dezvoltarea tot mai pu
ternică și organizată a mișcării muncitorești 
și a mișcării socialiste, cu acea mare izbi r< dă 
a anului 1893 — crearea celui dinții partid 
politic al clasei muncitoare din România. 
După un îndelungat proces de căutări si 
regrupări a forțelor, clasa muncitoare șl-* 
înscris o neuitată pagină de istorie in marea 
carte a existenței sale prin apariția. la 1 
mai 1921, pe scena politică a României, a 
partidului comunist, continuatorul celor mai 
înaintate tradiții ale luptei de veacuri a 
poporului român pentru dreptate, libertate șl 
demnitate, pentru independența si soverani- 
ta tea patriei.

deosebită in viața 
român. „Partidul ____ _
tovarășul NICOLAE CEAVȘESCU

mun
cilor 
min- 
toată

Au trecut, de-atunci. 61 de ani, vreme de 
peste șase decenii in care nimic de 
nu s-a petrecut si nu se petrece în 
nia fără prezența activă, militantă, 
rol tot mai determinant a Partidului 
nist Român. Memorabile pagini de _____
au Înscris comuniștii In anul 1933. in luptă 
eroică dusă împotriva politicii dominante de 
infeudare a țării de către puterile imperia
liste. Cu aceleași calde sentimente de mîn- 
drie și prețuire evocăm astăzi toate celelalte 
mari acțiuni din perioada antebelică, care 
au reliefat forța tot mai puternică a parti
dului comunist Una dintre cele mai sem
nificative dovezi ale capacității partidului 
comunist de a reuni intr-un singur șuvoi 
energiile cele mai active ale clasei munci
toare a fost făurirea cu 41 de ani în urmă 
a Frontului 
singurul in 
mișcare de 
ti. apoi, să 
volutie de 
antifascistă , ____________________ „____ ___
luminosul 23 August 1944. care a inaugurat 
o nouă eră in istoria României. In deceniile 
care au urmat actului istoric din 1944. mari 
victorii si Înfăptuiri au schimbat structural 
viața țării, intre hotarele căreia s-a desfă
șurat si se desfășoară, cu un impetuos 
avint, construcția noii societăți — societatea 
socialistă, prin toate cele Înfăptuite schimbin- 
du-se și statutul României in lume, astăzi 
prețuită și admirată pe toate meridianele.

Succesele dobândite, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, slujind interesele și 
aspirațiile poporului nostru, au cunoscut cele 
mai mari dimensiuni și cea mai puternică 
strălucire in toate domeniile de activitate

seamă 
Româ- 
cu un 
Comu- 
istorie

Unic Muncitoresc. Partidul a fost 
măsură să desfășoare o largă 

rezistentă antifascistă să inițieze 
conducă nemijlocit glorioasa re- 
eliberare socială si națională 

$1 antiimperialistă înfăptuită in

(Continuare în peg. 2—3)
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Steaua — campioană a țârii pentru a 19-a oară ți dțtiglUaan 
a „Cupei României". Sus, de la stingă la dreapta : Gh. Goran 
— instructor, Radu Voina — antrenor principal, Marian Dumi
tru, Adrian Simion, Cezar Drăgăniță, Ștefan Birtalan, OvtcKn 
Marc, Vasile Stingă, Otto ' ,
Mirică, Nicolae Munteanu, Adrian Ghîmeș, Dumitru Berbece, 
Constantin Petre, Nicolae Virgil. Foto: Iorgu BĂNICA

Handbalul masculin

Telman antrenor ; iot: Marian

la Încheierea unul sezon

DIRZENIA CAMPIONATULUI
POATE GENERA VIGOAREA

ECHIPEI NAȚIONALE !
• Steaua — eientul campionat-,,Cupă" • H.C. Minaur —un obiecții
împlinit: „Cupa I.H.F “ • „Poli" Timișoara — o surpriză plăcută!

Cea de a 27-a ediție a cam
pionatului masculin de hand
bal, Divizia „A", s-a încheiat 
cu victoria formației Steaua. 
Echipa pregătită de maeștrii 
emeriti ai sportului Radu Voi- 
na și Otto Telman cîștigă pen
tru a 19-a oară tricourile de 
campioni ai tării, ea aducind 
anul acesta clubului din Calea 
Plevnei și „Cupa României".

A fost o ediție mai animată 
— și prin aceasta mai specta
culoasă — decit precedentele. 
Vasile Stingă și colegii săi cu
cerind titlul in extremis : 1. 
Steaua 62 p ; 2. H. C. Minaur 
Baia Mare 61 p. Fără să înre
gistreze ascensiunea valorică pe 
care o așteptăm (cam de mult) 
și distinglndu-se doar prin 
creșterea puterii de luptă a u- 
nor formații, campionatul, re-

O pasă ideală, de eseu, transmisă de Adrian Lungu lai Floriei
Murariu. (Fază din meciul România — Tunisia 30_ 3)

Foto : Gabriel MIRON

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI 
A JUCAT DOAR 0_ REPRIZĂ
# Revenirea puternică a înaintării, un punct de sprijin 

pentru viitorul med de la Kiev
Rugbyul a ciștigat multe 

puncte duminică la Bîrlad. In 
primul rind, un stadion — 
Rulmentul — cum nu știm a 
fi un al doilea în țară, apoi 
un public numeros (peste 
10 000 de spectatori, record ab
solut pentru orașul moldo
vean), generos în încurajările 
sale pentru „tricolori" și bun 
cunoscător al jocului — ceea 
ce s-a văzut lesne după reac
țiile sale Ia fazele petrecute în 
teren. Așadar, felicitări gazde
lor, la înălțime din toate punc
tele de vedere, felicitări și fe
derației de rugby pentru ex
celenta ei orientare de a da 
provinciei meciuri internațio
nale, în cazul în speță Bîrla- 
dului, oraș în care sportul cu 
balonul oval se situează 
primul loc 
țelor...

Și acum, 
pre echipa

___ pe
în topul preferin-

cîteva cuvinte des- 
noastră care este 

— nota bene — la a treia 
victorie consecutivă în parti-

La bazinul Dinamo din Capitală

AZI ÎNCEPE ultimul turneu

AL DIVIZIEI „A" LA POLO
Incepind de astăzi, bazinul 

„Dinamo* din Capitală găzdu
iește ultimul turneu al primei 
grupe valorice a Diviziei .A' 
de polo. Duminică la prinz, 
după disputarea ultimului meci 
— cerby-ul Crișal Oradea — 
Dinamo București — vom cu
noaște echipa campioană a ce
lei de-a 40-a ediții a campio-

natului național. Poloiștii 
der.i pornesc 
niri cu un
puncte.

De la ora 
meciurile :

in ultimele 
avans de

oră- 
lntil- 

trei

16 vor avea loc 
Steana — Voința 

Clnj-N'apoca. Dinamo — Pro
gresul și Crișul Oradea — Ra
pid București.

dele din campionatul european — — Itaha T_g
E drept, cei 

citau nu sint 
talie mondială, 
lor nu consti-

(Spania 33—19. 
Tunisia 30—3).
trei 
nici 
iar 
tuie . _______ ______
mun, rugbyul românesc fiind 
mal bun. prin prisma perfor
manțelor sale, decit cel italian, 
nemaivorbind de cel spaniol 
sau tunisian, reprezentante ale 
unor țări fără rezultate nota
bile pe plan internațional. Și 
totuși, acest ultim succes din 
fața XV-lui tunisian are o a- 
numită semnificație din cel 
puțin două motive. Primul, 
deoarece marchează — înain
tea ultimei intîlniri din grupa 
A, de la Kiev, cu incontestabil 
mai puternica echipă a Uniu
nii Sovietice — o creștere e- 
videntă de formă și de capa-

Dimitrie CALLIMACHI

adversari
unul de

infringerea 
vreo Ispravă ieșită din co-

(Continuare in pag. a 4-a)

cent Încheiat, a scos in evi
dentă saltul calitativ realizat 
ie echipele H. C. Minaur Baia 
Alare si Politehnica Timișoara. 
Progresul tehnico-tactic. o mal 
mare putere de luptă. întări
rea omogenității și a încrede
rii în forțele proprii au per
mis băimărenilor să se înscrie 
cu vigoare in lupta pentru 
titlu și să obțină un succes 
aplaudat în cea de a IV-a 
ediție a „Cupei I.H.F.".

Studenții de pe Bega, cu o 
formație cuprinzînd, alături de 
Alexandru Buligan și Alexan
dru Folker, numeroși 
lentati. promovați cu 
antrenorul Constantin 
reprezentat o plăcută 
înnoind si amplificînd grupul 
de elită al campionatului.

Din păcate. Dinamo Bucu
rești (echipa celorlalte 8 titluri 
din palmaresul campionatului 
național) și-a continuat cursa 
descendentă...

In aceste condiții. Steaua s-a 
strecurat mai greu printre

Hristoche NAUM

tineri ta- 
curaj de 
Jude, au 
surpriză.

(Continuare in pag. 2—3)

Ieri, In Divizia „A“
de fotbal

STEAUA 3 (2)
F.C.M. BRAȘOV 0

(Cronica in pag. 2—3)

Adnotări la campionatele individuale de motocros

BAZA MATERIALĂ A CRESCUT, NU Șl NUMĂRUL PERFORMERILOR
Spre deosebire de anii tre- 

cuțl. cind echipele reprezenta
tive de motocros la clasa 250 
ane seniori și 125 cmc tineret 
se deplasau la concursurile in
ternaționale fără suficiente tes
te la activ, actualul sezon a 
început cu cea mai importan
tă competiție, campionatele in
dividuale. cu 5 etape desfășu

rate ritmic, peste care s-a tras 
„cortina* duminică, la Cimpi- 
na_ Laureații se cunosc, clubul 
Steaua (antrenor — Gh. Ioni- 
ță, instructorul secției moto — 
M. Dăuescu, amindoi maeștri 
emeriti ai sportului la moto- 
ciclism) a realizat o invidiată 
„dublă" prin E. Mulner la 250 
cmc și Si. Fieraru la 50 cmc.

Celelalte două titluri de cam
pioni se află, de asemenea. In 
miini bune, ele fiind cucerite 
de FL Pop (I.R.A. Tg. Mureș) 
la 125 cmc șl E. Dorr (Torpe
do Zămești) la 80 cmc. elevi 
ai cunoscuților tehnicieni D. 
Pop și, respectiv. P. Mulner. 
întrecerile campionatelor au 
mai scos în relief preocupările 
unor secții (Poiana Cîmpina, 
antrenor — maestrul sportului 
Șt. Chițu, Muscelul Cimpulung 
— V. Milea. Steagul roșu Bra
șov — Tr. Moașa) pentru de
pistarea și formarea unor ele
mente talentate.

Dar tot aceste confruntări 
au ridicat o problemă asupra 
căreia vrem să insistăm a- 
cum. cind mai e suficientă vre
me să se înlăture inertia și 
lucrul după metode perimate. 
Să concretizăm. Anul acesta, 
baza materială a secțiilor a 
crescut, federația punînd la 
dispoziție un număr sporit de 
motociclete și piese de schimb, 
iar unele cluburi si asociații 
au reușit, prin resurse pro
prii. să-și doteze echipele res
pective. Cu toate acestea, an-

Campionii de motocros pe anul 1985 (de la stingă): Mihai Fieraru 
la 50 cmc, Eduard Dorr la SO cmc, Florian Pop la 125 cmc și 
Ernest Miilner la 250 cmc Foto: V. ANGHELOIU — Ploiești

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2—3)
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Îndeosebi după 1965. de le Congresul al 
IX-lea. dnd comuniștii au alea in fruntea 
tor pe tovarășul Nicolae Ceausescu, ctitorul 
de tară nouă, pilduitor exemplu de abnega
ție si devotament față de popor, lată de 
țară, consecvent militant revoluționar, care, 
prin eroica sa muncă neobosită, de Înaltă 
gindire si acțiune comunistă, a făcut ca 
despre aceste ultime două decenii să se 
vorbească ca despre anii cei mai rodnici 
din Întreaga Istorie a poporului român. Pen
tru măreția acestei perioade, a «EPOCII 
CEAUȘESCU", secretarul general al parti
dului nostru, apreciat Si iubit de toți Cil 
patriei, prețuit de cele mai prestigioase per
sonalități ale lumii contemporane, s-a do

vedit an bus gl Înțelept conducător de 
țart al • exemplară conștiința a lumii de azi.

Aaltai, ta cea 4* a 64-a aniversare de 
ta crearea Partidului Comunist .Român, po
porul nostru, toți cetățenii patriei, indiferent 
de naționalitate, (trine uniți In Jurul parti
dului, al secretarului său general, lntimpină 
ziua de • mal eu cele mai alese gînduri gl 
sentimente, cu minunate fapte de muncă, cu 
botărfrea fermă de a Îndeplini In mod exem
plar Hotărlrlle istoricului forum al comu
niștilor — cel de al XHI-lea Congres al 
P.C.R. —, eu deplina convingere că acesta 
este drumul cei mal bun pe care tara Îna
intează, mindră si recunoscătoare, spre Înăl
țarea ei, a României socialiste — liberă, pu
ternică, independentă.

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL
LA VOLEI MASCULIN

ZALĂU, 7 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate 
a început marți turneul final 
de volei ai celei de a IV-a 
edifii a „Daciadei" — sport de 
performantă — pentru echipe 
masculine. După cum se $tie, 
pentru aceste întreceri s-au 
calificat cinci reprezentative 
de județe — Sălaj, Brașov, 
Timiș, Suceava, Tulcea — si 
cea a Municipiului București,

ln turneul de volei fele, pentru promovarea Io Divizia „A“

FA VORITELE, ÎNVINGĂ TO ARE
în cocheta sală de spoit „A- 

gronomia", din Capitală, s-a 
dat startul în turneul final de 
volei (fete) pentru promova
rea în grupa a doua valorică 
a primei divizii naționale. Fa
voritele competiției — C.S.S. 
„Foii" Timișoara, Penicilina 
Iași și C.S.S.U. Dacia Pitești, 
și-au înscris în palmares pii- 
mele lor victorii, după dispu
te epuizante și echilibrate (ex- 
ceptînd meciul Penicilinei). în 
uvertură, „Poli", cu un joc 
mai complet și cu un moral 
mai ridicat, a reușit să trea
că „pragul" momentelor criti
ce ale întîlnirii, învingînd cu 
scorul de 3—1 (10, 13, —10, 9) 
tenacea formație brașoveană 
GIGCL. Să notăm că in cel 
mai spectaculos set, al doilea, 
timișorencele (deși au fost 
conduse cu 6—1, 11—9 și res
pectiv 13—11) au revenit fru
mos, realizînd cele patru 
puncte necesare pe tabela de 
scor. Evidențiate: Mariana
Brinzei, Cristina Cozma și 
Cristina Zappelt („Poli"), res
pectiv — Monica Moise și 
Dana Nicolaescu. Următorul 
meci, Penicilina Iași — AJ3.S.U. 
Craiova, a fost fără prea mul
te probleme pentru sextetul

DiRZENIA CAMPIONATULUI DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

„furcile caudine" ale campio
natului, bucuria victoriei finale 
fiind însă cu atit mai mare. 
Cu o formație cuprinzînd mari 
talente ale handbalului nostru 
și care, datorită acestui fapt, 
poate fi oricînd și o formulă 
a reprezentativei țării. Steaua 
n-ar fi trebuit să aibă proble
me in campionatul țării și nid 
in Cupa campionilor europeni, 
unde a capotat în „sferturi", 
fiind întrecută acasă și in de
plasare de campioana Iugosla
viei. Metaloplastica Babac. Cu 
doi portari excelenți — Nicolae 
Munteanu și Adrian Slmion, 
cu doi interi de valoarea lui 
Vasile Stingă și Marian Dumi
tru, cu două extreme rapide 
(i eficiente — Dumitru Ber
bece ți Constantin Petre, cu 
un tinăr șl talentat conducător 
de joc. Adrian Ghimeș, sin
gurul capabil, ta această oră. 
m handbalul românesc, sâ ur
meze calea tai Cornel Oțetea, 
Steaua ar putea să fie nu nu
mai cea mal puternică forma
ție din handbalul nostru, ci 
chiar cea mai valoroasă re
prezentativă de etub din tame. 
D Hpsește un pivot pe mă
sura aspirațiilor sale șl este 
vtna numeroșilor tehnicieni de 
lud d de ieri că n-au reușit 
M crească un tinăr care sâ 
taropundă acestui post

Qdsmn, ^roa-albeștrti" pot 

in rlndul cărora se află multi 
-tocători din Divizia „A" și din 
reprezentativa țării. Iată pri
mele amănunte de la meciuri
le de azi (n.r. ieri).

Dimineață, în primul Joc al 
zilei, s-au intîlnit selecționa
tele județelor Brașov și Su
ceava. Au Învins brașovenii 
cu 3—1 (8, —12, 9, 9) la ca
pătul unui joc de valoare me
die. De la învingători s-au re- 

moldovean antrenat de N. Rol- 
bescu: 3—0 (7, 7, 9). Diferența 
de valoare și de gabarit (5 
jucătoare cu talie in teren!) 
și-au spus cuvîntul. Ultima 
partidă, deși n-a avut virtuți 
tehnico-tactice și in ciuda 
unei victorii realizată de
C. S.S.U. Pitești, 3—0 (10, 13,
12) cu Ceahlăul P. Neamț, a 
ținut încordată atenția spec
tatorilor prin desele răsturnări 
ale scorului. Formația din 
Piatra Neamț a fost mai me
reu in avantaj în prima parte 
a tuturor seturilor, dar a ce
dat în fața unei echipe care 
a... greșit mai puțin. Remar- 
cări: Felicia Popescu, Corina 
Holban șl Valentina Rădules- 
eu (C.S.S.U.), Anca Gheorghe 
și Ileana Mironaș (Ceahlăul). 
Arbitraje corecte ale cupluri
lor bucureștene: M. Stamate 
— V. Vrăjescn, R. Farmuș —
D. Rotaru și V. Dumitru — O. 
Horea. în programul de azi 
(de la ora 15): A.S.S.U. — 
Ceahlăul, GIGCL — Penicilina 
șl „Poli" — C.S.S.U. Dacia.

Stelian TRANDAFIRESCU

mai mult Desigur, este greu 
să stăpînești, să asamblezi și 
să dirijezi un număr atit de 
mare de vedete autentice, fie
care cu pretențiile sale (unele 
ne justifica te), cu dorințele sale 
(uneori in contratimp cu cele 
generale), cu opiniile sale (nu 
rareori egocentrice, vizînd evi
dențierea proprie în joc). A- 
eeasta cu atit mai mult pen
tru un antrenor tinăr, fost 
coechipier cu unii dintre cei 
pe care astăzi ii îndrumă ca 
tehnician. Am spune chiar că 
este firesc sâ se infimple așa 
dacă n-ar fi vorba de Steaua, 
echipa-fanion a handbalului 
nostru, cea mai mare furnizoa
re de „tricolori" selecționatei 
țării. Radu Voina poate Ieși 
din impas pe trei căi cu con
fluență ta punctul de interes 
comun. Mai întii este nevoie 
să Învețe cu sîrgulnța din vre
mea dnd era un mare jucător 
ți să-și stăpinească nervii (ca- 
re-1 duc ta situația de a se 
certa cu proprii jucători In 
timpul meciurilor, de a jigni 
o echipă — H. C. Minaur — 
pentru că l-a întrecut ta am
bele meciuri din campionat și 
„rubrica noastră", care ți-a 
„permis" să analizeze tarele 
formației sale) ; apoi, sâ pri
mească 81 să fructifice ta ma
ximum sfaturile celorlalți teh
nicieni din marele dub al 
campionilor care este Steaua ; 
tn fine, se cuvine ea Întregul 
colectiv de tocători să-l spri

marcat Zamfir și Ferariu, de 
la suceveni — Mîndru. Parti
da a fost condusă de E. Men
del (Sibiu) și M. Constanti- 
nesen (Ploiești).

în reuniunea de după-amia- 
ză. selecționatele județelor Ti
miș și Sălaj au oferit o dis
pută echilibrată, in special in 
primul și al treilea set La 
capătul unei întreceri intere
santă prin evoluția scorului, 
dar mediocră ca nivel tehnic, 
selecționata județului Timiș a 
clștigat cu 3—1 (15, —8, 14,
11). Cei mai buni jucători ai 
partidei au fost Mițu, Marian, 
Grădinaru de la învingători, 
respectiv Tutovan. Arbitri: M. 
Constantinescu (Ploiești) și 
D. Baba (Tg. Mureș).

Al doilea meci de după-a- 
mlază nu s-a disputat, deoa
rece selecționata Județului 
Tulcea nu a ajuns Încă în lo
calitate. Ca urmare, selecțio
nata București a clștigat cu 
3—0.

L DOMUȚĂ. coresp.

CAMPIONATELE INDIVIDUATE DE MOTO»
(Urmare din pag. 1)

trenorii noștri continuă să se 
plîngă, susținînd că celălalt a 
primit (sau are) mai mult, iar 
secția sa se află în suferință, 
punînd adesea abandonurile a- 
lergătorilor pe seama moto
cicletelor. Ba, mal mult, au 
fost cazuri de-a dreptul sur
prinzătoare, în care nici măcar 
o motocicletă nouă n-a putut 
ajuta chiar pe alergători mai 
versați, unii dintre aceștia de
venind pur și simplu.„ abonați 
la defecțiunile mecanice. Si de 
fiecare dată vina nereușitelor 
a fost atribuită bietelor ma
șini, singurele care nu puteau... 
protesta. După părerea noastră, 
sportivii și antrenorii vizați au 
Încercat prin aceste justificări 
să-și mascheze propriile slăbi
ciuni in procesul de Instruire, 

jine permanent, fără rezerve, 
lnțelegind că astfel se ajută 
pe ei inșiși.

Dînd Cezarului ceea ce este 
al lui, feîicitîndu-i pe jucători, 
pe antrenori și clubul pentru 
obținerea celor două succese in 
activitatea internă, dorim Ste
lei redobîndirea acelei valori 
care i-a permis în 1968 și 1977 
să devină cea mai bună echipă 
din Europa, de fapt din lume.

H. C. Minaur Bala Mare a 
pornit la drum cu trei obiec
tive : cîștigarea „Cupei I.H.F.", 
a campionatului țării șl a „Cu
pei României". Îndeplinirea ce
hii mai important dintre teluri, 
cucerirea trofeului continental, 
a adus multă bucurie Maramu
reșului sportiv, întregii fami
lii a handbalului românesc. 
Pentru acest succes, adresăm, 
din nou, felidtări jucătorilor, 
antrenorilor Lascăr Pană și 
Petre Avramescu, clubului care 
anul trecut și-a serbat 10 ani- 
de existență. In campionat șl 
in „Cupă" băimărenii au ocu
pat tocurile doi. Puteau face 
mai mult 7 Desigur. Handica
pul și l-au creat însă singuri. 
Opinăm că două au fost gre
șelile eu mari repercusiuni. In 
primul rind, acceptarea unul 
mare număr de jocuri ami
cale. de turnee obositoare, ta 
condițiile în care o parte din 
jucătorii din totul maramure
șenilor se află la o virată îna
intată pentru sportul de per
formanță, iar alții poartă tacă 
sechelele unor mal vechi acci
dentări. Așa a fost posibilă ac
cidentarea lui Gh. Covacin —

FINIȘ IN CAMPIONATUL
EFORIE NORD, 7 (prin telefon). 

Cu două zile înainte de În
cheiere, campionatul național de 
(ah pe echipe mixte mal are 
doar puține .necunoscute* in 
ecuația sa finală. Puternica for
mație a I.T.B.-ulul (cu FI. 
Gheorghiu, D. Bărbuleseu d M. 
Pavlov — la primele trei mese) 
s-a distanțat in clasamentul ge
neral și nu mai poate fi oprită 
de ta cucerirea tltiulul chiar 
dacă — eventual — ar pierde ul
timele asie intilnlri. Ceea ce este 
greu de presupus... Rămlne des
chisă, așadar, numai problema 
tocului n, pentru care concurea
ză cele două echipe studențești 
din Capitală, una dintre acestea 
fiind șl campioana ediției trecu
te, Universitatea. In runda a 
7-a, aceasta a dat o luptă dîrză 
eu Politehnica Iași, pîerzînd d- 
teva puncte prețioase, (Ia prima 
masă, Ghindă — Foișor 0—1 !), 
ca pînă la urmă să echilibreze, 
totuși, scorul medului.

Iată rezultatele tehnice : Pe
trolul Ploiești — I.T.B. 3%—€% 
OVa—4% la masculin), Universi
tatea — Politehnica Iași 5—8, Po
litehnica București — Mondiala 
Satu Mare 1‘h-2%, A.EJd. Timi
șoara — Electromotor Timișoara

CONCURS 
PENTRU ATESTAREA 
MONITORILOR DE SCHI

OFICIUL JUDEȚEAN DE 
TURISM PRAHOVA-SINAIA, 
sectorul agrement, Bd. Car- 
pațl nr. 19, organizează tn zi
lele de 18 ți 17 mal «A ta 
sediul unității, un concurs de 
atestare țl reatestare pentru 
monitorii de schi.

Condiții de participare: stu
dii superioare sau medii (1 
cunoașterea unei BmM străi
ne de circulație internaționa
lă (engleza, germana, fran
ceza).

Cel atestați vor fi încadrați 
pentru sezonul 1988—1988 prin 
detașare sau colaborare.

Actele complete se primese 
Ia sediul unității plnă la da
ta de 10 mal a.c.

Informații suplimentare la 
telefoanele 973/1.47.51 lnt. 118 
sau 348 șl 973/1.15.81 lnt. 114.

deoarece adevărul este că in 
majoritatea secțiilor nu se pre
gătesc temeinic mașinile pen
tru concurs. Argumente 7 Nu 
o dată apreciații mecanici C. 
Goran (Poiana Cîmpina), L. 
Ferenczi (Torpedo Zărnești), 
V. Milea (Muscelul Cîmpulung 
Muscel), D. Pop și P. Gagyi 
(I.R.A. Tg. Mureș), E. Laub 
(Electro Sf. Gheorghe) și alți 
specialiști au adus in atenție 
reversul medaliei, ei reușind 
să regenereze motoare „îmbă- 
trînite* pe care alergătorii res
pectivi au terminat cursa, u- 
nii numărindu-se chiar printre 
principalii animatori. Prin ur
mare, cele 95 de abandonuri 
tehnice (care depășesc eu mult 
numărul concurenților), dintre 
care 80 la sportivii avansați de 
Ia clasele 125 șl 250 cmc, in- 

in convalescență și astăzi, a 
lui Mihai Mironiuc — neresta
bilit nid el complet, precum 
și scoaterea temporară din e- 
chipă pentru accidente mai pu
țin grave a lui Măricel Voinea, 
Doru Porumb ș.a. Nedispunînd 
de rezerve la nivelul titulari
lor (ce a făcut in acești ani 
„piramida" băimăreană, în care 
s-a investit foarte mult 7), e- 
chlpa și-a diminuat în unele 
perioade potențialuL De aid și 
comportările oscilatorii. în al 
doilea rind. H. C. Minaur și 
tehnicienii săi au pregătit ex
celent doar „marile bătălii", 
medurile eu Steaua și Dina
mo, în care au și obținut de 
altfel 11 din cele 12 puncte po
sibile, tratind cu oarecare su
perficialitate partidele în care 
se credeau Învingători doar 
prin prezentarea „cărții de vi
zită*— Cele două puncte lăsate 
ia Craiova (tn medul eu Uni
versitatea) ți la Mlrșa (ta par
tida eu Independenta Carpați) 
reprezintă tocmai... „quod erai 
demonstrandum". Din aceste e- 
vtdente greșeli, Învățămintele 
trebuie să te extragă ta pri
mul rind antrenorul emerit 
Lascăr Pană, cei pe care l-am 
felicitat întotdeauna primul 
pentru marile sale realizări ca 
tehnidan.

Cea mai rapidă (și mai de
rutantă) echipă <fin campionat. 
Politehnica Timișoara, creație 
• antrenorului Constantin Jude 
(ajutat eu exemplară dragoste 
pentru echipă și pentru handbal 
de foștii săi jucători Roland Gu- 
neseh și Adrian Dffiță), a in-

DE ȘAH PE ECHIPE
5—5 (remize la toate mesele), 
Mecanica Cnă București — Cal
culatorul București 4—8.

în clasamentul absolut conduce 
LT.B. cu 11 p, urmată de Uni
versitatea țl Politehnica (ambele 
București) 14 p. A.E.M. Timișoa
ra 11 p. Politehnica Iași țl Elec
tromotor Timișoara 10 p, Calcula
torul București I p, Petrolul 
Ploiești 7 p. Mecanica fină Bucu
rești 3 p, Mondiala Satu Mare 
1 p. în clasamentul masculin (pe 
puncte de partidă, ta 8 table) 
primul too este ocupat de LTJ). 
cu 25% p, urmată de Politehnica 
Iași și Politehnica București eu 
cile 24 p. Lideră in clasamentul 
feminin (două table) este Uni
versitatea București cu 11% p, 
secundată de A.EM. l«'/i p șl 
Electromotor 8% p. în sflrțit, ta 
junlori-junloare s-a distanțat 
Politehnica București cu 11% p, 
urmată de I.T.B. 8% p.

Radu VOIA
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La turneele finale ale

BASCHETUL JUVENI
Titlurile au fost cucerite de echipele C S Ș. 4 ICI

Cele mai valoroase echipe 
ale baschetului tinăr din țara 
noastră, clasate pe locurile 1 
și 2 în seriile Diviziei școlare 
Si de juniori, au participat la 
turneele finale ale competiției, 
desfășurată, In condiții orga
nizatorice excelente, în Sala 
sporturilor din Constanța. Titlu
rile au revenit echipelor CJSJ5. 
4 I.C.E.D. București — la bă
ieți 8i C.S.S Viitorul Univer
sitatea Cluj-Napoca — la fete, 
adică formațiilor care au do
vedit pe parcursul întregii 
competiții cea mai bună pre
gătire tehnico-tactică Indivi
duală șl — lucru foarte Im
portant — atletică. Fără a mic
șora din meritele celorlalte e- 
chipe calificate în turneul fi
nal, trebuie să menționăm că 
cele două campioane au de
monstrat încă de la început 

registrate în actuala ediție a 
campionatelor de secretara co
misiei de motocros, Nieoleia 
Saenco, sînt, fără doar și poa
te, urmarea firească a unei in
suficiente munci de atelier, 
dusă adesea după... ureche, 
multi antrenori răminind prizo
nierii ideii, potrivii căreia NU
MAI o motocicletă nouă poate 
face un pilot bun ! Se impune 
deci un control mai riguros 
din partea federației, însutit, 
de la caz la caz, de măsuri de 
natură să se înțeleagă că re
zultatele nesatisfăcătoare, obți
nute in ultimii ani, atit in a- 
rena internă, dt și în cea in
ternațională, sînt oglinda ac
tivității depuse de toți antre
norii. Sperăm că replica cadre
lor tehnice va fi promptă și 
susținută de elevii lor prin 
dobândirea unor rezultate su
perioare în viitoarele confrun
tări interne și internaționale.

superiorități 
concretizata 
faptul că 
cheiat n 
întrecerile 
Constanța, 
notă bună 
nivelul spa 
al majorita 
durilor și 
calitatea ri 
unora dini 
Si la fete 
obicei In 
•ni), dar 
seamă la 
s-a manifJ 
plin pred 
antrenorii ■ 
tru o selel 
dicioasă, 
sporirea | 
lui și calin 
trenamente] 
fidele ed 
au abund 
fel fazele | 
spectacol, I 
si entua 
tele coșuri

trat pe podiumul de premiere 
ca o nouă și prețuită vedetă. 
Activitatea îndelungată a „o- 
mulul de handbal" care este 
ing. Constantin Jude și-a vă
zut o parte din rezultate re
flectate în evoluția unei echi
pe asaltată de tineri, de ju
cători talentați, pregătiți in 
dorința de a practica un hand
bal modem. îi reproșăm an
trenorului timișorean doar 
lipsa de curaj (pînă la capăt !) 
în abordarea luptei din cam
pionat

Scriind despre echipele si
tuate pe podiumul de premie
re al campionatului cu nr. 27, 
despre evoluția lor, despre posi
bilitățile generale de ascensiu
ne a elitei handbalului nostru, 
n-am epuizat desigur numeroa
sele Învățăminte ale acestei a- 
gitate ediții. Propunîndu-ne să 
nu le uităm, ci să la dezba
tem în continuare, dorim a- 
eum, la reluarea pregătirilor 
echipei naționale, să avansăm 
— drept concluzie — o Idee, 
aceea a UNITĂȚII familiei 
handbalului nostru, pe care 
campionatul — eu asprele lui 
bătălii — nu trebuie s-o zdrun
cine, ci s-o Întărească. Căliți 
tn focul disputelor pentru titlul 
de onoare de campion al Româ
niei, jucătorii selecționați în 
reprezentativa tării au datoria 
să pună laolaltă umărul, să 
lupte eu și mai multă vigoare 
pentru izbînda tricolorului în 
marile competiții internaționa
le. Acesta trebuie să fie dștl- 
gul cel mai de preț al cam
pionatului național.
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OARE ALE ATLEJILOR «ORI 
concursul de ia Ruse

t-a a Simbătă si duminică va avea 
ttletic loc pe stadionul „23 August" 
ciori, din Capitală etapa de zonă a 
i 290 concursului republican de ju- 
inerii nlori II, la pollatloane. Cu •- 
bine cest prilej se va desfășura un 

I alte concurs deschis (în program fi- 
I m s curează probe individuale) 
| Car- pentru seniori, tineret juniori 
mona I li II (sint așteptați In mod 
tțloru special juniorii născuți in anii 
taălie 1967 ți 68 și junioarele născute 
fîntea in anii 1968 și 69).
entru
pinln Concursul republican de prl- 
I s e- tnăvară al seniorilor se va des- 
teicl, tășura in București, pe sta
men dlonul „23 August", In zilele 1 
Mm: ți 2 iunie, simultan cu Cam- 
k 400 pionatele Internationale ale 
18,8) ; României. Va fi primul mare 
15,85 concurs al actualului sezon 
44 m. competitionaL

STEAUA 3 (2)
F.C.M. BRAȘOV 0

olare și de juniori

ST LA ÎNĂLȚIME
C.S.Ș Viitorul „U" Cluj-Napoca — la fete

iRînduindu-și jucătorii, opt 
dintre ei, pe mal multe linii, 
în apropierea careului de 16 

Im., Goran, noul $1 tncă tînă- 
rul antrenor al brașovenilor, a 
arătat, din ctart, că U este I teamă de liderul clasamentu
lui. Si de ceea oe i-a fost fri
că, el nu a scăpat. Steaua 
zbuidînd, astfel, în cîmpul ad- 

Ivers ți fortînd deschiderea 
scorului cu componenți ai tu
turor liniilor. De altfel, un 

I mijlocaș, MAJARU, avea să-1
învingă (in min. 12) primul 
pe Polgar: primind mingea de 

Ila Pușcaș, „decarul" gazdelor 
s-a infiltrai eu abilitatea-i cu
noscută in careul advers ți, I ajuns la 7—8 metri de poartă,
a plasat balonul, pe jos, In 
coiful sting. Ca replică, bra
șovenii au mizat pe pasa lun- 

Igă (care in primul minut H.
găsise pe Văidean liber, a- 
proape de— gol) insă fără 

Iprea mare folos șl, astfel,
Steaua și-a putut relua ofen
siva, punctată, aproape in fie- 

Icare minut, de șuturi la poar
tă. Cu excepția lui Bumbesca 
ți Belodedici, toți ceilalți ju- 

Icători de cimp ai Stelei lși re
glaseră tirul, anunțînd golul al 
doilea. 11 va înscrie, In min.
34, din apropiere, PIȚURCA, I servit, eu eapul, de Lăcătuș.
Fusese una dintre puținele 
„reușite" ale... ex-brașoveanu- 

■ lui.

I
I
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I
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Kă Ia coș Gherasim Tzachis, cel mai 
tehnic junior al țării

Foto: Andrei SOMOGYI
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CSȘ Tg. Mureș), 7. CSȘ Tg. Mu
reș 2 p. Coșgeteri : 1. CLaudiu 
Munteanu (CSȘ MedLaș) 208 p. 2. 
Gherasim Tzachis (CSȘ 4 ICED) 
168 p, 3. Florin Hnat (CSȘ Cluj- 
Napoca) 124 p ; cel mai tehnic 
jucător : Gherasim Tzachis.

FETE, turneul 1—4 î 1. CSȘ 
Viitorul „U* Cluj-Napoca • P 
(73—36 cu CSȘ Brașovia, 68—62 
cu CSȘ Rm. Vîlcea, 86—60 cu 
csș 1 Constanța ; 'lotul cam
pioanelor : Aurora Dragoș 1,84 
m. Maria Vigh 1,81 m, Simona 
Morar 1,76 m. Cristiana Popa 1.83 
m, TUnde Enyedi 1,76 m, Delia 
Dragoste 1,75 m, Ioana Crișan 
1.77 m, Angela Moldovan 1,78 m, 
Ildiko Manasses 1,76 m, Marga
reta Veres 1,78 m, Mirela Țiga
na® 1.77 m : antrenor : Horia
Pop), 2. CSȘ Chimistul Km. Vîl
cea 5 p (76—74 cu CSȘ 1 Con
stanța, 66—55 cu CSȘ Brașovia), 
3. CSȘ 1 Constanța 4 p (74—69 
cu CSȘ Brașovia), 4. CSȘ Bra- 
șovia 3 p ; turneul 5—8 : 5. CSȘ 
Sf. Gheorghe 6 p (75—70 cu CSȘ 
4 București, 63—49 CU CSȘ 2 
Oradea, 64—56 cu CSȘ 2 Bucu
rești), 6. CSȘ 2 Oradea 5 p 
(65—42 cu CSȘ 2 București, 73—64 
cu CSȘ 4 București), 7. CSȘ 4 
București 4 p (59—53 cu CSȘ 2 
București), 8. CSȘ 2 București 
3 p. Coșgetere : 1. Gabriela Petre 
(CSȘ Chimistul Rm. Vîlcea) 122 
p, 2. Aurora Cîrstoiu (CSȘ 4 
București) 108 p, 3-4 Erzsebet 
Bernad (CSȘ St Gheorghe) si 
Gabriela Pandrea (CSȘ 1 Con
stanța) 104 p ; cea mal tehnică 
jucătoare : Gabriela Pandrea.

Dumitru STANCULESCU
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I LOTO-PmOSPOHT INFORMEAZĂ I

Stadion Steaua ; teren foarte
bun ; timp călduros ; spectatori
— circa 35.000. șuturi : 24—7 (pe
poartă 14—1). Cornere : 13—1. Au 
marcat : MAJARU (min. 13),
PIȚURCA (min. 34 și 69).

STEAUA : Ducadam — IOV AN, 
Bumbeseu («un 64 Tătăran), 
Belodedici BARBULESCU — 
Pușcaș, T. STOICA, BOlOnL MA
JARU — Lacăt'!» (min. 70 Radu 
II), PIȚURCA.

F.C.M. BRAȘOV s POLGAR — 
Bălan, Cristea, Moldovan, Ștefan
— Moșoman, Kramer, SPIREA, 
Mandoca (min. 60 Batacliu) — 
Văidean, BENȚA.

A arbitrat cine I. Velea; la 
linie : M. Florea (ambii din 
Cralovaj șl Gr. Macavel (Deva).

Trofeul Petscbovschl : io.
La speranțe ; 1—0 (0—0).

După pauză, formația oaspe
te rămîne în expectativă, dar 
nu mai are „inima* de la În
ceput și, in consecință, Stea
ua are, acum, culoare mal 
largi in acțiunile ei ofensive. 
Jocul curge intr-un singur 
sens, cu T. Stoica, în princi
pal, la „serviciu* și cu nume
roase virfuri de meserie (Pi- 
țurcă, Radu II) sau de cir
cumstanță (Majaru, Bbloni, 
Bărbulescu, Iovan ș.a.), la fi
nalizare. Din suita atacurilor, 
liderul va ridica, însă, tribu
nele, arhipline, o singură da-

IMPLICAȚIILE DERBYULUI CODAȘELOR
Mlzlnd îndeosebi pe sentimen

talismul ieșenilor, destule vodau 
anticipat o victorie a echipei 
băcăuane tn derbyul codașelor, 
disputat duminică pe stadionul 
din Copou. Dar toate aceste pre
supuneri s-au dovedit lipsite de 
temei, au fost Infirmate, Poli
tehnica apărlndu-șl cu corectitu
dine șansa. Inceplnd de la con
ducătorii echipei și pînă la su
porterii el, ieșenii au avut eu 
toții un singur gînd, acela al 
victoriei, chiar dacă această 
victorie nu le mal era de nid 
un folos pentru evitarea retro
gradării. In teren, jucătorii Po
litehnicii ‘ ’
ambiție 
aplomb 
bine ta 
tențialul 
samblu, . ___ ,___ __
păcate pentru ei — n-au făcut-o 
mal din timp, In alte medurl, 
ca să nu ajungă in nedorita si
tuație de a lua drumul Dlvizld 
B. De altfel, ta jocul echipei, ta 
atitudinea jucătorilor. In întrea
ga atmosferă din lotul Politeh
nicii se simte suflul nou pe care 
caută să-l Imprime tlnărul an
trenor Slmlonaș, cu concursul 
celorlalți fattori din conducerea 
echlpd șl a clubului. Același
factori care, așa cum ne-am
convins, se preocupă de pe •- 
cum, eu responsabilitate, cn 
calm șl luddltate, de pregăti
rea drumului reîntoarcerii echl
pd Ieșene In prima divizie.

Dacă pentru Ieșeni medul de 
duminică a constituit nn test 
al corectitudinii, poate șl un

prilej de demonstrare a orgoliu
lui (cela două puncte puse in 
joc filndu-le, totuși, necesare 
pentru a se apropia de îndepli
nirea baremului), pentru bă
căuani el a avut o importanță 
(am putea spune) decisivă. Era 
una din ultimele posibilități 
care 11 se oferea pentru a ob
ține puncte in deplasare șl a-șl 
îmbunătăți astfel situația. Bă
căuanii au urcat tn Copou cu 
glndul la victorie șl au luptat

au evoluat eu multă 
șl dlrzenle, cu vădit 
ofensiv, și-au pus mai 
valoare calitățile, po- 
lndlvldual șl de an- 

așa cum poate — din

pNO- mană. Procurati-vă din vreme
tri I biletele !
[rești, • Pentru jucătorii concursu-
loam- rilor Pronosport, publicăm mai
La ora jos programul de duminică 13
r vor mal : L Corvlnul — Steaua ; 3.

ur- S.C. Bacău — Dinamo ; L Jiul
ramul — Univ. Craiova ; 4. Ascoll —
kil L Cremonese ; 5. Atalanta — Ve- 

pro- rona ; ». Avelllno — Como ; 7.
Florentina — Torino ; 3. Juven- 

hmele tus — Sampdorla; 9. Roma —
Etelor Inter ; 10. Udinese — Napoli; 11.

de Pisa — Barl ; 13. Perugia — 
timp Triestlna ; 13. Dunărea Galați —

Petrolul Ploiești.
rmat,Izează • C1ȘTIGUK1LB CONCURSV-
lonală LUI PRONOSPORT DIN I MAL
celor Cat. 1 (13 rezultate): 11 variante

Lu un »% a 33.109 lei ; eat. 3 (13 re-
lirtld- zultate) : 0 variante 100’/, a 3.5M
tinerii lei și 395 variante 25*/, a 878 lei;

in categoria 3 (11 rezultate) : 99
1300", variante 100% a 348 lei țl 4.960 
Ger- variante 25% a 37 lei.

I
I
I
I
I
I
I

Pițurcă (în imaginea de față, strins intre doi apărători brașo
veni) a inserts două dintre golurile echipei sale 

Foto : Iorgu BĂNICA

tă, în min. 69, la golul înscris 
de PIȚURCA, cu un șut sec. 
de la circa 12 m. puțin late
ral dreapta. Același Pițurcă 
va risipi, in min. 72, o bună 
situație, el fiind imitat, pină 
la sfîrșit, și de alți coechipi
eri. Presată continuu, defensi
va brașoveană va fi la un pas 
și de... autogol (min. 78 Bă
lan), iar, In final, aproape că 
va răsufla ușurată cu numai 
acest 0—3 fixat pe tabelă.

A fost un meci cu „proble
me" doar pentru tușierul M. 
Florea, care a apreciat, mai 
mereu, in mod greșit ofsaidu
rile. După opinia noastră, și 
atunci, in min. 34, la golul hii 
Pițurcă.

Gheorghe NiCOLAESCU

In urma rezultatului meciului 
Steaua — F.C.M. Brașov (3—O, 
clasamentul Diviziei „A“ se pre
zintă astfel :
1. STEAUA 27 21 5 1 61-14 47
2. Dinamo 27 17 9 1 50-23 43
3. Sportul stud. 27 16 7 4 53-21 29
L Univ. Craiova 27 14 5 8 49-34 33
5. „Poli" Tina. 27 10 7 10 26-36 27
6. Corvlnul 27 12 2 13 44-41 26
7. A.S.A. Tg. M. 27 10 6 11 22-25 26
8. Gloria Buzău 27 9 8 10 39-43 26
9. F.C. Bihor 27 11 3 13 31-35 25

10. F.C. Olt 27 11 3 13 27-37 25
11. Rapid 27 8 8 11 29-32 24
ÎL F.C. Argeș 27 9 5 13 37-32 23
13. F.C.M. Brașov 27 9 4 14 25-36 22
14. F.C. Bala M. 27 9 4 14 24-37 22
15. Jiul 27 9 4 14 26-42 22
16. Chimia 27 8 5 14 22-44 21
17. S.C. Bacău 27 7 5 15 24-33 19
18. Polit Iași 27 4 8 15 25-49 16

ANGAJAREA TOTALĂ, CONDIJIE A JOCULUI MODERN
Multe lucruri se mal pot scrie 

după meciul Dinamo — Gloria 
Buzău. Ca de pildă despre jocul 
curajos prestat de echipa antre
nată de Gh. Constantin, in du
da faptului că evolua fără 4 
titulari. Echipa știe să acopere 
terenul, pasează frumos, mingea 
mergtnd șnur cite 10—12 pase, 
dar de data asta buzoienli nu au 
marcat nici un gol — rațiunea 
fotbalului I — cu toate că șl-au 
creat cîteva ocazii bune, amln-

NOTE NOTE NOTE... NOTE... NOTE...

pentru ea. N-au reallzat-o $1 
nici măcar un punct n-au obți
nut, deși »-ar fi putut, golul 
primindu-1 destul de ușor (tot 
atit de adevărat este, Insă, că 
mal puteau primi 2—3 goluri, 
Ieșenii irosind copilărește cîte
va excelente ocazii). După joc, 
băcăuanii erau supărați pe arbi
trul S. Necșulescu pentru că nu 
le-ar fi acordat penalty la o 
fază discutabilă in careul ieșean. 
Dar este greu de spus eă aveau 
dreptate. Pozitiv considerăm 
faptul eă, deși puternic afectați 
de acest Insucces, băcăuanii nu 
gl-au pierdut totuși încrederea 
ta posibilitatea evitării retrogradării.

Constantin FIRANESCU

tlte In cronică. Dinamo, prin 
valoarea jucătorilor săi, s-a im
pus și a obținut victoria, dar 
mal greu decît se aștepta, „tri- 
bunde* sancțlontad prompt jo
cul adesea fără orizont al echi
pei.

Dintre purtătorii tricoului alb- 
roșu s-a impus cu deosebire și 
In acest meci fundașul Stănescu 
(23 ani). Neobosit, d a acționat 
ca un adevărat piston, Înainte și 
înapoi. Am notat „traseele" lui 
de-a lungul Întregului med și 
Iată radiografia eforturilor sale. 
După ee dteva minute a stat 
ta zona de activitate pe care 
1-0 Impune postul de fundaș 
stingă, s-a angajat apoi tot mal 
mult ta ofensivă. In min. 13 
trimite o centrare foarte bună 
■pre Tulba, dar acesta, lent, nu 
o ajunge. Stănescu perseverea
ză șt .face* mai toate acțiunile

echipei sale. La un moment dat 
(min. 25) Dinamo Acționează cu 
doar doi fundași (Zare șl Rod
nic), Stănescu și AL Nicolae ur- 
dnd In față. Din conlucrarea 
celor doi, Dinamo deschide sco
rul. în min. 30, Marcu sprintea- 
ză, Iar Stănescu îndepărtează ... .. .. luJ 

așa cum avea să o 
mai facă și în min. 37, cînd tot 
el respinge balonul din fața por
tarului dinamovist. După pauză 
Stănescu continuă să-1 aibă în 
grijă pe Șumulanschi. Dar nr. 
3 al formației campioane rămî
ne la fel de activ în atac. De 
pildă, în min. 54 face o cursă 
cu mingea la picior, trimite lui 
Suciu, care expediază o pasă 
Înapoi, la Augustin, dar acesta 
ratează. Un minut mai tîrzlu, 
Stănescu este din nou prezent 
cu o pasă bună pentru Dragnea, 
dar acesta îl imită pe Augustin... 
Cel doi vor conlucra, de data 
asta bine, șl în min. 70 cînd 
Dragnea expediază un șut peri
culos de la 7 m, cu capul, fază 
Ia care Cristian II are un re
flex aplaudat. Și tot așa pînă 
la sfîrșit, Stănescu, in afara re
zolvării fazei de apărare, a fost 
de 7 ori prezent în „treimea" 
oaspeților, fie executing lovi
turi de la colț, fie trlmițînd 
pase de excelentă calitate.

Prin activitatea sa fructuoasă, 
fundașul dinamovist trebuie să 
constituie un exemplu și pentru 
coechipierii 
aceștia să 
rivnă.

zi, Iar ____ ___ __
pericolul din fața buturilor 
Moraru,

săi, un îndemn ca șl 
acționeze cu aceeași

Mircea TUDORAM

A Iubitorii fotbalului din Rata Mare nu 
l-au uitat pe Mateianu. înaintea medu
lui dintre F.C. Bata Mare șl Jiul, 
antrenorul echipei din Petroșani se 
drepta spre banca rezervelor, spectatorii 
prezențl la tribuna I i-au făcut o caldă 
primire, dovadă ropotele de aplauze ce 
l-au fost adresate. Un frumos gest. K 
confirmă aprecierile față de capacitatea 
profesională a lui V. Mateianu, antreno
rul oare cindva făcuse din F. C. Bala 
Mare o echipă apreciată.
• A surprins neplăcut gestul Iul Las- 

conl, un jucător in general disciplinat. 
Gest care l-a atras eliminarea In minutul 
88 pentru proteste repetate la deciziile 
conducătorului jocului. Vrem să credem 
că a fost o simplă... rătăcire a ttaărulul 
jucător.
• Un debut, la Oradea. Nu tn teren. 

CM. pe tușă. A arbitrat la Hnie, pentru 
prima oară In Divizia ,A“, E- Seracln 
(Timișoara). S-a comportat promițător ți, 
mal cu seamă, curajos. El a semnalat la

*___ 1_ o
la o fază de atac a oră- 
50) ajuttadu-1 pe colegul 
decizia cea justă, a Dia- 
duelul său cu Hagl. Este

• „Nu pot să Înțeleg ee s-a Intfmplat 
cu atacanțll noștri 1 La antrenamentele 
din ultimul timp ered că fiecare a exe
cutat eam 3 000 de lovituri la poartă. Iar 
astăzi...*, ne spunea cu amărăciune tn 
glas, după meciul cu Gloria Buzău, loslf 
Varga, unul dintre antrenorii campioanei, 
Dinamo București, vădit nemulțumit de 
Imprecizia șuturilor.
• „Cu totul altul ar fi fost jocul dacă 

puteam prezenta echipa completă. *” 
Ghizdeanu este accidentat, Cramer ți 
laur au cite două cartonașe galbene,. .................... Iar c> re2er¥e nu

afirma după joc 
Gb. Constantin, 
mal activi jucători ai 
cu Dinamo a fost

bar 
Ba- 
iar 
am 
an-

timp (șl a rămas ferm tn decizia ea) 
poziție de ofsaid ‘ 
denilor (minutul 
său L Igna să ia 
nu a dștigat net ___  __  .
drept că internaționalul nostru a abando
nat destul de ușor disputa, dar la fel de 
adevărată apare constatarea că 
dreapta orâdean rămîne la ora 
unul dintre cei mal In formă dintre 
tătorii tricoului cu nr. 2 • Ștefan 
vad, prezent la partida F.C. Bihor 
Sportul studențesc : „Un adevăr pe 
fiecare joe II pune tot mai mult tn 
dență. Astăzi, rapiditatea tn acțiuni a de
venit unul dintre prindpalele argumente 
ale performanței. Fotbalul cu încetinitorul 
aparține trecutului !• • Florin Dumitrescu, 
vicepreședintele clubului Sportul studen
țesc, despre Zarlosu, portarul de rezervă 
al „alb-negrilor“ : „Un portar de certă 
valoare șl nn caracter adevărat. O plăcere 
să al asemenea sportivi Intr-un club de 
performanță !«. De-am auzi despre dt 
mal multi iucători asemenea aprecieri 1

fundașul 
actuală 

pur
ce

care 
evi-

Dudu — indisponibil, 
dedt trd jucători", 
trenorul buzoienllor,
• Unul dintre cei

Glorid ta lnttlnirea_ ________ __ ___
mijlocașul Mogoș (22 ani), recent transfe
rat die la Chimia Buzău, din Divizia „C“, 
aproape debutant ta „A.“. Spunem „aproa
pe- deoarece mal jucase zece minute In 
Divizia „A", ta partida Gloria — Steaua.
• F.C. Olt a prezentat la Rm. Vîlcea 

(unde n-au jucat Baled, Donose și Ori
gan) doi debutanți : Tănase șl Pena. Cu
vinte frumoase ta special despre ultimul 
(31 ani, și nu 23 cum a apărut luni), 
venit de la Progresul Vulcan. După 13 
minute de la Intrarea pe „prima scenă* 
a Înscris un gol spectaculos (cu capul, 
prin plonjon), a acoperit frumos terenul 
a pasat bine, pe scurt a mundt mult, ta 
prima repriză a fost cel mai bun de pe 
teren • Antrenorul Tr. lonescu (felicitări 
pentru jocul echipei sale, F.C. Olt 1) șl-a 
pierdut calmul la un moment dat și a in
trat pe gazon pentru a ~ admonesta ar
bitrul I Fără motiv și Împotriva regula
mentului.
• După ce au contribuit duminică la 

victoria echlpd lor, tind dintre jucătorii 
Politehnicii Iași, intre care șl Damaschin, 
autorul golului atlt de prețios, s-au pre
zentat lund pentru a-șl susține unul din 
examenele de sesiune de la facultate, tn 
aceeași zi era așteptat la Iași șl Cioacă, 
fostul jucător al PoUtehnidl, actualmente 
al Rapidului, pentru a-șl pregăti examenul 
de stat • Revedere plăcută pe stadionul 
din Copou cu Vasile lanul, fostul pre
ședinte al dubulul Politehnica, rămas cu 
inima alături de echipa to care a jucat 
și pe care a condus-o.
• Temeri justificate ta tribuna plteș-

toană te legătură cu cele două linii me
diane. însă teoreticul plus al hunedore- 
nilor a fost anulat, „mijlocul* argeșean 
(totr-o alcătuire inedită, Badea — Toma — 
Bănuță) dștigînd net duelul cu comparti
mentul Iul KIein șl contribuind decisiv la realizarea ... . _ .
mijlocașii 
Inspirația 
inclus tn 
specialist 
stadu-1 
nescu. Iar Bănuță a confirmat încrederea 
primită, fiind un jucător de bază. în
drăznind — cu eficiență — șl cîteva „nu
mere" pentru tribună M Badea a fost „in 
zi de șut", am notat toate loviturile sale 
la poartă și la «firșltul meciului l-am gă
sit tn postură de lider autoritar : 11 șuturi 
(5 pe poartă) din totalul celor 32 ; un re
cord, Upsit tasă de acel gol pe care și 
l-a dorit foarte mult.
• Timișoreanul oare s-a bucurat cel 

mal mult ta momentul ta care Giuchici a 
deschis scorul ta partida „Poli" — Rapid 
a fost ~. tatăl popularului înaintaș alb-vio- 
let, care se afla ta preajma mesei presei. 
A fost o recompensă pe care tatăl lui 
„Mimo* o aștepta cam de mult, a în aju
nul meciului de la Timișoara, arbitrul N. 
Dinescu era emoționat la glndul că Împli
nește 20 de ani de arbitraj. „Sint cel mal 
vechi, împreună cu Cristian Teodorescu. Ne 
urmează Igna, eu 18". Ce repede trece 
timpul 1 La terminarea medului, cel mai 
afectat era tot arbitrul Dinescu. Aflase 
rezultatul Chimiei la Rm. Vîlcea... • Go
lul ratat de Paraschiv ta minutul 85 a fost 
de-a dreptul uluitor. A fost un gol atît de 
sigur, Incit portarul Molse nu s-a putut 
abține să-l mulțumească mijlocașului rapi- 
dst
• Am văzut Rapidul ta toamnă, fa. 

Oradea. Atund, feroviarii s-au baricadat 
ta apărare șl au obținut un punct <0—0). 
Acum Rapid a jucat deschis, mal ales 
după pauză d a pterdut. Important e ca 
Rapid aă persevereze pe drumul creației. 
Echina are destui iucători care știu fn+bal.

scorului etapei. • Apropo de 
plteșteni, trebuie să remarcăm 
antrenorului C. Cîrstea care i-a 
„11 “-le titular pe tînărui Bănuță, 
pe postul de fundaș stingă, lă- 

pe banca de rezerve pe Iovă-

O,



SPORTUL
JUNIORII - IN AJUNUL C.M. DE POPICE

Tinerii noștri popicari vor par
ticipa la sfirșitul iunU la Cam
pionatele mondiale de Juniori de 
la Frankfurt pe Main, competiție 
aflată la a doua ediție. XI M 
intrat, cura ae opunet *a linia 
dreaptă a pregătirilor. lnche-dnd 
meciurile intarnațVwtaie de veri
ficare. Ultimrie an avu* too, 
acum clteva zile, la București, 
cu puternicele selecționata ale 
KJ, Germania (campioane mon
diale ta fete). totUniri pe care 
le-au eîștigat sportivii noștri.

Pînă la startul jnondlaleior" 
reprezentanții noștri ae vor pre- 

' găti cu asiduitate, antrenorii loc 
— T. Buzea și Elena Trandafir 
Oa fete). I. Bălaș șl Al. c*tl- 
neanu (la băieți) — supunto<lu-4 
la un program special oe vize*- 

i ză corectarea unor deficiente 
, tehnice apărute In jocurile <5e 
verificare pe care le-an susți
nut în compania celor mai pu
ternice formații de pe continent. 

• Privind rezultatele înregistrata 
în partidele de verificare din a- 
ceastă primăvară (cu Ungaria, 
în deplasare, 3—1 ; cu RD. Ger
mană, tot in deplasare. 2—1 ri ou R.F. Germania, la București. 
2—0), am putea să ne declarăm 
mulțumiți. Dar de-a lungul peri
oadei de pregătire. atSt la băieți, 
cit — mal ales — 1* fete s-a* 
observat o serie de neajunsuri z 
pierderea unor jocuri (la fete), 
acomodarea prea lent* cu pistele 
de joc, puncte puține la primele 
lansări, inconstantă la unii din
tre sportivi, punctaje modeste la

cde

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

citate de exprimare a XV-lui 
nostru național. Cele 5 eseuri 
românești (2 Murariu și cite 
unul Hodorcă, L. Constantin 
și M. Toader) — valoroase toa
te. deoarece au urmat unor faze 
„lucrate" cu acuratețe —. care 
au făcut diferența între cele 
două echipe, au venit ca re
zultat al măcinării forțelor ad
versarului de către o înaintare 
în vervă (așa cum nu am mai 
văzut-o în ultimele partide in
ternaționale), cu un joc clar și 
percutant Se poate spune, 
fără teama de a greși, că îna
intarea noastră, eomportindu-se 
ea in zilele ei bune, este a- 
ceea care — in primul rînd — 
a eîștigat meciul ! Regretabil e 
doar faptul că ea s-a trezit 
tîrziu, în repriza a doua, ne- 
orientîndu-se rapid în teren în 
fața unui adversar mobil care 
i-a pus neașteptate probleme 
în prima parte a meciului. Au 
trebuit să vină sfaturile de la 
pauză pentru a i se discipli
na jocul: atacuri purtate de 
înaintași cu pase_ scurte, 
mate__’
uzat firesc un adversar evi
dent mai fragil), si apoi_ P^- 
cari —.-----  — ..
tot cu înaintașii, fie cu deschi
deri oportune pe linia de trei- 
sferturi. Atenție mărită, deci, 
la acest capitol deficitar al o- 
rientării în teren, la intrarea 
atît de tardivă într-un ritm 
normal de joc.

Al doilea motiv al unei
(avem 
doar 
legat 

echipei 
unui ad- 

adă-

ur-
de aglomerări (care au

rapide din „moluri" fie

o- 
in 

re
de

clasa nu tocmai înaltă a rug- 
byștilor tunisieni — nu stîrneș- 
te declt un entuziasm mode
rat, ea ne arată totuși repre
zentativa României mai efi
cientă decit cele ale Franței 
(25—6), Italiei (20—6) sau Spa
niei (17—15), de ar fi să luăm 
drept criteriu de apreciere a- 
celași adversar.

Concluzia importantă a me
ciului de la Bîrlad : rugbyștii 
români tind, sub impulsul pu
ternic stimulator al înaintării, 
să revină la jocul și compor
tarea care i-au consacrat pe 
deplin intr-un trecut nu prea 
îndepărtat. Meritul principal al 
succesului revine de astă-dată 
veteranilor echipei, în primul 
rînd lui Floriei Murariu — au
torul a două splendide eseuri 
— (46 de selecții în echipa A), 
Gh. Dumitru — recordmanul 
in activitate al selecțiilor (61) 
și Ion Bucan (35), care au e- 
voluat exemplar și au manifes
tat o mare poftă de joc, stimu
latoare pentru întreaga noastră 
echipă. Tinerii — fapt îmbucu
rător — au răspuns din plin 
la această... provocare (ne re
ferim la M. Giucăl, L. Constan
tin, O. Moraru, M. Toader, A. 
Pllotschi, L. Hodorcă și L. Co- 
doi — aceștia din urmă succe- 
dîndu-se pe postul de fundaș) 
Și-au „dat drumul", rezultînd 
o echipă cu frumoasă alură șl 
cu un joc cursiv, plin de promi
siuni care se cer desigur ono
rate în viitor. Cel mai fericit 
prilej îl constituie apropiata 
partidă de la Kiev.

ȘUBA

CU

A REMIZAT

IUSUPOV
TUNIS. 

turneului 
Șubă, cu 
partidă dificilă in compania li
derului clasamentului, marele 
maestru sovietic Iusupov. tn- 
tilnirea s-a încheiat remiză. 
Alte rezultate: Cemin — 
Milles 1—0, Nicolici — Zapata 
0—1, Morovic — Portisch 0—1, 
Beliavskl — Dlugy 1—Boua- 
ziz — Sosonko 
partide au fost

Clasamentul : 
p, 2. Beliavski 
4. Portisch 5 p, 5. De Firmian 
și Șubă 4,5 p (1) etc.

In runda a opta 
interzonal, 

albele, a susținut o

*
Mihai

0—1. Celelalte 
întrerupte.
1. Iusupov 6,5
51 Cemin 6 p.

PE AGENDA
A FEDERAȚIILOR

• La 25 Iunie 1392, la Torino, 
a fost constituită FJ.S.A. (Fede
rația internațională de canotaj) a vi nd ca membre Belgia, Franța, 
Italia, Elveția, Alsacia-Lorena și 
TriestuL Olanda a " 
1913, iar între anii 1920—30 
solicitat afilierea Spania, i 
slovacia, '
Iugoslavia, ___
România, Argentina, 
1900 a avut loc prima 
olimpică. In '
mără 62 de 
In fruntea 
din 1958, se 
al patrulea . ______ ___ .___ .
din cel... patru președinți al a- 
cestel organizații I A practicat 
canotajul la Grasshopers din 
Zdrich (a fost medaliat la euro
pene in 1950), iar in 1947 a con-

Jocurile 
fond sl

aderat la 
t aa 

____  _____ Ceho- 
Ungarla, Portugalia, 

Polonia, Egiptul, 
S.U.A. In 

regată 
prezent FJ.S.A. nu- 
federațll naționale, 

forului internațional, 
află Thomas Keller, 
președinte elvețian.

curat ca.... schior la 
mondiale universitare, la 
ia sărituri.

Mal deunăzi, la Cairo, 
a organizat o reuniune

F.I.S.A. 
pentru

ASTĂZI, START ÎN „CURSA PĂCIH
• Moscova, pentru prima oara in circuitul cursei
• Peste 100 fle concurcnfi din 22 de (ari • Mircea

Roma$canu ln fruntea echipei României
FRAGA, 7 (Agerpres). — Cea 

de-a 38-a ediție a tradiționa
lei competiții cicliste interna
ționale „Cursa Păcii" se va 
desfășura anul acesta pe tra
seul Praga — Moscova — Var
șovia — Berlin, mardnd ani
versarea a 40 de ani de la vic
toria asupra fascismului. La 
întrecere vor lua parte peste 
100 de sportivi din 22 de țări, 
între care și România. Cursa 
va începe la 8 mai cu o etapă- 
prolog. contracronometru indi
vidual, ce se va disputa la 
Praga, concurenții urmlnd a 
străbate in continuare, în 12 
etape, pînă la 22 mai. peste 
1 700 kilometri. După etapa

prolog, caravana cicliști va fi 
transbordată cu avionul la 
Moscova unde vor avea loc 
trei etape : două pe circuit și 
una contracronometru pe echi
pe (50 km). La 12 mai cicliștii 
se vor întoarce în Cehoslova
cia unde cursa va continua cu 
etapa a 4-a, Praga — 
Jihlava (164 km). Echipa Româ
niei, care a participat la toate 
cele 37 ediții de pînă acum ale 
„Cursei Păcii", va fi alcătuită 
din următorii sportivi : Mircea 
Romașcanu, Valentin Constan- 
tinescu, Cosiică Paraschiv, 
Gheorghe Lăutarn, Cristian 
Neagoc și Nicolae Aldulea.

DE LUCRU
INTERNAȚIONALE 

ajutorarea țărilor africane să-șl 
dezvolte canotajul. Reuniunea s-a 
bucurat de un remarcabil succes.
• Intre 26 mal șl 2 iunie va 

avea loo la Vancouver, în Ca-, 
nada. Congresul Federației Inter
naționale de schi. Intre altele, 
se vor discuta candidaturile pre
zentate pentru organizarea „O- 
llmpiadel Albe* din 1992, de că
tre : Sofia (Bulgaria), Lilleha
mmer (Norvegia), Berchtsgaden 
(R.F. Germania), Cortina d’Am
pezzo (Italia). Falun (Suedia) șl 
Albertville (Franța). rXS. va 
supune recomandările sale CJ.O.

................................... 1acare urmează să hotărască 
toamna anului viitor.

Pe de altă parte, delegații la 
Congres se vor pronunța asupra 
viitoarelor gazde ale campionate
lor mondiale din 1989 : Boroveț 
(Bulgaria), Jasna (Cehoslovacia), 
Vail (S.U.A.) și Kranjska Gora 
(Iugoslavia) pentru probele al
pine, Thunder Bay (Canada), 
Autrans (Franța), Val dl Flam me

(Italia) șl Lahti (Finlanda) pen
tru probele nordice.

* Cu prilejul unei reuniuni
recente, la Roma, Consiliul Fe
derației internaționale de atle
tism a stabilit : • Campionatele 
mondiale de cros din 1986 se vor 
desfășura la Neuchatel, în Elve
ția, cele din 1987 la Varșovia, Iar 
cele din 1988 la Auckland. în 
Noua Zeelandă ; • Distanța
campionatului mondial de fond 
pe șosea, pentru temei, a fost 
mărită de la 10 la 15 km. pen
tru competiția din 1936 de la Ga
teshead (Anglia) ; • Prima edi
ție a campionatelor mondiale de 
juniori se va desfășura între 16 
și 20 august 1986, la Atena, pe 
stadionul de la Kalogreza (gazda 
„europenelor* de seniori 
1982).
• Viitoarea ediție a C.M. 

tenis de masă va avea loc

din

de
...._„________ ___ la

New Delhi, Intre 6 șl 16 februa
rie 1987, după cum anunță se
cretariatul Federației Indiene, 
tncă de pe acum si-au manifes
tat dorința de a participa spor
tivi din peste 100 de țări, ceea 
ce ar constitui un record. Anul 
acesta, la G&teborg, au luat par
te sportivi din 94 de țări.

AZI, VIDEOTON 
DRID

REAL MA
IN FINALA „CUPEI

U.E.F.A."

prima manșă a finalei 
U.E.F.A.". Se taaugurea- 

, seria meciurilor decisi-

biective satisfacții 
vedere, se înțelege, 
priza a doua) este 
faptul că „proba" 
fost făcută în fața 
versar puternic, tenace, 
pat din plin la „școala france
ză" de rugby. Iar dacă com
portarea ei — avînd în vedere

Azi, 
„Cupei 
z* deci, 
ve In cupele europene. La Sze- 
kesfehervar are loc prima man
șă, intre echipa Videoton șl Real 
Madrid, odinioară o glorie a 
fotbalului european, îndeosebi in 
„Cupa campionilor*. Care este 
situația Ia ora actuală? Videoton 
ocupă locul secund tn campio
natul Ungariei, fiind Învinsă, 
duminică, pe teren propriu, de 
Honved (prima clasată), in der- 
by-uj primei ligi ungare. Pro
babil că „anonimii* jucători de 
la Videoton (care n-au decit un 
titular în reprezentativa Unga
riei, pe portarul Dlsztl) s-au 
menajat pentru meciul de 
miercuri... Formația ungară a 
avut in actuala ediție a „Cupei 
U.E.F.A.* o comportare remar
cabilă, eliminînd pe Dukla Praga 
(1—0, 0—0), Paris St. Germain 
(4—2 în deplasare I șl 1—0),

Partizan Belgrad 
(5—0. 2—0). Man
chester Utd. (1—3, 
9—1, șl 5—4 in urma 
loviturilor de la U 
m) șl pe Zeleznl- 
cear (3—1, 1—2).
Real Madrid a ocu
pat doar locul 5 in 
campionatul spaniol, 
tn „Cupa U.E.FJL* 
a eliminat echipe 
valoroase : pe S. W. 
Innsbruck (5—9, 
9—2), Rijeka (1—3, 
3—0), Anderlecht 
(9—3, «—1 1), Tot
tenham (1—0, 0—0) 
șl pe Inter (0—2, 
2—0). Remarcați for
ța de joc a madri
lenilor pe teren 
propriu...

CARNET EXTERN

APARATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PREGĂTIRII SPORTIVILOR

• TELEX • TELEX •
atletism • Houston: Cari

Lewis, la a 41-a victorie conse
cutivă la lungime (din februarie 
1981), a sărit «,53 m. iar sora aa 
Carol, 6,72 m • In competiția 
de fond 
victoria a
Lopez cu 
Vancouver 
(Australia) 
tele de maraton i 
Pittsburgh 5 Ken 
Jorge Gonzales 
2.13:07 ; femei s 
(Australia) 2.31:54, 
(Italia) 2.32:06. Cc 

'1 —’T__BOX • La Grenoble, argenti
nianul Santos Laciar a dispus ta 
puncte, ta 15 reprize, de fran
cezul Antoine Montero, păstrin- 
du-si titlul mondial (WBA) ta 
categoria muscă.

ciclism • Turul Marocului 
(amatori), etapa prolog s Tod 
Gogulskl (SUA) 6:02 pe 4,4 km
• Turul Aude, ta Franța, pen
tru femei — prima etapă, ta 
Carcassonne (70 km), a fost câș
tigată de italianca Imelda 
Scheappa în 2.07:39, același 
timp cu alte patru concurente.

RUGBT • în campionatul eu
ropean, la Madrid, un meci în 
grupa A : Spania — U.R.S.S. 
9—15.

ȘfraMilano* (14 km) 
revenit portughezului 
40:08 • Maraton la 

j Adrian Wellington 
• camplona- 

ale S.U.A., 1* 
Martin 2.13:57, 
(Porto Rico) 
Lisa Martin 

 , Laura FogU 
,____ , Cel doi ctștlgă-
țori sînt soț și soție I

2.25:43

Cu fiecare an, știința este 
implicată tot mal mult tn do
meniul atlt de vast al educa
ției fizice ți «portului. De a- 
ceea se poate afirma ci as
tăzi există chiar o.„ știință a 
sportului, cu ramuri și sub- 
ramuri foarte diversificate, 
care încep, să zicem, cu com
plicatul proces al pregătirii, 
«ub toate aspectele, a sporti
vului pentru marea perfor
manță, continuă cu confecțio
narea „ instrumentarului", e- 
ehipamente și materiale tre
buincioase antrenamentului și 
competiției și se încheie (dacă 
chiar se încheie I) eu amena
jările și construcțiile de tot 
felul pentru practicarea spor
tului, pentru urmărirea spec
tacolului sportiv propriu-zis.

Despre această temă ne-am 
mai ocupat și cu alte prile
juri și o vom mai face da 
fiecare dată etnd vom avea 
ceva nou de relatat. Astăzi na 
corn opri asupra cîtorva e- 
xemple tn materie pe care ni 
le-a furnizat presa de peste 
hotare.

Revista „Sportul ta U.R.S.S.*, 
tn numărul sdu din februarie, 
relatează că inginerul elvețian 
Erich Beer a imaginat și a 
construit un aparat care in
dică viteza schiorilor, Este 
vorba de un mlni-ordinator, 
de forma unui ceas, care poa
te fi fixat fie pe încălțămin
tea sportivului, fie direct pa 
unul dintre schiurtle sale. Cu 
ajutorul lui se poate controla,

Ia antrenamente, pe o anumită 
porțiune dinainte stabilită și, 
evident, măsurată, viteza de 
deplasare a schiorului, attt in 
probele alpine, cit mai ales 
in cursele de fond. Testarea 
acestui aparat a dat rezultate 
încurajatoare.

Agenția France Presse anun
ță că in Franța se. află intr-o 
fazi înaintată de cercetări un 
simulator de sărituri peste 
obstacole, care ar urma si 
fie utilizat tn pregătirea călă
reților. Inspirtndu-se din in
stalațiile existente, de simula
toare pentru pregătirea avia
torilor, automobiliștUor și a 
boberilor (folosite cu foarte 
bune rezultate), cercetătorii 
noului aparat urmăresc, pe de 
o parte, să înregistreze cu fi
delitate efortul călărețului și 
complexul mișcărilor sale, iar 
pe de altă parte, reacțiile calu
lui. Există Insă și o oarecare 
dificultate de realizare, căci 
reacțiile patrupedului nu sini 
chiar atlt de previzibile, chiar 
dacă el răspunde, să zicem, 
foarte bine comenzilor pe care 
i le dă omul din șa, In timp 
ce la simulatoarele pentru a- 
viație, automobilism și bob, 
excepttnd eventuale accidente, 
vehiculele respective au con
stant aceeași... comportare 1 
Oricum, trecindu-se peste a- 
cest „hop", tn mod sigur noul 
aparat va fi de un real folos 
tn instruirea, mai ales, a ti
nerilor călăreți.

Romeo V1LARA

ȘTIRI, REZULTATE
Liga italiană, or

ganism g rupi nd clu
burile divizionare, 
a decis să nu 
permită participa
rea jucătorilor sud- 
ameri-ani ce evolu
ează tn peninsulă 
la meciurile ami
cale pe care repre
zentativele lor le 
susțin înainte de 
încheierea campio
natului din Italia, 
prevăzută pentru 1* 
mai. După cum se 
știe, in „calclo* e- 
voluează fotbaliști 
sud-americani la
opt formații: A. S. 
Roma, Torino. Ascoit, Avetlino, 
Lazlo, Udinese, Florentina șl 
Napoli. Un singur jucător a făcut 
excepție: Maradona (Napoli), care 
nelutad tn seamă această decizie a 
plecat in Argentina, duminică sea
ra (după meciul cu Juventus), pen
tru a se alătura lotului care se 
află In pregătire pentru preli
minariile C.M. Șl forul de spe
cialitate din Brazilia a apelat la 
unii dintre jucătorii care se află 
tn Italia, cu excepția lui So
crates. Este vorba de Cerezzo, 
Junior, Zice și Edlnho.
• Campioană virtual* a An

gliei este Everton, care tn eta
pa a 40-a (mai sînt de jucat 
două etape) a dispus, hml, de 
Q.P. Rangers cu 2—0. Alte re
zultate : Arsenal — Southamp-

Santlllana (tn tricou alb), de la Real Madrid, 
autorul a două goluri tn meciul retur al se
mifinalei, cu Internaztonale (3—0), In luptă cu 
doi apărători italieni

Telefoto : A.P. — AGERPRES
ton 1—0, Aston Villa — Luton 
0—1, Chelsea — Sheffield Wed
nesday 2—1, Coventry — Liver
pool 0—2, Ipswich — Stoke 5—1, 
Leicester — Sunderland 2—0, 
Manchester Utd. — Nottingham 
2—0, Newcastle — Tottenham 
2—3, West Ham — Norwich 1—0. 
Clasament : 1. Everton 84 (27 J) 
p, 2. Manchester Utd. 71 p (41 
j), 3. Tottenham n p (39 j), 4. 
Liverpool 67 p (37 j).„ 20. Co
ventry 49 p (37 j), 21. Sunder
land 40 p (41 j), 22. Stoke 17 p 
(39 J).
• Finala turneului de juniori 

de la Acapulco: Mexic — Bra
zilia l—o.
• La Santa Cruz : Bolivia —

Pera 9—0. ,

F.I.F.A COMBATE FERM HULIGANISMUL!
Comitetul executiv al rJJ'.A„ 

reunit la Zdrich, a decis să 
sancționeze ca cea mal mar* 
asprime actele de huliganism în
registrate pe stadioane, merglnd, 
tn caz de recidivă, plnă Ia sus
pendarea arenelor respective, la 
meciurile din preliminariile cam-

pionatulul mondial. Pe de alt* 
parte, r.I.r.A, declarat pentru 
uniformizarea, in Întreaga lume, 
a regulilor privind sancțiunile 
disciplinare ăl a hotărft aâ con
troleze de o manieră mai stric
tă competițiile Internationale de 
fotbal in sală.
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