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In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi, 9 mai, 
a avut loc, in Capitală. adu
narea festivă dedicată celei 
de-a 40-a aniversări a victo
riei asupra fascismului și „Zi
lei independenței de stat a 
României".

Organizată de Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliul de Stat 
și Guvernul Republicii Socia
liste România, adunarea s-a 
constituit intr-un fierbinte o- 
magiu adus eroilor neamului, 
tuturor celor care s-au jertfit 
pentru libertatea și indepen
denta patriei, relevind contri
buția României la victoria a- 
supra fascismului, tara noastră 
angajindu-se. după infăptuirea 
revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 

antiimpcrialistă de la 23 Au
gust 1944, cu întregul său po
tențial material și nman, ală
turi de ostașii armatei sovie
tice. in luptele împotriva Ger
maniei hltleriste.

Adunarea a dat expresie, de 
asemenea, Înaltei prețuiri a ro
lului istorie al partidului nos
tru comunist în unirea tuturor 
forțelor naționale, democratice, 
patriotice, revoluționare. împo
triva fascismului, a războiului, 
în lupta pentru dreptate so
cială și independență. pentru 
edificarea pe pămintul Româ
niei a societății socialiste și 
comuniste.

Evocarea glorioaselor pagini 
de luptă ale poporului nostru 
a prilejuit, totodată. eviden
țierea faptului că aniversarea 
a 40 de ani de la victoria a- 
supra fascismului are loe in 
anul in care se împlinesc două 
decenii de Ia Congresul al 
IX-lea al partidului, ce a inau
gurat perioada cea mai bogată 
In înfăptuiri din întreaga is
torie a tării. Adunarea a re
prezentat o grăitoare ilustrare 
a sentimentelor de profundă 
dragoste și recunoștință ale tu
turor fiilor patriei fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. pa
triot inflăcărat, strălucit con
ducător al destinelor națiunii, 
eare slujește cu devotament 
nețărmurit, cu clarviziune și 
eroism interesele supreme ale 
tării, cauza păcii si socialismu
lui

Aceste simțăminte și-au găsit 
o elocventă expresie în atmos
fera entuziastă cu eare a fost 
tntîmpinat tovarășul Nicolae 

Ceaușescu Ia intrarea in Sala 
Palatului Republicii Socialiste 
România, unde a avut loe a- 
dunarea festivă.

împreună eu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la adunare 
au participat membri și mem
bri supleant! al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului, membri 
ai C.C. al P.CJt., ai Consiliului 
de Stat șl al guvernului.

A fost intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politie Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Au luat, apoi, cuvîntul tova
rășii Mihalache Niculescu, 
Erou al Muncii Socialiste, 
secretar al Comitetului de 
partid de la întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate Bucu
rești, Ion Tutoveanu. general 
de armată in rezervă, veteran 
de război, loan Anton, vice
președinte al Academiei Repu
blicii Socialiste România, Gher
ghina Ionescu, președinta Co
mitetului sindicatului de la în
treprinderea de confecții și 
tricotaje București, membră a 
Biroului Consiliului Național al 
Femeilor, Vasile Iscu, secretar 
al Comitetului U.T.C. de la în
treprinderea „Vulcan" — Bucu
rești.

Despre semnificația celor do
uă evenimente hotăritoare pen
tru destinele patriei și ale po
porului nostru, pentru cauza 
păcii și colaborării între po
poare a vorbit tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte a! 
Consiliului de Stat.

Cuvintul tovarășului Manca 
Mănescu a fost urmărit cu 
deosebit interes, cei prezenți 
aclamind îndelung pentru 
gloriosul nostru partid comu
nist și secretarul său generat, 
pentru minunatul popor român, 
constructor victorios al socia
lismului, pentru patria noastră 
socialistă, liberă, demnă și în
floritoare, pentru pace și cola
borare in lume.

In Încheierea adunării festi
ve a fost intonai cinteeul pa
triotic „E scris pe tricolor 
Unire", imnul Frontului Demo
crației si Unității Socialiste.

DINAMO A ÎNVINS PE RAPID, LA POLO,
DAR GRISUL CONTINUĂ CURSA SPRE TITLU

A doua etapă a ultimului 
turneu al Diviziei „A" la polo 
a adus din nou in tribunele 
bazinului „Dlnamo" din Capi
tală un public numeros. Din 
păcate, așteptatul derby Dina
mo — Rapid n-a fost 
decit un meci oarecare. Au 
cistigat dinamovistii cu sco
rul de 9—7 (1—1. 1—2, 4—3, 
3—1). Trei reprize inițiativa a 

Hagiu (Dinamo) aruncă la poartă cu
E. Ionescu (10) și Jianu (8)

aparținut mai mult feroviarilor 
care, mai disciplinați tactic, au 
..ținut în șah", cum se spune, 
echipa campioană en-titre. 
punctind în momentele cele 
mai favorabile. Dinamovistii. 
care parcă s-au întrecut in a 
da pase greșite, s-au pripit, 
au tras în bare de sase ori (!) 
în acest răstimp, sore exaspe
rarea antrenorului I. Capsa. 
Ultimul „sfert" al partidei 
începe cu o nouă ratare a lui 
Hagiu, care singur cu por
tarul Simion (foarte bun in a- 
cest meci), pe contraatac, a- 
runcă cu boltă peste portar 
dar în bară, fază care se con
tinuă la cealaltă poartă, unde 
Niță aduce avantajul pentru 
rapidiști : 7—6 — min. 22,08. 
Antrenorul dinamovist il 
introduce în bazin ne Șerban 
Popescu, in centrul atacului, 
care restabilește egalitatea si 
ia conducerea pentru echipa 
sa : 8—7 în min. 23.15. Imediat. 
Chirită aruncă și el in bară, 
irosind o bună ocazie pentru a 
egala, iar Moiccanu, in min 
25,37. mărește la două goluri 
avantajul echipei sale : 9—7 
scor cu care se termină jocul, 
nu înainte ca același Mofeeanu 

să rateze o aruncare de la 
4 m (!), Ciobăniuc inscriindu- 
se si el pe lista marilor ratări 
in ultimele momente ale me
ciului. Pentru jocul lor mai 
legat din ultima parte a par
tidei, victoria dinamoviștilor 
este meritată. Au marcat : 
Han 3. Popescu 2. Ungureanu, 
Hagiu. Moiceanu si Ardelean, 

toată opoziția rapidiștllor 
Foto : Aurei D. NEAGU 

cite 1 gol. pentru Dinamo. 
Niță 2. Jianu, Ilie. Florincescu, 
E. Ionescu si Angelescu, cite 1 
gol. pentru Rapid. Arbitrai 
bun prestat de R. Timoc si V. 
Medianu.

în primul meci al reuniunii, 
lidera clasamentului. Grisul 
Oradea, a întrecut pe Voința 
Cluj-Napoca cu scorul de 
10—3 (1—0, 3—1, 2—1. 4—1).
după o partidă în care elevii 
antrenorului I. Alexandrescu 
au „mers" cu motoarele puțin

Mihail VESA

(Continuare in pag 2—3)

LA LOTUL OE BOX.
CU DOUĂ SĂPTĂMlNI ÎNAINTEA PRIMULUI
GONG AL CAMPIONATELOR EUROPENE
• Pregătiri asidue, nici o concesie indisciplinei • Doar .mijlocii

Ieri, In Divizia „A1* de rugby

C.S.M. SIBIU A ÎNTRECUT 
PE FARUL, FURNIZÎND 

SURPRIZA ETAPEI
Ieri s-a desfășurat etapa a 

Xll-a a Diviziei „A“. Iată cî- 
teva amănunte asupra meciuri
lor disputate.

C.S.M. SIBIU — FARUL 
13—12 (7—6). Deși conduși cu 
6—0, la un moment dat, rug- 
byștii sibieni au avut forța 
morală necesară pentru a ega
la și a prelua conducerea, ciș- 
tigind pe merit. Punctul forte 
al gazdelor a fost pachetul de 
înaintași și mijlocași. Realiza
tori: Ignat — eseu, 2 l.p. și 
un drop, respectiv Holbau — 
eseu (transf. de V. Ion) și 
Nistor — drop și l.p. A con
dus Gh. Hușțiu — Buc. (I. 
BOȚOCAN, coresp.).

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — 
GLORIA P.T.T. ARAD 21—0 
(3—0). Rugbyștii bucureșteni 
s-au revanșat (și încă net) 
după eșecul din tur — 3—9 — 
de la Arad, Tudosc, „semnînd" 
toate punctele învingătorilor 
6 l.p. (în min. 37, 46, 59. 68 
71 și 72) șl un drop (in min. 
70). O victorie categorică, dar 
care s-a conturat greu (poate 
și din cauza căldurii in prima 
repriză, peste 30 de grade Cel
sius’).

Replica oaspeților a (ost in 
general ștearsă. N-anr. reținut 
decit două tentative ie drop 
și alta de eseu (min 62). dar 
mecanismul ofensiv al Gloriei 
a avut cîteva defecțiuni — ari
pile au fost prea 'en’e. in 
timp ce linia a 3-a n-a sus
ținut ferm „treisferturiL”.. 
Jocul a avut o desfășurare 
corectă, exceptînd faza din 
finalul partidei, cind Dinesct'. 
necontrolat, și-a lovit adversa
rul direct, fiind elimina' din 
teren.

Sub „bagheta" lui N. Cato- 
ian — Buzău (ajutat la mar
gine de N. Cojocaru si âd.

(Continuare In nag 2—3)

Sportul
— din vreme, competent și responsabil —

PARTICIPAREA SPORTIVILOR NOȘTRI
ol

mici" nu și-au desemnat încă titularul • Severineanul 0. Stănciulescu, 
o soluție de ultimă oră la „ușoară*'

LA JOCURILE OLIMPICE DIN 1988?
Inaugurăm astăzi c 

largă anchetă privind 
scopul major, de pers
pectivă al mișcării noas
tre sportive în domeniu! 
performanței : buna com
portare a sportivilor noș
tri ta Olimpiada de vară 
din 1988. Interlocutori ne 
vor fi factori de răspun
dere in acest domeniu

specialiști din cadrul fe
derațiilor, antrenori, teh
nicieni cu o bogată ex
periență. căliți in focul 
atîtor întreceri care au 
adus culorilor patriei tro
fee de prestigiu, medalii 
și titluri Ia mari con
fruntări Internaționale 
Aceștia vor răspunde ur
mătoarelor întrebări :

] Acum, in primul an al noului ciclu olimpic, cum 
considerați că trebuie eșalonată pregătirea per

formerilor din ramura dv. olimpică, pentru ca pers
pectivele acestui ciclu să se materializeze, în 1988, 
prin atinqereo unei înalte competitivități î

C.ar? s’nl“ *a această oră. argumentele prin care 
disciplina dumneavoastră este creditată cu sanse 

ia medaliile olimpice 1988 precum s> obstacolele 
aflate. încă, pe drumul realizării acestui obiectiv î

AZI, CAIACUL-CANOEA
Pentru început. CAIACUL-CANOEA, sport 

care deține locul I în clasamentul contri
buției ramurilor sportive la bilanțul olim
pic al României între 1952 și 1984. Inter
locutorii noștri sint DORIN LANCRANJAN. 
secretar responsabil al F.R.K.C., și CORNEL 
BARSANESCU. antrenor federal,

Cltlț. In paginile t-S răspunsurile la 
anchetă sub titlu! :

CERCETĂRILE
Șl EXPERIMENTELE PROPRII, 
BAZĂ DE LANSARE

SPRE NOI MEDALII, 
SPRE NOI TITLURI !

Ială-ne din nou in preajma 
unei mari competiții interna
ționale de box. la care vot 
participa și sportivii români. 
Peste cîteva zile, mai orecis 
la 25 mai. cei mai buni pugi
list! din Europa îsi vor da în- 
tilnire la Budapesta, pentru 
a-și desemna campionii. Circa 
200 de boxeri sint așteptati în 
capitala Ungariei unde, timp 
de o săotămînâ. se va da pa
sionanta bătălie pentru cele 12 
centuri de campioni ai conti
nentului nostru. Competițiile 
ougilistice internaționale im- 
Dortante s-au rărit simțitor in 
această lună, antrenorii și-au 
stabilit echipele, sportivii au 
fost convocat! la ultima peri
oadă de pregătire. în boxul 
european este acum liniște. 
Liniștea dinaintea furtunii...

Am făcut. Ieri, o vizită In 
tabăra boxerilor noștri. I-am 
găsit In sala de antrenament 
unde intrarea noastră nici nu 
a fost observată, fiecare boxer 
fiind preocupat de exercițiul 
lui. în sală nu se auzeau de
cit loviturile înfundate recep
ționate (deocamdată) de sacii 
de antrenament, tropăitul scurt 
sl rapid al picioarelor eare să

reau coarda si din cind ta 
cind. comenzile antrenorilor. 
Băieții arătau ca sl cum ar fi 
făcut dus... Imbrăcati. semn eă 
vremea antrenamentelor ..de 
acomodare" a trecut de multi
șor si că băieții sint acum ca
pabili de eforturi deosebite 
Antrenorii nu-si mai bat capul 
cu corectări de genul : ..așa se 
execută cit mai eficace directa 
Si așa croșeul". Acum se ci
zelează anume lovituri prefe
rate ale fiecărui boxer, se per
fecționează eschive, se repetă 
pînă la automatizare combinații 
de lovituri. Vedem la lucru e- 
lita actuală a boxului nostru, 
marea majoritate a celor din 
sală fiind campioni ai tării, 
parte dintre ei medaliat! si la 
marile competiții Internatio
nale. Iată echipa. în ordinea 
categoriilor. De care antreno
rul coordonator al lotului fos
tul campion european Catistrat 
Cuțov, si colegii săi Vasile Ma- 
riuțan. Constantin Ciucă si Ion 
Chcndreann o vor prezenta oe 
ringul ..europenelor" : Dumitru

Petre HENJ

(Continuare în pag. a t-a)



Com pregătim participarea sportivilor noștri la 1.0. din 1988 ? AZI, CAIACUL — CANOEA Purci final în campionatul

CERCETĂRILE Șl EXPERIMENTELE PROPRII, BAZA DE LANSARE DOUA CUNUNI DE LAURI
® Titlul feminin a fost cucerit de timișorence

SPRE NOI MEDALII, SPRE NOI TITLURI! clștigă întrecerea

FIECARE

CU
CICLU OLIMPIC-0 REALITATE NOUĂ BAZA PROGRESELOR: PROFESIONALITATEA

CERINȚE Șl REZOLVĂRI NOI TEHNICIENILOR Șl APORTUL ȘTIINȚELOR ÎNRUDITE
LAN- 

Mai
DORIN 

CRANJAN : 
întîi. tin să sub

liniez că numai trecutul, ori
cât de glorios ar fi, nu aduce 
automat, după sine, noi me
dalii și victorii : fiecare ge
nerație trebuie să-si constru
iască. în funcție de condițiile 
specifice, propriii săi campioni, 
în sportul nostru, un perfor
mer 
cam 
doi, 
a.b.c.-ul performanței, 
mătorli doi el se afirmă, 
al cincilea va confirma, pentru 
ca ciclul de formare să se în
cheie cu doi ani de maturizare 
în focul marilor întreceri. în 
consecință, acest prim an al 
ciclului 
nuare a 
început 
a celor 
la Olimpiadă, a tinerilor care 
au demonstrat calități, dar nu 
au — încă — un palmares. Ei 
constituie un eșalon cu 
tate apropiate de ale 
cratilor care au 
trina de acasă, 
este demonstrat 
oficiale, 
nuri ale 
ciclului 
numără : 
tatii multidisciplinare a colec
tivelor tehnice, care trebuie să 
Îmbunătățească pregătirea din 
anii trecuti. pe baza cercetă
rilor proprii și a experimen
telor, adaptindu-le si mai mult 
la ceea ce s-a dovedit a fi 
specific tării noastre.

Un alt obiectiv : păstrarea 
contactelor permanente cu cele 
mai valoroase scoli naționale 
de caiac-canoe, în cadrul unor 
confruntări puternice. Promo
văm, de asemenea, în cadrul 
loturilor concurenta intre echi
paje, între grape, intre perfor
merii Individuali. Urmărim ca 
pentru fiecare probă să avem 
mai multi candidați la titula-

rizare. fapt care va elimina e- 
xistența acelor „senatori de 
drept" prea siguri de locul lor 
și, in consecință, predispuși 
să facă, din cind în cind, con
cesii oregătirii...

autentic se realizează 
în șapte ani : în primii 
viitorul campion învață 

in ur- 
în

campion

olimpic este o conti- 
procesului de formare, 
acum cîteva sezoane, 
ce ne vor reprezenta

rezui- 
eonsa- 
in vi- 
adevăr

medalii
Acest
în întrecerile 
celelalte sco- 

i prim an al 
1985—’88 se

Printre
acestui

olimpic 
perfecționarea activi-

2. Principalul argument pe 
care caiacistii si canoistii n 
prezintă pentru a-si menține 
candidatura la medaliile olim
pice din 1988 este capacitatea 
lor deosebită, probată si pînă 
acum, de a men’ine ritmul pla
nificat al pregătirilor, indife
rent de greutățile Ivite si va
lorificând la maximum condi
țiile existente. Datele aflate la 
dispoziția noastră demonstrează 
că dispunem de sportivi buni, 
cu calități de a deveni meda- 
liați. Sînt sigur că școala ro
mânească de caiac-canoe va 
ști să-i transforme pe majo- 

campioni veritabili, 
împiedica 

proces este o anumită 
tendință, a unor sportivi, de a 
nu îndeplini toate rigorile dic
tate de procesul de pregătire 
și, mai ales, neincadrarea in
tr-un program de activitate 
care este absolut obligatoriu. 
Mai sînt si alte condiții esen
țiale ale progresului, la asigu
rarea cărora toti factorii de 
resort trebuie să concure. Pri
mo : cum pregătirea (oricît de 
intensă) și organizarea ei (ori
cît de 
suplini 
calitate 
si. mai 
este necesară oreocaoarea sus
ținută oentru realizarea in tară 
a acestor materiale, acțiune 
concordantă cu calitatea per
formerilor pe care-i formăm.
Secundo : folosirea în mai
mare măsură ca pînă acum a 
medicine! sportive, cu aplica
bilitate la 
concluzie, 
materiale 
implicarea 
dicinei si 
nu se mai

ritatea în
Ceea ce ar putea 
acest

riguroasă) nu mai pot 
absenta materialelor de 

pentru antrenamente 
ales, pentru concursuri,

sportul nostru. In 
actualmente, 

de calitate si fără 
mult dorită a me- 
cercetării științifice 
pot obține medalii...

fără

MECIURILE DIN CAPITALĂ
DIN CADRUL

„CUPEI F.R. BASCHET
Meciurile din 

cadrul celui de 
al „Cupei F.R. 
petiție rezervată divizionarelor 
masculine „A“, se vor desfășu
ra în sala Construcția după 
următorul program : vineri, de 
la ora 13 : C.S.U. Balanța Si
biu — Politehnica Sportul stu
dențesc București, '
Militară Mecanica Fină Bucu
rești — ICED CSȘ 4 București, 
Steaua — Politehnica CSȘ 
Unirea Iași, Farul CSȘ 1 Con
stanța _— Dinamo București ; 
sîmbătă, de la ora 13 : Poli
tehnica Iași — Academia Mili
tară, Politehnica București — 
Farul, Dinamo — C.S.U. Sibiu, 
ICED — Steaua ; duminică, de 
Ia ora 8 : Politehnica Iași — 
ICED, CSU Sibiu — Farul, Po
litehnica București — Dinamo, 
Steaua — Academia Militară. 
Aceste partide se desfășoară în 
cadrul seriilor I și a II-a ; 
jocurile seriei a Ilî-a au loc, 
în aceleași zile, la Cluj-Na- 
poca.

Capitală din 
al patrulea tur 
Baschet", com-

Aeademia

TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

<2 mai 1985

AUTBTHRLSMEMNISH^BRSH
UM R.D.GERMANA

CORNEL BÂRSĂNESCU : 
Vom valorifica în 
sezon 
pic : 
țiate 
zarea 
sau canoe) 
lucrează la 
specializării __  ________ ...
atît mai posibil, cu cit, în ul
tima vreme, echipele de an
trenori de la loturi au fost 
întinerite, aceștia fiind, deci, 
mai disponibili la schimbări. 
Sigur, în primii doi ani ai ci
clului olimpic, așteptăm ca a- 
cesti specialiști, pregătiți in 
mod corespunzător, să cîștige 
în planul experienței. Si tot 
acum așteptăm roadele muncii 
echipelor interdisciplinare, che
mate să ofere soluții practice 
numeroaselor probleme ale pre
gătirii. Profesionalitatea colec
tivului de tehnicieni si cola
borarea 
constituie.
giului central de antrenori, 
baza pe care se vor grefa vii
toarele salturi calitative ale 
caiacistilor si canoiștilor.

al noului ciclu 
roadele

de
pe

acest prim 
olim- 

acțiuni ini- 
speciali- 

(caiac

(prin tele- 
surprinzător

unei 
curînd, 
discipline ____

a antrenorilor care 
loturi. Adîncirea 

este un proces cu

cu științele înrudite 
în intențiile Cole- 

central

2. Respectarea liniei unice de 
pregătire — urmare a impli
cării puternice a federației în 
elaborarea planurilor de antre
nament —, de către toți factorii 
(antrenori, sportivi, activiști), 
constituie o primă garanție a 
succeselor viitoare si, implicit, 
a celor de la J.O. din 1988. 
Aplicarea integrală a normelor 
și cerințelor stabilite de forul 
responsabil întimpină o serie 
de greutăți, între care cea a 
sezonului prea scurt de stat pe 
apă, cauzată de clima din țara 
noastră care nu permite ieșiri 
timpurii, primăvara, pe lac. Am 
procedat la introducerea în cir
cuitul de performantă a unor 
noi lacuri. în județele Timiș și 
Călărași, care permit lansări 
la apă încă din februarie-mar- 
tie. In concluzie, avem o vi
ziune complexă de abordare a 
pregătirii, cu accent oe pregă

Campionatele naționale de călărie proba pe echipe

PETROLUL PLOIEȘTI ÎNVINGĂTOARE
CRAIOVA, 9 (prin telefon). In 

Încheierea primei etape a Cam- 
Și 
Și 
în 
a- 
la

pionatulul național 
obstacole rezervat 
fetelor, spectatorii 
cursul dimineții la 
mazoanelor, iar după-amiază 
proba pe echipe.

Cele 17 sportive s-au angajat 
tr-o dispută antrenantă, 
cată de evoluții bune, în prim 
plan aflîndu-se trei sportive : 
Ioana David cu Novac, Ligia I- 
lin cu Jaguar și Aida și Cristina 
ștefă-nescu cu Radiana. între ele 
avea să se dea lupta finală pen
tru desemnarea câștigătoarei, a- 
vind în vedere că încheiaseră 
parcursul fără nici un punct pe
nalizare. în baraj cu doi cai, 
lugojean ca Ligia Ilin apărea cu 
un ușor avantaj față de adver
sarele sale. Iată Insă că, după 
ce s-a aflat la conducere, a ce
dat totuși întâietatea dinamovistei 

un 
se-

de dresaj 
juniorilor 
au asistat 
competiția

in- 
mar-

Ioana David, care a avut 
timp mal bun cu 3 zecimi de 
cundă!

Cu deosebit interes a fost ... 
mărită și competiția pe echipe, 
Pentru 
primului 
Petrolul 
cu West, 
gan. Albert Constantin cu Mult 
Iubit) și Steaua (Titel Răducanu 
cu Windsor, Valentin Velea cu

Socor, CLaudiu Gheorghe cu Sa
dic). După .........
con cur enți 
tuația era 
Constantin 
parcurs fără greșeală, în timp ce 
stelistul CI. Gheorghe doboară o 
bară, permițînd astfel echipei Pe
trolul să se claseze pe locul I.

Rezultate tehnice : FETE : (17
concurente, 4 în baraj) : 1. Ioa
na David (Dinamo) cu Novac 0 
p (32,4 s), 2. Ligia Ilin (CSM Lu
goj) cu Jaguar 0 p (32,7 s), 3. 
Ligia Din cu Aida 0 p (32.8 s), 
4. Cristina Ștefănescu (CSM Si
biu) cu Radiana 0 p (35,8 s) ; 
ECHIPE : (9 formații) : 1. Pe
trolul 4 p. 2. Steaua 8 p — după 
baraj, 3. ASA Cluj-Napoca 4 p 
(164,3 s). 4. CSM Sibiu 4 p (166,5 
s), 5. CSM Lugoj 7 p. 6. Olimpia 8 p.

Incepînd de vineri, au loc între
cerile din cadrul ,,Cupei federa
ției". *

Emanuel FÂNTÂNEANU

evoluțiile primilor doi 
din fiecare echipă, si- 
egală. Ploieșteanul A. 

realizează însă un

ur-

desemnarea ocupantei 
loc s-au Întrecut 

(Bogdan Constantinescu 
Ionel Nicolae cu Golo-

V-ați procurat bilete cu 
numerele dv. preferate ?

FIECARE VARIANTA JU
CATA - O POSIBILITATE 
DE A OBȚINE :

autoturisme „DACIA 
1300"

mari sume

excursii in
de bani
R.D. Ger-

mană
Biletele de 25 

participă la toate cele 6 ex
trageri cu un total de 42 

de numere.
Sîmbătă 11 mai 1985 este 

ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE.

lei varianta

tire fizică, pe 
tehnică perfectă 
vîslit. pe formarea 
unor echipaje stabile, toate la 
un nivel calitativ superior fată 
de trecut, premisă a îndepli
nirii importantelor obiective oe 
care le avem.

Anchetă realizată de
Radu TIMOFTE

EFORIE NORD, 9 
fon). Poate părea 
ca la un campionat național care 
își cunoștea cîștigătorii, ultimele 
runde să prilejuiască o dispută 
atît de dîrză. S-a luptat pentru 
ultimele puncte, pentru ultimele 
„retușuri" în clasament, iar a- 
cestea și-au avut — desigur — 
importanța lor. Bineînțeles, nici 
o schimbare în ceea ce o pri
vește pe laureata disputei pentru 
titlul absolut, • de campioană a 
țării și a „Daciadei". Este puter
nica echipă I.T.B., avîndu-i în 
formație pe Fl. Gheorghiu, D. 
Bărbulescu, M. Pavlov. P. Ștefa- 
nov, I. Armaș, Em. Reicher (an
trenor și căpitan de echipă), C. 
Botez. D Savin, M. Sima, A. Bi
rd, Viorica Ionescu, Margareta 
Teodorescu. Rodica Reicher, Cris-

DO

Vreme frumoasă ieri, pe lacul 
Pantelimon din Capitală, cu zeci 
de schifuri alunecînd pe unda 
apei, cu numeroși vîslași veniți 
din toate secțiile nautice din 
țară la campionatele republicane 
de canotaj pe ambarcatii mici. 
Rezervată întrecerilor feminine, 
întîia reuniune a constituit o 
premieră, cursele desfășurîndu- 
sc pe distanta de 2000 m, tra
seu dublu decît pînă acum. 
Treceau, vrem să spunem, mi
nute bune pînă cind canotoa
rele apăreau în raza vizuală a 
celor aflați în dreptul liniei de 
sosire, dar așa va fi și la cam
pionatele mondiale din august, 
de la Hazewinkel, din Belgia, 
așa vor evolua — sîmbătă și 
duminică — la regata Mann
heim și sportivele din lotul re
prezentativ al tării.

Cel mai bun timp 
în proba de simplu 
scos tînăra Veronica 
de la U.T. Arad (7:59,2) 
sîndu-se pe primul loc în se
ria 7-a, intrînd astfel în grupa 
celor mai bune 36 de vislașe 
care, astăzi și mîine, își vor 
disputa în continuare întîieta- 
tea pentru desemnarea ordinei 
în care vor lua startul, dumini
că, în finale. Foștii canotori — 
Sergiu Zelinschi, Gheorgc San
du, Zoltan Benedek — acum 
arbitri de concurs, au grăbit cu 
șalupele lor rapide și în urma 
altor serii din cadrul 
preliminare. în urma, bunăoa
ră, a plutonului de vislașe care 
au luat startul nr. 10. Cum se

înregistrat 
fete l-a
Cogeanu 

cla-

acestor

DIVIZIA
(Urmare din pag 1)

cursa a fost cîști- 
de 

Experi- 
de mai

prevedea, 
gata de Maria Macoviciuc 
la Voința Timișoara. _ 
mentata canotoare, 
multe ori medaliată la C.M., a 
condus tot timpul 
invingînd detașat. Ea a înre
gistrat — tară să 
timpul de 8:14,6 și nu puțini 
sînt cei care ii întrevăd victo
ria în finala mare, de duminică.

O cursă frumoasă a făcut și 
Titie Țăran-Iordache, medaliată 
olimpică in proba de 4+1 vîsle. 
Sportiva antrenorului emerit 
Stclian Petrov de la Metalul a 
trecut prima linia de sosire cu 
8:24,4 și, fără îndoială, ea va 
încerca duminică să-și adjudece 
titlul de campioană republicană 
la schif simplu. Titie Iordache 
a evoluat in ultima serie (a 
12-a), alături de colega ei de 
club Mariana Morar 8:35,0, Ele
na Pintulie (C.S.M. Iași) 8:40,3 
și Elvira Alecu (Dinamo) 8:55,3, 
clasate în această ordine. Iată 
și ciștigâtoarele celorlalte serii: 
Maria Grigor (Politehnica-Timi- 
șoara) 8:37,7, Jana Stamate 
(Olimpia) 8:35,0. Anuca Boares- 
cu (Metalul) 8:20,3. Maria Dra
gan (Dinamo) 8:29.9. Florica 
Stanca (Voința Buc.) 8:18,1. 
Cristina Neaga (Voința) 8:14,2, 
Ioana Badea (Știința Constan
ța) 8:16.2. Livia Tianu (Olim
pia) 8:19.3, Manca Iosub (Stea
ua) 8:17.6.

întrecerile continuă.

întrecerea,

forțeze

Vosile TOFAN

“ DE POLO

turate. menajarea forțelor - 
pentru partidele viitoare fiind 
mai mult decît evidentă, 
înscris : Costrăș 4.
(Iordan, Rat si Kiss.
gol, pentru 
și Muzsnay 
Au arbitrat 
vescu si M.

Partida 
București 
minat cu 
voarea 
Progresul, dar juriul competi
ției a hotărît ca partida să

BASCHET. PREZENȚE BINEVENITE. Ea 
turnetfl final al Diviziei școlare și de ju
niori au asistat și cîțiva antrenori 
oare nu aveau echipe calificate (Ștefania 
Dinescu — Voința București, Iulia Ander- 
co — CSȘ Satu Mare, Constantin Wfintsch 
— CSȘ Arad, Mircea Kos a — CSȘ Tulcea, 
Ioan Valerian — CSȘ TSrgovjște ș.a.). 
Avind convingerea că toți aceștia au Învă
țat mult in cursul turneului, 
mâm speranța că anul viitor 
voluntarilor va fi mai bogată și 
și antrenori din Divizia „A“.

CAIAC-CANOE. LA TURNUL
se pot urmări probele competițiilor nau
tice pe lacul Snagov, se ajunge lesne, fie 
de La baza veche, pe apă, fie prin curtea 
frumos amenajată a unei tabere pentru 
copil. In turn. însă, acolo unde oficialii își 
fac ..meseria", se ajunge mai greu, chiar 
cu riscuri, și se stă... și mai greu. Pode'.e 
rupte, care par că abia așteaptă un pas 
greșit, ferestre în care geamurile nu mai 
sînt de mult și. ca o soluție dictată de 
nu știm ce rațiuni, acolo unde nu sînt 
geamuri, au fost lipite folii din plastic, 
opace. Adică, cline stă, nu vede și cine 
vrea să vadă, nu poate să stea pe scân
durile instabile, un fel de trambuline ! Să

ne expri- 
prezența 

va include

de unde

Au
Fejer 3, 

cite
Crișul, Colceriu 2 
1, pentru Voința, 
bine D.
Stefan.
dintre

și Steaua 
scorul de 7—6 în fa- 
poloistilor de la

1

Paraschi-

Progresul 
s-a ter-

scorul 
aceleiași

antrenorul 
folosit 
care nu 

foaia

de 
e-
un 
fu-
de

jocuri, cla-

fie omologată cu
6—0 în favoarea 
chipe. deoarece 
Gh. Zamlirescu a 
jucător (Ragea) 
sese înscris De 
arbitraj.

în urma acestor
samentul nu a suferit nici o 
modificare, pe primul loc a- 
flîndu-se Crișul cu 63 p, ur
mată de Dinamo 60 p, Rapid 
49, Steaua 38, Progresul 24 și 
Voința 19. ’

Vineri, de la ora 16, au loc 
partidele : Rapid — Progresul, 
Dinamo — Voința si Crișul — 
Steaua.

fie aut de dificilă reeo-nd:ționare>a tumu
lul 7

MOTO. CÎMPINENII LA ÎNĂLȚIME. Aso
ciația șporti/vă Poiana Cimpina (președinte
— img. V. Niculescu) și secția Ea de moto 
(președinte — ing. D. Dumitrescu, antre
nor — Șt. Chițu) au asigurat o organizare 
ireproșabilă întrecerilor, traseul de pe Dea
lul Muscelului avind toate atributele unei 
baze internaționale de motocros.

RUGBY. PARCA MAI IERI era aripa na
ționalei și iată câ, la nu prea muît timp 
de la îmbrățișarea (cu patimă !) mese
riei de antrenor, profesorul Petre lanuse- 
vici a ajuns eă-și vadă un elev de la 
C.S.Ș. 2 Constanța în naționala de seniori
— pe încă juniorul Virgii Năstase. ...Ur
mează curînd alții ne asigură colegul 
lui Lanuisevici de la lotul reprezentativ de 
juniori, prof. Constantin Fugigi. 
internațional. Putem aștepta cu încredere. 
• CEI DOI , RM. Birladul e o-rașul rulmen
ților, dar, între altele, și al rugbyului. 
Sportul cu balonul o-val e la loc de cins
te între preferințele localnicilor și are au
tentici susținători. îneen-'-nd cu reprezen
tanții organelor cu atribuții, cu cei din 
întreprinderea-fanion a municipiului — 
în frunte cu inginerii Diomid Năstase, dl-

alt ex-

la juniori
tina Bădul 
cienților E 

Pretende 
au întimpi 
oeastă ulti 
București 
printr-un 
monima e 
„universita 
deau, su 
outsidere.

Iată rez 
cestei uit: 
satu Mar 
(1*A —«Va. ’ 
ca Bucu 
5—5 (3—3. 
tea Bucur 
București 
juniorilor), 
Calculato 
trolul p: 
Timișoara 
din runda 
— A.E.M.

Așadar 
masculin) 
cela de ju> 
rești, iar o 
la Timișoa: 
credem, n 
actual de I 
mânesc.

CLASAM1 
I. T. Bucur 
(5371 punct 
litehnica B 
niversitatea 
A.E.M. Tii 
Politehnica 
leetromotor 
7. Calculate 
3. Petrolul 
Mecanica 1 
10. Mondial 
MASCULIN 
tehnica Bu 
nica Iași 
A.E.M. Til 
Ligia Jicni 
14. 2. Univ 
3. Electron 
JUNIORI — 
tehnica Bu 
Călinescu, 
boia Băditg

IN
(Urm

ScafarschijB 
pele: ||

R. C. gB 
Marin — B 

Xicola^H 

ru. Gh B 
>troe — B 

ORI \B
-

SănduIesciB
Linei.
Munteanu.B 

arB 
pe antrejRH 
îat de caB| 
o
speră să B 
I-)- B

RULA^B 
DÎNA.T^I 
dă frumo: 
au domin 
timpului, . 
rescii — ț 
arbitrat S 
(M. PAID

POLITE 
ȘTIINȚA 
13—3 (6-j

în clasa 
' (la egalit 
— cu Di 
rul (29 p 
p.). UltinJ 
inta Petri 
P.T.T. AJ 
meniul Bl

rectorul IRB, Gheorghi 
ședințele asociatei, Dan 
tele secției —, dar și di 
avocatul Ion Ciobanu. Ii 
dim acest puternic cer 
românesc, unele evoluț 
mul rînd cu... național; 
lirmația fostului jucălo 
sile Marin, astăzi ini.rr 
Rulmentul : „Vom avea

TENIS. LA „CUPA SI 
rile de concurs era ins 
iețelului Cristian Dărăt 
autentic talent, de la 
„23 August". Cristian 
est fiul fostului internaț 
răban, component al ei 
namo. S ESTE, desigu) 
ca părinții să urmărea 
lor lor în concursurile 
micuții iau parte. De 
Insă amestecul acestor 
strict tehnice, unii din 
chiar... antrenorilor și 
aducind jigniri arbitrii; 
Așa s-au comportat, la 
la recentul concurs tie 
cutelor jucătoare Monit 
dana Bujor s DUPĂ 
mult decît promițător, 
de la Ștrandul tinereți 
fie lăsate in paragină, 
mai că aceasta este p 
sau două terenuri pe d 
acces! Ca să nu mai â 
terenurile afectate aces 
zon sini oferite amatd



chipc „Ddtiddd": turneul liiiiii de volei masculin

IERI, DOAR UN MECI ECHILIBRAT: 
TIMIȘ - SUCEAVA 3-2

LT.B.

curești

k coefi-

1 Il-lea 
I în a- 
[tehnica 
b doar 
I cu o- 
Lmp ce 
k picr- 
pa din

ale a- 
londiala 
|2V3-7‘/2 
hitehni- 
|ca Iași 
Lersita- 
La fină 
I mesele 
bara — 
1-5, Pe- 
|o motor 
hezultat 
bă fină 
lolut și 
l-ul, a- I Bucu- 
I pleacă b care, 
pportul 
rul ro- 
loiA
fT : 1. 
b meci
12. Po- 
I 3. U- 
P'/i), 4. 
l/>), 5.I 6. E- 
I (40%), 
I («%), 
f/a), 9.
b (39), 
1(29%) ; 
I. Poli- 
loliteh- 
H : 1. 
I Nuțu, 
rieuță) 
Iști 13, 
I 10’/, ; 
I POll- 
lin, G. 
L Isa- 
Ikrotor

ZAL.AU, 9 (prin telefon). In cea 
de a treia zi a turneului final 
al „Daciadei“ la volei masculin, 
ce e-e desfășoară in Sala sportu
rilor din localitate, s-au întâlnit 
la începutul reuniunii selecțio
natele Județelor Timiș și Su
ceava. O partidă în care, după 
evoluțiile de pînă acum, favorit! 
erau voleibaliștii timișoreni. Ei 
au reușit să învingă, însă cu 
multă greutate, după un joc de 
aproape două ore. cu 3—2 (—9, 
—3, 9, 12, 13). Sucevenii au juca! 
bine primele două seturi, după 
care au cedat oarecum fizic, 
pierzând meciul. Cel mai buni : 
Mițu, Roșea, Grădinarii (T), Enu- 
ca, Mândru, Lepădătescu (S). 
Foarte bun arbitrajul brigăzi; 
M. Marian — E. Mendel.

în al doilea meci al zilei, se
lecționata județului Sălaj a intfi- 
nit-o pe cea a județului Tulcea 
Net superioară, formația județu
lui gazdă a depășit cu ușurință 
tânăra garnitură tulceană (în 
care au evoluat patru juniori) : 
3—0 (6. 2. 7). Din lotul învingă-

La barajul ar rolei

0 VICTORII IHCISA DL... ARBITRAJ!
Primele două meciuri ale zilei 

a treia a „barajului" de volei 
fete pentru promovarea In Divi
zia „A*  au fost destul de liniș
tite. Penicilina Iași a dispus de 
„Poli" Timișoara (marcată Încă 
psihic de înfrîngerea neașteptată 
din ajun) cu 3—0 (5, 1», «), rea- 
lizînd. previzibil, a treia victorie 
consecutivă a turneului. Tn ur
mătoarea întiînire, GIGCL Brașov 
a ...galopat in fata Ceahlăului 
Piatra Neamț, pe care a invins-o 
tot cu 3—0 (10, 0, 7). seturile a- 
vînd o desfășurare lineară. Ulti
ma partidă a reuniunii însă, din
tre CSSU Dacia Pitești si ASSU 
Craiova, a furnizat un foarte 
frumos spectacol sportiv, drama
tic, cu multe suspansuri, faze 
foarte disputate — dovadă cele 
cinci seturi epuizante, fizic și 
nervos. Primul set l-au cîștlgat 
lejer piteștencele la «. Craio- 
vencele au o revenire frumoasă 
șl Ie adjudecă pe următoarele

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, 10 mal, va avea loc in 
București, In sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 16,30. După tragere, 
va urma filmul „Toate mi se 
întimplă numai mie". Intrarea 
liberă.
CIȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE LOTO DIN 28 APRILIE 

1985
FAZA I — Cat. 1 : 1 variantă 

100% — autoturism Dada 1300
șl 5 var. 25% a 17.500 lei ; cat. 
2 : 2 var. 100% a 13.403 lei și 
8 var. 25% a 3.351 lei ; cat. 3 : 
4 var. 100% a 5.957 lei și 20 var. 
25% a 1.439 lei ; cat. 4 : 27,75 var. 
a 1.932 lei ; cat. 5 : 83,50 var. a 
642 lei ; cat. 6 : 183 var. a 293 
lei : cat. X : 986.25 var. a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 î 
431.856 LEI.

FAZA a Il-a — Cat. G : 2 var. 
100% a 50.000 lei în cadrul că
rora o excursie de 2 locuri in 
R. D. Germană și diferența în 
numerar și 2 var. 25% a 12.500 
lei ; cat. H : 1 var. 100% a

PA DE IERI LA RUGBY
echi-
: Al.

Tu .că, 
L Tu* □ines- 
Aurel, 
scaru. 
|iță - 
andei, 
S- Fa-
ru — 
Aște- 

pehe), 
ani’.ni, 
[cîrmă 
’iaiu-

SERIA A ll-o
C.S.U. CONSTRUCȚII SPOR

TUL STUDENȚESC — C.S.M. 
SUCEAVA 12—8(0—0). Un joc 
agreabil, intre două formații 
ce-și justifică veleitățile la 
ascensiunea in plutonul de elită 
al rugbyulul nostru. Partida a 
avut o evoluție interesantă, cu 
o primă repriză echilibrată, 
din care s-au desprins o ac
țiune inteligentă a tînărului și 
talentatului Bucur, respectiv 
lovitura de picior căzută a lui 
Livadaru în bară. După pauză, 
jocul s-a „aerisit" și llișcscu 
a surprins pe picior greșit de-

in
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u- 
ă-
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ploria 
| Bul

■Leca, 
care 

îlonu!
MA

fensiva bucureșteană în min. 
44, la o fază cu Livadaru Ia 
origine, bine continuată de 
Palaghianu, reușind eseu: 0—4. 
Replica universitarilor nu s-a 
lăsat de fel așteptată, Cojo- 
caru reducînd handicapul, după 
trei minute, din lovitură de 
pedeapsă : 3—4. într-o peri
oadă cind oaspeții au adoptat 
tactica prudentei, cu gindul la 
rezultat. Merca a pornit in
tr-un slalom de efect, fentele 
sale au „prins" ușor, pînă in 
butul advers — eseu si „Spor
tul" a întors rezultatul, 7—4 ; 
apoi, imediat. 9—4, prin trans
formarea lui Cojocarii. Era în 
min. 58, după alte nouă mi
nute. același Cojocaru, execu- 
tînd un drop spectaculos : 12—
4. Sucevenii nu s-au dat bă
tuți, foarte activul Dumitraș 
și colegii săi presînd puternic, 
în final, și concretizînd prin 
eseul lui Dănăilă, din ultimele 
secunde ale meciului (de ase
menea netransformat).

Arbitrul Fl. Dudu a condus 
b ne formațiile : C.S.U. ■ Cojo
caru — Vintilă, Merca, Săndoi, 

torilor s-au evidențiat Tămășan 
și Horje. Arbitrii M. Constanti- 
nescu și V. Szakacs au asigurat 
buna desfășurare a întrecerii.

Ultima partidă s-a disputat în
tre selecționata municipiului 
București (formată din jucător: 
ai dubunlor sportive Dinamo și 
Steaua, aflați în lotul reprezen
tativ) și cea a județului Brașov. 
A fost o partidă la discreția 
bucureștenilor, care au învins 
în numai 45 de minute de joc. 
cu 3—8 (8, 5, 7), pe parcursul 
cărora antrenorul C. O ros a ru
lat mulți jucători : Că ta—Chiti- 
ga, Dascălu. Macavei. Constan
tin, Pentelescu. Pralea, Pop. 
Enescu, Mina, Vrîncuț. Gheorghe. 
Bucureștenij n-au acționat cu 
..motoarele în plin" pentru a se 
impune — ba au șl făcut gre
șeli de preluare, lăsdndu-se des- 
coperiți deseori în linia a n-a — 
in fața unei formații brașovene 
ambițioase, dar cu voleibaliști a 
căror experiență este inferioară ad
versarilor. (Modesto FERRARINI)

(I) pentru Divizia JT

două (la 11 și 14). In al patru
lea. au Insă o— cădere $1-1 pierd 
la 4! Vine al cincilea set. In 
care ASSU conduce cu 13—7 și 
14—11. La acest scor, la un atac 
lung al cralovencelor mingea a 
căzut vizibil In terenul adversa
relor. Victorie 1 Intervine insă o 
flagrantă decizie de arbitraj (I. 
Covaci — M. Stimate): se con
sideră minge ta aut I Tensiune 
In teren șl ta tribune, dar deci
zia rămîne decizie. Nervii ce
dează. piteștenede punctează, 
refăcind treptat terenul șl cîati- 
gă setul (la 15) și meciul : 3—2
pentru CSSU Dacia. Clasament : 
1. Penicilina < p. (9:0), 2. CSSU 
Dacia « p (93). 3. ASSU 4 p. 
(5:0. 4. GIGCL 4 p (4:0, 5. 
„Poli- 4 p. (3:7), 8. Ceahlăul P. 
Neamț 3 p. (0:9). In programul 
de azi : „Poli- — ASSU, GIGCL 
— CSSU Dacia, Penicilina — 
Ceahlăul. (Stelian TRANDAFI- 
RESCU).

Matei — Bucur. Nicolae — 
Gurămare. Graur, Preda (Ma- 
zere) — P. R. Marin, Ghior- 
ghiosu — A. Stanciu, Bossen- 
maier (C. Stanciu), Păunescu ; 
C.S.M. : Livadaru — Tătăru- 
șanu (Ungureanu), Ciobanu, 
Grigoraș, Conache — Vasiliu, 
Dănăilă — Palaghianu, Dumi- 
traș, Dumitriu (Constantin) — 
llișcscu, Tuchlei — Oană. Vlad, 
Turca n.

Geo RAEJCHI

„POLI" TIMIȘOARA — MIL- 
COV 16—3 (4—0), Joc confuz, 
obstructionat de oaspeți. Au

I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I
1 
I
I

inscris : Mircioagă și Voinov 
(cite 1 eseu), Domocos — 2 1 
l.p. și o transf., respectiv Mi- | 
troi — l.p. A arbitrat V. Chi- 
rondojan — Constanța (C. I 
CREȚU, coresp.)

GLORIA BUCUREȘTI — „U“ I 
16 FEBRUARIE CLUJ-NAPOCA 

0—4 (gazdele au pierdut, nea- | 
sigurind asistenta medicală !?). I 
(D.M.S.) '

METALURGISTUL CUGIR — . 
T.C. IND. MIDIA NĂVODARI I 
3—6 (3—0). Pentru gazde a in- | 
scris Bratu din drop. Iar pen
tru oaspeți Manea si Călin. ■ 
prin același procedeu. A con- I 
dus Gh. Răscanu — Timișoara. I 
(M. VlLCEANU — coresp.)

M.G. OLIMPIA — RAPID I 
CHIMIA BUZAu 3—0 (3—0). I
Meci frumos, disputat, câștigat • 
pe merit de gazde prin drop-ul 
lui Buga. A arbitrat I. Vasi- I 
lică — București (D. MORARU- | 
SLIVNA)

în clasament conduce Rapid I 
Chimia Buzău cu 32 p. urmată | 
de C.S.U. Sp. stud. C-ții cu 
30 p și C.S.M. Suceava cu g 
28 p. I

NUMAI OPT DIN CE1160...
• Argumentele antrenorului Știrbei

Terenul cu zgură, cel de 
lingă vestiare, era... plin ochi ! 
Ca aproape în fiecare dimi
neață. Privind în ansamblu, 
mișcările grupurilor de jucă
tori (de aproape toate vîrstele) 
păreau dezordonate, pentru că 
fiecare executa alte exerciții. 
Concentrindu-și atentia asupra 
unuia singur, oricine se putea 
convinge cu ușurință că an
trenamentul se desfășura după 
dorința antrenorului, în ultimă 
instanță după o tematică bine 
gîndită. după o planificare ju
dicioasă. Datorită acestei RI
GUROZITĂȚI (moștenită, pro
babil. de la bătrînul Kliige), 
precum si MARII PASIUNI de 
a căuta si îndruma pașii unor 
talente veritabile (Florin Știr
bei se afla prezent la teren 
încă de la ora 7), centrul de 
pregătire din str. Dr. Staico- 
vici continuă să atragă copii 
din toate cartierele orașului, 
unii venind tocmai din Ber- 
ceni sau din Colentina, alta 
decit aceea a lui Aurică Bel- 
deanu. Așa se face că. în jurul 
orei 9. terenurile — nu numai 
cel cu zgură — erau ca roiu
rile de albine, niște albine 
neastimpărate. toate in miș
care. toate ascultînd însă de 
îndemnurile antrenorilor din 
miilocul lor.

Grupele mici, firește, erau 
cele mai gălăgioase. Ca peste 
tot în pepinierele fotbalului.

Citi. oare, din cei prezenți 
acolo, pe zgura de lingă ves
tiare, vor reuși șă urce pînă 
sus ? Așa cum au făcut-o. de-a 
lungul ultimilor 20 de ani. 
Dudu Georgescu. Beldeanu. 
Dragnea. Dumitriu IV și încă 
multi alții ?

Intr-un vestiar micuț stăm 
de vorbă cu cei cinci antrenori 
ai centrului coordonat acum de 
Gheorghe Țigler, un antrenor 
venit din cealaltă parte a ora-
suini, de la Metalul. Și, înainte 
■de toate, le punem o întrebare, 
una la care — în munca lor
— nu se poate răspunde sim
plu, cu ușurință, iute, fără o 
oarecare reținere : 
jucătorul cel mai 
grupa pc care o 
Iată si răspunsurile 

Adrian Rusu : MARIN DUNA

care este 
dotat din 
pregătit! ?

(atacant, născut în 1968) ;
Gheorghe Cristoloveanu t 

EUGEN STOIAN (mijlocaș, 
1969) ;

Dumitru Ștefan : ADRIAN 
FULG A (fundaș, 1970), MA
RIAN MARCU (mijlocaș-coor- 
donator, 1971) ;

Aurel Măndoiu : CONSTAN
TIN GILCA (mijlocaș, 1972).

ARBITRII ETAPFI

01 DUMINICĂ A DIVIZIEI „A*
Sportul studențesc — „Poli" 

Timișoara : Gh. Constantin
(Rm. Vilcea) ; I. Ghergheli 
(Baia Mare) și M. Stănescu 
(Iași) ;

Corvinul Hunedoara — Steaua: 
M. Salomir (Cluj-Napoca) ; L, 
Sălăjan (Satu Mare) și A. 
Gheorghe (P. Neamț) ;

F. C. Olt - F. C. Bihor : 
I. Velca ; D. Busuioc (ambii 
din Craiova) și I. Tărcan (Re
ghin) ;

S. C. Bacău — Dinamo : C. 
Teodorescu ; N. Gogoașă și N. 
Georgescu (toți din Buzău) ;

A.S.A. Tg. Mureș — F. C. 
Argeș : V. Curt (Medgidia) ; 
Gh. Toth (Aiud) și N. Voinea 
(București) ;

Rapid — Politehnica Iași : 
V. Titorov (Drobeta Tr. Seve
rin) ; Gr. Macavei (Deva) și 
D. Buciuman (Timișoara) ;

Gloria Buzău — F. C. Baia 
Mare : D. Petrescu ; R. Mușat 
și J. Grama (toți din Bucu
rești) ;

F.C.M. Brașov — Chimia 
Rm. Vilcea : Fl. Popescu ; Ilie 
Cot (ambii din Ploiești) și G. 
Ionescu (București) ;

Jiul Petroșani — Universita
tea Craiova : R. Petrescu ; P. 
Cadar (ambii din Brașov) și S. 
Necșulescu (Tîrgoviște).

PREMIERĂ
Astăzi, la ora 19, la cinematograful Scala, va avea loc 

premiera filmului „RECORDURI. LAURI, AMINTIRI", o 
producție a Casei de filme nr. 5, în regia lui Anghel Mora 
și comentariul semnat de Octavian Vintilă. Acest film 
este dedicat marilor noștri campioni, dintre care unii vor 
fi prezenți la spectacolul de gală de astă-seară.

MIHAI ILIE (mijlocaș, 1973) ;
Florin Știrbei : RADU MĂN- 

DESCU (1974). CĂTĂLIN LIȚA 
(1975) (pentru aceștia „specia
lizarea" este prematură).

Opt din cei peste 160 jucă
tori despre care antrenorii lor 
spun că au talent cu carul ! 
Despre Cătălin Lită si Marian 
Marcu. de exemplu, antrenorul 
Știrbei afirmă : „Vor ajunge 
buni jucători, altfel Dun car
netul meu de antrenor jos. 
Primul e un „rău" în sensul 
dorit de noi, al doilea e un 
jucător cu... cap și, astăzi, fot
balul nu se mai noate juca 
fără cap". Să dăm crezare ce
lui mai vîrstnic antrenor al 
centrului si să mai notăm în 
încheiere că, după o „eclipsă" 
de cîtiva ani. noua conducere 
a clubului privește cu mare 
interes „producția" pepinierei 
sale (Ene, Pîrvu si Stoica au 
fost promovați de antrenorul 
Paul Popescu, iar la A.S. Mi- 
zil joacă un fundaș deosebit 
de dotat, P. Costin), că a- 
proape toate echipele se află 
în prim-planul campionatelor 
in care participă, că singura 
si marea problemă a tuturor 
o constituie calitatea necores- 
punzătoare a mingiilor si ghe
telor, care se deteriorează ra
pid în contact cu zgura.

După orele 10—11. spre prînz, 
terenurile devin mai libere. 
Parcă, pentru a-si trage și ele 
sufletul pentru după-amiază. 
cind redevin... pline ochi !

Laurențiu DUMITRESCU

PREA MULȚ! ABSENȚI 
LA UN SIMPOZION INSTRUCTIV!

Bine venită acțiunea Co
legiului central al antre
norilor, in colaborare cu 
Centrul de perfecționare ști
ințifică, aceea de a orga
niza, în Capitală, un sim
pozion. A fost un dialog 
deschis (pe tema noutăților 
fotbalului), la care au fost 
invitați antrenorii echipelor 
de Divizia „A", precum și 
alti tehnicieni interesați 
să-și îmbogățească cunoș
tințele. Mulți au răspuns in
vitației, temele și referatele 
prezentante suscitînd inte
res în rîndurile asistentei. 
Astfel, antrenorul Atanasie 
Dima (Sportul studențesc) a 
vorbit despre „Ciclul săp- 
tămînal de antrenament", 
Ion Nunweiller (Corvinul 
Hunedoara) s-a referit la 
„îmbunătățirea eficacității", 
Nicolae Dobrin a expus „Jo
cul pe contraatac", iar Dă- 
nică Oiiman (C.S.M. Reși
ța) a prezentat un referat 
despre „Pregătirea fizică".

Au fost în sală o sene 
de antrenori dornici să fie

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOT O-PRONOSPORT INKIRMIA/A

In acest final de sezon

LA „RAMPĂ", CEI MAI
BUNI ARBITRI

Sigur, competența arbitrului 
este direc. proporțională cu va
loarea acestuia, valoare care se 
realizează prin cunoștințele teo
retice, prin talent șl experiență. 
In general (pentru că au fost și 
excepții), arbitrajele din acest 
sezon au fost bune dar în acest 
final fierbinte, cu atîtea meciuri 
decisive cota arbitrajului trebuie 
ridicată. Iată de ce ne-a sur
prins sporadica, insuficienta fo
losire la meciurile importante a 
unuia dintre cei mai buni arbi
tri pe care II avem la ora ac
tuală. Este vorba de Dan Petres
cu, prezent atit de rar (doar de 
4 ori) Ir această primăvară la 
partidele de Divizia „A“. Dele
garea lui D. Petrescu a fost des
tul de curioasă. In acest retur, el 
a arbitrat la Divizia „A“ în pri
ma etapă a stat, apoi, două săp- 
tămîni. după care a fost delegat 
să conducă derby-ul Sportul stu
dențesc — Dinamo, pe care nu
mai un arbitru de valoarea lui 
îl putea duce la bun sfîrșlt. Ei, 
bine, după aceea. D. Petrescu a 
fost delegat de trei ori consecu
tiv la Divizia ,.B“ (Unirea Alba 
Iulia — Olimpia Satu Mare, Glo
ria Bistrița — Aurul Brad și la 
derby-ul Metalul Plopeni — Du
nărea C.S.U. Galați). Duminică a 
condus foarte bine întîlnirea 
Chimia — F.C. Olt, în care oas
peții au obținut singura victorie 
din etapa a 27-a. Reparîndu-se, 
în parte, situația, duminică Dan 
Petrescu va oficia din nou la 
Divizia .,A“, în meciul dc la Bu
zău.

Am plecat de la cazul Iul D. 
Petrescu, pentru a aminti celor 
care se ocupă de delegările ar
bitrilor că au datoria ca în a- 
cest atît de fierbinte final de se
zon să delege la meciurile din 
primul eșalon, ca și Ia unele 
partide importante din Divizia 
„B“. pe cei mai buni arbitri, re- 
nunțtndu-se la sistemul rotației.

Constantin fiLEXE

la curent cu noutățile dir. 
fotbal : C. Cîrstca (F. C. 
Argeș), I. Oblemenco (Chi
mia Rrn. Vilcea). I Czako 
(A.S.A. Tg. Mureș), I. Du
mitru (Politehnica Timișoa
ra), Șt. Goran (F.C.M. Bra
șov), N. Oaidă (Metalul 
București), C. Oțet (deo
camdată fără angajament) și 
multi alți antrenori și chiar 
jucători care intenționează 
să îmbrățișeze profesia de 
antrenor, printre care și 
Costică Ștefănescu. căpita
nul echipei naționale și al 
Universității Craiova. A sur
prins însă neplăcut absența 
nemotivată a antrenorilor V. 
Stănculescu (F. C. Bihor), T. 
Ionescu (F. C. Olt), C. Fră- 
țilă (F. C. Baia Mare). V. 
Mateianu (Jiul), FI. Hala- 
gian (Universitatea Craio
va), Dumitru N. Nicușor 
(S. C. Bacău), V. Kraus 
(Rapid) și V. Simionaș (Po
litehnica Iași). Absente, ne
motivate, înregistrate, cre
dem, în catalogul celor de 
la catedră.

10.000 lei in cadrul căreia o 
excursie de un loc în R. D. Ger
mană șl diferența în numerar și
11 var. 25% a 2.500 lei ; cat. I :
12 var. a 5.000 lei ; cat. J : 66 
var. a 1.000 lei ; cat. K : 115,50 
var. a 500 lei ; cat. L : 517 var. 
a 100 lei.

FAZA a ni-a — Cat. N : 4 
var. 100% a 25.887 let în cadrul 
cărora o excursie de 2 locuri în 
R. D. Germană și diferența in 
numerar și 17 var. 25% a G.472 
lei ; cat. o : 8 var. 100% a 13.348 
lei ta cadrul cărora o excursie 
de un loc în R. D. Germană 
și diferența în numerar și 32 
var. 25% a 3.337 lei ; cat. P : 
82.75 var. a 2.581 Iei ; cat. R : 
130 var. a 1.643 lei ; cat. S : 
226 var. a 300 ld ; cat. T : 869,25 
var. a 200 lei ; cat. U : 2.669,25 
var. a 100 lei.

Autoturismul „Dada 1300“ de 
la cat. 1, faza I, a revenit par- 
tidpantului Victor Mureșan din 
Cluj-Napoca, iar cîștlgurile de 
50.000 lei, de Ia cat. G, faza a 
n-a, particlpanților Gheorghe 
Sabău din Sibiu și Viorica Ele t- 
dea din București.

CÎȘT1GURILE TRAGERII LOTO 
DIN 3 MAI 1985. Cat. 2 : 1 va
riantă 100% a 41.767 lei și 8 
variante 25% a 10.442 lei ; cat. 3 : 
10,25 a 7.077 lei ; cat. 4 : 33,25 a 
2.182 Iei ; cat. 5 : 96,50 a 752 ’.ei : 
cat. 6 : 239,75 a 303 lei ; cat. X : 
1.559,50 a 100 lei. Report la ca
tegoria 1 : 500.000 lei. CIștigul în 
valoare de 41.767 lei, de la cate
goria 1, a revenit participantului 
Ripeanu Hristache din București.



SPORTUL
Au început „europenele11 de judo

C. yvîltt Șl M. CIOC, niMINAțl DIN PRIMUL TUR!
II AMAR, 9 (prin telefon). 

Joi. In sala Storhamar au În
ceput Campionatele europene 
de judo pentru seniori. Con
fruntările au fost inaugura
te de judoka categoriilor 
mari — semigrea si grea.

La categoria semigrea — 
reprezentantul nostru Costel 
Năftică este eliminat din pri
mul tur. ce-i drept la limită, 
după o luptă deosebit de dis
putată — koka (trei puncte), 
de sovieticul Valeri 
Deoarece în turul 
șl Divisenko pierde 
belgianului Robert 
Walle, sportivul nostru 
mai beneficiază de recalificări. 
Dierzînd posibilitatea de a 
lupta pentru medalia de bronz. 
Clasamentul 
grea : 1. 
(Belgia), 
(Franța), 
(R.F.G.) 
(R.D.G.).

în cadrul categoriei grea — 
campionul nostru Mihai Cioc 
nu a reușit să-si finalizeze 
procedeul preferat (fixare) în 
fața lui 
pierzînd 
puncte), 
fel, M. 
el lupta 
trucît Stohr, pierde în 
doilea, prin ippon în 
Arthur van der 
(R.F.G.). Clasamentul

Henry Stohr (R.D.G.), 
tn final prin yuko (5 
tot in turul întîi. Ast- 
Cioc nu a putut nici 
pentru locul

ACTUALITATEA IN CICLISM

Divisenko. 
al doilea 
în fata 
Van de 

nu

trel, tn- 
turul al 
fata lui 
Groeben 
catego-

riei grea : 1. Grigori Velcev
(U.R.S.S.). 2. Arthur van der 
Groeben (R.F.G.), 3. Dragan 
Krusmak (Iugoslavia) si Juha 
Salonen (Finlanda).

Vineri intră în concurs spor
tivii categoriilor semimijlocie 
si mijlocie, 
românul 
cadrul 
cie.

printre care 
Mircea Frățică, 

categoriei semimijlo-
si 
în

Costin CHIRIAC

MOSCOVA, 9 (Agcrpres) — 
Prima etapă a celei de-a 38-a 
ediții a competiției cicliste in
ternaționale „Cursa Păcii", 
disputată joi la Moscova, a 
fost cîștigată de rutierul so
vietic Richo Suun, cronome
trat pe distanța de 130 km 
cu timpul de 2:49,54. In ace
lași timp cu învingătorul a 
sosit un pluton numeros, in 
care se aflau și cicliștii ro
mâni Mircea Romașcanu șl 
Cristian Neagoe. După prolog 
și etapa întii, lider al clasa
mentului general este sporti
vul polonez Lech Piaseckl, 
urmat la 7 sec. de Uwe Am
pler (R.D.G.). Astăzi, tot la 
Moscova, se desfășoară etapa 
a doua, pe circuit (138 km).

• Cea de a 15-a etapă a 
„Turului Spaniei", (Benidrom 
— Albacete. 208 km) a revenit 
irlandezului Sean Kelly cu 
timpul de 5-21:33. In același 
timp au sosit alti 19 cicliști !

în clasamentul general conduce 
englezul Robert Miller cu 
77.57:38, urmat de columbianul 
Rodriguez la 13 sec.
• Sovieticul Marat Ganeev 

a cîștigat șl a 2-a etapă a 
„Turului Marocului" (Essauira 
— Safi, 147 km), parcurgînd 
distanța în 4.49:24 și consoli- 
dîndu-și. astfel, poziția de li
der al clasamentului general, 
unde conduce cu 8.35:40.
• „Turul Alpilor — Adria- 

tica“ a programat cea de a 
4-a etapă, intre Ljubljana și 
Rogle (123 km), care a revenit 
alergătorului iugoslav Ropret 
In 3.28:45. In clasamentul ge
neral conduce compatriotul său 
Pavlic cu 14.43:00.
• „Turul Trentinului" conti

nuă să furnizeze surprize. E- 
tapa a doua a revenit italia
nului Bontempl (183 km în 
4.55:51), în timp ce reputații 
Moser și Saroni s-au clasat 
Pe locurile 8 și, respectiv. 14.

DUPĂ NOUA ORE DE LlIPTA • • • REMIZA

categoriei semi- 
Robert Van de Walle 

2. Roger Vachon 
3. Gunther Neurether 
si Ândreas Prescher

TUNIS. Miercuri s-au desfă
șurat partidele întrerupte in 
turneul interzonal din capitala 
Tunisiei. în centrul atenției si- 
tuîndu-se cea dintre marii 
maeștri Vlastimil Hort și Mi
hail Șubă. După nouă ore de 
luptă, timp în care au fost

ÎNAINTEA „EUROPENELOR" DE BOX
(Urmare din pag l)

Constantin 
Relu Nisior 
Talpoș (Di- 
Stănciulescu 

Severin),

Șchiopu (Steaua). 
Tițoîu (Dinamo). 
(Steaua). Nicolae 
namo), Dorel 
(C.S.M. Drobeta-Tr.
Dragomir Hie (Dinamo), Rudei 
Obrcja (Dinamo). Dănuț Lugi- 
gaa (Dinamo) sau Nicolae Mo- 
Trogan (Rapid). Doru Maricescu 
(Steaua), Petre Bornescu (Me
canică fină). Gheorghe Preda 
(Steaua) și Dorin Răcaru (Di
namo).

După cum se poate vedea, 
la ediția din acest an a cam
pionatelor continentale, echipa 
noastră (completă) cuprinde 
cîțiva boxeri consacrați (Tițolu 
și Maricescu au în palmares 
cite un „argint" la europene. 
D. Hie are „bronz" la aceeași 
competiție, iar Bornescu a fost, 
cu ani tn urmă, vicecampion 
mondial de juniori). Alături de 
eî. tineri talentati. avînd mari 
posibilități de afirmare, cu O- 
breja. Nistor Talpos si Răcaru 
în orim-plan.

...La lotul de box se lucrează 
eu conștiinciozitate si ambiție. 
Nu se fac concesii nici de la 
pregătire șl nici de la disci
plină. dovadă că numai cu trei, 
patru zile în urmă unul din-

tre titularii „siguri" ai forma
ției. dinamovistul Ion Stan, a 
fost exclus din Iot pentru a- 
bateri de Ia disciplină, în locul 
lui fiind cooptat tinărul Dorel 
Stănciulescu. La 
mică", Motrogan și 
continuă lupta pentru 
zare. Va fi preferat.
cel mai în formă. Medicul lo
tului, Petre Radovici, se îngri
jește de sănătatea fiecăruia 
dintre sportivi. O face fără să 
neglijeze nici măcar 
tul" unei carii dentare, 
are ceva probleme cu . 
fanii" echipei. 
să-1 ajute să 
în categorie...
al formației __ 
Doru Maricescu.
zîmbind, că este hotărît să-și 
facă k.o. toți adversarii. Ne 
și demonstrează cum. fulgerînd 
o bărbie imaginară cu o directă 
de stingă, arma sa preferată... 
Gluma lui Maricescu nu ne-a 
putut opri gîndul că el sau 
alt coechipier ne-ar putea a- 
duce de la Budapesta o nouă 
centură de campion, centură 
pe care o așteptăm cam de
mult, ultima mare performanță 
la „europene*  fiind realizată 
de Slmion Cuțov tn urmă cu 
un... deceniu.

Tuturor, mult succes I

efectuate 75 de mutări, a 
consemnată remiza. Prin 
tragerea din competiție a 
nisianului Elim Bouaziz, 
zultatele sale au fost anulate.

Clasamentul la zi. după 9 
runde. înaintea zilei de pauză, 
de joi : 1. Iusupov 7 p. 2. Cer- 
nin 6,5 p, 3. Beliavski și Por- 
tiseh 54 p, 5. Șubă. Hort și 
Zapata 5 p, 8. De Firmian, 
Sosonko, Gavrikov, Miles, Ni
kolic! 4 o. 13. Dlugy, Morovie 
3,5 p. 15. Ermenkov 3 p, 16. 
Afifi 2 p, 17. Hamdi 0,5 p.

fost 
re- 
tu- 
re-

CUPA DAVIS ZONELE EUROPENE
PARIS, 9 (Agerpres). în pe

rioada 10—12 mai se vor dis
puta meciurile primului tur al 
zonelor europene din cadrul 
competiției internaționale de 
tenis „Cupa Davis".

Iată programul complet al 
primului tur și orașele de des
fășurare : Zona europeană A : 
Casablanca : Maroc — Ungaria; 
Cairo : Egipt — Algeria ; Da
kar : Senegal — Maroc ; Nico
sia : Cipru — Irlanda ; Bru
xelles : Belgia — Bulgaria; 
zona europeană B : Hilversum:

Olanda — Finlanda ; Atena 3 
Grecia — Norvegia ; Varșovia 1 
Polonia — Zimbabwe ; Tunis î 
Tunisia — Elveția ; Lisabona î 
Portugalia — Luxemburg (din 
această zonă vor fi prezente 
în turul doi și formațiile Is
raelului, Austriei si Marii Bri
tanii). După cum se știe, e- 
chipa României este calificată 
direct în turul secund al zonei 
europene A, In care va întîlnl 
formația Turciei, alături de ea 
fiind prezentă, din oficiu. în 
aceeași fază. Danemarca.

.mijlocie 
Lugigan 
titulari- 
desigur.

.amănun- 
Mai 

,dolo- 
pe care trebuie 
intre din timp 
Marele optimist 
este „mijlociul" 

Ne declară,

Salto, Indiscutabil 
mai 
l-aSTENMARK NU CEDEAZA

ȘTIRI, REZULTATEVIDEOTON, EȘEC NEAȘTEPTAT
PE TEREN

(PRIN PROPORȚIA SCORULUI) 
PROPRIU

Prima manșa a finalei „Cu
pei U.E.F.A." s-a Încheiat cu 
un rezultat neașteptat (prin pro
porția scorului). La Szekesfeher- 
var, echipa locală Videoton a fost Întrecută cu 3—0 (1—0) de 
Real Madrid ! Un rezultat pe de
plin meritat după felul tn care 
spaniolii (tn mare revenire dc 
formă) au abordat meciul din 
punct de vedere tactic : apă
rare masivă, marcaj sever ta 
propriul careu, urmat de atacuri 
Incisive. Cu dțiva jucători ta 
formă deosebită, (Stielike, Ca
macho, tinărul Michel, Santillans 
.-1 Gallego) oaspeții au lăsat o 
foarte bună Impresie. Astfel, 
Real Madrid se poate considera 
ciștigătoare a „Cupei U.E.F.A.", 
intructt este greu de prevăzut 
răsturnarea diferenței de scor ta 
favoarea lui Videoton, tn meciul 
retur de la 22 mal, de la Ma
drid.

De la început s-a observat că 
madrilenii sint toarte periculoși 
ta atac. El au deschis scorul 
prin Michel ta mln. 22, prin-

203-a
Yamashita, 

olimpic al 
open la 

La Los An

VICTORIE

I

De la crearea „Cupe! mondiale" la schi alpin. In sezonul 1973/74. suedezul ingemar Stenmark 
a obținut 79 de victorii, dar doar una singură 
In decursul ultimului sezon. Ingemar (28 ani), 
care locuiește tn Monaco (din rațiuni... financia
re). a anunțat că-ș! va continua activitatea, dar 
că. abandonînd slalomul uriaș se va putea con
centra. exclusiv asupra „specialului" care, ani 
de-a rîndul. a constituit marea sa specialitate. 
O decizie definitivă, ta acest sens, va fi făcută publică săDtămtaile următoare.

xasuhiro 
campionul 
categoriei 
Jocurile de _ _
Reies, a cîștigat recent 
cel de al nouălea titlu, consecutiv, de campion 
al Japoniei, tn finală el 
t-a tatrecut pe vechiul adversar Hltoshi 

cel 
puternic pe care taffinit vreodată

ATENȚIE LA CIINI I
tatlmplă. lată, tot mai des ca din cauza

La capătul unul 
extrem de dtrz 
mashita a obținut vic
toria. A fost cea de a 
203-a victorie, 
atîtea meciuri 
le-a susținu» 
din anul 
nu mal 
dealt să 
unilaterali 
unii ? I...

1977. 
știe 
oiști ge.

004

meci 
Ya-

din tot pe care 
taceptad 
de dnd 
altceva

Ce 
fi I

I

I
ROUS CUP*

I
I
I

rtrea a trecute.
plinirii _ __________
către venerabilul „mis
ter Football". Cu acest 
Prilej, ou umoru-1 ca
racteristic. Stanley 
Rous a spus : „Dacă 
M B Știut ci • Si 
trăiesc M de ani, a- 
tund ml-M fi îngrijit 
sănătatea 1"—

fost luată zilele 
cu prilejul tm- 
a M de ani de

I
I

La 25 mai, pe stadio
nul Hampden Park 
din Glasgow, va avea 
too meciul dintre echipele Sootlel sl Angliei 
oare reprezintă. de 
fapt prima ediție s unei noi competiții fot
balistice Internationale 
dotată cu „Rous Cnp". 
ta cinstea fostului Pre
ședinte al F.I.F.A. sir Stanley Rous. Hotă-

UN BOGAT PROGRAM PENTRU „COSMOS*

Conducătorii echipei de fotbal new-yorkeze 
„Cosmos*  au cedează, ta pofida serioaselor difi
cultăți de ordin material prin oare trece oto- 
bul. $1 cea mai bună dovadă o constituie tn- 
sușl faptul că a fost stabili» un program de 
meduri toarte încărcat. Astfel, pe „Gtant'e 
stadium", din East Rutherford (New Jersey) 
Cosmos va juca <su t Independtente Buenos Ai
res (27 mat) Sporting Lisabona (9 Iunie». Lazio 
Roma HI fante) o selecționată din vechi inter
naționali vest-germani H9 Iunie). Steaua roșie 
Belgrad (7 Iulie). Andertecht Bruxelles (31 falie). PAOK Salonik (25 august) eto.

Se tatlmplă. lată, tot mai des, ca din cauza 
unor dini să se producă accidente grave, mal 
ales la sosiri, ta cursele cicliste. Anul trecut, 
tn „Turui Algarave", din Portugalia, un patru
ped a provocat căderea mortală a rutierului lusitan Joaquim Agosrinbo. Luna trecută, tot ta 
aceeași competiție, șl tot din cauza unui dine 
englezul Steve Farrol a căzut șl s-a accidentat 
serios fiind necesară spitalizarea lui. Dar lată 
că șt ta Spania, la recenta „Vuelta". cum este 
denumit Turul lberio. ta etapa a patra, dnd 
alergătorii se pregăteau să traverseze Coruna 
un dine a Intrat ta pluton șl ce-a urmat... 
Unii au găsit puterea să se ridice sl să con
tinue cursa, dar doi dintre cldlștt (belgianul 
Ludo Loos sl spaniolul Jalme Salva) au fost spitalizați șl supuși, de urgență, unor inter
venții chirurgicale pentru multiple fracturi...

KILOMETRUL LANSAT LA SCHI
Numeroși concurent! 

s-au aflat recent, pe 
ptrtla „l’Alguille Rouge 
aux Ares". ta Alpll 
francezi, unde s-a des
fășurat oamplonatul 
mondial (pentru profe
sioniștii de eobortre — kilometrul lansat". 
Fiecare soților a folosit 
un echipament ctt mal 
sofisticat ou tncăltă- 
mlnte si căști earenate care să permită obține
rea unei viteze dt mai 
ridicate. Deși se erodes 
eă va fi depășită viteza de 810 km/h ctstlgăto- 
rul, canadianul Kent 
Wills, n-a obținui de-

Rubrlcă realizată de Romeo VILARA |

ott... 198.675 km/h Brr.. L-au urmat t — - -
Watts (Canada) lkm/h șl Gerarld 
tier (Austria) 1 
km/h. Competiția

Terry 
197.910 Pot-
197.260 ,, , g__ __ ) fC*

mînînă a fost oistlgată 
detașat de Jacqueline 
Blanc (Franța: au
193.750 km/h. secundan- 
ta sa avtnd numai 
187.807 km/h. (Kathy 
Breyton — Franța).

De notat oă austria
cul Franz Weber, deți
nătorul recordului mon
dial (208.937 kmta). s-a 
clasat oe locui sase cu 
193.861 km/h.

I

I
I
I 
I

I

tr-un șut de la aproximativ 15 
metri. In repriza secundă, gaz
dele au forțat egalarea, dar n-au 
reușit 1 în schimb. Real a con
traatacat vehement șl a reușii 
să mai marcheze de două ori : 
Santillans (mln. 77) șl Valdano 
(min. 88), ambele goluri de toată 
frumusețea.

In fața celor 35 009 de specta
tori (care au aplaudat victoria 
oaspeților), arbitrul francez Mi
chel Vautrot a condus echipele. 
VIDEOTON : P. DlszU — Vegh, 
L. Disztl, Csuhay, Horvath — 
Burcsa, Borsaayl, Wittmann, Va- 
dasz — Palkovtcs, Novath (mln. 
42 Gyenti) ; REAL MADRID : 
Miguel Angel — Chendo, Sanchis, 
Stielike, Camacho — San Joso, 
Gallego, Michel — Butraguena 
(mln. 79 Juanito), Santillans 
(mln. 86 Salguero), Valdano.

După meci, antrenorul Ferenc 
Kovacs (Videoton) a declarat : 
„După aspectul jocului nu pu
team clștiga... Oaspeții au jucat 
excelent. Sint mulțumit totuși 
că am ajuns tn finală". La rln- 
dul său, veteranul echipei ma
drilene. SantlHana, a spus: „Dacă 
am H jucat așa In campionat 
cuceream titlul. Ne-am revenit 
abia Ia urmă. Mă bucură că 
vom clștiga acest trofeu și poa
te „Cupa ligii Spaniei*  ta care 
ne așteaptă un meet greu cu 
C. F. Barcelona. Reintrarea lui 
Stielike a adus un nou avînt ta 
formația noastră..."

_____ Notă-----------

• IN C.E. DE JUNIORI. R. D. 
Germană — Suedia 2—1 (1—0) J 
Austria — Malta 3—0 (0—0).
• IN C.E. DE TINERET’: Aus

tria — Cipru 0—0. In clasamen
tul grupei (a 5-a) conduce O- 
Ianda cu 0 p, urmată de Un
garia cu 0 p. La 18 mai, joa 
decisiv : Ungaria — Olanda.
• MECIURI AMICALE. La Co

penhaga : Danemarca — B. D. 
Germană 4—1 (1—0). Au înscris Laudrup (2), Laurldsen, 
Berggren, respectiv Zâtzsche. 
Tottenham — Arsenal 3—2.
• SEMIFINALELE „Cupei. O- 

landel" : Wageningen — Hel- 
mond Sport (ambele din liga a 
doua) 1—1, F. C. Utrecht — 
Eindhoven 0—0. Partidele retur so 
vor jaoa la 21 mal.• JOC RESTANT tn campiona
tul K. F. Germania : Kaisers
lautern — Hamburg 1—1.
• ETAPA a doua din campio

natul Finlandei : Halca Valkea- 
kosld — Koparlt Pallotoverlt
2— 0, Kokkola P. V. — Ilves Tam
pere 2—1, K. U. Palloseura — 
J. IC. Helsinki 1—6 1, Kuusysl 
Lahti — T. P. Oulu 3—0, P. T. 
porii — P. S. Kemi 0—2, P. S. 
Rovaniemi — P. S. Turku 2—0. 
Clasament : 1—2. Halca Valkea-
koskl șl Kuusysi cite 4 p... 
10—12. Koparit pallotoverlt. Oulu 
șl Palloseura 0 p.
• JOCURI restante în campio

natul Angliei : Everton — West 
Ham 3—0 Chelsea — Luton
3— 0.

DE 181 DE
8—t constituie, fără discuția 

un rezultat. să zicem, liniști
tor atunci cind este vorba de 
meciuri eliminatorii, tur-re- 
tur. ața cum tint și cele din 
competițiile europene Inter- 
cluburi. Șl tn fond așa șl este, 
căci este greu de presupus ca 
o echipă tnfrtntă cu S—• 
poată reface, mai apoi, acest 
handicap. SI totuși... totuși, 
fotbalul n-ar mai fi fotbal, 
dacă faptele s-ar tntlmpta atu 
de simplu, tar povestea cv 
„mingea e rotundă" ar fl de
suetă 1 , ,Dlntr-o statistică a ziarului 
l'Egulpe aflăm că acest scor 
net. de 8—9. a fost consemnat 
de IM da ori tn meciurile 
din cadrul competițiilor euro
pene, de la crearea lor șl pind 
astăzi ; de a de ori tn 
„C.e.E". de 6S de ori tn 
„Cupa cupelor" șl de M de 
ori tn „eupa U.E.F.A.*.  tn 
majoritatea cazurilor 8—6 a 
fost hotărttor pentru califica
rea echipei care l-a realizat, 
dar au trlstat și 12 excepții, 
Intre care una, la timpul său. 
a făcut o mare bucurie nume
roșilor iubitori ai fotbalului 
din tara noastră.

tată ctteva dintre aceste 
„excepții*.  In 1959. ta preli
minariile „e.C.E.*,  KB Co
penhaga întrece, acasă. cu 8—9 
formația vest-germană Schal
ke 94. tn retur, Schalke reu
șește un scor de S—8 șl cum, 
ne vremea aceea, nu exista

ORI... 3-0!
prevederea ca la scor general 
egal să se țină seama de go
lurile marcate tn deplasare, 
s-a jucat un al treilea meci 
șt Schalke 94 a învins eu 3—1.
tn „Cupa cupelor*,  tn 1979. 

Anderlecht a dispus de CF 
Barcelona cu 3—9, apoi a 
pierdut cu același scor șt a 
fost eliminată, tn optimi, la 
„barajul penalty-urllor*.  In 
1981 (în 1116) Roma întrece cu 
3—9 ps CZ Jena, dar formația 
din R. O. Germană se revan
șează pe teren propriu. Șl 
cîștipd cu 
U.E.F.A.*.  - 
derlectit-ul.
eu 8—9 
optimi). 
tida de 
tn 1966 
franceză 
fortabîl. — - .. .- Argeș 'atunci Dlnamo) 
teștl. Scorul acesta a fost dat 
insă peste cap. pe stadionul 
din T rivale. pUeștenil faetna 
un joc admirabil șt ciștlglna 
eu 5—1 prin golurile înscrise 
de David. Dobrln. Turcan s> 
C. Radu — de două ori.

Miercuri seara, ta Szețieșfe- 
hervar. Real Madrid a eWmat 
partida cu Videoton. din „Cu
pa U.E.F.A*.  reatiztnd al wi- 
lea rezultat de 3—0! t-a 22 
se int'mple nare, ta Madrid 
o Inversare a situației ?

ns teren propriu, Ș>
cu (-0. In „Cupa 

anul acesta, tot Anul, după ce învinge 
pe Real Madrid (în 
pierde cu 6—1 porta Madrid. tn sflrșlt.

(In 1116) formația 
Toulouse clștigă con- 
cu 8—0, jocul CU FC. 

'atunci Dlnamo) Pî-

r. vil
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