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SUCCES DEPLIN LUCRĂRILOR 
FORUMULUI TINERETULUI!
In această primăvară însorită, a atitor mari sărbători, eu 

adinei semnificații in viața partidului si poporului nostru, 
consemnăm astăzi un nou eveniment important. 11 mar
chează deschiderea lucrărilor Forumului tineretului 
— Congresul al XII-lea al U.T.fX, a XIV-a Conferință 
Națională a U.A.S.C.R, și a V-a Conferință Națională a Or
ganizației Pionierilor.

Este un prilej de ample și responsabile dezbateri privind 
contribuția pe care puternicul detașament al reprezentan
ților generațiilor in plină formare il aduce — eu elan, cu 
entuziasm, cu întregul său devotament — la făurirea so
cietății noastre socialiste multilateral dezvoltate, pe drumul 
ei tot mai avintat spre comunism, „Făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, edificarea comunismului 
in România — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, președintele Republicii — 
presupun acțiuni revoluționare, dăruire revoluționară din 
partea tuturor cetățenilor patriei, cer un tineret eroic, gata 
să facă totul pentru a cuceri eele mal Înalte eulml ale pro
gresului. ale tehnicii, ale științei, ale cunoașterii umane in 
genera], pentru a acționa ca revoluționari și a fi gata să 
facă totul pentru patrie".

Sint cerințe imperioase ale epocii glorioase pe care o 
trăim, un grandios program de realizări superioare sub ra
portul calității și eficienței. Iar printre cei chemați să a- 
ducă o mare contribuție la materializarea acestor mărețe 
perspective sint. prin firea lucrurilor, tocmai tinerii aces
tor anL De aici necesitatea intensificării educației revolu
ționare a tineretului, in spiritul concepției științifice, mate- 
rialist-dialectice despre lume și viață a partidului, al dra
gostei pentru patrie.

Intr-adevăr, marea perspectivă care ae deschide Româ
niei socialiste necesită cetățeni eu • pregătire temeinică si 
multilaterală, capabili să promoveze noul, să elimine cu 
hotărire practici, metode și mentalități depășite. Numai 
deschizlndu-se drum larg noului, tmpJetindu-se dt mal ar
monios învățătura cu cercetarea |t producția, se va putea 
asigura progresul rapid al patriei noastre socialiste. De 
aceea. întreaga activitate din producție, din Invățămint, 
din toate domeniile, inclusiv cei al educației fizice și spor
tului, se impune să fie pătrunsă de exigență, de un suflu 
înnoitor, de competență, ancorate ferm la realitatea eco
nomico-socială și culturală a țării. Pentru aceasta e ne
voie să se formeze tineretului deprinderi temeinice de 
muncă, o pregătire multilaterală, dorința de a Învăța con
tinuu, hotărirea de a deveni și a fi întotdeauna oameni 
de nădejde.

Profund recunoscători partidului, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija părintească pe care 
le-o poartă, milioanele de tineri șt tinere dla școfi și În
treprinderi, din instituții și facultăți, dta unități militare, 
de pe ogoare, se angajează ca. ta spiritul Înaltelor exi
gențe ale perfecționării activității da educație revoluțio
nară, patriotică. însușirii cuceririlor științei șl tehnicii, le
gării tot mai strinse a Învățăturii ea cercetarea și produc
ția, să Îndeplinească cu cinste, ta mod exemplar, măre
țele obiective stabilite de Istoricele botărfri ala Congre
sului al XTII-Iea al P.C.FL. grandios program de muncă șt 
de viață al Întregului nostru popor.

Succes deplin lucrărilor Farănratai tineretului 1
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“r'f.tă STEAUA (o-o cu Dinamo) S-A APROPIAT
etapa nr. 29 ȘI MAI MULT DE TITLU

Moraru intervine prompt tub privirile lui Nicolae fi 
Foto : A.

Radu II 
D. NEAGU

• In deschiderea 

cuplajului, Rapid 

- o „remizâ" fără 

prea mari efor

turi • Surpriza 

etapei, la Baia 

Mare : Chimia

obține două punc

te uriașe I • 

Nici S. G Bacău

nu abandonează

lupta I

Festivitate de premiere ta catcpena semiufoari : pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de onoare — românul Ilie Șerban

REZULTATE TEHNICE
Gloria Buzău - F.G Bihor 3-0 (1-0)
F.G Olt — „Poli" Timișoara 3—1 (2—0)
F.C.M. Brașov - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (0-0)
Politehnica lași — Corvinul 4-0 (4—0)
Sportul studențesc - Rapid 2-2 (1-1)
F.G Baia Mare - Chimia Rm. V. 0-1 (0—0)
Jiul Petroșani - S.G Bacău 21-2 (1-0)
Dinamo — Steaua 0—0
Uni*. Craiova - F.G Argeș 2-1 (2-1)

ETAPA VIITOARE (19 mai)
S.G Bacău — F.GM. Brașov (1-2)
F.G Argeș - Sportul stud. (1-2)
F.G Bihor — Politehnica lași (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Rapid (0-1)
Chimia Rm. Vilcea — Univ. Craiova (2-5)
Steaua - F.G Olt (3-0)
Corvinul - F.G Baia Mare (0-2)
„Poli* Timișoara — Gloria Buzău (0-5)
Dinamo — Jiul Petroșani (1-1)

GOLGETERII

CLASAMENTUL

1. STEAUA 29 21 6 2 62-16 48
2. Dinamo 29 17 10 2 50-26 44
X Sportul Stud. 29 17 8 4 60-24 42
4. Univ. Craiova 29 15 5 9 54-39 35
X Gloria Buzău 29 11 8 10 44-43 30
6. Corvinul 29 13 2 14 46-46 28
7. F.G Olt 29 12 4 13 31-39 28
X Rapid 29 9 9 11 34-35 27
9. A.S.A. Tg. Mureș 29 10 7 12 22-26 27

10. „Poli* Timișoara 29 10 7 12 28-44 27
11. F.G Bihor 29 11 4 14 32-39 26
IX F.C.M. Brașov 29 11 4 14 29-36 26
13. Jiul 29 10 5 14 32-47 25
14. F.C. Agreș 29 9 8 14 38-34 24
15. Chimia Rm. Vilcea 29 9 5 15 23-47 23
16. S.G Bacău 29 8 6 15 29-35 22
17. F.C. Baia Mare 29 9 4 16 24-40 22
18. „Poli" lași 29 5 8 16 30-52 18

• 17 GOLURI : Hagi 1 — din 
11 m.

• 15 GOLURI : Pițurcă.
• 14 GOLURI : Cămătaru 2 — 

din 11 m.
• 13 GOLURI : M. Sandu,

Grosu 5 — din 11 m și D. 
Georgescu.

(Cronicile in pag 2—3)

Balcaniada de baschet masculin

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI 
AU DEBUTAI VICTORIOASE

• Formația țării noastre : 71—58 cu Turcia Q Azi, 
România întîlnește Bulaaria

BILANȚ PROMIȚĂTOR, DOMINAT DE CELE DOUA MEDALII, 
SI REALE PERSPECTIVE PENTRU VIITOR
*1

Ne stăruie și acum in fața 
ochilor, deși au trecut citeva 
zile, imaginile emoționantelor 
momente cînd în sala Storha- 
mar — la mii de kilometri de 
patrie — răsuna Imnul de 
Stat al țârii noastre, iar pe 
cel mai Înalt catarg se înălța 
tricolorul românesc pentru tî- 
nărul Ilie Șerban, cel care 
cucerise medalia de aur, la 
categoria semiușoară. tn ca
drul Campionatului european 
de judo. Era o premieră pen
tru Șerban și pentru toți cei 
prezențl, care văzuseră cu pu
ține minute mai înainte cum 
în fața tînărului nostru judo

ka se aplecase campionul de 
anul trecut al categoriei, fran
cezul Mark Alexandre. Se cu
vin felicitări și lui Gheorghe 
Dani, care, reamintim, a cu
cerit medalia de argint la ca
tegoria superușoară. contri
buind astfel la situarea Româ
niei pe locul 3 tn clasamentul 
pe medalii, înaintea unor țări 
cu veche tradiție în judo, ca 
Franța, Belgia Olanda. An
glia. Austria. R.D. Germană. 
Italia ș.a.. din totalul celor 25 
participante (161 concurenți). 
Adăugind și faptul că alți trei 
judoka români — Gheorghe 
Ciuvăț (ușoară). Mircea Fră- 
țică (semimijlocie) și Mihai 
Cioc (open) — s-au clasat pe

Dupâ Campionatele europene de Judo din Norvegia

locul 5. putem aprecia parti
ciparea sportivilor români la 
cea de-a 34-a ediție a cam
pionatelor europene ca una 
dintre eele mai fructuoase.

Aflați Ia „ora bilanțului", fo
losim. desigur, prilejul unor 
aprecieri de ansamblu, dar și 
pentru alte citeva amănunte 
de la importanta competiție. 
Să subliniem, mai întîi. că 
tragerea la sorți a fost ne
favorabilă sportivilor noștri 
de la categoriile mari și oa
recum avantajoasă pentru 
ceilalți, exceptîndu-1 pe Geor
ge Ciuvăț. aflat chiar în ace
eași grupă cu deținătorul ti
tlului continental. sovieticul 
Tamazi Namgalauri. cel care 
avea să reediteze succesul. Tî- 
nărul Ilie Șerban (va împlini 
22 de ani la 24 august), pre
zent pentru a doua oară la 
„europene" (prima dată, anul 
trecut, se clasase pe locul 5), 
iși anunțase marile intenții 
încă din start, cînd l-a „pro
iectat" direct în ippon (cu un 
tal-otoshi) pe suedezul Jorgen 
Haggqvist. medaliat. In cele 
din urmă la Hamar cu bronz. 
Cum rezultatele ș! chiar a- 
mănuntele privind meciurile 
lui Șerban se cunosc, vom re
tine atenția doar cu faptul că 
el l-a tntîlnlț pentru a patra 
oară pe Alexandre, iar pînă 

la Hamar francezul ieșise în
vingător de două ori prin yu- 
sei-gachi și o dată la puncte.

Se cunosc, firește, și rezul
tatele partidelor susținute de 
Dani. Trebuie să subliniem că 
toți adversarii săi aveau în
scrise în palmares succese de 
prestigiu: Pavel Petrikov (Ce
hoslovacia). medalie de argint 
la C.M. ’81 șl de bronz la 
C.E. din același an, Andrzej 
Dzenianuk (Polonia), campion 
european în ’81 și vicecam- 
pion în ’83. Carlos Sotilio 
(Spania) „bronz" la C.E. ’84 
și pe Hazret Tletsteri 
(U.R.S.S.). campion mondial 
la ultimele două ediții și con
tinental la ultimele trei cu
cerind al patrulea titlu la Ha
mar. Să mai precizăm că Dani 
a concurat la „europenele" din 
’83 și ’84 fără a se situa însă 
printre fruntași, ceea ce con
feră performanței sale de la 
această ediție dimensiuni de
osebite.

în finalele pentru medalii 
de argint și bronz au mai a- 
juns și alți trei sportivi ro
mâni : George Ciuvăț, Mircea

Costin CHIRIAC

(Continuare la pag. • 4-a)

Reprezentativa masculină de 
baschet a României a debutat 
cu o frumoasă victorie — 
71—58 (36—23). in fata echipei 
Turciei — la ediția ț 27-a a 
Campionatului balcanic. în
trecere găzduită de sala 
Floreasca. Meciul a fost viu 
disputat pînă spre sfîrșitul lui. 
cînd baschetbalist!! antre
nați de Gh. Novac și R. Dia- 
conescu s-au desprins net 
Este drept, și pînă atunci ei 
au condus tot timpul (22—15 in 
min. 13, 41—32 în min. 25), dar 
oaspeții au izbutit tn repriza 
secundă. printr-o apărare 
agresivă (om la om), să re
ducă uneori din handicap (55— 
48 in min. 33). însă numai a- 
tît. pentru că. în continuare, 
țocul bun prestat de Ccrnat, 
Vinereanu, Niculescu si Er- 
murache, concretizat prin co
șuri spectaculoase marcate 
în urma contraatacurilor. a- 
runcărilor de la distantă și 
acțiunilor poziționale finali
zate sub panou, au determinat 
distanțarea și victoria fina
lă. în cursul partidei au mai 
fost utilizați Opsitaru. Ionescu 
(utili la recuperări, dar lip* 
siți de eficacitate). Netolițchl 
(surprinzător de puțin fo
losit). Szabo și Rădulescu (din 
păcate, lipsiți de personalita
te). Oaspeții au practicat 
un jac bazat pe acțiuni pozi
ționale. dar nici pivoțil $1 nici 
aruncările la cos de la distan
tă (imprecisei nu !e-au per
mis mai mult în aceste con
diții. fără a scădea din meri
tele victoriei de Ieri, apreciem 
că în tntîlnirile viitoare 8 *t>

D. Niculescu a aruncat ta ceș, 
R. Opșitaru este gata să inter
vină. Foto : Aurel D. NEAGU 
componenții lotului nost» 
național vor trebui să aibă o 
prestație bună în fata unor e- 
chipe care, în partidele de Ieri, 
s-au anunțat ca adversare re
dutabile.

Cele 129 de puncte ale me
ciului de Ieri au fost marca
te de : Ccrnat 20. Nlenlesca

Dumitru STANCULESCU

(Continuare la pop. ■ 4-a)



‘‘ CAMPIONATE- COMPETIȚII

Campionatul de tenis de masă - juniori (echipe) 
IN PRELIMINARII. PATRU ECHIPE AU OBȚINUT 

PUNCTAJUL MAXIM
TG. MUREȘ, 15 (prin telefon). 

In penultima zi a Campionatului 
republican de tenis de n asă pen
tru echipe — juniori s-au În
cheiat partidele seriilor prelimi
nare, două la masculin șl două 
la feminin, primele trei clasate 
in flecare serie disputindu-șl 
locurile 1—6 In clasament, iar 
restul pozițiile următoare

La masculin, Universitatea I 
Craiova, in frunte cu campionul 
de seniori V. Florea, a Încheiat 
prima parte a concursului cu un 
rezultat excelent: 12 victorii, ou 
30—0 meciaveraj I, fiind urmată 
de înfrățirea Tg. Mureș 11 v 
(25—16) și Pionierul Craiova 9 v 
(20—22). In seria secundă, C.S.M. 
1 Cluj-Napoca a realizat puncta
jul maxim : 12 V (30—2), secon
dată de formația clujeană secun
dă (U v. 26—10) șl c.s.ș. 2 sti
rom București (10 v, 24—17).

In disputa feminină, in seria L 
pe primul loc, fără nici o Infrîn- 
gere, s-a situat Juventus MILMC- 
IMGB (12 v. 30—4), urmată de 
C.S.Ș. Metalul I Rm. Vîlcea (11 v, 
27—18) și C.S.Ș. Slatina (10 V, 
23—21). In seria secundă, ordinea 
primelor trei locuri : C.S.M. Cluj- 
Napoca (12 v, 30—5), C.S.Ș. 1 
Spartao București (11 v, 25—14) 
Știința C.S.Ș. 2 IJPIPS Constanța 
(10 V, 22—18).

O REUȘITA CURSĂ CICLISTA ORGANIZATA 
DE CLUBUL SPORTIV VOINȚA

Competiția dotată cu „Cupa 
Independenței”, ia ciclism, orga
nizată pe parcursul a două etape 
de către Clubul sportiv Voința, 
s-a bucurat de un ritm alert. 
Astfel, în prima etapă, desfășurată 
pe circuitul din cartierul Drumul 
Taberei, cîștigătorul alergării la 
seniori. I. Schneider (Dinamo) a 
realizat pe distanța de 39 km 
timpul de 54:06, oeea ce repre
zintă o medie orară de 43,300 km; 
la juniori mari, G. Gheorghiu 
(Voința), pe 26 km a fost crono
metrat cu 37:17 — medie orară 
41 km ; la juniori mici, F. Oche- 
tan (Voința), pe 16 km a reali
zat 24:03 — medie orară 39,900 
km. In etapa a doua, programa
tă pe șos. București — Alexan
dria, P. Mitu (Dinamo), oîștigă-

ȘTIRI DIN POLO
• La ștrandul „Tineretului” 

din Capitală, astăzi șl apoi in 
zilele de 20—22 mal, de la ora 
17, au loo întrecerile Zonei sud 
(tur) a Concursului republican al 
juniorilor n, la care participă 
echipele Rapid, Dinamo, Steaua, 
Progresul-Lic. „D. Bolintincanu”, 
Triumf, C.S.Ș. 1, C.S.Ș. 2.
• Intre 17—19 mal, bazinul „Ti

neretului” din Capitală va găzdui 
turul I al Diviziei ,,A“, seria a 
Il-a, cu participarea echipelor : 
Rapid Arad, Mureșul Tg. Mureș, 
Triumf București, Progresul Ora
dea șl C.S.U.-C.S.Ș. 2 București. 
Jocurile vor Începe la orele 19 
si 17.

POST-SCRIPTUM
CANOTAJ • SE PARE CA secția de canotaj 

a clubului sportiv U.T. Arad s-a profilat pe 
„producerea" de ...campioane la schif simplu. 
Săptămîna trecută, campioana olimpică Valeria 
Răcilă. a cîștigat — în cadrul regatei Mannbeim 
— finala probei de simplu, In urma ei clasîn- 
du-se Ann Marden (S.U.A.) și Astrid Unger 
(Austria). Duminică, o altă textilistă, Veronica 
Cogeanu (19 ani), a cucerit, pe Lacul Panteli- 
mon din Capitală, titlul de campioană republi
cană la simplu (în urma el — Ani^oara Bălan 
și Maria Drăgan de la Dinamo). Duminică sînt 
finalele campionatului național de juniori. Pe 
cine vor mai urca pe podiumul de premiere an
trenorii Rodi ca Herbei și Mibai Petruș, de la 
U.T. Arad ? *

CĂLĂRIE • BAZA HIPICA din Craiova tinde 
să devină, prin grija edililor, tot mai frumoasă 
și mai bine utilată. Se simțea nevoia, cu atît 
mai mult cu cit in ultima vreme cam pierduse 
pasul... • LA ÎNTRECERILE din „Cetatea Bă
niei" s-au aflat în competiție (ooneurenți sau 
antrenori) frații Teodor și Florin Popa, surorile 
Arina și Mariana Savu, soții Ligi a și Cornel 
Ilin, Monika și Otto Fabich (cel mai tinăr cu
plu), Mariana Moisei și Vasile Tudor, părinții șl 
fiii lor Dumitru și Valentin Velea, Alexandru șl 
Răzvan Bozan, confirmând astfel tradiția de 
„familie" a echitației.

HANDBAL © TOPUL celor mai eficace jucă
toare în campionatul recent încheiat, pe baza 
numărului de goluri înscrise intr-un meci se 
prezintă astfel : 15 goluri — Maria Verigeanu 
(Chimistul) ; 13 — Elena Gheorghe (Hidroteh
nica) ; 12 — Rodica Grigoraș (Confecția), Se
vas d ța Grigore (Rapid), Mariana Tîrcă (Știința), 
Zoranca Ștefanovlci (A.E.M.), Eszter Laszlo 
(Mureșul) ; 10 — Cristina Simion (Confecția), 
Angela Anton (TEROM), Cristina Tache (Rul
mentul), Eva Mozsi (Știința), Bodies Covalluc 
(TEROM).

MOTO © JUNIORII M. Fieraru (Steaua), P. 
Gagyi jr. (I.R.A. Tg. Mureș) la 50 cmc, E. Dflrr 
și I. Bogdan (ambii de la Torpedo Zărnești), 
La 80 cmc, au mers „umăr La usnăr* In campio
natele de motocros. Sosind după duel etape la 
egalitate de puncte și de locuri, ei au fost de
partajați de timpii înregistrați în reuniunea fi
nală. Dacă stellstul a cîștigat mal clar tricoul 
de campion, în schimb, L Bogdan l-a pierdut 
la o diferență de numai patru secunde. Adică, 
undeva, a ratat, probabil, o simplă schimbare 
de viteză !... O UN MARE NUMĂR DE PĂ
RINȚI și-au însoțit copiii ca spectatori. Dintre 
aceștia, lăcătușul mecanic Vasile Cîrtoaje, din 
Breaza, a realizat o adevărată performanță, 
fiind prezent la toate cele 5 etape de campio
nat, la cursa de la Moren 1 el venind pe bi
cicletă. Și n-a regretat, deoarece băiatul său, 
Sebastian, de 12 ani, a ocupat in final locul 4 
La 50 cmc, la o diferență de numai un punct de

In turneul „final”, C.S.Ș. t Sti
rom București a reușit să smulgi 
formației Universitatea I Craiova 
doar un meci. Intr-o partidă 
foarte frumoasă. B. Bevisz a ob
ținut victoria in fața lui C. Toma 
ou 1—0 (16, 15) 1, dar „universi
tarii” s-au impus in final ou 5—1. 
C.S.M. n Cluj-Napoca a Învins 
ou 5—0 pe Pionierul Craiova, 
iar C.S.M. I Cluj-Napoca a tre
cut de înfrățirea Tg. Mureș cu 
5—2.

Partidele fetelor au sporit in 
dirzenle, chiar dacă rezultatele 
finale nu exprimă acest lucru. 
Juventus a întrecut ou 5—0 pe 
Știința, iar C.S.Ș. Metalul I pe 
C.S.M. Cluj-Napoca cu 5—1.

C.S.M.

ALTE REZULTATE : masculin
— Universitatea I — Pionierul 
5—0. înfrățirea — Știința 5—4, U- 
niversitatea 1 — înfrățirea 5—0. 
Știința — C.S.M. m 5—0, C.S.M. 
I — Stirom 5—1. Rovine Craiova
— Spartao 5—3, C.S.M. I — C.S.Ș. 
Sticla Bistrița 5—0 ; feminin — 
Juventus — C.S.Ș. Metalul I Rm. 
Vilcea 5—2, Constructorul Tg. 
Mureș — înfrățirea Tg. Mureș 
5—3. Metalul I — C.S.Ș. Slatina 
5—3, C.S. Arad — Unirea Trico
lor 5—3.

Mircea COSTEA

torul cursei seniorilor, a fost cro
nometrat pe 84 km cu 2h 01:30 
— medie orară 39,360 km. Iar 
G. Nefliu (Voința), Învingătorul 
juniorilor mari, a realizat pe a- 
oeeași distanță 2h 01:35 — medie 
orară 39 km. La juniori mici, În
vingătorul E. Panache a acope
rit 40 km în lh 06:10 — medie 
orară 36,300 km. Iată acum cla
samentul general al acestei 
curse : Seniori : 1. I. Schelnder 
(Dinamo), 2. C. Căruțașu (Dina
mo), 3. G. Florea (Dinamo); Ju
niori mart : 1. G. Nefliu (Voința), 
2. G. Gheorghiu (Voința), 3. D. 
Trocan (Dinamo) ; Juniori miel :
1. FI. Ochetan (Voința), 2. L. 
Apostol (Voința), 3. S. Moldovan 
(C.S.S.I.). „Cupa Independenței” 
a revenit Clubului sportiv Vo
ința.
• Cursa pe circuit din strada 

Maior Coravu, organizată de Clu
bul sportiv Dinamo in cinstea 
celui de al XII-lea Congres al 
U.T.C., a fost dștigată de V. Mi- 
trache (Dinamo) — la seniori, S. 
Stoica (STIROM) —_ la juniori 
marl, L Bolea 
niorl micL M. 
la începători.

(C.S.SJ.) — la ju- 
Mihai (C.S.S.I.) — 

(Gh. Șt.).

CAMPIONATUL DE CANOTAJ PENTRU JUNIORI
Incepînd de astăzi, lacul Pan- 

telimon din Capitală găzduiește 
o nouă regată : campionatul re
publican de canotaj Individual 
pentru juniori. întrecerea, la care 
vor lua startul zed de tineri ca
notori din Întreaga țară, progra

podium. • TEHNICIANUL buzoian Gh. Dumitru 
a fost, poate, cel mai solicitat antrenor, el tre
buind să acorde elevilor săi asistență mecanică 
aproape la flecare etapă. Intre manșe, a fost 
nevoit chiar să desfacă și să monteze, în timp 
util, motorul motocicletei tînărului de 17 ani 
N. Dumitri că, pentru ca acesta să poată ter
mina cursa la clasa celor mai puternice mașini, 
250 cmc seniori, sosind pe locurile 7 și 8 în cele 
două manșe, înaintea unor alergători experi
mentați.

POLO • MOMENT de reală emoție duminică, 
la bazinul Dinamo, înaintea meciului de adio 
al campionatului : a fost sărbătorit, cu ocazia 
ieșirii la pensie, binecunoscutul antrenor, maes
trul sportului Franc isc Crișan. Mai întil un ju
cător apreciat, coautor al celor cinci victorii în 
campionat ale (fostei) echipe C.C.A. și coponent 
al lotului reprezentativ, apoi tehnician cu rezul
tate remarcabile, îndeosebi în munca de mode
lare a tinerelor talente. A fost antrenor al lo
tului național de juniori, a condus la succes eî- 
teva garnituri de „speranțe* ale Stelei, cele mai 
mari satisfacții ale sale răminînd Insă lansarea 
a numeroși poloiști în arena performanței, în
cepând cu An atol Grințescu (cel care l-a orga
nizat acum, ca antrenor federal, festivitatea de 
care vorbim...) și Gheorghe Tomi/uc, contlnutnd 
cu Dinu Popescu, Mircea Veroiu șl Constantin 
Vaenl (regizorii de film de azi), Cornel Patri
ciii (balerinul), Gheorghe Ilie, Gheorghe Ion, 
Florin Teodor, Virgil și Li viu Pleșca, încheind 
cu generația de azi a divizionarilor clubului mi
litar — Grancerof, Nuțu, frații Geantă, Fruth, 
frații Ion, Niță ș.a. Oamenii poloului nostru 
l-au mulțumit lui „nea Feri* pentru tot ce a 
făcut și l-au mărturisit că îl așteaptă în conti
nuare la bazin, intr-o altă postură, cu convin
gerea că mai pot învăța multe de la el ! •
PRINTRE animatorii poloului orădean se află 
și inginerul Horia Cosma, unul dintre cei mai 
bucuroși, se înțelege, de izbînda Crișului In 
campionat. Cum priceputul și harnicul condu
cător (voluntar) este, totodată, președinte de 
onoare la F.C. Bihor, unii se Întreabă cînd va 
cîștiga Oradea campionatul șl la —fotbal 7 1

RUGBY. • ÎN DISPUTA pentru titlul — neofi
cial — de cel mai redutabil transformer se află, 
între alții, stellstul Dumitru Alexandru și grivi- 
țean-ul Teodorin Tudose. O întrecere în familie, 
eed doi internaționali fiind.„ cumnați.

TENIS DE MASA • UN PREȚIOS ajutor in 
munca antrenorilor poate deveni „robotul* con
ceput de un colectiv de specialiști de la 
I.M.G^., avindu-1 ca principal animator pe 
L Sporea, secretarul asociației, aparat care este 
superior prin concepție și eficiență celor reali
zate chiar de firme cu renume. Se așteaptă 
doar trecerea de la „prototip* la producția de 
serie. • PROLIFEREAZĂ, din nou, numele „ma
mut* ale diverselor secții și asociații : Juventus 

MLLMC-IMGB, Știința C.S.S. 2 IJPIPS Constanța 
etc. Am dori să-l auzim pe... nași cum își în
curajează echipele. Pînă pronunță toată denu
mirea se... termină partida 1

In „barajul" de volei 
pentru „A“ (m)

SE JOACA ADESEA 
CA LA «A“

lndlrjlta 
masculine 

cele 
Diviziei

de 
două 
•A”.
sălil

Spectaculoasă și 
disputa echipelor 
volei aspirante la 
locuri sub soarele __
Ca și a pitoreștilor galerii, care 
le Însoțesc, in tribunele "22 
Agronomia din Capitală. Publi
cul prezent ieri la Intîlnlrile 
zilei a doua a competiției a 
plecat mulțumit de calitatea 
jocurilor oferite de cele 6 for
mații participante, intr-un pro
gram de 3 partide desfășurate 
pe parcursul a 6 ore. Deși favo
rite la promovare rămînt A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș șl Be
tonul Săvinești, echipe care £e- 
trogradaseră anul trecut 
totuși replica celorlalte 
rente este remarcabilă, 
sebi a echipelor Dacia 
Pitești șl C.S.M. Delta

In deschiderea reuniunii de 
ieri Delta a întrecut cu 3—1 
(10. 8. —13, 6) pe Viitorul Ba
cău, intr-un meci de luptă in 
care tulcenii, ca de obicei impul
sionați de coordonatorul (și an
trenorul) lor Alex. Stanciu 
avînd un sextet mal mobil

in „B*. 
coneu- 
lndeo- 

Service 
Tulcea.-

81 
________________ ___________ și 
mai bătăios (Îndeosebi lacoblev, 
Cuculici și Cersemba) au avut 
elștig de cauză In fața rutinatei 
echipe băcăuane, cu veteranul 
Păduraru în prim-plan. Arbitraj 
bun: I. Covaci — R. Farmuș. In 
vedetă (și poate mai presus de 
multe partide de „A”). A.S.A. 
Electromureș șl Dacia Service: 

3—1 (4. 14, —6. 12) și-au onorat 
cartea de vizită, prima etalînd 
un joc comblnativ, adesea stră
lucit, iar cea de a doua o 
marcabilă pregătire atletică 
putere de luptă. Exceptind 
mul set (festival al lui Nicu 
șl al coechipierilor), jocul a

re- 
81 

pri- 
Pop 

_ _  ______  _ . . fost
tot timpul pe muchie de cuțit. 
Și păcat că in setul al doilea 
am consemnat o nouă eroare de 
arbitraj, pornită tot de la... li
nie, care a determinat reveni
rea mureșenilor de la 11—14 con
comitent cu căderea pltește- 
nilor, care apoi au dominat co
pios pină la 7—1 in setul patru, 
scor la care s-au lăsat insă a- 
măgiți de senzația de cădere 
lăsată de adversari. Remarcați: 
Pop, Baidoc șl Sanislav, respec
tiv Popescu (cel mal bun din 
teren), Marinescu șl Vasile. Ar
bitraj cu greșeli in setul 2: A. 
Dinicu — I. Nlculescu. In În
cheiere, replică bună a Voinței 
Zalău in start, dar victorie a 
Relonului Săvinești cu 3—1 (—8, 
8, 3, 3). Bun arbitrajul: N. Gă- 
leșeanu 
de la ora 15: 
Service, 

z. Moldoveanu. Azi, 
Delta — Dada 

Service, ASA Electromureș — 
Voința și Relonul — Viitorul.

Aurelian BREBEANU

mează — astăzi și mîine — curse 
in cadrul seriilor și recalificări
lor, sîmbătă — semifinalele, iar 
duminică dimineață, de la ora 10, 
finalele feminine șl masculine la 
proba de schi/ simplu.

BUNI DE PLATĂ...
Baza materială a secții

lor de popice a orescut șl 
s-a modernizat oontinuu 
in ultimii ani, tot mal 
multe piste fiind „Îmbră
cate” cu material plastio 
și dotate cu instalații pen
tru ridicarea automata a 
popicelor, fabricate mal 
tatii de I.A.PJ.T. Bucu
rești, iar mal de aurind 
de întreprinderea „Elec
tromureș” din Tg. Mureș, 
unitate apreciată pentru 
produsele sale. Altfel spus, 
aparatele realizate de cu
noscuta unitate mureșeană 
(director loan Oltean, fost 
voleibalist șl baschetbalist 
de perie rmanță. acum un 
prieten statornic al tuturor 
sportivilor), oare au soli
cita* un mare consum de 
inteligență, au caracteris
tici competitive : Înregis
trează numărul lansărilor, 
rezolvă toate operațiunile 
legate de specificul man
șelor „pline” și „izolate”, 
afișează electronic rezulta
tele parțiale șl totale șl 
semnalizează abaterile 
concurenților de la regula

ment. Pustele înzestrate cu 
utilajele purtind marca 
„Electromureș” pot fi fo
losite 16 din 24 de ore, bi
neînțeles dacă stat Întreți
nute corespunzător de cel 
care administrează și fo
losesc arenele respective.

Am spus DACA, deoare
ce o cunoștință mai ve
che, antrenorul coordona
tor al secției de popice de 
la C.S.M. Electromureș, 
Iulie Radovici, unul din 
tehnicienii care a contri
buit la realizarea aparate
lor menționate, ne spunea: 
.Ar trebui să-i criticați pe 
risipitori, pe acei oameni 
neraționali care aruncă 
banii pe apa simbetei !”
• „Ce vreți să spuneți ?”
• „Vă explic. Automatele 
montate la arenele Unio 
Satu Mare, Olimpia Bucu
rești, Voința Timișoara și 
la alte secții de popice nu 
mai funcționează normal, 
tatruclt Instalațiile respec
tive, care necesita o asis
tentă tehnică calificata, au 
fost date pe mina unor 
oameni incompetenți. Ba 
mai mult, s-au găsit chiar 
atotștiutori in rindurile 
popicarilor, care au um
blat la aceste mecanisme 
fine și. tn consecință, de
fecțiunile au apărut chiar 
in timpul Întrecerilor”,

Am aflat că au fost ca
zuri cînd, lăsate pe seama 
unor „meșteri strică” șl 
nemenajate de antrenori 
șl popicari, aparatele a-au 
uzat Înainte de vreme, iar 
altele au fost stricate, ne- 
cesltind reparații costisi
toare. Șl paguba n-a fost 
chiar mică... N-ar ti nor
mal ca aceasta risipă să-i 
usture șl pe cel in cauză ?

Traian IOANIȚESCU

LOTT* PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI este ULTIMA ZI 

«tind partlcipanțll lșl mal pot pro
cura bilete pentru tragerea obiș
nuita LOTO de mline, vineri 17 
mal a.c. La tragerile obișnuite 
Loto se acordă săptamtnal ciș- 
tigurl importante in autoturisme 
și bani, multe dintre acestea ob
ținute pe variante Jucate in cote 
de 25 la sută. Prezentam pe cîți- 
va dintre ultimii fericiți câștigă
tori : Rus T. loan, Constanța — 
Dacia 1300 (25%), la 22 martie ; 
Gheorghe Găbudean, București — 
Dada 1300, și Gheorghe Turcitu, 
Constanța — 50.000 lei, la 29 mar
tie : Oprea Nicolae, București — 
Dada 1300 (25%), la 5 aprilie ; 
Marin Cozlogeanu, Brașov și 
Florea Neacșu, București — Da
cia 1300 (25%), la 12 aprilie ; Mi- 
cad Iosif, com. Voivozi, jud. Bi
hor șl Iosif Demeter, Petroșani 
— Dacia 1300 (25%), la 26 aprilie; 
Rîpeanu Hristache, București — 
41.767 lei la tragerea din 3 mai 
șl mulțl alții.

• Așa cum ați mal fost infor
mați, dumlnlcâ 19 mal a.c., se va 
organiza o nouă tragere MULTI
PLA LOTO, la care participanțil 
au posibilitatea obținerii unor 
Însemnate clștlgurl In bani șl 
autoturisme „DACIA 1300”, pre
cum și excursii In R.D. Germa
nă. La această tragere se efec
tuează 8 extrageri („legate”, două 
dte două), în două faze, cu un 
total de 72 de numere. La ex
tragerile „legate”, se acordă cîș- 
tigurl șl pentru 3 numere din 18 
extrase. Variantele sfert pot ob
ține câștiguri cu valori de pînă 
la plafonul maxim Inclusiv (în 
absența celor Întregi), atit la 
faza I, cît șl la faza a n-a. Va
riantele de 25 lei, pot obține cîș- 
tigurl cumulate la ambele faze. Nu 
uitați, sîmbăta 18 maî a.c. este 
ultima zi de participare.
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
15 MAI 1985. Extragerea I : 
29 5 10 16 14 15 ; Extragerea a 
H-a : 39 11 18 35 33 43. Fond
total de cîștlg : 999.239 lei, din 
care : 67.205 lei, report la ca
tegoria L

Divizia „A“,
etapa a 29-a

! ...Șl ERAU ATÎȚIA IN
DINAMO - STEAUA 0-0

Stadion .23 August” ; teren bun ; timp ploios
60 000. Șuturi la poarta : 8—6 (pe poarta : 4—4). 4 

DINAMO : Moraru — Reduta. Al. Nicolae, Zal 
Vlad) — Dragnea, Augustin, IVAN, BUCIU (mta 
nar, Orac.

STEAUA : Sttngaclu — lovan, Bumbcscu, B 
STOICA, BALINT, Majaru, BOl&nl — LAcătui 
Radu II).

A arbitrat foarte bine A. Porumbolu (Vaslui) ; 
șl M. Nlculescu (ambii din București).

Cartonașe galbene : MAJARU, BUCIU. 
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 1—6

I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I 
I
I

După cîntecul de leagăn din 
deschidere, cei 60 000 de spec
tatori au așteptat cu nerăb
dare și speranță jocul prime
lor două echipe din clasament. 
Sigur că derby-ul își diminua
se interesul după înfringe- 
rea dinamoviștilor la Ba
cău. dar rămînea orgoliul celor 
două rivale. Din păcate, par
tida vedetă a fost mult sub 
cota așteptărilor. Dinamo a 
părut preocupată să șteargă, 
cit de cît. impresia ultimei eta
pe, jucînd cu o grijă deose
bită. Pe de altă parte. Steaua 
a manifestat o grijă și mai 
mare, roș-albaștrii fiind ob
sedați de marele punct asigu
rător. Din aceste două griji 
excesive s-a născut un joc 
modest, care ne-a adus în me
morie partida a 36-a sau a 
37-a a meciului • Karpov — 
Kasparov.

Dinamo a început ceva mai 
bine jocul, păstrînd mai mult 
mingea printr-un plus de 
organizare și spirit combina- 
tiv. In replică. Steaua a mi

zat pe lan 
venite clasi 
și Pițurcă, 
venind... ad 
min. 16, iJ 
de gol. în 
Zare. Stei 
poarta prl 
a lui Bulon 
mingea va 
In min. 3 
Suciu, foari 
Jocul scadl 
native ale 
temează q 
Balint și c 
le lansări 
acesta fii] 
cîștige „tud 
priza se înl 
favorabilă J 
38, dar J 
tru va șut2 
la peste zi 
porții) și 
Dragnea 
trare a nM 
se va ad 
descoperind 
dinamovist.

IN DESCHIDEREA CUPLAJ
SPORTUL STUDENȚESC - RAPID 2

Stadion „23 August” ; teren foarte bun ; tim 
ploaie in final ; spectatori — circa 60 000. Șuturi! 
5—6). Corncre : 3—4. Au marcat : MUNTEANU d 
GORE (min. 52 — autogol), respectiv ȘT. POPA] 
(min. 79).

SPORTUL studențesc : Sperlatu (min. M z 
(min. 36 Munteanu I), Cazan, PanA, Munteanu q 
șan, Terheș, Burchel — FI. Grigore, M. Sandu. | 

RAPID : Mânu — Cîrstea, M. Grigore, SameșJ 
Popa, Goanță (mîn. 84 I. Ion), Paraschlv — Da 
Glulescu), Agiu.

A arbitrat bine I. Crăciunescu (Rm. Vîlcea) 
(Craiova) și C. Gheorghe (Suceava), ambii cu gd

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 1—ol

Un stadion plin a așteptat 
■ cu atîta interes acest nou cu- 
Iplaj interbucureștean. Din pă

cate. primul meci a dezamăgit 
total. Joc lent și cînd soarele 
intrase în nori și nu mai I dogorea. Faze încîlcite, pase 
greșite în preajma careurilor, 
perioade de lîncezeală, greșeli I copilărești în apărare, care 
s-au soldat cu 4 goluri. Și, în 
final, un scor egal, care (s-a 
văzut și din tribune, nu nu- I mai de pe băncile de rezerve) I a împăcat pe cele două echi
pe, pentru că nici una n-a 

Ivrut s-o supere pe cealaltă și 
nimeni n-a făcut mai mult 
decît să termine Ia egalitate. 

IDeci, o remiză fără glorie ! 
Surprinzător pentru Sportul 
studențesc, care, fără trio-ul 
de internaționali (Iorgulescu, 

ICoraș, Hagi) s-a comportat ca 
o formație oarecare. La Rapid 
a lipsit din nou Manea, e- I chipa a arătat, pe alocuri, un 
plus de insistentă, dar con
fuzie la finalizare, unde Da- 
maschin II dovedea stîngăcii 

ide începător și atacantul cel 
mai periculos rămînea un 
fost apărător, Agiu, care și el Ia greșit mult Si a ratat mult 
(min. 11. 24, 48). Scorul l-a 
deschis Sportul studențesc. în

min. 40. ea 
Interpus im 
și din lovi 
18 m. MU? 
pediat
min. 45, 
ofsaid, de 4 
Gheorghe, :

Mircea

I VICTORIE ÎN
F.C.M. BRAȘOV - A.S.A. TG. MUREȘ

Stadion „Tineretului” ; teren alunecos ; timp : 
ploaie ; spectatori — circa 2 W>0. Șuturi : 19—6 
Cornere : 16—1. A marcat MANDOCA (mîn. 89).

F.C.M. : polgar — ȘT. VASILE, Moldovan, 
Moșoman (min. 83 Manciu), ȘOARECE, MANDOC 
59 Spirea), Cramer, BENȚA.

A.S.A. : Varo — SZABO, JENEI, ISPIR, Fod. 
(min. 64 V. Marton), Botezau (mîn. 46 Both) 
Soare.

A arbitrat foarte bine Cr. Teodorescu (Buzău) 
șulescu (Tîrgoviște) șl T. Chelu (Giurgiu).

Cartonașe galbene : POPA
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 2—0

ultimul mint 
de fluierul C 
nut (89), Ia 
uni colective 
strecurat prii 
trali și, de ri 
sat, făcînd ii 
Varo.

Dar ce s-a 
tunci 7 în d 
șovenil au a 
dominare. înl 
de cîteva q 
fondul de dd

• BRAȘOV, 15 (prin telefon). 
IDupă repriza de ploaie toren

țială dintre minutele 30 și 40, 
ambele formații au avut un 
adversar comun în controlul 

(balonului șl chiar în menține
rea echilibrului — terenul a- 
lunecos, care în repriza se- 

Icundă a devenit patinoar na
tural. In asemenea condiții, jo
cul nu s-a ridicat la cote prea 
înalte. Gazdele au dominat ca- 

, tegoric, mai ales după pauză. 
I Golul a căzut de-abia in pen
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Imin. 
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pună, 
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După pauză. Steaua nu-d 
ascunde intenția de a juca 
la remiză. Dinamo trece In 
jumătatea stelistă. combină, 
eombină. dar torta de soc
lipsește. în min. 74, Dragnea 
expediază o bombă pe care
Btîngaciu — in zi bună — o 
respinge eu dificultate în
comer. începe ploaia, jocul
scade mereu, disputa din
tre „combinativul” dinamo- 
vist si „plecările” sprinterilor 
stellști nu pare să anime tri
buna, care rezistă ci... speră. 
Suporterii liderului, care Ui 
primiseră echipa eu aplau
ze, Încep admonestările, iri
tați de faptul că Steaua joacă 
— surprinzător — „la trecerea 
timpului”, sub impulsul lui 
Bdloni. Cel care simte repro
șul tribunei e Iovan. care 
sprintează spectaculos (min. 
80), sutează, dar Moraru 
apără. Peste două minute. 
Lăcătuș reia periculos — de la 
cîțiva metri — cu capul. Cele 
cinci minute de final ale Ste
lei se încheie cu o lovitură li
beră bine trasă de Boloni (min. 
84) și apărată la fel de bine de 
Moraru. Ultimele minute a- 
partin dinamovistilor. ceva 
mai inventivi prin Tulba, 
dar „lucrul” pe margine nu 
are ecou In centru. Si astfel 
se incheie o partidă in care 
cei vreo 20 de internaționali 
prezenti pe teren nu s-au ri
dicat nici pe departe la nive
lul performantei internațio
nale.

loan CH'RILA

REMIZĂ DE SALON"!
tot el * recentrat și ȘT. 
POPA a Înscris în poarta 
goală.

După pauză, aceeași fiziono
mie a jocului. In min, 53 a 
venit autogolul lui M. GRI- 
GORE. earc a Înscris In pro
prie poartă, la centrarea lui 
Burchel, după care toată 
lumea aștepta să egaleze 
Rapid. Și, intr-o perioadă de 
mare plictiseală, in min. 79, 
Agiu, tot din ofsaid, nesem
nalizat de arbitrul Velea, a 
trimis cu capul, Zariosu a res
pins în corner. Șt. Popa a e- 
xeeutat lovitura de colt și 
GOANȚĂ a marcat eu capul, 
sub privirile fundașilor ad- 
verși. Și cu asta, remiza .jnult 
visată” era consemnată și pe 
tabela electronică : 2—2.

Constantin ALEXE

dar rapidiștii nu par îngrijorați— 
Foto : L BĂNICĂ

UL MINUT!
ului, oaspeții au fost la un 

de pas de a deschide scorul : in 
kî). min. 38. Soare a trecut printre 

fundașii adverși, dar, cînd a a- 
I — juns în careu, a lovit defec- 
Fn- tuos balonul. în minutul urmă- 
L)e tor, Bența, aflat la marginea 
hei, careului echipei A.S.A. și ne- 
l ’ jenat de nici un adversar, • 
ec- expediat mingea pe lingă poar

tă ! După pauză, jocul a avut 
• în majoritatea timpului un

sens unic, spre poarta lui Varo.
■ Jucătorii F.C.M-ului și-au

creat multe ocazii de a înscrie, 
Ințe dar fie că au ratat, fie că Varo
pi- sau fundașul Szabo au salvat
PW* in extremis (la șuturile lui
s-a Cramer și Șt. Vasile din min.
pn- 63 si 70), sau fundașul Mureșan
lla- a degajat balonul de pe linia
lui porții. Replica formației din

Tg. Mureș s-a rezumat, în ge- 
I a- neral, la o defensivă prelungi-
Fa~ tă șl doar de citeva ori. Soare
Ide ji Fanici, au contraatacat pe-
por riculos.
Pe

Li.- Pompiliu ViNTILĂ

OASPEȚII... ÎN CORZI
POLITEHNICA IAȘI - CORVINUL HUNEDOARA 4-0 (4-0)

Stadion .23 August” ; teren bun : timp favorabil ; spectatori — 
circa 3 000. Șuturi : 23—6 (pe poartă : 11—3). Cornere : 6—2. Au
marcat : UUNTEANU (min. 11), PAVELIUC (min. 27 șl 41), BURDU- 
JAN (min. 44).

POLITEHNICA s Dohot — Munteanu, Anton, Gheorghiu, TOPO- 
LINSCHI — Filip (min. 75 Clocirlan), PAVELIUC (min. 85 Keresl), 
BURDUJAN, CAN AN AU — DAMASCHIN I, Biro.

COR VINUL : loniță — Nlcșa (min. 46 Prlgore), Dublncluo, Gălan, 
Mărginean (mln. 58 Kirocet) — Tirnoveanu, MATEUȚ, Oncu, Petcu 
— Cojocaru. Văetuș.

A arbitrat toarte bine V. Kurt (Medgidia) ; la Hnle : Ch. Con
stantin (Rm. Vilcea) șl N. Meieghe (Vaslui).

Trofeul Petsehovschl: 1». La speranțe: 1—3 (5—2).

40 DE MINUTE, SPERANȚE ARGESENE’ » »
UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.G ARGEȘ 2-1 (2-1)

Stadion „Central” ; teren bun ; timp călduros ; spectatori — circa' 
7 OOO. șuturi : 15—10 (pe poartă : 7—6) ; Cornere : 2—3. Au marcat 3 
CAMATARU (mta. 35 șl 41) gi D. ZAMFIR (min. 17).

UNIVERSITATEA : LUNG — Ungureanu. Tilinol, ștefănescu. Matei 
(min. <0 Săndol) — Ad. Popescu, IRIMESCU, Mănăllă (mta. S3 Blou) 
— Geolgău, CAMATARU, CîrțU.

F. C. ARGEȘ : Cristian — Votau, Stancu, PÎRVU. Tănase — Badea,’ 
TOMA (min. 70 Constantin), Bănuță (min. 43 Pană) — D. ZAMFIR, 
Nica, Jurcă.

A arbitrat bine : D. Buciuman ; la linie t I. Ferenczl (ambii din 
Timișoara) șl Gr. Macavei (Deva).

Cartonașe galbene : VOICU, TĂNASE. ;
Trofeul Petsehovschl : 9. La speranțe : 0—1 (0—1). i

IAȘI, 15 (prin telefon). îm- 
pingind nepermis. in timp, eu
foria victoriei de duminică »- 
supra Stelei, jucătorii Corvinu- 
lui (din rindul cărora Gabor a 
fost trecut pe banca rezerve
lor tocmai din acest motiv) 
s-au prezentat la Iași osteniți, 
apatici, cu reflexele tocite. Re
simțind suplimentar și absen
tele lui Alexa și Klein (sus
pendați pentru cartonașe), un- 
sprezecele oaspe n-a putut 
depăși condiția unui sparring
partner cuminte, cu ochii pe 
ceasul stadionului. Intuind 
imediat reculul hunedorean. 
Politehnica Iași a devenit de
zinvoltă. activă. insistentă, 
vrînd parcă să spele printr-o 
victorie sonoră toate umilințe
le acestui campionat Tentati
vă ieușită, intr-o oarecare 
măsură, spiritul ofensiv al 
gazdelor, conjugat cu replica 
Bravă a oaspeților, soldindu-se 
cu patru goluri: MUNTEANU. 
min. 11, eu o lovitură de eap

DEȘI, LA CORNERE, 20-1...
F.G BAIA MARE - CHIMIA RM. VÎLCEA 0-1 (0-0)

Stadion .23 August” ; teren bun ; timp călduros ; spectatori — circa 
‘ 555. Șuturi : 12—4 (pe poartă : 3—2). Cernere : 25—L A marcat : VERGU (min. 88).

__F. c. BAIA MARE : Mia — Arezanov (min. 46 RUS), Condrue, PIN
TER, Weissenbacher — Sabău (min. 45 ret te-), tji< Mureșan — rs-jt 
Nemțeanu, Căci urea e.

CHIMIA : PAVEL — LAZAR. BASNO, PREDA, CINCA — VERGU, 
Udrea, Iovan, Carabageae — Deaoonescu (mia. 74 Verigeanu) TR- LEȘPAN. -s

A arbitrat foarte bine L Igna (Timișoara) ; la Hnle : D vitran 
(Arad) șl L Tărcan (Reghin).

Cartonașe galbene : CACIUREAC, WEISSENBACHER
Trofeul Petsehovschl : 15. La speranțe : 1—5 (1—6). ’

BAIA MARE, 15 (prin tele
fon). Arătind o putere de 
luptă de neinfrint, vilcenli au 
repurtat o victorie de maximă 
importanță in efortul lor de a 
evita retrogradarea, victorie cu 
atît mai utilă, cu cit a fost 
obținută in deplasare, chiar 
pe terenul uneia dintre echi
pele cu care se află în luptă 
directă. Sigur, ei n-au dominat 
această partidă, au fost presați 
autoritar (mai ales în repriza 
a doua), dar abnegația arăta
tă și abilitatea eu care în min. 
69 VERGU a finalizat, cu un 
șut puternic, din unghi, o ac
țiune personală pe aripa dreap
tă, i-a răsplătit cu „două puncte 
de aur”. Ca aspect, jocul s-a 
desfășurat, practic, intr-un 
singur sens, spre poarta lui 
Pavel, care a făcut față ex
celent unui val continuu de 
atacuri băimărene, respinse 
insă, sigur, atit de el, cit și 
de o apărare excelentă șl, 
care, prin marcaj sever și in
tervenții decise, mai ales la 
mingile înalte, a scăpat cu 
bine și de amenințarea pe 
care au reprezentat-o. totuși, 
cele 20 de cornere acordate.

Gazdele au stăpinit terenul, 
au atacat neîntrerupt, dar o- 
fensiva lor — lipsită de clar
viziune și decizie — a eșuat 
permanent. F.C. Baia Mare a 
avut, totuși, ocazii de gol în

BĂLĂCI, 0 REPRIZA APLAUDATĂ
F.G OLT - POLITEHNICA TIMIȘOARA 3-1 (2-0)

Stadion „1 Mal” ; teren bun prima repriză, cu băltoace ta repriza 
secundă ; timp frumos în repriza L ploaie torențială după pauză ; 
spectatori — circa 2 000. Șuturi : 16—15 (pe poartă : 8—5). Cornere : 
2—12. Au marcat : TURCU (mta. 20 și 27). BABACI (min. 41), ȘUNDA 
(min. 81).

F. C. OLT : BARBA — Laurențiu, CERVENSCHI, Cățoi, Micea — 
Tănase, Eftlmle (min. 88 M. Zamfir), BĂLĂCI — Pena (mln. M 
Sorohan), TURCU, Georgesou.

POLITEHNICA : Moise (mln. M Leu) — Deac, ȘUNDA, Vușcan, 
Lehman — Oancea (min. 72 Dumitrescu), DUMITRU, Mureșan — 
Rotariu, Boitei, Giuchlcl.

A arbitrat foarte bine M. Constantinescu ; la linie : M. Lăzărescu 
(ambii din București) șl Fl. Popescu (Ploiești).

Trofeul Petsehovschl : 10. La speranțe : 5—0 (3—0).

SLATINA, 15 (prin telefon).
Joc lent în primele 15 minute, 
cu pase repetate la mijlocul 
terenului, dar o dată cu— in
trarea soarelui în nori tempopl 
crește, Rotariu ratează un vo- 
leu de la circa 17 m (min. 19), 
după care în minutul următor 
gazdele deschid scorul. Bălăci 
(care a jucat de nota 10 in pri
ma repriză) il lansează ta a- 
dincime pe Georgescu, acesta 
îl depășește pe Deac, centrează 
prin fata porții și TURCU, 
venit in viteză, înscrie impa- 
rabii. Urmează o „cascadă” de 
trei mari ocazii ale Oltului 
(Turcu — min. 22, Laurențiu 
— min. 32 și Georgescu — min. 
35) după care, în min. 37, din 
poziție bună, ratează și Oan
cea. Repriza se încheie insă cu 
un gol de zile mari înscris de 
BĂLĂCI (mia. 41), care, după 

care a catapultat balonul sub 
bara transversală ; PAVELIUC, 
min. 27, din lovitură liberă de 
la 20 m și min. 41, eu un șut 
din interiorul careului ; BUR
DUJAN. min. 43, din lovitură 
liberă tot de la 25 m. Patru 
goluri intr-o singură repriză, 
prevestitoare de lucruri șl mai 
rele pentru tabăra hunedorea- 
nă, care risca un scot de-a 
dreptul neobișnuit El nu s-a 
mai modificat, după pauză, in 
duda insistentei la finalizare 
a studenților ieșeni. Trezită 
din „pumn”, ca un boxer în
ghesuit in corzi. Corvinul. im
pulsionată și de Mateuț, fără 
să se poată reabilita, a mai 
reușit în această parte a me
ciului să echilibreze, pe alocuri, 
jocul in timp. Dar dacă s-ar 
fi condus după legile boxului, 
antrenorul Ion Nunweiller ar 
fi trebuit de mult să arunce 
prosopul

Ion CUPEN

prima repriză (tind Chimia 
n-a tras nici un șut periculos 
la poartă) au ratat Weissenba
cher (min. 14), Caciureac (min. 
27) și Sabău (min. 36). în a 
doua parte a jocului, după oca
zia lui Deaconescu (min. 65), 
ratează Pinter (min. 66), apoi 
vine unicul gol, descris mai 
sus. Din acest moment, s-a 
jucat, efectiv, numai în tere
nul Chimiei. Gazdele obțin o 
avalanșă de cornere și ratea
ză egalai ea de 3—4 ori, cele 
mai mari șanse fiind cele din 
min. 76 (tind Cincă a scos de 
pe linia porții cu capul, la șu
tul lui Bălan) și min. 80 (tind 
Nemțeanu s-a încurcat la 4 m 
de poartă). In afară de dăru
irea în joc a întregii echipe 
vîlcene, crisparea, starea de 
surescitare, dai și numeroasele 
greșeli tehnice ale gazdelor se 
opun în continuare golului (pe 
care, nici vorbă, după fiziono
mia partidei, băimărenii l-ar 
fi meritat) și intilnirea se ter
mină in atmosfera de mani
festă nemulțumire a publicului, 
căruia echipa favorită i-a pro
dus azi o imensă decepție, ta 
timp ce pe teren vîlcenii se 
îmbrățișau tati-un „meleu” al 
bucuriei. în tabăra k>r, spe
ranțele au renăscut.

Radu URZICEANU

o cursă lungă punctată cu dri
blinguri și fente, șutează, ma
jorează scorul șl primește w- 
plauze Ia scenă deschisă.

Repriza secundă se joacă pe 
o ploaie torențială și este do
minată de timișoreni. Ei ratea
ză prin Rotariu (min. 50), Oan
cea (min. 58 — bară) și Șunda 
(min. 60). o bună situație este 
irosită și de Pena (min. 63). 
Golul timișorenilor este înscris 
in min 81 de ȘUNDA prin 
foarfecă, după al 9-lea corner 
consecutiv Ia poarta Iui Barba. 
Vor egala elevii lui Dumitru 7 
Nu, pentru că în min. 87, după 
o cursă de circa 60 m, TURCU 
— talonat de Deac — reușește 
să aducă din nou scorul la 
două goluri diferență și liniș
tea în tabăra Oltului.

Laurențiu DUMITRESCU

CRAIOVA, 15 (prin telefon). 
Spre surpriza spectatorilor 
(destul de putini !) cei care au 
înscris primii au fost oaspeții. 
In minutul 17 D. ZAMFIR a 
șutat sec de la marginea su
prafeței de pedeapsă și Lung 
n-a putut interveni : 0—1. 
Universitatea joacă mult prea 
lent și nu poate depăși astfel 
apărarea grupată a argeșenilor. 
Și după ce, in min. 34, Lung 
intervine excelent la picioare
le lui Nica. la marginea ca
reului mic, în min. următor. 
CAMATARU (beneficiind de 
un excelent avantaj lăsat de 
arbitrul Buciuman la un fault 
asupra lui Irimescu) înscrie in 
colțul lung : 1—1. Și tot CA
MATARU. in formă deosebită 
azi, se inaltă eu o excelentă 
detentă in min. 41 și înscrie cu 
eapul jos Ia colț : 2—1.

După pauză, caracterul echi
librat al partidei s-a păstrat, 
numai că jocul nu a mai avut 
aceeași cursivitate xt mai 
ales sportivitate. Mult mai

MECI FRUMOS LA BUZĂU
GLORIA BUZĂU - F.G BIHOR 3-0 (1-0)

Stadion Gloria ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — circa 
7 5N. Șuturi: 16—< (pe poartă: 5—2). Cornere: t—4. Au marcat: 
BALAUR (min. 25). MARCU (mta. S3), DUDU GEORGESCU (mta. 

*5 — dta 11 m).
GLORIA : Lazăr — Năstase, TICA, Mlrcea. Tulpan — BALAUR, 

ȘUMULANSCHL Ghizdeanu, CRAMER (mta. 78 Julis) — Dudu 
Georgescu, MARCU (mta. 22 State).

F. C. BIHOR : LILIAC — DIANU, Blszok, Dumitrescu, Kiss (mta. 
74 Oprea) — Tămaș, GROSU, Butieo — ILE, Mihuț (min. 86 Simuț), 
Georgescu.

A arbitrat foarte bine R. Matei ; la linie : Gh. Vlșlnescu (cu gre- 
gtil) — ambii dta București șl N. Dtaescu (Rm. Viloea).

Cartonașe galbene : MIHUȚ, MIRCEA.
Trofeul Petsehovschl : 16. La speranțe : 1—6 (1—0).

BUZĂU, 15 (prin telefon). 
Victorie pe deplin meritată a 
formației locale care nu nu
mai că s-a aflat mai mult la 
cirma jocului, dar a și reușit 
ta repetate rinduri faze de 
mare spectacol. Oaspeții au 
răspuns cu acțiuni de contra
atac. Jucătorul nr. 1 al me
ciului, care a construit mult și 
a și deschis scorul a fost mij
locașul Balaur. El a făcut 
din nou dovada calităților sale 
și după ce in min. 12 expe
diază utf șut puternic blocat în 
ultimă instanță de Blszok 
reușește să Înscrie în min. 38 : 
Mlrcea centrează de pe dreap
ta, Dudu Georgescu stopea
ză balonul pe piept și-1 împin
ge tal BALAUR care înscrie : 
1—0. Și pină atunci, așa cum 
am mai arătat, buzoienii se a- 
flaseră la cirma jocului, forma
ția din Oradea răspunztad eu 
citeva atacuri periculoase, pur
tate ta special de lie (min. 11 
și 17). Alături de acesta, Mi
huț și-a Încercat și el șutul 
(min. 15 și 25). lovituri reținu

EGALARE IN EXTREMIS
JIUL - S.G BACĂU 2-2 (1-0)

Stadion Jiul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — circa 3 (MO. 
Șuturi : II—10 (pe poartă : 4—4). Corner» : 8—8. Au marcat : GAMAN 
(min. 23 și 83), respectiv VISCREANU (min. 76) șl ȘOIMAN (min. 88).' 

JIUL : Homan — V. Popa, Vizitiu, M. Popa, Stana — Varga (min.
69 Dosan), Găman, Szekeiy — B. Popescu (mta. 26 Lasconl), Sălăjan, 
Băluță.

S. C. BACAU : Mangeac — Andrieș, Cărpucl, C. Solomon, Ellsei — 
Vlscreanu. Adolf, Tismănaru — Șoiman, Iamandl, Penoff (min, 69 
Arieni).

A arbitrat bine A. Gheorghe (P, Neamț) ; la Hnle : M. Axente 
(Arad) șl V. Titorov (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : GAMAN, CARPUCI, lAMANDI.
Trofeul Petsehovschl : 9. La speranțe : 4—1 (2—0).

PETROȘANI, 15 (prin telefon). 
Multă circumspecție în tabăra 
Jiului față de echipa băcăuană 
(e drept, marea performeră a 
etapei precedente) care licita 
aici o ultimă „carte” pentru a 
supraviețui. O stare de inhibare 
transmisă ta teren care a avut 
repercusiuni evidente asupra 
evoluției de ansamblu, cu 
multe sincope, cele din repriza 
secundă fiind egale cu pierde
rea unui punct și implicit cu 
Intrarea ta „hora” retrogradării. 
A fost o partidă disputată sub 
tensiune, cu perioade egale de 
inițiativă în Joc (cele două 
echipe au reușit un echilibru 
și la datele tehnice), cu inexac
tități de ambele părți, care au 
amplificat nemulțumirea spec
tatorilor, se pare, singurii 
dezamăgiți de deznodămintul 
întitairii. Jucătorii petroșeneni, 
după ce s-au aflat în două 
rinduri in avantaj pe tabelă, 
au făcut un surprinzător pas 
înapoi, riposta băcăuană venind 
ta consecință.

După un debut cenușiu, 

dese au fost Întreruperile de 
joc, faulturile, „contreie” gi ac
cidentările (Toma, Matei. 6dn- 
doi primind Îngrijiri medica^ 
le, primii doi fiind obliga^ 
chiar să părăsească terenul).' 
Din această parte a jocului 
am retinut doar intervenția o- 
portună a portarului Cristian' 
care la 6 m a stopat o acțiu
ne periculoasă Cămătaru —• 
Irimescu (min. 52). frumoasa' 
cursă a lui Zamfir încheiată 
cu un șut puternic retinut cu 
siguranță de Lun^ (min. 53),' 
marea ratare a lui Cămă.aru 
din careul de 6 m (min. 70) și 
cursa lungă a lui Irimescu, I'.- 
sîndu-și în urmă toți adversa
rii, dar șutul său fiind expe
diat mult peste poartă (min. 
76).

Astfel, speranțele argeșenilor 
— ta primă instanță în victo
rie. apoi într-un „egal" — n-au 
rezistat decît 40 minute.

Paul SLÂVESCU

te cu succes de Lazăr. De re
marcat că, tot în prima parte 
a jocului, Marcu a executat o 
lovitură liberă directă de la 
20 m în „transversală” (min. 
25).

După pauză Gloria își măreș
te avantajul In min. 53 : Cra
mer execută un corner la Ba
laur care prelungește cu capul 
la MARCU, ultimul înscriind 
tot cu o lovitură de cap. Go
lul a venit la un minut după 
o mare ocazie a lui Grosu, la 
un atac prelungit al orădeni- 
lor. Oaspeții stadionului Glo
ria nu depun armele și același 
lie are două bune situații 
(min. 66 și 75), pentru ca în 
min. 79 Grosu să expedieze 
peste poartă o lovitură libe
ră directă de la 18 m. Scorul 
este pecetluit in min. 85 : Li
liac il faultează pe Duda 
Georgescu in careu și același 
DUDU GEORGESCU transfor
mă penaliyul : 3—0.

Mircea TUDORAN i

plictisitor chiar, notăm o oa
recare zvîcnire petroșeneanâ, 
cu ratări ale lui Sălăjan (min, 
24) și GAMAN (min. 25),' 
acesta din armă reușind, in 
min. 28, deschiderea scorului 
eu un șut puternic și plasat 
de la 16 m. Băcăuanii încep 
să urce mai des in atac, au 
o mare ocazie în min. 51, prin 
Șoiman și in min. 76 egalează,' 
cînd indecizia fundașilor pe
troșeneni, care se invitau re
ciproc să degajeze o minge 
ușoară, este taxată de VIS
CREANU — șut cu efect dini 
colțul careului de 16 m. E 
rindul Jiului să urce acum
(pentru că pină atunci era 
preocupată de temporizare) și ; 
în min. 83 centrarea lui Băluță 
este fructificată de GĂMAN. ( 
Băcăuanii stat la pămînt;*' 
tribunele răsuflă ușurate, dar 
împietresc in min. 88 cînd 
ȘOIMAN reia cu eapul, în ■ 
plasă, dintre Viscreanu și M.' 
Popa, mingea centrată do 
Andrieș.

Adrian VASILESCU



Calificările pentru C. E. feminin de volei

ROMANIA AUSTRIA 3-0

PlUTONUl Sf SOBJIWÂ 
îl TUMtUL INTERZONAL

MAREA DILEMĂ A STABILIRII

La Salonic au continuat par
tidele din cadrul unul turneu 
de calificare pentru C.E. fe
minin de volei. In etapa a 
doua, selecționata României a 
dispus de reprezentativa Aus
triei cu S—0 (1, 4. ț), la ca
pătul unui joc fără Istoric. Al
te rezultate : Grecia — Elve
ția 3-0 (13. 10, 4) *1 Suedia 
— Finlanda 3—0 18, 6, 12). în

clasament conduce echipa Ro
mâniei cu 4 puncte.

• Tot intr-un turneu de ea- 
llflcara. pentru ediția mascu
lină ■ C.K, la Malmoe, ta ea- 
cirul celei de a 5-a etape s-au 
înregistrat rezultatele : Belgia 
— Norvegia 3—0 (4, 0, II), 
RD. Germană — AngUa 3—0 
(4, 11, 5). Franța — Luxem
burg 3—0 (7. 3. 3).

A 13-a rundă din cadrul tur
neului interzonal de șah, care se 

de
cela 
asl- 

can- 
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BALCANIADA DE BASCHET MASCULIN
(Urmarg din puț I)

desfăpoară la Tunis, a adus 
mente nd in lupta pentru 
patru locuri fruntașe care 
guri calificarea ta rindurile 
dldațllor la titlul mondial. _
timp ce Mlhal Șubă remiza cu 
a. sosonko. cehoslovacul V. Hori 
reușește o victorie in fața colum
bianului A. Zapata, ieșind cu o 
jumătate de punct din plutonul 
secund, pornit in urmărirea ce
lor trei fruntași ei clasamentu
lui. Iată șl celelalte rezultate ale 
rundei : Aflfi — Nikolld o—1,
Dlugy — Gavrikov, Iusupov — 
Beilavskl șl Cernln — Morovlct 
remize. S-au întrerupt partidele 
Portlsch — Hmadl șl Ermenkov 
— De Firmian. A fost liber Ml-

15, Ermurache 12, V’neriana 13, 
Ioneseu 4, Opșitaru 2. Neto- 
lițchi 5 pentru învingători, res
pectiv Kunter lâ. Aydaa U. 
Kocygit 4, Engul 3, Topsakal 
2, Turan 5, Bac 4. Aribocan 4. 
Oygue 1. Send L Soția» 4. 
Arbitrii D. Weidinger (Unga
ria) șl T. Iov arid (Iugoslavia) 
au contribuit, prin buna lor 
prestație. Ia normala desfășu
rare a jocului.

In meciul inaugurai. Selecțio
nata de tineret a țării noastre 
a început furtunos, surprinzând 
echipa Greciei printr-o a- 
parare agresivă, datorită căreia 
a obținut o serie de contra
atacuri. In min. 3 scorul era de 
11—0 (!) pentru România tine
ret (participantă in afară de 
concurs), după care oaspeții 
și-au organizat defensiva și au 
valorificat plusul de experien
ță, tehnicitate, precum și gaba
ritul impresionant Ei au refă
cut handicapul și aa trecut la 
conducere, eiștigind ea 31—72 
(43—30). In general a fost o în
trecere plăcută, spectaculoasă, 
ambele echipe contribuind la 
reușita partidei. Au marcat : 
Papapetrou 4, Katzoutls 4. 
Christodoulu 15, Unardis 12» 
Romanidis 4. Filippos 5, Kam- 
bouris 14, Ellianidis 4, Agiașo- 
telis 7, Papavoukas 2, Tsaporla 
Q — pentru învingători; 
Chiriță 14, Aposto 2, Constan- 
tinescu 13, Vasilică 3, Bărbu- 
lescu 12, Pogonaru 11. M. Con
stantin 2, Panaitescu 14 — pen
tru învinși. Competent și au
toritar arbitrajul prestat de D. 
Stance» (Bulgaria) g M. 
mance» (România).

Deosebit de disputat a 
meciul dintre selecționatele 
goslaviei (prezentă cu un 
tînăr) și Bulgariei, finalistele 
Balcaniadei de anul trecut. Du
pă un Început favorabil echipei 
bulgare (actuala deținătoare a 
titlului balcanic), care a condus 
cu 25—20 (mln. 15), sportivii

iugoslavi au Început să de
monstreze tot mai clar Înalta 
clasă a baschetului din această 
țară. Duelul dintre pivoțh 
Vrankovtd (2,15 m) șt Amiar- 
kov (2J4 m) a fost câștigat de 
cete mal multe ori de primul, 
apărarea jilavilor* s-a dovedit 
mai bine pusă la punct și mai 
tenace decât a adversarilor, iar 
ta atac jocul tactic a fost e- 
xempiar. Deși sportivii bulgari 
au Încercat totul pentru a re
face situația (inclusiv aruncări 
de 3 pi ei nu au putut împie
dica echipa Iugoslaviei să ciș- 
tUe aa 73—a (33—31). Au mar
cat : Fetrevid 2, Sobin 1. Iaa- 
keriri ă, Lakenda X. Brinorak 
12. Vrankerie» 4. Cvetieanin ». 
Mineevid 1, Mitrorid 13 — 
pentru învingători, respectiv A- 
Kolev 1, BarciovscM 2, Eftimev 
C Vezenkav 4, Tenav 4, Mlade- 
nov 4, Antov 13. Jonov 3, Giuș- 
kav 14, Amiorkov 4. An arbi
trat bine M. SznobtasU (Polo
nia) șt G. Ganalp (Turcia).

Programul de Joi (de la ora 
15) : Iugoslavia — România ti
nerei, Grecia — Turei», Româ
nia — Bulgaria.

HORIM GlIfOROIIIU

A (IȘTIGAT „MARELE

PREMIU MEPHISTO-, EA ȘAD

„Cursa Păcii", etapa a 7-a

LIDERUL ÎSI MENȚINE POZIȚIA

Dl-

fost 
I«- 
lot

▼ARȘOVIA. ÎS (Agerpres). 
Miercuri, in etapa a 7-a a 
«Cursei Păcii*, Ostrava — 
Bielsko BLala (IM km), cara
vana a intrat pe teritoriul Po
loniei. Primul a trecut linia 
de sosire Lech Piasecki. cro
nometrat cu timpul de 4h523A 
Printre anima tot ii acestei eta
pe montane s-a numărat gi 
Mircea Romașcanu, dștigător 
al sprintului de cățărate de la 
Kubalonka (km 141) și aflat la 
finiș ta primul pluton, Înre
gistrat ta același timp cu În
vingătorul etapei. în clasamen
tul general individual conduce

Din bogatul program competi
tions! (ta ultimii ani mai Încăr
cat ca oriclnd altă dată) se de
tașează Jocurile Olimpice, a că
ror pregătire se faoe, ta mod o- 
blșnuit, de-a lungul unui ciclu 
de patru ani, sportivii fiind ab
solut conștlențl că astăzi lupta 
pentru tatîietate. pentru medalii, 
este mal pretențioasă oa niciodată 
$1 că ta marile competiții, fără 
excepție, du Înving declt cel mal 
buni.

Există insă și o altă competi
ție™ olimpică, poate mal puțin 
spectaculoasă pentru marele pu
blic, dar extrem de importantă 
ta perspectiva anilor următori 
Este vorba de alegerea orașelor 
gazdă ale Jocurilor Olimpice, de 
Iarnă șl de vară, din anul 1992, 
care se va face ta Elveția, la 
Lausanne, intre I șl 14 octombrie 
1988. cu prilejul celei de a 91-a 
sesiuni a Comitetului Internațio
nal Olimpic. Aproape de flecare 
dată această alegere, precedată 
de o amplă campanie publicitară, 
prin toate canalele de propa
gandă, a dat loc unei serioase 
confruntări de opinii. Vă închi
puiți așadar ce se va tntlmpla 
ta toamna anului viitor, ctad 
CXO. trebuie să aleagă două 
gazde dlntr-un număr mare de 
candidate, flecare susțlnlndu-șl 
cu tărie cererea, ta sprijinul că
reia Invocă tot felul de argumen
ta, unul mal puternic declt al
tul. lată clteva dintre candida
tele declarate, la această oră, 
pentru organizarea competiției 
olimpice estivale.

Amsterdam. A mal găzduit 
J.O. ta 1928. Metropola olandeză 
oferă posibilitatea desfășurării 
Întrecerilor, inclusiv a regatelor 
de yachting. Intr-un perimetru 
redus, ceea ce, ta comparație cu 
marile distanțe care trebuiau 
parcurse, să zicem, la Los An
geles, constituie un important 
avantaj.

Barcelona. Capitala Catalonlri 
este o mai veche candidată la 
organizarea J.O„ prima sa ce
rere fiind formulată pentru găz
duirea competiției olimpice din 
1924, ctad a fost preferat... Pari
sul. Ia o expoziție care a avu» 
loc la Los Angeles cu ocazia O- 
11 mp la de» a XXIII-i Barcelona a 
prezentat planurile șl machetele 
unor construcții sportive super
be. care urmează să fie realizate 
oină ta 1992.

Belgrad. După ce a găzduit a- 
nul trecut ..Olimpiada albă" la 
Sarajevo, despre care președin
tele CXC-, Juan Antonio Sama- 
raneb. a declarat ci a fost cea 
mat bine organizată din Istoria 
competiției. Iugoslavia are mart 
șarwe ea Belgradul al primească

REUN1UNEA ASOCIAȚIEI COMITETELOR OLIMPICE NAȚIONALE

DUPĂ C. E. DE JUDO

ROMA, U (Agerpres). — La 
Roma s-au desfășurat lucrările 
Adunării generale a Asociației 
comitetelor olimpice naționale 
din Europa, la care an partici
pat delegați din 31 de țări. Par- 
tlclpanțil au efectuat un schimb 
de păreri asupra problemelor ac
tuale ale mișcării olimpice inter
naționale și au luat o hotărire 
privind schimbarea unor preve
deri ale statutului Asociației. De-

legații s-au pronunțat pentru co
laborarea tot mal strinsă eu orga
nismele continentale similare din 
Africa, Asia șl America Latină.

Președinte al Asociației a fost 
reales Franco Carraro (Italia), 
vicepreședinte — Antonin Hlmi 
(Cehoslovacia), iar ca membri al 
Comitetului executiv — au fost 
aleși Lia Manoliu (România), 
Ivan Slavkov (Bulgaria) șl Vik
tor Hotoclkta (U.R.S.S.).

Jocurile, avind in vedere spriji
nul pe care forul olimpic 11 a- 
cordă, tn mod obișnuit. celor 
care organizează întreoerile olim
pice de iarnă. Referindu-se la a- 
ceastâ cerere, J. A. Samaranch a 
recunoscut ca serioasă candida
tura Belgradului, datorită capa
cității sale organizatorice șl bo
gatei sale rețele de baze sportive. 

Brisbane. In 1982 a fost gazda 
Jocurilor Commonwealth-ulul, dis- 
puntnd de toata cele necesare 
organizării unei competiții da 
anvergura J.O. Există Insă, in 
principiu. două contraargu- 
mente : marea deipăriare a Aus
traliei șl faptul că in 1988 Jocu
rile vor avea ioo intr-o zonă 
geografică apropiată, exlsttnd o 
„lege", e drept, nescrisă, potrivi* 
căreia o țară din Europa găzdu
iește competiția la fiecare două 
ediții (cei puțin așa apar lucru
rile tnoeptnd din 1928).

New Delhi. Capitala Indiei este, 
tn mod cert, o serioasă candi
dată, orașul dispuntnd de exce
lente baze sportive, pe care s-au 
desfășurat cu mare succes între
cerile Jocurilor Asiatice in 1982. 
Dar. ea și In cazul precedent, ar 
Însemna ea două ediții consecu
tive ale J.O. să se desfășoare In 
Asia șl așa ceva nu s-a mal tn- 
timplat cu vreun continent in 
ultimii 57 de ani.

Paris. A mal fost gazda, și încă 
de două ori, a J.O. (tn 1904 șl 
1924). ta afara condițiilor bune 
de concurs, pe oare le pregătește, 
capitala Franței aduce ta discuția 
argumentul sentimental. Îm
plinirea unul secol de la Istorica 
ședință din Aula Sorbonel, care 
a aprobat propunerea lui Pierre 
de Coubertin de organizare a O- 
llmpladelor moderne.

In ultimele săptămînl au apă
rut insă noi candidaturi :

Londra. A mal găzduit Jocurile 
ta anii 1908 șl 1948. Marea me
tropolă dispune de o bogată 
bază materială capabilă a face 
față cerințelor de organizare a 
JjO. Londra are insă, chiar ta 
.Insulă", contracandidațl serioși : 

Manchester, Birmingham șl Glas
gow 1™ Deoarece un Comitet o- 
llmpta național nu poate înainta 
CXO. deck o singură candida
tură, forul olimpic internațional 
a prelung» ptnă Ia 15 august 
termenul In care Comitetul O- 
Umpta al Marii Britanii va putea 
reflecta pentru a decide asupra 
unuia dintre orașele menționate.

Kansas City. Orașul din Mis
souri a solicitat U.S.O.C. (United 
States Olympic Committee) sus
ținerea candidaturii sale pentru 
organizarea J.O. de vară din 1998, 
dar credem că amintirea Los An- 
gdreulul este tacă prea recentă 
pentru ea tacă un oraș american 
să mal primească eurtad această 
cinste..~

Pentru .Olimpiada Albă ’92“ se 
anunță, de asemenea, un număr 
record de candidaturi : Berchtes
gaden (RJ.G.), Cortina d’Ampes- 
so (Italia) Falun (Suedia). Le
ningrad (U.R.S.S.). Regiunea Sa
voia (Franța), Stan (Elveția), So
fia (Bulgaria). Reno-Lake Tahoe, 
Salt Lake City, Lake Placid, An
chorage (toate din S.U.A. I) ...

In mod cert. C.I.O. nu va avea 
o sarcină ușoară ta a alege gaz
dele Jocurilor Olimpice din 1992™

Romeo VIIARA

(Urmare din pag 1)

Frăție» și Mihai Cioc (la o- 
pen). Niciunuia dintre ei. însă, 
nu Ie putem reproșa că n-au ur
cat șl pe podium. Ciuvăț, la 
debutul său în arena continen
tală (va împlini 21 de am la 
15 septembrie), n-a avut ex
periența necesară pentru a da 
o replic’ De măsura sovieti
cului Namgaiauri (pe care 
l-am prezentat mai *naiBțe).,Ș* 
francezului Richard Melillo 
(campion european în BJ). 
El are Insă meritul de a-i fi 
învins pe 1. Pejcic (Iugosla
via) R. List (Olanda) și 
M. Rybicki (Polonia). Semi- 
mijlociul Mircea Frăției a 
avut neîndoios, cel mai bun 
„culoar", mai ales pentru in
trarea în finala „mare", unde 
l-a întîlnit pe polonezul Wal- 
demar Legien (22 de ani va 
împlini la 28 august), debutant 
la C.E. iar pînă atunci îl de
pășise pe doi judoka de care 
n-am prea auzit Un singur 
adversar era cotat mai bine, 
cel din finala „mică" fran
cezul Michel Novak, medaliat 
cu bronz la J.O. și C.E. ’84. 
Regretabila accidentare a lui 
Frățică în turul doi l-a îm
piedicat din nefericire pe a- 
cesta să-și apere cu succes 
șansele pe care le avea. Mi
hai Cioc a ajuns cu ușurință 
în finala „mare", unde a fost 
însă stopat de un judoka va- 
valoros, Habil Biktașev 
(U.R.S.S.). campion european 
la „semigrea" în *83. I se 
poate reproșa doar nereușita 
în fața englezului Elvis Gor
don. pe care-1 învinsese anul 
trecut

Cum menționam la început, 
tragerea la sorți de la cate
goriile mari a fost pentru 
Costel Năfileă (semigrea) și 
Mihai Cioc (grea) mai mult 
decîț vitregă ?! în atare si

tuație. ascensiunea lor era ex
trem de dificilă. Năftică tre
buia să treacă chiar din pri
mul tur de campionul conti
nental si vicecampionul mon
dial în același an, 1983, sovie
ticul Valeri Divisenko, iar 
Cioc de cîștigătorul ediției din 
’82 și medaliatul cu bronz la 
C.M. ’83, Heny Stohr (R. D. 
Germană). Din păcate, ei 
n-au beneficiat nici de șansa 
recalificărilor.

O concluzie se impune : a- 
vem judoka la majoritatea 
categoriilor, cu REALE PERS
PECTIVE pentru viitoarele 
competiții de amploare, iar 
la cîteva categorii, intensifi- 
cîndu-se pregătirile, se Între
văd posibilități de progres. 
Și. in fine, mai trebuie să 
spunem că noul colectiv de 
tehnicieni ai lotului (antrenor 
principal — Nicolae Mari
nescu). precum și sprijinul 
permanent al conducerii fede
rației (secretar responsabil 
— prof. Anton Muraru) au 
contribuit substanțial la suc
cesul general al sportivilor 
noștri la această ediție a în
trecerii.

TELEX • TELEX
CICLISM • ta cadrul „Cupei 

U.R.S.S.", pe velodromul acope
rit de la Krilatskoe, la Moscova 
sportiva Erika Salumiae a stabi
lit un non record mondial ta 
proba de 200 m lansat, eu timpul 
de 11.494 (vj. c Natalia Krușel- 
nițka — 11,547).

CAlArie • Ecnlpa Angliei a 
cuoerit „Cupa Națiunilor* din 
cadrul concursului de la Madrid, 
după tm baraj cu reprezentativa 
R.F. Germania, tn baraj, englezii 
au avut 4 p penalizare, iar vest- 
germanil ÎS p penalizare. Pe lo
cul cn e Franța.

BASCHET • Meci internațional 
la Madrid t Selecționata Madridu
lui — Cehoslovacia 84—67 (39—37).

PRELIMINARIILE C.M.
Clasamentul final al grupei a 

5-a) (zona europeană) : 1. Un
garia 10 p, 2. Olanda 7 p (gola
veraj 11—5), 3. Austria 7 P (9—8),
4. Cipru I p. > f <•tfel. echipa Un
gariei este calificată direct ta 
turneul final al C.M., iar repre
zentativa Olandei va susține două 
meciuri de baraj cu formația cla
sată pe locul secund din grupa 
I (Belgia, Polonia, Albania, Gre
cia).

CAMPIONATE, CUPE
R.D.GERMANA (et. 24) : Ros

tock — Dynamo Berlin 1—5, Dy
namo Drcsda — Suhl 8—3, F.C. 
Karl Marx Stadt — Frankfurt/O. 
0—1, Lokomotive Leipzig — Jena
1— 1, Brandenburg — Chemle Lei
pzig 1—0. Erfurt — Aue 1—0, 
Magdeburg — Riesa 1—0. Clasa
ment : 1. Dynamo Berlin 40 p,
2. Dynamo Dresda 36 p. 3. Loko
motive Leipzig 34 p... 13. Chemle 
Leipzig 16 p. 14. Suhl 5 p.

SPANIA (sferturile de finală 
ale „Cupei ligii", meciuri tur) 2 
CJ. Barcelona — Real Madrid
2— 2, Atletico Madrid — Betts
3— 1. Gljon — Karagoza 2—0, Es- 
panol — Athletic Bilbao 3—0. 
Returul, la 19 mal.

• TELEX • TELEX
SCRIMA • Turneul masculin 

de floretă desfășurat tn localita
tea Sinzig (R.F.G.) a fost ciștl- 
gal de Italia 7 v, urmată de Po
lonia și R.F.G. cu cite 5 V și 
Franța ou 4 V.

TENIS • Turul doi la Roma : 
Noah — Segărceanu 8—3. 8—2,
Wilander — Motta 7—6. 6—2.
Leach — Perez 6—2 6—I. McNa
mee — Krlckstein 6—4. 7—6,
Zlvojlnovlcl — Luna 6—0. 2—6.
6—3, Meclr — Narducci 7—6,
6—1. Smld — Meister 2—6. 8—3, 
6—2. • Tot to turul doi. dar la 
Madrid : Tarr — Leconte 7—4, 
6—3 7—6 Maurer — Gunthardt 
3—6. 7—5. 7—6. NystrOm — Maciel 
6—2. 6—0. Gehring — Higueras 
6-3. 7-5

FRANȚA (et. 36) 2 Laval — 
Bordeaux 6—3, Nancy — Nantes
1—2, Sochaux — Metz 1—1, Rouen
— Auxerre 1—2, R.C. Paris —
Tours 3—1, Strasbourg — Bastla 
1—I, Monaco — Paris St. Ger
main 4—1, Toulouse — Brest 0—0, 
Lille — Toulon 1—1, Marseille — 
Lens 1—2. Clasament : 1. Bor
deaux 58 p (virtual campioană), 
2. Nantes 52 p. 3. Monaco 45 p... 
18—19. Rouen și Tours cite 27 p, 
20. R.C. Paris 26 p. In sferturile 
de finală ale „Cupei* — meciuri 
tur : Monaco — R.C. Parts 3—0, 
Paris St. Germain — Nantes 1—0, 
St. Etienne — Lille 1—0. Toulouse
— Sochaux 2—0. Jocurile retur 
an loo inline, to afară de me
ciul Lille — St. Etienne (tl mal).

ANGLIA (meciuri restante) : 
Watford — Manchester United 
5—I I, Tottenham — Sheffield 
Wednesday 2—0, Southampton — 
Liverpool 1—1, Chelsea — Nor
wich 1—2, Ipswich — Coventry 
0—0, Wes* Ham — Stoke 5—1. In

F.C. EVERTON A CÎSTICAT „CUPA CUPELOR"
Aseară, la Rotterdam, s-a des

fășurat cea de a 25-a finală a 
„Cupei cupelor". Meciul decisiv 
dintre F.C. Everton șl Rapid 
Vlena s-a Încheiat cu rezultatul 
dg 3—1 (0—0) In favoarea echi
pei engleze. Au marcat : Gray 
(min. 53), Steven (mln. 73), 
Sheedv (min. 86), respectiv Krankl 
(min. 85)

Iată finalele „Cupei cupelor" 
desfășurate pină acum: 1961: 
Fiorentina — Glasgow Rangers
2— 0 și 2—1 ; IS62 : Atletico Ma
drid — Florentina 1—1 'după 
prelungiri) 3—0 la rejueare: 1963: 
Tottenham — Atletico Madrid 
5—1: 1964: Sporting — M.T.K.
3— 3 (d.p.l. 1—0 la rejucare: 1965: 
West Ham — Mdnchen 1866 2—0: 
1966: Borusla Dortmund — Li
verpool 2—1: 1967: Bayern Mdn- 
chen — Glasgow Banners 1—0 

clasament ; 1. Everton 87 p (39 
j), 2. Manchester Utd. 76 p (43 
j), 3. Tottenham 74 p (41 j). A 
Liverpool 71 p (34 j)... 20. Co
ventry « p (39 j), 21. Sunderland 
M p (42 j), 22. Stake 17 p (41 j).

U.R.S.S. (et. 11). : Dinamo Tbi
lisi — Kutaisi 2—0, Rostov — Di
namo Kiev 0—6, Spartak — Kai
rat Alma Ata 1—1, Zenit — Tor
pedo 1—2. Erevan — Dnlepr 3—5, 
Baku — Cemomoreț 1—0, Dinamo 
Minsk — Donețk 1—1, Vilnius — 
Dinamo Moscova 1—5, Voronej — 
Harkov 2—0. Clasament : 1. Di
namo Tbilisi 15 p (10 j), 2—3. Di
namo Kiev șl Dniepr cite 14 p 
(9 j)._ 17. Rostov 6 p (10 j), 18. 
Vilnius 5 p (11 j).
• MECIURI AMICALE. La A- 

suncion : Paraguay — Velez Sar- 
sfieM (Argentina) 1—2 (1—0). La 
Tel Aviv : Israel — S.C. Ander- 
lecht 1—1 (1—1). La Buenos Aires: 
Argentina — Chile 2—0 (1—0). La 
Varșovia : Legia — Brandenburg 
(R.D.G.) 5—5 (1—2),

(d.p.); 1968: Milan — Hamburger
S.V. 2—0; 1969: Slovan Bratisla
va — C.F. Barcelona 3—2; 1970 > 
Manchester City — Gornlk Za- 
brze 2—1; 1971 : Chelsea — Real 
Madrid 1—1 (d.p.), 2—1, la re- 
jucare; 1972: Glasgow Rangers — 
Dinamo Moscova 3—2; 1973: Mi
lan — Leeds United 1—0: 19747 
F. C. Magdeburg — Milan 2—0 j 
1975: Dinamo Kiev — Ferencva- 
ros 3—0; 1976: Anderlecht —
West Ham 4—2: 1977: Hamburger 
S.V. — Anderlecht 2—0: 1978:
Anderlecht — Austria Vlena 4—0; 
1979: C.F. Barcelona — Fortuna 
Dttsseldorf 4—3 (d.p.); t980: Va
lencia — Arsenal 5—4 (d.p. șl 11 
m): 1981: Dinamo Tbilisi — Cart 
Zeiss Jena 2—1: 1982: C.F. Bar
celona — Standard LiOge 2—11 
1983: F.C. Aberdeen — Real Ma
drid 3—1 (d.p.) ; 1964 : Juventus 
— F. C. Porto 2—1.
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