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De azi, baschet de mare atracție în sala Floreasca

„GIGANȚII" IN LUPTĂ PENTRU TITLUL BALCANIC
• in reuniunea de debut 

ROMANIA — TURCIA
Pentru a șasea oară in isto

ria competiției, țara noastră 
găzduiește Campionatul balcanic 
de baschet masculin, competiție 
de mare interes, care reunește 
redutabila reprezentativă a Iu
goslaviei (cîștigătoare, de-a lun
gul anilor, de titluri olimpice, 
mondiale, europene), echipele 
Bulgariei și României (care — 
și ele — vor lua parte, între 5 
și 16 iunie, la grupa „A*  — 
de elită — a Campionatului eu
ropean), precum si cele ale 
Greciei și Turciei, creditate cu 
unele performanțe remarcabile. 
Neîndoielnic. întrecerile stîrnesc 
un mare interes, așa cum s-a 
petrecut de fiecare dată cînd 
meciurile Campionatului balca
nic au fost găzduite de sălile 
din țara noastră (sala Dinamo 
la ediția inaugurală, din anul 
1959. sala Floreasca în 1964, 1970 
și 1975 șl Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca în 1980) și cînd 
publicul a avut prilejul să ur
mărească dispute spectaculoase, 
echilibrate, multe din ele în
cheiate la diferente minime. In 
acest sens, menționăm că, la 
edițiile din anii 1959 și 1970, 
primele trei clasate au obținut 
același număr de puncte și au 
fost departajate doar de coșa- 
verajul direct. Referitor la pal-

maresul competiți
ei, menționăm că 
Iugoslavia a cuce
rit de 20 de ori 
titlul de campioa
nă, Bulgaria de 
patru ori. Grecia 
și Turcia cite o 
dată ; selecționata 
română a obținut 
cea mai bună cla
sare — locul 2 — 
în anii 1964, 1966, 
1968, 1975, 1977,
1978 și 1980. In a- 
nul 1984, la Ate
na, clasamentul a 
fost următorul : 1. 
Bulgaria, 2. Iu
goslavia, 3. Gre
cia, 4. România.

Baschet baliștii 
români pornesc 
întrecerea cu am
biția de a cuceri 
locul I, ceea ce le 
impune o compor
tare de nivel ridi
cat, care să creeze 
premise șl pentru 
o evoluție cores
punzătoare Ia
Campionatul

ÎN SPRIJINUL CAMPIONATULUI,
ÎN SPRIJINUL HANDBALULUI ROMÂNESC
# O privire asupra evoluției echipelor de dincolo da 
„podium” 0 Sistemul competițional are nevoie de sta
bilitate, iar echipele de participare la competițiile 
europene # Rolul important al tehnicienilor din cluburi

Ermurache (arunctnd la coș) contra Cemat t 
Da, dar numai la antrenamentul efectuat Iert 

dimineață in sala Floreasca.
Foto : Iorgu BĂNICĂ

„Dosarul*  celei de a 27-a e- 
diții a campionatului masculin 
de handbal este, desigur, foarte 
bogat Dincolo de „podiumul de 
premiere*  există echipe care — 
si ele — merită, dintr-un punct 
sau altul de vedere, atenția 
cronicarului. Dinamo București, 
altădată ani în șir campioană, 
contribuabilă la echipa naționa
lă. n-a părăsit curba descenden
tă. deși are un lot cu multe 
valori reale. La „roș-albi*,  opi
năm noi, există insă fisuri a- 
dind în monolitul pe care ar 
trebui să-1 formeze disciplina, 
sîrgulnța si dăruirea sportivilor, 
in coeziunea sufletească a aces
tora. Cel trei foști mari jucători, 
campioni mondiali ai handba
lului. Ghiță Lira, Valentin Sa- 
mungl și Cornel Penu, ar putea 
— unindu-si eforturile — să 
creeze climatul de muncă ne
cesar unei pregătiri la cel mai 
inalțl parametri, chiar dacă ar 
trebui să înceapă cu o operație 
de curățire a._ pădurii de uscă
turi. Clubul Dinamo nu poate 
să accepte o echipă de handbal 
de „plutonul doi*.  Iar handbalul 
românesc are nevoie — în ten
tativa sa de a recuceri supre
mația mondială — de suportul

solid al acestei formații, al a- 
cestul club de frunte.

Ar mai trebui să vorbim dea- 
pre Dinamo Brașov șl stabilita
tea sa tn „zona lipsită de griji*,  
despre Independența Cârpă# 
Mîrșa, care — spre lauda sa 
șl a antrenorului Olimpiu Sa- 
vu — și-a construit o forma
ție competitivă, despre reviri
mentul spectaculos al Științei 
Bacău, despre eforturile Încu
nunate de succes ale Construe- 
toculul Oradea și Universității 
Craiova, despre emoțiile Con
structorului Arad, despre atl- 
tea altele. Vom acorda însă 
întlietate unor probleme de in
teres general.

Sistemul de desfășurare a 
celei de a 27-a ediții a cam
pionatului (de fapt, cel firesc^ 
cu două tururi și etape săp- 
tăminale) și-a dovedit eficiența 
atit tn pregătirea echipelor, 
dt și In realizarea mijloacelor 
financiare ale cluburilor. Chiar 
dacă au mai fost înghesuite 
unele etape, juclndu-se uneori 
dumlnică-joi-duminică, între
cerea și-a păstrat caracterul

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

STEAUA A CÎȘTIGAT PENTRU A 10-a OARA 
„CUPA EEDERATIE1“ LA CĂLĂRIE

european.
Oaspeții au sosit luni seară 

(echipa Turciei, din rindul că-

reia se remarcă prestigioșii in
ternaționali E. Aydam — 174 
selecționări, E. Kunter — 144, 
S. Kodgit — 113, E. Turam — 
107) și în cursul zilei de ieri.

Dnpă partidele de rufibu de la constanta și Dala Marc

COMPETIȚIA ARE NEVOIE DE JOCURI „TARI"«... 
...dar în spiritul fair-play-ului

Impresionant este lotul Iugos
laviei. din care fac parte opt 
jucători de peste 2 metri.

Astăzi, reprezentativa Ro
mâniei susține un meci dificil 
(cum vor fi toate, de altfel) In

(Contlnuare la oag a 4-a)

In prezenta unui numeros 
public, la baza hipică din „Par
cul poporului*  din Craiova, s-a 
desfășurat cea de a 17-a edi
ție a „Cupei Federației*  la că
lărie, competiție la care au 
participat sportivi de la Stea
ua, Dinamo, Olimpia București, 
Agricola Tg. Mureș, C.S.M. Si
biu, A.S.A. Cluj-Napoca, C.S.M. 
Craiova, Petrolul Ploiești, tn 
urma celor patru probe din 
program, victoria a revenit for
mației Steaua, care a cîștigat 
pentru a 10-a oară trofeul.

REZULTATE TEHNICE: 
proba nr. 1 — cat ușoară : 1. 
AL Bozan (C.S.M. Sibiu) cu 
Radiana 0 p (37,6 s), 2. FI. 
Stoica (Steaua) cu Baltag 0 p 
(40.5 s), 3. Ov. Podaru (C.S.M. 
Craiova) cu Bizanț 0 p (41.7 s);

proba nr. 2 — „duble și triple*:  
L AL Bozan (C.SM. Sibiu) cu 
Radiana 0 p (56,2 s), 2. M. Fe- 
raru (Dinamo) cu Novac 0 P 
(58,4 s). X C. Vlad (Dinamo) 
cu Leneș 0 p (66,8) ; proba nr. 
3 — „alegeți traseul*  : 1. D. 
Velea (Steaua) cu Jan 40 p, 2. 
AL Bozan eu Radiana 38 p, X 
M. Neagu (Steaua) cu Fidelio 
36 p ; proba nr. 4 — echipe s 
1. Petrolul 11 p, 2. Steaua 12 p. 
3. Dinamo 16 p.

în urma punctajului acumu
lat, pe primele trei locuri în 
clasamentul general s-au si
tuat : 1. Steaua (FI. Stoica cu 
Vise, T. Pancă cu Vîrcolac. M. 
Neagu cu Fidelio. D. Velea cu 
Ginger) 284 p, 2. C.S.M. Sibiu 
278 p, 3. Dlnamo 270 o. (T. 
COSTIN — coresp >a atacat, aceea care a realizat 

un scor favorabil și la eseuri: 
2—0. • „Doar dacă vom prae-

• Meciul dintre Farul și Di
namo a fost unul dintre cele 
mai tari jocuri care s-au văzut

Patru dintre ..actorii" meciului Farul — Dlnamo (13—U) ; cu balonul 
Gh. Ion (Dlnamo) susținut de colegul său E. Stoica, In urmărirea 
lor constdnțenii E. Necula fi FL Opriș. Foto : Aurel D. NEAGU
la noi tn ultimul timp, plin de 
angajament fizic și de... tem
perament, de dăruire. Așa am 
dori să fie cit mai multe din
tre partidele din campionatul 
național. A cîștigat (13—12) — 
cum am mal spus In cronica 
meciului — firesc echipa care

tiea un asemenea joc energie, 
specific 
rugby. 
Franța.
eum se

școlii românești 
vom Învinge din 
Anglia. Ați văzut 
joacă rugbyul de

de 
nou 

doar 
înalt

(Continuare In vag 2—3)

Astăzi, etapa a 29-a a Diviziei „A"

DINAMO STEAUA,
DERBYUL... DERBYURILOR FOTBALULUI NOSTRU!

duminică, 
dornice să

£ Buzoienii, in fața ...semiperformerilor de 
jucătorii orădeni • La Slatina, combatante 
recupereze terenul pierdut 9 F.C.M. Brașov 
pată să nu comită nici o inexactitate O In Dealul 
Copoului sosește Corvinul, una dintre „premiantele*  
etapei precedente • Două formații lipsite de griji în 
deschiderea cuplajului bucureștean £ La Baia Mare, 
una dintre partidele cele mai „tari*  ale etapei 9 Jiul 
primește vizita unei echipe renăscute: S.C. Bacău 9 Di
namo și Steaua (marele derbyl), pentru a 74-a oară 
față in față 9 Craiovenii 
in dispută cu o formație in 
revenire : F.C. Argeș.

- preocu-

PREGĂTIREA ÎN PRIPĂ, LIPSA DE DECIZIE [și orientare] 
A FEDERAȚIEI-CAUZE ALE INSUCCESULUI GIMNASTELOR I

NOASTRE LA C. E. DE LA HELSINKI! i
Duminică seara, in Palatul 

de gheață din Helsinki, s-a în
cheiat cea de a XV-a ediție a 
Campionatelor europene de 
gimnastică feminină. Acum, 
după ce competiția a rămas în 
urmă, vom încerca să analizăm 
— și să explicăm totodată — 
cauzele care au dus la slaba 
recoltă de medalii cucerite de 
sportivele noastre. După cum 
se știe. Ecaterina Szabo a ob
ținut medalia de argint la să
rituri. iar Daniela Silivaș s-a 
clasat pe locul trei la sol. Ia-

tă un bilanț mult prea sărac 
față de ceea ce se aștepta de 
la gimnastele noastre la aceas
tă ediție a intrecerii, după ce 
ani la rlnd sportivele române 
au dominat cu autoritate com
petiția.

Vom Începe prin a arăta că 
nominalizarea sportivelor pen
tru C.E. a fost făcută mult 
prea tîrziu, conducerea federa
ției hotărînd gimnastele parti
cipante doar cu o săptămină 
(!?!) Înaintea startului de la 
Helsinki si după campionatele

noastre internaționale, la Care 
valoarea sportivelor du peste 
hotare nu le-a dat posibilitatea 
unei verificări adecvate. Eca- 
terlna Szabo, cîștigătoare a 
internaționalelor (împreună cu 
Daniela Silivaș), a Început tlr- 
ziu pregătirea pentru CJL, 
deoarece — ușa cum ne-au 
spus antrenorii lotului nostru. 
Adrian Goreac si Maria Cos-

Paul IOVAN

I
(Continuata In paj. ■ 4-a)

CLASAMENfut
1. STEAUA 28 21 5 2 52-16 47
2. Dlnamo 28 17 9 2 50-26 43
3. Sp. stud. 28 17 7 4 58-22 41
4. Univ. Cv. 28 14 5 9 52-38 33
5. Corvinul 28 13 2 13 15-42 28
6. Gloria Bz. 28 10 8 10 11-13 28
1, A.S.A. Tg.M 28 10 7 11 22-25 27
8. „Poli“ Tim 28 10 7 11 27-11 27
9. Rapid 28 9 8 11 T2-33 26

10. F.C Bihot 28 11 4 13 32-36 26
11. F.C. Olt 28 11 4 13 28 38 26
12. F.C. Argeș 28 9 6 13 37-32 24
13. F.C.M. Bv. 28 10 3 14 28 36 24
14. Jiul 28 Î0 4 14 iO-45 24
15. F.C. Baia M 28 9 4 15 24-29 22
16. S.C. Bacău 28 8 5 15 27-33 21
17. Chimia 28 8 5 15 >2-47 n
18. Polit. Iași 28 4 8 16 23-52 16

Șl ARBITRil AWWW

- F.C. BIHOR
PROGRAMUL

GLORIA
Vișin eseu (ambii Buc.), N. Dinescu (Rm. Vllcea)

F.C. OLT - „POLI" TIMIȘOARA
Fl. Popescu (Pi.)

Buzău :
R. Matei : Gh.
Slatina :
M. Constantinescu; M. Lăzărescu (ambii Buc.)
Brașov: F.C.M. - A.S.A. TG. MUREȘ

Cr. Teodorescu (Bz.); Ș. Necșulescu (T-viște), T. Chelu (Giurgiu) 
lași : POLITEHNICA - CORVINUL

V. Curt (Medg.); Gh. Constantin (Rm. V.). M. Georgescu (C-ța) 
București : SPORTUL STUD. - RAPID
L Crâciunescu (Rm. V.) ; I. Velea (Cv.), C. Gheorghe 

(Stadionul „23 August", ora 16,15)
Baia Mare : FOTBAL CLUB - CHIMIA RM

L Igna (Tim.) ; I. Tărcan (Reghin). D. Vltran
Petroșani: JIUL - S.C. BACĂU
A. Gheorghe (P. Neamț); M. Axente (Ad.). V. Tltorov (Dr. Tr. Sev„ 
București : DINAMO - STEAUA
Ad. Porumbolu (Vs.) : G. lonescu. 14. Ntculescu (ambii Buc.: 

(Stadionul „23 August", ora 18,15)
Craiova: UNIVERSITATEA - F.C. ARGEȘ

Bl Buci uman; I. Ferenczl (ambii TLm.), Gr. Macavel (Deva)
■■ excepția tntllnirilor din Capital*,  celelalte partide vor tn- 

eepo la ora 17,»

(Suceava:

V?ICEA 
(Arad]

I

I

L



IRINA SPÎRLEA (tenis)
Abia absolvise 

cursurile... grădini
ței tind, tot plim- 
bindu-se cu părin
ți) prin parcurile 
bucureștene. fetița 
a văzut un copil 
Unind in mină o 
rachetă de tenis. 
Nu prea $tia la ce 
poate fi bună, dar 
i-a plăcut, și atunci 
l-a cerut tatălui ei 
«4-1 cumpere una. 
Nu i-a epui pe 
nume, nici nu știa 
că se numește ra
chetă Dar tatălui 
— nimeni altul 
detit medaliatul 
cu bronz la C.M. 
de pentatlon. Du
mitru Spirlea — 
l-a suria ideea și a 
zimbit fericit: de 
mult aștepta acest 
moment, momentul 
opțiunii pentru on 
aport aau altul. 
Opțiunea pentru 
«port trebuia să 
vină 1 A hiat-o de 
mină, au mers 
la chibul Dinamo 
București. Și Irina 
a Îndrăgit repede

dreptunghiul de 
zgură. Incet-încet 
tenisul a subju
gat-o Acum are 
11 ani, iar numele 
nu-i lipsește de pe 
tablourile nici unui 
concurs de copii. 
După trei ani de 
tenis — primul 
antrenor fiindu-i 
Constantin Cos-

gi-a procurat abo
nament pentru... 
finale, eiștigind 
turneu după tur
neu. Antrenorul A- 
texe Bardan, cu 
aceiași ochi cu ca
re a .văzut-o*  și 
pe Diane Sama agi. 
spre pildă, ne spu
nea despre Irina 
Spirlea: .Are a

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 15 
mal, va avea loc In București, 
in sala clubului din rtr. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
16,30. Numerele câștigătoare tot 
fi radiodifuzate după cum ur
mează : la ora 19 pe programul 
H, la ora 23 pe programul L 
precum și a doua zi, tot pe pro
gramul I, la ora 8,55.
• Inrormăm participanțll cS 

ASTAZI șl MUNE slut ultimele 
zile pentru procurarea bHetelor 
la tragerea obișnuită LOTO de 
vineri 17 mai. Jurați netafirzlat 
numerele dv. preferate 1
• Duminică 19 mal se organ 1- 

zează o nouă tragere MULTIPLA 
LOTO, la care partlclpanților U 
se oferă șanse sporite In obțtne- 
rea de autoturisme .DACIA 
1300", importante sume de bani, 
precum și excursii tn R. D. Ger
mană. Se efectuează I extrageri 
(„legate*, două cile două), in 
două faze, cu un total de 72 de 
numere. Se acordă ctștigurt «1 
pentru 3 numere din 18 extrase. 
Variantele de 25 lei pot obține 
etștiguri cumulate la ambele faze.

Procurațl-v* din timp bfietete

mare așurinț*  in 
joc, m mișcă și lo
vește mingea eu na
turalețe. Are spon
taneitate și perso- 
■alîtate, ii place 
tenisul, are un fi
zic excelent pentru 
acest sport*.

Am văzut-o, la 
rindu-ne. de multe

Campionatul național de tenis de masă — juniori (echipe)

NUMEROASE
TG. MUREȘ, 14 (prin telefon). 

Campionatul national de tenis de 
mas* * pe echipe pentru Juniori 
oonttauă ta Sala sporturilor <Ua 
toeaMtate. nota dominanța repre- 
aenttod-o Îmbucurător, oombatl- 
vttatea M dorința de afirmare 
apeelfice viratei. Pe măsură ce 
trece timpul ae crista tiara *ă  pa
serea că spre deosebire de alte 
ediții, locul băieților este call ta
ils superior. Este adevărat că cel 
mal mulțl dintre el stnt in pra
gul senloratului, tar majoritatea 
tetelor stat sadele, dar este evi
dent că pregătirea pe ansamblu 
a băieților este mal bună dedt 
eea a fetelor. Competiția este a- 
tractivă șl interesantă, oferind 
numeroase partide vtu disputate, 
cai schimburi lungi de mingi, cu 
joc variat, cum au fost cele din
tre Cr. Tiugan (Universitatea 
Craiova I) jt A. Dărăban (Eter
nii Oradea), sau C. Creangă (Sti
cla C.S.S. Bistrița) șl 2. ZoKan

IN SPRIJINUL HANDBALULUI ROMANESC
(Urmare din pag. I)

d normal. în loc de 2—3000 
de spectatori la 6 partide (în 
cazul turneelor în orașele neu
tre) s-au înregistrat 3—4000 ia 
un singur meci, numărul celor 
care urmăresc campionatul de 
handbal crescînd de 6—7 sau 
chiar de 8 ori. Este un stimu
lent moral și material pentru 
echipe și cluburi, o satisfac
ție — de care trebuie ținut 
seama — a centrelor care au 
echipe în Divizia „A*.  Fede
rația preconizează însă din 
nou schimbarea sistemului. 
Motivația — spațiu pentru pre
gătirea „naționalei*  — este in
suficientă pentru a crea atltea 
neajunsuri marii majorități ■ 
echipelor divizionare. Sintem de 
părere că responsabilitatea pre
gătirii „tricolorilor*  trebuie să 
apese în primul rind pe ume
rii antrenorilor de la cluburi. 
Ei au insă nevoie de timp și de 
un sistem competițional stabil 
precum și de indicații elare a- 
supra necesităților echipei na
ționale. Nu un antrenor sau doi 
de la lot. fac o echipă națio

ADMiMSÎRATIA Of STAT LOTO-PmOSPORT IMfORMTAZÂ

ori jucînd. Bunele 
lovituri de stingă și 
de dreapta — 
deocamdată le în
trebuințează de pe 
fundul terenului — 
sint principalele 
,arme“ ale succe
selor în concursuri. 
Vine si la fileu, 
iar tind o tace fo
losește cu succes 
voleul. Calități ca
re au adus-o în ve
derile antrenorilor 
lotului de perspec
tivă !

Această fetiță 
înaltă, subțire, dar 
cu forță in lovi
turi care acoperă 
terenul cu o ușu
rință de invidiat, 
născută in Bucu
rești la 26 martie 
1974 (elevă In cla
sa a V-a D a Sco
lii generale nr. 3 
din Capitală), poa
te deveni o bună 
tenismană. Deo
camdată este cu a- 
devărat o speranță. 
DEOCAMDATĂ'....

Ion GAVRILESCU

PARTIDE VIU
(C.S.M. Cluj-Napoca II). Deocam
dată sint neînvinse formațiile 
Universitatea I Craiova (victorii 
numai cu 5—0), înfrățirea Tg. 
Mureș, C.S.M. I Cluj-Napoca — 
masculin, Juventus MILMC-IMGB, 
CJ.S. Slatina șl C.S.S. Metalul 
Hm. Vtlcea. Spartac C.S.S. 1 
București și C.S.M. Cluj-Napoca 
— feminin.

REZULTATE TEHNICE : mas
culin, seria I : Știința C.S.S. 1 
UPIPS constanța — Universita
tea n 5—1. înfrățirea — Pionie
rul Craiova 5—2. Știința — Eter
nii 5—2, Universitatea I — Uni
versitatea n 5—0, Pionierul —
C.S.M.  m Cluj-Napoca 5—0, Uni
versitatea n — Pionierul 5—S. 
Universitatea I — Eternlt 5—0 
înfrățirea — C.S.M. ni 5—1 ; 
seria a II-a : Stirom C.S.S. 2 
București — Sticla C.S.S. Bistrița 
5—S, C.S.M. I — C.S.S. Rovine 
5—0, C.S.M. n — Spartac C.S.Ș.

nală valoroasă, ci întreaga fa
milie a tehnicienilor care lu
crează la formațiile divizionare. 
Să le dăm, deci, credit.

O a doua problemă o consti
tuie participarea echipelor noas
tre de club la competițiile eu
ropene. După cum se știe, s-a 
impămîntenit un sistem pe ca- 
re-1 considerăm lipsit de efi
ciență (ca să nu spunem mai 
mult) : în anii dinaintea cam
pionatelor mondiale și a Jocu
rilor Olimpice nu înscriem echi
pe in întrecerile continentale. 
Așadar, un an participăm, un 
an nu. Tot în ideea întăririi 
formațiilor divizionare, a creș
terii omogenității lor, a stimu
lării jucătorilor, tehnicienilor și 
cluburilor, credem eă este ne
cesar ca F.R.H„ să Înscrie an 
de an echipele masculine și fe
minine in Cupa campionilor eu
ropeni, Cupa cupelor și Cupa 
LH.F. Participarea la aceste 
competiții nu va deranja pre
gătirile reprezentativei țării 
(mai ales in cazul In care ta
berele de pregătire nu se vor 
întinde pe o perioadă mare de 
timp), ci va contribui la mări-

ou numerele alese de dv. 1
• Pentru participant!! la con

cursurile Pronosport publicăm 
mal jos programul etape! din 19 
mal : 1- F.C. Argeș — Sportul 
studențesc ; i. Chimia Rm. Vtlcea
— Universitatea Craiova ; 3. 
steaua — F.C. OR ; 4. PoH Ti
mișoara — Gloria Buzău ; 5. 
Como — Milan ; 5. Cremonese — 
Udinese ; 7. Lazio — Juventus ; 
5. Napoli — Florentina ; 9. Samp- 
dorla — Atalanta ; 10. Torino — 
Roma ; n. Verona — AveUlno ; 
12. Cesena — Pisa ; 13. Perugia
— Lecce.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 MAI : 
cat 1 (13 rezultate): 3 variante 
23% — autoturisme „Dacia 1300*;  
cat 3 (12 rezultate) 7 variante 
100*/.  a 8.979 lei șl 125 varian
ta 25% a 2.245 lei ; cat 3 dl 
rezultate): 45 variante 100% a 
1343 lei și 1.M2 varianta a
311 lei. Report la categoria 1 s 
18.974 lei. Autoturismele „Dacia 
1300*  de la categoria 1 an re
venit partlcipanților Molse Vlaj 
din Curtlci, jud. Arad, ștefan 
Szabo din Ploiești și Ion Vasi- 
leacu din Bușteni.

DEBUTUL CAMPIONATULUI NATIONAL
Dornici de oaspeți, grijulii 

eu cei care nu dispun de ma
șini „tot-teren". organizatorii 
primei etape a campionatului 
național de autocros (A.S. Mus
celul și I.A. ARO Cîmpulung 
Muscel), desfășurată duminică, 
pe platoul Gruiu, au ales un 
traseu mai ,blind", pe care să 
poată concura și autoturismele 
Dacia și Oltcit. Din păcate, 
printre cele 29 de mașini con
curente aliniate la starturile 
manșelor nu au fost decît trei 
Dacii — dar nu ale I.A. Pi
tești — și nici un Oltcit. echi
pă care, nu știm de ce. a în
ceput sezonul competitions) 
cu... regretabile absente. Ce a 
relevat această primă etapă, a 
primului campionat national 
de autocros 7

In primul rind. saltul calita
tiv făcut de pDotii de la ARO

BOXERII JUNIORI

„ȘEFII DE
Dup*  un maraton pugilistic de 

o săptămină, desfășurat la Bu
zău. cei mal tineri boxeri din 
țar*  și-au desemnat ..șefii de 
generație*  atit In Campionatul 
individual de juniori I din ca
drul „Daciadei*,  cit și in Con
cursul republican individual de 
juniori II. Iată, in ordinea cate
goriilor. rezultatele galelor finale.

Juniori I: A. Amzer (Timpuri 
noi București) b.p. M. Pcpa

DISPUTATE
1 București 5—0, Universitatea I 
— C.S.M. HI 5—0, Rovine — Sti
cla 5—4 Voința Satu Mare — 
Spartac 5—2 C.S.M. I — C.S.M. n 
5—1. C.S.M. I — voința 5—0, Stl
rom — Rovine 5—0, C.S.M. n — 
Sticla 5—2 ; feminin, seria I : 
C.S.S. Metalul Rm. Viloea — U- 
nlrea Tricolor București 5—J, în
frățirea — C.S. Arad 5—5, Juven
tus — Constructorul Tg. Mureș 
5—0, C.S.S. Slatina — Unirea Tri
color 5—2, Juventus — C.S. Arad 
5—0, Metalul I — C.S. Arad 5—5, 
C.S.S. Slatina — Constructorul 
5—5, Metalul I — Constructorul 
5—1 ; seria a n-a : Spartao — 
Știința 5—1 Stirom — Metalul n 
5—1, C.S.M. — C.S.M, Buzău 5—2, 
Rovine — C.S.M. Buzău 5—4, 
C.S.M. — Știința 5—1, Spartac — 
Metalul n 5—1, Șiința — Rovine 
5—1, C.S.M. — Metalul n 5—0, 
Spartac — Stirom 5—3.

Mircea COSTEA

rea bazei de selecție pentru 
„națională" cu jucători rodați in 
dispute aprige.

Stabilitatea sistemului compe- 
tițional și participarea perma
nentă a echipelor de club în 
competițiile europene au format 
temele unor discuții și în șe
dința anuală a Comitetului fe
deral. Tehnicieni cu experiență, 
cu contribuție evidentă la dez
voltarea handbalului românesc 
și animați de dorința «fermă de 
a-i sprijini în continuare as
censiunea, au opinat pentru în
lăturarea tuturor piedicilor ta 
calea realizării acestor dezide
rate

Sigur, respectul nostru pentru

DUPĂ DERBYURILE DE RUGBY
(Urmare din nag. 1)

nivel, ta Turneul celor 5 na
țiuni- — ne spunea, PE BUNA 
DREPTATE, după med cei 
mai vechi internațional român 
In activitate, constănțeanul Gh. 
Dumitru. Foarte adevărat, rug- 
by-ul nu-i un joc de— salon. 
Numai că pentru un asemenea 
stil — care ne-a consacrat pe 
plan mondial și ne-a făcut fai
ma — stat necesari ta teren 
15 atleți puternici, iuți, tade- 
mînateci, perfect orientați și 
buni cunoscători ai jocului • 
„Să jucăm tare, dar corect*  — 
le place adesea să spună Îna
inte de med rugbyștilor fran
cezi, antrenorul lor, fostul 
bine cunoscut — internațional 
Jacques Fouroux. Se Înțelege 
de aid că admițînd un „joc 
tare*  sint respinse ta același 
timp incorectitudinile, brutali
tățile. Au fost dțiva jucători 
care duminică, la Constanta, au 
depășit limitele admisibilului, 
practictad un joc dur. Era 
greu de văzut din tribună ta 
Încleștarea grămezilor spontane 
și ordonate toate „loviturile 
tub centură*.  Dar nu putem 
să nu-1 semnalăm Comisiei de 
disciplină pe FL Ioniță, de 
pijdA pilierul constănțean, care 
— împins ta joc de vizavlul 
său Bucan — a găsit eu cale 
să se „răzbune*  eăJclndu-și ta 
cîteva rtaduri adversaruL I-au 
urmat exemplul și alțl coechi
pieri, Iar dinamoviștH nu au 
rămas prea mult datori (Mar-

care cu numai cițiva ani în 
urmă cu ocazia concursurilor 
de autocros, vădeau timiditate 
și consecința ei stîngăcia. Pi
lot) ca Valentin Zamfirescu și 
Costel Lungu sint acum, po
sesorii unei tehnici remarca
bile, ei reușind să „pună" ma
șinile exact acolo unde trebuie. 
De reținut și buna pregătire 
a mașinilor — mai ales a au
toturismelor ARO 10 — deve
nite acum competitive fată de 
Dacii la crosuri și în raliuri. 
S-a evidențiat totodată utilita
tea acestor genuri de compe
tiții pentru testarea de soluții 
tehnice, a fiabilității unor sub- 
ansamble. autocrosul recent 
dînd prilejul tehnicienilor să 
noteze observații Importante 
pentru secțiile de producție. în 
fine, notăm succesul de public 
al competiției numărul mare

ȘI-AU DESEMNAT 

GENERAȚIE"
(Autobuzul București), M. Tudo- 
rlu (Voința Brăila) b.p. N. Iancu 
(Voința București), R. Mlndruță 
(Feroviarul Buzău) b.p. L La- 
vrente (Voința Măcin), D. Măe- 
ran (Metalul Bistrița) b.p. M. 
Dumitrescu (Dinamo), G. Gogol 
(C.S.M. Iași) b.p. M. Tivădar 
(CJ.L Sighet), Iorgu Ca ram an 
(Feroviarul Buzău) b.p. L Pal 
(S.C. Bacău). M. Roman (CF.R. 
Timișoara) b.abJ L Covaci (Cri- 
Șul Oradea). M. Ștefănescu (ASA 
Buzău) b.p. Ionel Caraman (B.C. 
Brăila). D. Beșliu (Steaua) b.ab 2
C. Băltățescu (Dunărea Galați), 
V. Damian (Farul) b.ab.l M. 
Agafiței (U.M. Timișoara), L 
Corbu (PAL Fălticeni) b.p. M. 
Alexandru (U.M. Timișoara). I. 
Comorașu (Steaua) b.ab.2 D. 
Iancu (Constructorul Craiova).

Juniori II: N. Alluță (Spartac 
București) b.p. T. Ene (IRA Cra
iova), V. Dumitru (Dinamo) b.p.
D. Sulițan (CFR Timișoara), D. 
Dună (Locomotiva București) 
b.p. L Antonie (C.S.M. Craiova), 
FL Pană (Progresul Brăila) b.p. 
P. Balaurolu (CSM Reșița), F. 
Vaștac (Metalul Bocșa) b.p. G. 
Molse (Voința Făurei), M. Leu 
(Metalul Hunedoara) b.p. L. 
Dani (Automecanlca Mediaș), V. 
Niculescu (Olimpia București) 
b.p, P. Buliga (CFR Timișoara), 
N. Safta (Metalul București) b.p. 
D. Mlhalache (Feroviarul Bu
zău), E. Dumitru (IMG Bucu
rești) b.p. M. Ardelean (CSM 
Borzești), G. Munteanu (Meta
lul Tg. Mureș) b.p. L Nedelco- 
vid (IR A Craiova), FL Llștea 
(CSM Craiova) b.ab.l L Volnea 
(Dacii Slobozia), L Drăghid (Li
toral Mangalia) b.p. V. Anghel 
(Voința Giurgiu).

biroul federal, alcătuit din per
sonalități ale handbalului, este 
real și pe deplin întemeiat. So
cotim că forul diriguitor al 
handbalului românesc are da
toria să formeze o comisie care 
să se ocupe de aceste proble
me importante și să-i prezinte 
ta timp util concluziile. Țlnlnd 
seama de interesele reprezentă
rii la cel mai înalt nivel ta 
marile întreceri, de opiniile con
ducătorilor de cluburi, ale teh
nicienilor, comisia poate formu
la concluzii pertinente, intr-a
devăr în sprijinul redobindirii 
valorii pe care echipele noastre 
naționale au avut-o tind do
minau lumea handbalului.

ghescu, printre alții). Așa se 
face că unii dintre internațio
nalii din teren au suferit trau
matisme mai mult sau mai pu
țin grave (Bucan, Dumitru, V. 
Ion, E. Stoica. Gh. Ion ș.a.). 
Trebuie intervenit energic pen
tru curmarea din rădăcini a 
unor asemenea năravuri stră
ine de spiritul rugbyulul. • 
Excelent jocul celor doi frați 
Constantin (ambii 1,97—1,98 m), 
cei zece ani diferență — Florin 
(37 ani), Ștefan (27) nesimțin- 
du-se nici o clipă, ambii fiind 
„pe toate fazele", ta stilul lor 
mereu elegant, de un exem

plar fair-play. Ded, se poate 
și așa... 9 Dinamoviștii au 
resimțit din plin lipsa din te
ren a neobositului lider al 
înaintării Gh. Dărăban, jucător 
cu o putere de sacrifidu și 
dăruire exemplare. 9 în în
cheiere, titeva cuvinte despre 
arbitrajul lui M. Gavrlci (con
troversat), care — prin acor
darea, ta ultimul minut de joc 
a unei l.p. tn favoarea gazde
lor — a „fixat" rezultatul fi
nal. Iată ce a consemnat el ta 
foaia de arbitraj : „în min. 
79, Fetre Ion (n.r. fundașul di- 
namovist) a șutat balonul In
tenționat și l-a lovit pe Jude
cătorul de margine (ing. M.. 
Vătui) ; menționez eă jocul 
era oprit ta momentul tn care 
s-a intîmplat incidentul*.  A 
dat, ta consecință, o lovitură 
de pedeapsă care s-a dovedit 
decisivă. De altfel, lovirea in
tenționată a balonului în scopul

Df UilOCRdS
de speclaion tună o orobă in 
acest sens.

Ce putem reproșa, insă, ofi
cialilor 7 O orimă obiecție este 
făptui că nu au amînat manșa 
Daciilor care au concurat pe 
ploaie pe noroi deci, fapt ce 
le-a scos din cursa pentru 
Șocurile fruntașe (neavînd du
blă tracțiune nu au putut 
urca panta cea mai grea a tra
seului) Apoi au. admis con
tinuarea cursei de către ma
șini cu defecțiuni (vezi cazul 
autoturismelor cărora nu li se 
mai închideau ușile). Și. în 
fine, faptul că au acordat o 
diplomă de spectaculozitate 
concurentului Aurel Chivu 
pentru că s-a răsturnat (fără 
nici o urmare !). Răsturnarea 
este consecința unei manevre 
greșite, așa că...

CLASAMENT GENERAL : 1. 
Marian Moiceanu (ARO 244) 
11:05.8. 2. Nicolae Boeru (ARO 
240) 11:16.8. 3. Valentin Zam
firescu (ARO 10.0) 12:00,9. 4.
Costel Lungu (ARO 10.0) 
13:12,3 - toți de la I.A. ARO. 
CÎȘTIGATORII LA CLASE : 
DACIA : Cristian Ghițescu 
(A.C.R. Argeș) 16:05,4 ; CLASA 
1600—3500 CMC : Marian Moi- 
eeanu: CLASA 1300—1600 CMC: 
Valentin Zamfirescu ; AUTO
CAMIOANE : Vasile Popa
(Steagul roșu Brașov) 15:03,1.

Alex. SOLOMONESCU
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întrecerile de dirt-tra

PE STADIONUL MUNICIP
CURSE DE MARE ATRACȚIE Șl R

Campionatul republican de 
dirt-track pe echipe a debu
tat duminică, la Brăila, sub 
cele mai bune auspicii : vre
me splendidă, pistă pregătită 
excelent pentru concurs, re
cord de spectatori (aproape 
10 000). iar majoritatea alergă
torilor în vervă deosebită, au 
furnizat întreceri aplaudate la 
„scenă deschisă". Au fost man
șe cu sosiri în același timp, cu 
spectaculoase schimburi de 
locuri pe ultima linie dreaptă, 
cu mulți piloți „umăr la umăr" 
ta turnante, cu favoriți care, 
din invingători... siguri, s-au 
văzut depășiți de tineri dor
nici de afirmare.

Echipa clubului sportiv Stea
ua .deși a avut două rateuri 
(S. Postolache — de altfel 
foarte combativ duminică — și
E. Botezata au căzut, provo- 
cînd oprirea cursei, reluată 
fără ei) s-a detașat clar. li
derul său, I. Pavel, net supe
rior. totalizînd maximum de 
puncte — 12. Avind ta forma
ție alergători valoroși și de 
forțe sensibil egale, maestrul 
emerit al sportului, Gh. Voîcu- 
lescu a rulat întregul lot ste- 
liștii remareîndu-se aproape in 
fiecare manșă.

Pentru celelalte locuri pe 
podium s-au angajat tatr-o pa
sionantă luptă reprezentanții 
secțiilor Metalul București 
(antrenor — Gh. Sora, meca
nic — Gh. Dumitru) și I.P.A. 
Sibiu (N, Riureanu — V. 
Ceica), care au avut ca prin
cipali realizatori pe M. Gheor- 

ghe 
bu

rulu 
pun, 
reșt, 
moți 
tiat 
neș 
Gh.
4 și 
C.S.

bii : 
rean 
Sibii
5
toSI
tanți 
Petn 
Bras

împiedicării jucării lui rapide 
(face parte din așa-zisul „anti- 

joc“) era, oricum — conform 
regulamentului — sancționabilă 
cu o lovitură de pedeapsă !

Dimitrie CALLIMACHI
9 N-am anticipat greșit. 

Meciul Știința CEMIN Baia 
Mare — Steaua a avut toate 
atuurile unui derby, ta pofida 
distanței (in clasament) dintre 

cele două formații. Dar a fost 
și un derby al... ratărilor. Am
bele echipe au trecut pe lingă 
același număr de situații favo
rabile de fructificare. Studenții 
prin Cantea (min. 1 drop) ; 
Bneșa (min. 29, 35 și 40 l.p. — 
cea mai clară, chiar pe Unia 
mediană a buturilor!). Pascale 
și Osiac (în min. 44 și 69 , cite 
un eseu). De cealaltă parte, 
Steaua a ratat prin D. Alexan
dru (min. 7 l.p), Codoi (min. 
11 drop, min. 23 și 27 l.p.), C. 
Florea (min. 20) și Murariu 
fmin. 67) — eseuri. 9 Steaua 
a avut în fată un adversar ex
trem de tenace, cu prinzătorl 
imbatabili, cu un pachet de 
înaintași puternici (+120 kg.) 
în fata unor Indisponibilități
— Hodorcă, L. Constantin, Câi- 
naru, D. Alexandru-Rădulescu
— antrenorii oaspeților, T. Ră- 
dulescu și R. Durbac, au re
curs la improvizații : Muntea
nu a trecut flanker, Giucăl a 
Jucat în linia a 2-a. în plus, 
act de mare curaj, pe post de 
pilier a fost utilizat un cvasi 
debutant, tânărul Simonca (19 
ani), care a fost, însă, „um
bra" lui... Csoma ! 9 N-am în
țeles „strategia" antrenorului 
FL Popovici, care l-a Introdus
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Campionatul Diviziei „A“ se 
grăbește ! Pentru a oferi tri
colorilor timpul necesar pre
gătirii meciului cu Finlanda, 
din preliminariile C.M.. In 
două săptămîni. echipele din 
primul eșalon vor disputa pa
tru etape. Va fi, eu siguranță, 
un test sever, pe care 11 vor 

mai bine pregătiți, 
capitolul Bzic.

s-au stins ecourile 
a 23-a. eu victoria 

asupra liderului și

CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN, 
CU UN MARE DERBY ÎN VEDETĂ!
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1 359-118
1 232- 99
3 309-105 
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/ 54-151 
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B 128-156
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absolvi cei 
mai ales la

Nici nu 
după etapa 
Corvinului___
cu marea surpriză de la Ba
cău, și astăzi, jucătorii și Iubi
torii fotbalului vor reveni pe 
stadioane pentru meciurile eta
pei a 29-a. în programul de 
azi. din nou meciuri interesan
te cu implicați așteptate la cei 
doi „poli“ ai clasamentului, 
ceea ce sporește cota de inte
res. în zona „fierbinte*,  unde 
se zbat, de la locul 12 in jos. 
F.C. Argeș (ce mare e punctul 
luat de piteșteni la Tg. Mureș), 
F.C.M. Brașov. Jiul. F.C. Baia 
Mare. S.C. Baeău. Chimia (Po
litehnica Iași nu mai are acum 
emoții), sint cîteva meciuri de 
mare importanță: F.C.M. Bra
șov — A.S.A.. F.C. Baia Mare 
— Chimia, Jinî — S.C. Baeău 
(revelația etapei de duminjeă) 
și chiar Univ. Craiova — 
Argeș.

Dar etapa de azi aduce 
rampă, pe cel mai mare 
dion al tării, .33 August*. ___
patru echipe din Capitală, in
tr-un nou și atit de așteptai

F.C.

U 
ita- 
eele

cuplaj interbucureștean. Da. 
cuplajul de azi are ceva 
parte, pentru că ae vor afla 
față în față, la un adevărat 
examen al adevărului, protago
nistele acestei ediții de cam
pionat, Steaua, lider autoritar 
Ia această oră, șl actuala deți
nătoare a titlului. Dinatna. 
Meciurile lor directe au fost 
întotdeauna interesante. t-«u 
ridicat de atitea ori la cote 
valorice de nivel continental 
indiferent de pozițiile din cla
sament. Dar azi e eu totul alt
ceva, se intilnesc primele două 
clasate, intr-un meci de „tri
plă*  pentru pronosport: ști In 
care o victorie a Stelei sau un 
egal pot lămuri In mod deci
siv problema titlului, după cum 
un succes al dinamoviștilor 
poate încurca și mai mult 
lucrurile. Interesantul „dialog 
de la distanță*  — de pinâ a- 
cum — dintre cele două echipe 
a ajuns azi la cota cea mai 
înaltă, mai ales — ce coinci
dență !? — că ambele echipe 
▼in dupi_ Infringer:, lovite In 
orgoliu, ri CU marea dorință de 
reabilitare in fata suporterilor 
lor. Așteptăm • dispută spor 
Ut» de înaltă ținută, pe mă 
sera numeler eelor deuă echi
pe, un meci care să se dispute 

intr-un climat de deplină 
sportivitate ai ta care, cu ade
vărat. cei mai txmi să cîștige I

II m M6CU8 IHlKf MTIUR II .
Derby-ul seriei 1 a Diviziei „B*,  

disputat duminică dimineață pe 
stadionul Dunărea dla Galați. a 
fost clștigat de Pctroiu! PtcHeatl. 
rezultat care a readus pe petro- 
Hștl in fruntea rtarnnrnt^id. 
Dunărea C.S.U. treetnd pe locul 
secund. Deși Dunărea CA.V. a 
dominat mal mult (raport de 
cornere 15—1 In favoarea local
nicilor). formația easpete a-a 
dovedit m»; bine pregătită pe»- 
tra joc. Petrolul a aplteat ce 
marcaj strict la principalele 
„piese*  ale Donării M a declan
șat contraatacuri rapide care ac 
surprins deseori apărarea ad
versă. Unicul ta! al parodri a-a 
marcat pe fondul raci perioade 
de dominare a gazdelor. Ia min. 
S7, Petrolul a beneficiat <• a 
lovitura liberi de la ap.-vzlma- 
Uv ss de metri; Decs Crtag așn 
a pasat lateral W MOCANU.

C-S.U.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• SELECȚIONATA DIVTZm 

„B*  EVOLUEAZĂ ASTAZZ IX 
iugoslavia. In localitatea 
Krușevaț, din Iugoslavia va a- 
vea loc astăzi partida amicali 
dintre selecționata Diviziei _B*  
(alcătuită din jucători tir. ee!e 
trei serii ale eșalonului HC-Od' 
de pregătirea căreia se ocupă

Divizia ,,CtJ

a-

---- ---- - - - - —
în deschiderea cuplajului, un 
alt joc. care și el se reco
mandă singur, cu Sportul stu
dențesc favorită și cu un Rapid 
care nu-și dezminte tradiția și 
oricând poate oferi o surpriză. 
Rapid e scutită de emoțiile 
retrogradării (deocamdată). 
Spartul știe că nu mai poate 
pierde

U.E.FJL 
derii*  au
fere un
tnnirii vedetă a cuplajului de 
«zi.

podiumul și.„ Cupa 
Combatantele „deschi- 
toate motivele să o- 
atractiv preludiu in-

PITEȘTI 14 (prin telefon). Pe 
terenul toarte bine întreținut ai 
clubului sportiv școlar „Aripi*  
s-a disputat al doilea meci ami
cal dlntr- cele mai mici selec
ționate de juniori ale României 
și Uniunii Sovietice. Șl de astă 
dată victoria a revenit (ca și la 
Cîmpulung Muscel) juniorilor 
sovietici care au eîștlgat cu 2—) 
(1—0).

După o suită de ocazii ratate 
de Gazdanov (min. 7). Salenko 
(min. 22) șl Petriașvili (min. 28). 
juniorii sovietici au deschis sco
rul. în min. 35, prin BEKOEV, 
care a reluat din apropiere o 
centrare a lui Salenko. In min. 
38, stănlcl a avut egalarea ta 
vîr'ul bocancului, dar mingea 
expediată de el din lovitură li
beră, de la 1*  m.. a șters trans
versala.

Repriza a doua, mult mal e- 
cnthbratz și mal spectaculoasă, a 
debutat cu o... greșeală a apără- 
torilo. echipei noastre șl același 
BEKOEV (min. 50) a înscris u- 
șor, ea la antrenament. Replica 
juniorilor noștri a venit prompt 
și un minut mal tîrzlu, după un 
foarte frumos atac. MOLDOVAN 
a șutat spectaculos pe diagonala

careului, .ningea a lovit sțilpul 
din dreapta al porții lui Pchel
nikov și a ricoșat In poartă. Din 
acest 
toacă 
de a 
prin 
putut _ . . . ___
oaspeții au comis nenț clar in 
careu, dar arbitrul Jean Grama 
probabil n-a văzut șl a lăsat jo
cul să continue. Și astfel, partida 
s-a Încheiat cu scorul de 2—1 In 
favoarea lucitorilor sovietici. 
Spre deosebire de primul meci, 
replica fotbaliștilor noștri a fost 
mult mal bună.

ROMANIA : BIRAU — Cirskl, 
Szocs, Muscă (min. 60 Peteu), 
Bucur — Aprodu. Minea. sta
nici — MOLDOVAN. Mitrică 
(min. 37 Răspopescu). Bălan 
(min. 57 Curilă).

U.R.S.S. : Pchelnikov — IVA
NOV, GAZDANOV. Tabulov, Ca- 
lotzlșvill — Sheînlkov (min. 77 
Trosko) Petrloșvlll (min. 41 Ti
mofeev) BEKOEV (min. 57 Ki- 
rlakov). TIMOSENKO — Kapus- 
tas. SALENKO (min. 72 Tedev).

A arbitrat Jean Grama.
laurentiu DUMITRESCU

moment, echipa noastră 
mult mai bine, are ocazii 

egala in minutele 51 §1 68. 
Aprodu și Peteu. ea ar fi 

egala și in min. 76 tind

7

auzit „admonestări*  care credem noi, au avut 
și ele un rol in revenirea de după pauză a 

.’ohipel buzolene. • Continuă debuturile de ar
bitri In Divizia „A*  chiar dacă ele se petrec 
n rolurile de „secunzi*,  de tușieri. Duminică 

a apărut pentru prima oară tntr-un trio ’ 
bitrl ai primei divizii bucureșteanul R. 
Ue debut promițător, cu semnalizări în 
corecte. • Neînvinsă 9 etape în jocurile 
tate In deplasare. Steaua a capotat la 
doara. .. ‘ 
dăruit exemplar*  
al "
oepreședlnte al clubului din Calea Plevnel. In 
plus la sHrșitul meciului 
venit la vestiarul arbitrilor adresîndu-le felici
tări pentru modul exemplar în care au condus 
o partidă extrem de grea. • Rămași pe tușă, 
ta meciul eu Anglia, internaționalii Gabor și 
Mateuț au făcut un meci mare cu Steaua. „Ce 
păcat — spuneau el — că Mircea Lucescu n-a 
fost astăzi la Hunedoara*  • Cînd Klein a mar
cat — superb — al doilea gol al Corvlnului, cu 
un șut năpraznlc din colțul careului de 16 m, 
toți jucătorii hunedoreni s-au... aruncat peste 
internaționalul nostru, formînd o adevărată pi
ramidă... vie. • La meciul de la Hunedoara a 
fost prezent și Florea Dumitrache. Cum putea 
să-și uite foștii coechipieri în... focul unui meci 
•tît de greu, cum se anunța cel cu Steaua ' 
Astăzi. Dumitrache este antrenorul divizionarei 
„C*  Mecanica Orăștie, echipă cu care deține 
mari șanse de promovare în „B“. Ii dorim suc
ces • Promptă intervenția la pauză, la meci > 
de la Hunedoara, a observatorului federal Dan 
Matei. Drept urmare, în repriza secundă meciul 
a intrat tatr-o „matcă*  normală după ce, in pri
mele 45 de minute, fusese cam... încins • Mulți 
Iubitori al fotbalului nu bănuiesc că în meciul 
de la Hunedoara, au evoluat nu mai puțin de 
’* ‘ ** lotului

. Să-i 
Mateuț, 
lovan, 
Ballnt, ■■

de ar- 
Mușat. 

general 
dispu- 

_ _______ ______ . Hune-
„Am fost Învinși de o echipă care s-a 

------aprecia fostul centru Înaintaș 
C.C.A., Ion Alexandrescu, actualul vi-

i. Alexandrescu a

13 jucători care au trecut prin „filtrul' 
reprezentativ de juniori al țării noastre, 
amintim : Alexa, Dublncluc, Gabor, 
Klein, Peteu, Văetuș, de la Corvtnul, 
Stoica, Belodedici, Lăcătuș. Majaru și 
de la Steaua.
• Arbitrul severinean V. Titorov--------------- ---------- a con

dus duminică pentru prima oară un meci de 
Divizia „A*,  cel de pe Gluleștl, dintre Rapid și 
Politehnica lași. N-a fost un examen ușor pen
tru eL dar l-a trecut cu bine — chiar foarte 
bine — după eum aprecia și observatorul fede
ral Cbiriae Manușaride, precum șl un alt fost 
reputat arbitru, Gheorghe Limona, prezent de 
asemenea ta tribunele stadionului giuleștean. • 
O apariție inedită duminică în formația Rapidului: 
vlrful de atac G lui eseu. In vîrstă de 25 de ani, 
provenind de la echipa bucureșteană I.M.G.B., 
dta categoria Onoare, noul purtător al tricoului 
vișinia a lăsat o bună Impresie la debutul său 
ta prima divizie (a dat o pasă de gol șl a 
fost aproape de a marca el însuși), pe care 
așteptăm să o confirme ta meciurile viitoare.

PROGRAMUL ȘI ARBITRII
ETAPEI INTERMEDIARE DE MIINE.^

SERIA A V-a: Chimia Brazi
— Flacăra roșie București: Gh. 
Pâ±5 (Galați), I.U.PA Chiti la
— Poiana Clmpina: D. Tapelea 
(Craiova), Tehnometal Bucu
rești — Carpați Sinaia: A. Nieo- 
lescu (Pitești), Luceafărul Bucu
rești — Danubiana București: E. 
Mitre» (București). Vtacofil Bucu
rești — Minerul Fillpeștl: A. Bă- 
lescu (Brașov). Sportul 38 De
cembrie — Aversa București: V. 
Prodan (Galați), Mecon Bucu
rești — Avicola Crevedia: M. 
Dragu (Galați), Petrolul Băicoi
— I.C.S.I.M. București: M. lo- 
nescu (Tîrgoviște), Abatorul 
București stă.

...Șl A CELEI
SERIA I: A.S.A. Cimpulung — 

Minerul Vatra Dornel: P. Bog
dan (Reghin), Minerul Gura Hu
morului — Constructorul Iași:
N. Petrea (Focșani), Șiretul Paș
cani — Reionul Să vin ești: L 
Gheorghe (Brăila), Electro Lu
ceafărul Botoșani — Electro Și
ret Bucecea: V. Doliia (Beclean), 
Carpați Gălănești — Cetatea Tg. 
Neamț: M. Munteanu (Bîrlad), 
Avîntul Frasin — Celuloza Bra
dul Roznov: I. Chelaru (Bacău), 
Tepro Iași — Explorări Cîmpu
lung: S. Hulea (Tecuci), Meta
lul Rădăuți — Zimbrul Șiret: V. 
Luca (Gh. Gheorghlu-Dej).

SERIA A Il-a: Foresta Gu-
geștl — Mecanica Vaslui: M. Stă- 
nescu (Iași), Constructorul Fla
căra Odobeșll — Letea Bacău:
O. Manglier (Botoșani), Minerul 
Comănești — C.S.M. Borzețti: S. 
Jipa (Buzău), Luceafărul Adjud

XB-a: Vtaorti
F.

SERIA A
Gheorgbenl — Minerul Bălan: 
Kereste» (Tg. Mure»), Progresul 
Odorhel — Minerul Baraoit: L 
Gkițesca (Rm. Vficea). Metrom 
Brasov — Celuloza ZăraeșU: C. 
Diculescu (Giurgiu), Precizia Să- 
cele — Textila Prejmer: H. Ne- 
delco (Tîrgorlște), Cimentul Ho- 
ghlz — Mureșul Topllța: T. Ro
ta» (Ocna Mureș). Mobila 
gura Codlea — LC.I.M. Brașov: 
I. Biră (Agnita), Electro SL 
Gheorghe — Unirea Crteturu 
Secuiesc: L M un teanc (Giur
giu), Nitramonia Țăgăraș — Me
talul Tg. secuiesc: M. Man 
(CIuj-Napoca), Utilajul Făgăraș 
stă.

DE DUMINICĂ

Wi-

—Textila Buhușl: L, Poroch (Su
ceava), Viticultorul Panels — 
Petrolul Molneștl: R. Nlcoară 
(Tulcea), Inter Vaslui — Lami
norul Roman: S. Bîtu (Gura 
Humorului), Victoria Tecuci — 
Chimia Mărășești: T. Ionescu 
(București), Aripile Bacău — U- 
nlrea Negrești: V. Chiorbeacă 
București stă.

SERIA A Ill-a: Portul Con
stanța — Chimia Brăila: L An
drei (Călărași), Laminorul Vizi- 
ru — I.M.U. Medgidia: I. Topciu 
(P. Neamț), Chimpex Constanța 
— Ș.N. Tulcea: Ion Dumitru
(Buzău), Avîntul Matca — Voin
ța Constanta: Gh. Gae (Doi- 
cești), Ancora Galați — Marina 
Mangalia: J. Bratu (P. Neamț), 
Delta Tulcea — Arrubium Mătin: 
C. Dobre (Ploiești), Cimentul 
Medgidia — D.V.A. Portul Ga
lați: E. Antonică (Focșani), Pe-

trol-â lanca — Progresul Isac- 
eea: I- Bratu (laș).

SERIA A IV-a: Rapid Fetești
— TJctori» Tăndă.-e:: I. Nistor 
(Comănești). Dunărea Călărași — 
Unirea Slobozia: L Spătaru (Ga
lați). A^.A. Buzău — I.C.P.B. 
Bollntln: S. Chivu (București), 
Constructorul T.CJ.A.Z. Giurgiu
— Viitorul Chimogi: C. Tur soia
(Caracal). Olimpia Slobozia — 
LS.C.I.P. Ulmenl : G. Manea
(Constanța), Petrolul Berea — 
$-N. Oltenița : A. Broscățeanu 
(Brașov), Victoria LehUu — Chi
mia Victoria Buzău: C. Dumi
tru (Brașov). Carpați N'ehoiu — 
Metalul Buzău: — — ”
(Constanta)

SERLA A V-a: 
pești — Petrolul 
dose (Constanța), 
București 
D, — 
tul 
cola 
(Craiova), 
rești — _______H___
M. Stoenescu (București), 
păți Sinaia : ": ____
rești: L Alexe (Cîmpulung). Da
nubiana București — Abatorul 
București: G. Ofițeru (Bucu
rești), I.U.P.S. Chitila — Chimia 
Brazi: T. Văcaru (Slatina), A- 
versa București — Viscofil Bucu
rești: S. Hampu (București), 
Poiana Clmpina stă.

SERIA A vi-a : Textila Ro
șiori — Recolta Stoicăneștl: Gh. 
Schoanu (Rm. Vllcea), Metalul 
Alexandria — Progresul Corabia: 
V. Crețu (București), Sportul 
muncitoresc Caracal — Rova Ro
șiori: I. Suciu (Sibiu), Cimen
tul Fieni — Chimia Găești: C. 
Badea (Tîrgoviște), Muscelul 
Cîmpulung — Dacia Pitești: L. 
Pantea (București), Chimia Tr. 
Măgurele — Știința Drăgănești 
Olt: I. Covasa (Urziceni), Meta
lul Mija — Dunărea Venus Zim-

D. Drâgtilin

Minerul 
Băicoi: C. 
Flacăra roșie 

Mecon București: 
Manoie (București), Spor- 

30 Decembrie — Avl- 
Crevedia : D. Busuioc 

Tehnometal Bucu- 
I.C.S.I.M. București : 

~Car- 
— Luceafărul Bucu-

Fili- 
Tu-

nicea: G. Vișinescu (București), 
Electrica T:tu — Electronistul 
Curtea de Argeș: P. Sttnescu 
(Giurgiu).

SERIA A VH-a: Viitorul Dră- 
gășani — Armătura Zalău: V. 
Origan (Bucuresit). Dunărea Ca
lafat — Forestierul Băbenl: C. 
Nicolaie (Pitești). A.S.A. Victo
ria Craiova — Electropute.-e Cra
iova: P. Ciobanu (Alexandria), 
Metalul Rm. Vllcea — Progresul 
Băilești: V. Sandu (București), 
CJJt. Craiova — Constructorul 
T.C.I. Craiova: I. Oale (Craiova), 
Metalurgistul Sadu — Mecaniza
torul Simian: V. Bălăneanu
(Alba lulia), Diema Orșova — 
Petrolul. Țiclenl: I. Jilan (Ca
ransebeș), Pandurii Tg. Jiu — 
Jiul Rocinari: V. Mihăilă (Si
biu).

SERIA A VIII-a: Minerul 
ravlța — C.S.M. Caransebeș: 
Mitu (Călan). Șoimii Lipova 
Obllicl Sînmartinu Slrbeâc : 
Sebeș (Orăștie), C.F.R. Arad 
C.S.M. Lugoj: R. ___ ____
lău). Metalul Oțelu Roșu — Ra
pid Arad: Fr. Bereczki (Salon
ta), Minerul Moldova Nouă — 
Metalul Bocșa: N. Tenea (Dro- 
beta Tr. Severin), U.M. Timișoa
ra — Unirea Sînnlcolau Mare : 
V. Urbanovschi (Oradea), Mine
rul Anina — Victoria Ineu: M. 
Stelescu (Tg: Jiu), C.F.R. Vic
toria Caransebeș — Unirea Tom
natic: S. Oprea (Craiova).

SERIA A IX-a: Oașul Negrești 
— Voința Oradea: I. Bălan (A- 
rad). Chimia Tășnad — llnlo 
Satu Mare: *"  
mișoara), 
Groza 
Furdea 
mășag 
Mathe (Reghin), 
dea 
A.

Marca

o-
N.
N.
— • hei) 

Abraham (Za-

I.
Tășnad

N. Grigorescu (Ti- 
Minerul oraș dr. P. 
Minerul Suncuiuș : C. 

(Timișoara), Minerul Săr- 
— Olimpia Gherla: I. 
; . înfrățirea Ora-
Sllvana Cehu Silvanlei : 

Săvulescu (Arad). Recolta
Salonta — Unirea Valea lui Mi
hai: V. Chlran (Lugoj), Some
șul Satu Ma-a — Victoria Că
rei: D. Matei (Baia Mare), Con
structorul Satu Mare — Otelul

V.

oraș dr Groza: 
(Cluj-Napoca).

SERIA A X-a:
Sprie — Electro 
Kun (Oradea), 
Mare — Minerul__
dna (CIuj-Napoca), ____ ____
canlca Sighet — Mureșul Luduș: 
D. Mocanu (Satu Mare), Oțelul 
Reghin — Lăpușul Tg. Lăpuș: 
D. Danciu (Alba lulia). Ener
gia Prundul Bîrgăulul — I.S.S.M. 
Signet: V. Ciuciudau (Suceava), 
Bradul Vișeu — Minerul Baia 
Borșa: A. Mlhalca (Baia Mare), 
Metalotehnica Tg. Mureș — Mi
nerul Băluț: V. Mocanu (Sf. 
Gheorghe), -----
CHIMFOREST Năsăud:
(Gherla).

SERIA A Xl-a: Inter 
Metalul Sighișoara: P. 
legiu (Bocșa), Victoria 
Unirea Ocna Sibiului: 
teasa (Craiova), Dacia Orăștie — 
Tirnavele Blaj: A. Gego (Odor- 

;. Minerul Certej — Mecani
ca Orăștie: G. Tutunaru (Stre- 
hala), Victoria IRA Cluj-Napoca,
— Minerul știința Vulcan: I. Ma- 
nusof (Arad), Minerul Paroșenî
— Steaua C.F.R. Cluj-Napoca: A- 
Bălăcescu (Tg. Jiu), Soda Ocna 
Mureș — Mecanica Alba lulia: 
M. Ecatrinescu (Rm. Vllcea), 
Metalul Aiud — IMIX Agnita: L 
Ursu (Brașov).

SERIA A xn-a: Minerul Ba- 
raolt — Metalul Tg. Secuiesc: A. 
Nițu (Plopeni), Mureșul Topllța
— Precizia Săcele: N. Gavrilă 
(Cluj-Napoca), I.C.I.M. Brașov — 
Nltramonla Făgăraș: N. Gogoașa 
(Buzău), Cimentul Hoghiz — U- 
nlrea Cristuru Secuiesc: C. Mi- 
lencovici (București), Minerul 
Bălan — Electro Sf. Gheorgne: 
p. Nucșoreanu (București), Tex
tila Prejmer — Progresul Odor- 
hei: P. Iliescu (București), Uti
lajul Făgăraș — Viitorul Gheor- 
gheni: L. ște.'an (Slămc), Ce
luloza Zărnești — Mobila Mă
gura Codiea: D. Catrincscu (Plo
iești), Metrom Brașov stă.

Minerul Baia 
Tg. Mureș: I. 
Cuprom Baia 
Rodna: D. Cră- 

CJ.L. Me-

V. Mocanu
Minerul Bălța

V. Stan

Sibiu —
Herghc- 

Călan — 
P. PriO"



ANUL INTERNATIONAL Al TINERETULUI
Următoarea știre, sosită 

tocmai din Brazilia, confir
mă înmulțirea, tot mai frec
ventă și pe meridiane tot 
mai’ diferite, a manifestații
lor sportive închinate Anu
lui Internațional al Tinere
tului, decretat de Organiza
ția Națiunilor Unite, la pro
punerea României.

In localitatea braziliană 
Gramado a avut loc prima 
conferință panamericană 
consacrată temei sportului 
de masă și implicit a spor
tului pentru tineret. Confe
rința s-a bucurat de patro
najul Consiliului Internațio
nal pentru Educație Fizică 
și Știința Sportului (de pe 
lingă UNESCO) și al Orga
nizației Statelor Americane 
(OAS). Reprezentanți ai or
ganismelor sportive guver
namentale din Argentina, 
Brazilia, Chile, Mexic, Para
guay și Uruguay au făcut 
un larg schimb de informa
ții și au căutat mijloacele 
cele mai eficace pentru co-

operarea sportivă a țărilor 
de pe continentul american. 
De asemenea, s-au pronun
țat pentru crearea unei or
ganizații inter-americane de 
promovare a sporturilor ne
tradiționale.

în finalul conferinței, s-a 
luat hotărîrea de a se încu
raja, în fiecare dintre state
le americane, celebrarea 
unei săptămîni a sportului 
de masă, in cursul lunii iu
nie 1985, dedicată Anului 
Internațional al Tineretului.

A SEZONULUI HOCHEISTIC...

u
„CURSA PĂCII“
FRAGA, 14. Etapa a 6-a 

„r ’ ......................................
seul Olomouc 
cîștlgată de sportivul bulgar Ve- 
nelLn Hubenov, cronometrat pe 
169 km In 4h 05:24. Cu plutonul 
fruntaș, Înregistrat în același 
timp cu învingătorul, au sosit și 
cicliștii români Valentin Constan- 
tinescu, Mircea Romașcanu și 
Cristian Neagoe. Lider al clasa
mentului general individual se 
menține polonezul Lech Piaseckl, 
urmat de coechipierul său Mier- 
zejewskl la 32 sec., Boden (RDG) 
— la 34 sec. Pe echipe conduce 
U.R.S.S., urmată de R.D.G. la 
1:41, Cehoslovacia la 2:24, Polo
nia la 3:25, Bulgaria la 9:24, 
Suedia la 11:55 etc. Formația Ro
mâniei ocupă locul 15.

Astăzi se desfășoară etapa a 
7-a Ostrava — Blelsko Biela (184 
km), tn cursul căreia caravana 
ciclist* va Intra pe teritoriul 
Poloniei.

a 
.Cursei Păcii”, disputată pe tra- 

Ostrava, a «ost

VOLEIBALISTELE AU DEBUTAT 
VICTORIOASE

Salonic a început unul 
turneele de calificare 
campionatul european 
de volei. în prima zi

• La 
dintre 
pentru 
feminin 
reprezentativa României a ob
ținut o victorie categorică a- 
supra Suediei, cu 3—0 (8, 6, 
9), în celelalte partide : Gre
cia — Austria 3—1 (—10, 4, 
7, 6), Elveția — Finlanda 3—0 
(12. 6, 4).

simplu băieți (V. Florea), dubiu 
mixt (Emilia Ciosu, V. Florea) 
și o dată pe locul 3, echipe feto 
(Emilia Ciosu, Maria Bogoslov).
NOUA LOCURI INTii ÎN REGA

TA DE LA BRATISLAVA

competiției 
caiac-canoe

SUCCESE ALE JUCĂTORILOR 
DE TENIS DE MASA

• Participind la Lvov la „in
ternaționalele* de tenis de ma
să ale U.R.S.S 
nlorilor, 
tatlvele 
ciei, 
V.R.S3, 
au avut ____________
bună situindu-se de 3 ori pe 
locul tatii : echipe băieți (V. 
Florea, C. Ignat, C. Creangă),

-------- - rezervate ju- 
alături de reprezen- 
Bulgariei, Cehoslova- 
Polonlel, Ungariei, 
tinerii noștri sportivi 
o comportare foarte

FO YB£uL vneH d ia Fie
AZI, IN „CUPA CUPELOR* s 

EVERTON SAU RAPID VIENA »

cară 
nouă

Ion 
caiao

• Protagoniștii 
internaționale de 
pentru juniori de la Bratislava 
au fost sportivii români, 
au obținut victoria în 
probe.

în concursul masculin. 
Stoica a ciștigat proba de
simplu 1000 m, iar în echipaj 
cu Alexandru Popa a ocupa* 
primul loc la caiac dublu. Con- 
curențll români au mai termi
nat învingători în probele de 
canoe dublu, caiac-4 (pe dis
tanța de 1 000 m) și caiac sim
plu, caiac dublu și canoe dublu 
(pe distanța de 500 
trecerea junioarelor, 
României de caiac 
caiac-4 s-au situat, 
nea, pe locul întîi.

m). în în- 
eehipajele 

dublu și 
de aseme-.

După recont încheiata ediție ju
biliară a C.M. de hochei, grupa 
„A”, lată că încă o altă mare 
competiție a acestui sport este pe 
cale să ia sfîrșit, ceea ce va pune 
punct actualului sezon hocheistic. 
Este vorba de semifinalele și de 
finala „Cupei Stanley”, întrece
re cunoscută sub numele de 
„N.H.L.” (National Hockey Lea
gue) și care reunește cele mai 
bune formații din Canada șl 
S.U.A. In timp ce la Praga a- 
veau loc disputele din turneul fi
nal al C.M.. in diferite orașe din 
Canada și S.U.A. au avut Ioc

sferturile de finală ale „Cupei 
Stanley”, la oare au luat parte 
8 echipe.

S-a jucat după sistemul „cel 
mai bun din 7 meciuri”. Cea mal 
dramatică calificare a obțlnut-o 
echipa Nordiques Quebec care a 
reușit si se califice, după 7 me
ciuri, In... prelungiri, ou 3—2 ta 
detrimentul celebrei Montreal 
Canadiens. ceea ce constituie o 
mare surpriză. Dar lată partidele 
semifinale : Chicago Black Hawks 
— Edmonton Ollers șl Nordiques 
Quebec — Philadelphia Flyers.

Astă seară, la Rotterdam, arc 
loo finala „Cupei cupelor”. In 
care se tntilnesc F.C. Everton 
(campioana Angliei) șl Rapid 
Vlena (locul secund tn campio
natul Austriei), ta ultimele eta
pe de campionat ambele forma
ții au fost învinse: Everton de 
către Nottingham cu 1—0. iar ta 
derby-ul campionatului austriac. 
Rapid a cedat, cu același scor,

tn fața virtualei campioane F.C. 
Austria. Da notat că ambele 
formații stat pentru prima oară 
intr-o finală a cupelor euro-

Cum s-au calificat cele două 
echipe: F.C. EVEBton: 1—4 și 
0—0, cu U.C.D. Dublin, 3-0 și 
1—4 cu Inter Bratislava, 1—o șl 
3—0 cu Fortuna Slttard, 0—3 și 
3—1 cu Bayern MOnchen. RAPID 
VIENA: 4—1 șl 1—1 cu Beșlktaș 
Istanbul. 3—1 șl 0—2 (dar reju- 
eare: 1—0 la Manchester) cu 
Celtlo Glasgow, 0—3 șl 9—0 eu 
Dynamo Dread a, 3—1 șl 1—1 eu

de jucători, care vor face apoi 
deplasarea In Mexic șl în S.U.A.» 
In iunie, unde englezii vor sus
ține patru partide amicale cu 
Italia (la 6 iunie), Mexic (9 Iu
nie), R.F.G. (12 iunie) șl S.U.A. 
(16 iunie). Dit lot fac parte 
printre alții Shilton, Woods, 
Anderson, Stevens, Sansom, But
cher, Wright, Watson, Fenwick, 
Robson, Wilkins, Reid, Brace
wall, Hateley, Francis, Dixon.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 
UNGARIA OLANDA 0-1

BASCHET DE MARE ATRACȚIE
(Urmare din pag. I)

compania echipei Turciei, o for
mație tenace în apărare și cu 
acțiuni ofensive bazate pe ritm 
rapid și precizie în aruncările 
la coș de la distanță. Tot azi 
are loc partida Iugoslavia — 
Bulgaria, selecționate Intre care 
s-a disputat anul trecut finala 
Campionatului balcanic. In sfir-

Programul reuniunii : ora 
15 : Grecia — România-ti- 
neret, ora 16,45 : festivita
tea de deschidere, ora 17,15: 
Bulgaria — Iugoslavia, ora 
19: România — Turcia.

Sil. lotul nostru de tineret joa
că (in afară de concurs) ta 
compania echipei Greciei.

INTERZONALUL DE ȘAH
TUNIS. Luni a fost zi re

zervată partidelor Întrerupte ta 
interzonalul de șah. între a- 
cestea reținem victoria lideru
lui competiției, sovieticul Artur 
Iusupov, asupra chilianului 
Ivan Morovic. Columbianul A- 
lonso Zapata a cedat, fără să 
mai reia partida, tn întrerupta 
cu ameriacnul Nick de Firmian.

Clasamentul după 12 runde: 
1. Iusupov 9 p, 2. Cernin 8,5 
p, 3. Beliavski 8 p, 4. Gavri
kov, Hori, Portisch și ȘuM 
6,5 p, 8. de Firmian și Sosonko 
6 p, etc. Reamintim că primii 
patru clasați se califică pen
tru etapa următoare a compe
tiției.

LOTUL ANGLIEI PENTRU 
MECIUL CU FINLANDA 

DE LA HELSINKI
La 22 mai, în grupa a 3-a  * 

preliminariilor C.M., are loc me
ciul dintre Finlanda șl Anglia, 
la Helsinki (și nu la Londra, 
cum greșit a apărut ta numărul 
nostru - - - -
cestui
Robson

de Iert), ta vederea a- ■ 
joc, antrenorul Bobby 
a alcătuit un lot de 22

Aseară, la 
mul meci al 
din grupa a ____
landa 0—1 (0—0), prin golul mar
cat de De Witt (mkn. 68).

Echipa Ungariei era calificată 
încă taalntea acestui joc. Repre
zentativa ...............................'
locul al 
duri <he 
va ocupa 
(Polonia, 
eta).
• ta C.E. de tineret: ungaria 

— Olanda 1—9 (1—0). A Înscris 
Boessen (min. 14 — autogol). E- 
chipa Ungariei a ocupat locul 1 
in grupa a S-a.

Budapesta, ta ultl- 
prelimlnariilor C.M. 
5-a: Ungaria — O-

Olandei, clasată pe 
doilea, va susține me- 
bara) eu formația care 
locul secund in grupa I 
Belgia, Albania, Gre-

carnet extern

MARATONUL fLMIN1N Șl „«[COROIJ«IL[“ SALE

CAUZELE INSUCCESULUI GIMNASTELOR LA C. E
(Urmare din pag. 1)

ma, — campioana noastră o- 
limplcă avea ca obiective de 
performantă pentru 1985 Uni
versiada de la Kobe și Campio
natele mondiale de la Mont
real. Obiective, zicem noi, su
ficiente pentru ca valoroasa 
noastră gimnastă să dovedeas
că înalta sa clasă. Participarea 
ei la „internaționale” și ciști- 
garea concursului, care, repe
tăm, nu i-a pus probleme deo
sebite. a adus însă in discuția 
specialiștilor și prezența ei ta 
„echipa” pentru europene. Dar, 
după cum s-a văzut, una este 
să eișligi „internaționalele” a- 
casă si alia să învingi la CE.! 
Apoi, la fața locului, s-a ho- 
tărît ca Ecaterina Szabo să fie 
repartizată în grupa I de con
curs in timp ce principalele 
candidate la titlu. Elena Sușu- 
nova (U.R.S.S.) si Maxi Gnau
ck (RD.G.). au fost înscrise 
normal în grupa a Il-a în care, 
se știe, arbitrele acordă — așa 
cum s-a întîmplat și la Hel
sinki — note mult mai ridica
te. Sportiva noastră a luptat cu 
o totală dăruire pentru o cla
sare cit mai bună, a avut exe
cuții sigure aplaudate căldu
ros. dar pregătirea insuficientă 
(ea durată). — coroborată 
notele mai mici acordate 
condițiile arătate — a dus 
rezultatele înregistrate.

Se aprecia înaintea startului, 
in rîndurile specialiștilor și ale 
ziariștilor că gimnastele din 
Uniunea Sovietică, R.D. Ger
mană. Cehoslovacia si. binein- 
te’-s. România sînt principalele 
favorite ale competiției. în 
competiție, din fiecare din a- 
ce-‘: protagoniste au fost pre
zente la Helsinki cite o dele- 
gștă a F.LG„ și cite două ar- 
bitre. doar tara noastră pre- 
SBoflad pe delegata Federației 
McnaBonale (Maria Slmiones- 
e») șt doar o singură arbitră.

eu 
ta 
la

pe Iulia Dragomireseu. După 
cum avea să arate derularea 
concursului, absența celei de-a 
doua arbitre pe care aveam 
dreptul s-o prezentăm ta bri
găzi a privat (și ea) pe spor
tivele noastre de o apreciere 
obiectivă (arbitra noastră s-a 
aflat în minoritate), fiind une
ori evident depunctate : Ecate- 
rina Szabo la bîrnă și sol, Lau
ra Cutina la bîrnă, în timp ce 
Maxi Gnauck, de pildă, a pri
mit note mult mai mari față 
de nivelul exercițiilor prezen
tate la sărituri, la bîrnă, și la 
soL Clasamentul final a re
flectat acest lucru.

Arbitrele prezentate 
unea Sovietică au fost 
Turisceva (delegata 
Neili Kim și Lidia Ivanova, 
toate foste gimnaste de mare 
performantă, cu incontestabilă 
autoritate in noua lor postură. 
Aceeași situație și in cazul 
celor din Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Bulgaria, Italia ș.a. 
Oare fostele noastre gimnaste 
Elena Leuștean. Elena Dobro- 
volschi. Alina Goreac, Anca 
Grlgoraș, ca să nu mai vor
bim de Nadia Comăneci, nu 
mai pot fi utile gimnasticii ro
mânești și în această calitate?

Sportivele noastre prezente 
la Helsinki — ta condițiile for
mei sportive dobîndite pînâ la 
acea oră — au căutat să aibă 
un randament cit mai bun. Re
zultatele. Insă, nu reprezintă 
valoarea lor reală. Campioa
nele olimpice Ecaterina Szabo 
și Laura Cutina pot obține, 
printr-o pregătire atentă, adec
vată, rezultate de valoare mon
dială, ca și Înainte de Helsin
ki. Introducerea unor elemente 
no! (de mare dificultate) ta 
exerciții, cizelarea pînâ la per
fecțiune a execuțiilor și doza
rea foarte atentă a efortului 
le pot readuce printre cele mai 
bune din lume. Tînăra Daniela 
SiHvaș a lăsat o frumoasă im- 
Dresie la debutul tntr-o ase-

de Uni- 
Ludmila 

F.I.G.),

menea întrecere și a cucerit 
o prețioasă medalie la sol. Ea 
mai poate, evident, progresa și 
poate deveni, cu siguranță, o 
gimnastă redutabilă.

Desigur, amărăciunea prici
nuită de insatisfacțiile de la 
actuala ediție a campionatelor 
europene nu trebuie să impie
teze asupra muncii colectivu
lui de antrenori : Adrian Go- 
reac, Maria Cosma și Octavian 
Beta. Dar rezultatele de Ia 
C.E. TREBUIE să fie un punct 
important de reper 1 Tehni
cienii lotului sînt capabili, 
muncitori, pasionați, așa cum 
au dovedit în anii precedent!. 
Numai analiza lucidă a „episo
dului Helsinki”, luarea unor mă
suri ferme, drepte, care să 
conducă la pregătirea cu ma
re atenție și eficientă a viitoa
relor competiții, ta primul 
rînd J.M.U. și C.M. pot face ca 
gimnastica românească să-și 
recucerească locul fruntaș in 
Ierarhia internațională. Și este 
firesc, în acest context, ca pri
ma analizată sâ fie federația 
de resort, direct responsabilă 
de modul NECORESPUNZA- 

TOR în care gimnastica spor
tivă a fost reprezentată la „eu
ropenele ’85“ 1

Cu 10 ani in urmă, ciad la 21 aprUle, vest-germanca Liana 
Winter a obținut avizul organizatorilor faimosului maraton de 
la Bosteu ca să la parte la Întrecere, s-a considerat nebu
nească această tentativă a unei reprezentante a „sexului slab” 
ca să participe tntr-o probă «predată de toți ea fiind exclu
siv masculină. Dar Winter a luat startul șl a terminat cursa, 
tareglstrînd un timp de 2.42 :kj pe oare, sincer vorbind, l-au 
Invidiat destul alergători. După puține zile — mai precis la 
3 mal 1015 — o altă vest-germancă. Christa Vahlensieck a ob
ținut, la Dtllmen, un timp și mal bun : 2.40:15,0. Plnă la sfir- 
șltul anului „recordul" a ajuns la 2.30:19,0 datorită american
cei Jackl Hansen (la 11 octombrie, la Eugene).

Fapt important, maratonul nu mai sperie pe nimeni, Iar 
moartea legendarului Phillphlde râmtne doar o poveste. Și iată 
că numărul femeilor maratonlste crește de la un an la altul, 
mal exact de la un concurs la altul. Și, o dată cu el, se Îm
bunătățesc șl performanțele, tn IOT, la 1 mal, la Oyarzun, 
franțuzoaica Chantal Langlace obține 2.35:15.4 dar la 10 sep
tembrie, ta Berlinul Ooc., Vahlensieck revine spectaculos cu 
o performanță de 2.34:47,5.

Din 1978 începe „domnia” excelentei alergătoare norvegiene 
Grete Waltz care îmbunătățește de trei ori la rînd „recordul” : 
2.33:29,8 la 22 octombrie 1978. 2.27:32,0 Ia 21 octombrie 1979 șl 
2.25:41,3 la 26 octombrie 1980. Toate aceste performanțe au 
fost realizate la New York pe un traseu care, mult mal Hr- 
zlu, s-a dovedit a fi fost ceva mal scurt. Pe același traseu, 
neașteptat, neo-zeelandeza Allison Roe este cronometrată In 
2.25:29,0, la 25 octombrie 1981, performanța sa fiind aproape de 
nivelul celor cu care alergători Iluștri au dștigat titlurile olim
pice tn 1952 (Emil Zatopek 2.23:03,2) șl In 1956 (Alaln Mimoun 
2.25:00,0) 1 Waltz nu se lasă bătută $1 la 17 aprilie 1983, la Lon
dra, devine egala maratonlste! neo-zeelandeze, înregistrind ace
lași timp, dar pe un traseu de 42,195 km. Dar latA că, chiar 
ziua următoare, la Boston, o americancă Joan Benoit aleargă 
mal repede ca... Zatopek șl Mimoun 1 Cronometrele arată un 
timp excepțional : 2.22:43,0. Pe o căldură de cuptor, în 5 au
gust 1944, micuța Benoit (160 cm) devine campioană olimpică, 
la Los Angeles, cu 2.24:52. Ea este urmată de Waitz — 2.26:18,0 
(campioană mondială la Helsinki ’83 — 2.28:09) de portugheza 
Roșa Moța — 2.26:57,0 (campioană europeană la Atena ’82 — 
2.36:03,94), de norvegianca Ingrid Kristiansen — 2.27:34,0, etc.

Șl lată că, mal deunăzi, la 21 aprilie, la o zi după ce Carlos 
Lopes reușise, la Rotterdam, un excelent „record” (2.07:11) 
care, evident, a iscat cuvenitele comentarii, ta maratonul de 
la Londra, norvegianca Ingrid Kristiansen a marcat un timp 
senzațional : 2.21 :04 I

Cîteva cuvinte despre noua „Misa Marathon” : s-a născut la 
21 martie 1956 (170 cm), este ceroetătoare ta domeniul medici
nii. Mal tatii a fost sohioară (locul 15 pe 5 km la C.M. din 
1978), dar din 1979 s-a dedicat atletismului obțtnînd. Intre alte 

suocese de prestigiu, și recordul mondial pe 5 000 m, fiind prima 
femeie care a cobortt sub 13 minute (14:53,39 în 1984). Acum 
obiectivul ei este : sub 2.20:00 la maraton!

Romeo VILARA

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
CICLISM • Etapa a șaptea a 

Turului Marocului (173 km) a 
fost cîștlgată de rutierul maro
can Nejari tn 4.18:21. In clasa
mentul general: 1. Ganeev
(U.R.S.S) 25.52:04, 2. Poloni
(Franța) 25.52:38. 3. Komlsaruk
(Polonia) 25.54:31.

ÎNOT • Rezultate din „Trofeul 
celor șapte coline”, de la Roma : 
bărbați: 100 m liber — Volery 
(Elveția) 52,25; 100 m bras —
Mlnervinl (Italia) 1:03,04: 1500 m 
liber — Szilagy (Ungaria) 
15:53,72 ; 200 m mixt — Dernyl 
(Ungaria) 2:05,03; femei: 300 m 
liber — Monika Gyuro (Ungaria) 
8:54.67; 100 m liber — Silvia
Pers! (Italia) 58.45; 100 m bras

— Elena Volkova (U.R.S.S.) 
1:13.2».

MOTOCICLISM • După Mare
le premiu al Finlandei, de la 
Ruskaesanta, contlnd pentru 
C.M. de motocros, In clasamen
tele generale pe primele locuri 
sa află: clasa 230 emo: Gert Van 
Doom (Olanda) 114 p, Jacky VI- 
mond (Franța) ill P. ..............
Rinaldi (Italia) 109 p; clasa 560 
cmc: Andre Malherbe 'J'U
122 p, Erie Geboers (Belgia) 120 
p, Dave Thorpe (M. Brltanle) 
112 p, eto.

SCRIMA • Trofeul Charles 
Martel, Ia spadă, desfășurat la 
Pottiers (Franța), a avut In flna-

Michele
(Belgia)

lă pe Manzi (Italia) — Bellmann 
(R.FG.) 11—1».

TENIS • In primul tur al 
„Cupei Davis”, zona europeană, 
grupa „B“, au mal fost Înregis
trate rezultatele: la Tunis: Tu
nisia — Elveția 0—5. la Varșo
via: Polonia — Zimbabwe 2—» t 
• Turneu! de la Roma : Vilas 
— Arguello 7—5, 6—4, Plmek — 
Soares 7—3, 6—3. Westphal — 
Holes T—4. 6—4 șl o surpriză l 
Jan Gunnarason — Andres Go
mez 8—2. 1—4, 6—3.
VOLEI * Rezultate din 

neui de calificare pentru
masculin, la Malmoe: Belgia — 
Luxemburg 3—0, suedia — Nor
vegia 3—0. Franța — R.D.G. 3—1.

tur- C.E.
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