
3A1A M »VIZITA DE STAT PraUtari dta facie țMlt, latfyHțț

A REGELUI SPANIEI,.
JUAN CARLOS I

gMarți, dimineața, în cea de-a 
doua zi a vizitei de stat pe 
care o efectuează în țara noas
tră, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. șl 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
regele Spaniei, Juan Carlos L 
șl regina Sofia au sosit în ju
dețul Suceava.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Ștefan Andrei, ministrul afar 
cerilor externe, de alte persoa
ne oficiale române.

La vizită au luat parte,

nistrul afacerilor externe

__ ___________ _ de
asemenea, Fernando Moran, mi- 
______ _____ . al 
Spaniei, celelalte persoane ofi
ciale spaniole.

După ce a străbătut principa
lele artere ale municipiului 
Suceava, străjuite de moderne 
construcții de locuințe, plat
formele industriale ale orașului, 
coloana oficială de mașini l-a 
Îndreptat spre zona unde se 
află renumitele monumente de 
arhitectură șl artă medievală 
românească, unice prin valoa
rea lor artistică — Voroneț, 
Moldovița, Sucevița. Prezenta
rea acestor monumente a prile
juit. de asemenea, sublinierea 
unor momente semnificative 
din Istoria poporului nostru. 
Suveranii spanioli au avut cu
vinte elogioase față de talentul 
și măiestria poporului romăn.

In cursul după-amiezii, oas
peții an revenit in Capitală.

★
In cadrul unei ceremonii care 

a avut loc marți seară la Pa
latul din Piața Victoriei, re
gele Spaniel, Juan Carlos L 
împreună cu regina Sofia, au 
primit pe șefii misiunilor di
plomatice și pe reprezentanții 
unor organizații internaționale 
acreditați in țara noastră.

★
In cadrul unei ceremonii, re

gelui Spaniei, Juan Carlos L 
l-a fost înminată „Cheia orașu
lui București**.

Adresindu-se înaltului oaspe
te, Gheorghe Pană, președinte
le Consiliului popular muni
cipal, primarul general al Ca
pitalei. a exprimat sentimente
le de profund respect pe oaie

contlnu- 
dlntre

I a ex-

locuitorii Capitalei îl poartă 
înalților oaspeți, do caldă prie
tenie față de poporal spanloL 

Mulțumind pentru sentimen
tele exprimate, înaltul oaspete 
și-a manifestai convingerea că 
prietenia dintre poporul român 
șl poporul spaniol se va dez
volta in continuare șl a rugat 
să se transmită locuitorilor 
Bueureștlulul cele mai vii mul
țumiri pentru calda lor ospita
litate.

★
Președintele Republicii So

cialisto România, Nicolae 
Ceaușescu, șl tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reintOnit, marți, 
eu regele Spaniei, Juan Carlos L 
și regina Sofia, in cadrai unul 
dineu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șt regele Juan Carlos I și-au 
manifestat satisfacția față do 
convorbirile purtate in aceste 
zile la București, care au pus 
ia evidență dorința comună de 
a dezvolta și intări, în 
ars. bunele relații 
România șl Spania.

Regele Juan Carlos 
primat, Încă o dată, în numele 
său șl al 
mulțumiri 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
vitațle de 
pentru primirea 
care s-au bucurat in 
șederii in țara noastră, arătind 
că vede in aceasta o reafirma
re a sentimentelor de profundă 
prietenie si stimă ee și le nu
tresc reciproc popoarele român 
și spaniol.

A fost afirmată convingerea 
comună că actuala intîlnire la 
nivel înalt se va înscrie — ea 
si cea precedentă de la Ma
drid — ca' o contribuție Impor
tantă la extinderea relațiilor 
tradiționale româno-spaniole, in 
interesul ambelor țâri și po
poare. al cauzei păcii, destin
derii, securității, înțelegerii și 
colaborării in Europa și in În
treaga lume.

Dineul și convorbirile au de
curs intr-o ambianță cordială, 
de Înțelegere și stimă reciprocă.

■
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reginei Sofia, vil 
președintelui Nicolae 
și tovarășei Elena 
pentru amabila ln- 
a vizita România, 

cordiali da 
timpul

g
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întrecerile Jlaciadcr de pcrlorman(& la Handbal (1)

ECHIPELE JUDEȚELOR BACĂU Șl BRAȘOV IN FINALĂ
ORADEA, SI (prin telefon). 

Un med cu multe momente 
de mare tensiune, un derby 
fără istoric șl alte două jocuri 
interesante — Lată ce a carac
terizat penultima etapă, cea a 
semifinalelor, din cadrul tur
neului final ai celei de a

I SPORTUL SĂTESC ÎȘI EXTINDE
PERMANENT ARIA DE DEZVOLTARE

I

I

Activitatea sportivă a tine
rilor de la sate capătă necon
tenit noi si noi dimensiuni la 
multiplele acțiuni cuprinse tn 
calendarele asociațiilor spor
tive — cele 3 318 dte ființează 
in Întreaga țară — sau ale con
siliilor comunale pentru edu
cație fizică si sport (2 677). par
ti ci pin d sute de mii de tineri 
si tinere.

Sub impulsul marii competiții 
sportive naționale -Daciada*. 
tinerii de la sate au realizat 
noi pași spre apropierea lor da 
terenuri și stadioane; peste o 
jumătate de milion dintre d 
au luat parte la etapele de 
Iarnă si de vară ale ediției a 
in-a, cu mult peste această 
cifră se estimează Ia actuala 
ediție, consemnind. astfeL un 
record in materie. Este meritul 
Comisiei centrale pentru edu
cație fizică si sDort de masă 
din mediul rural (care si-a a- 
nalizat recent activitatea) de a 

IV-a ediții a „Daciadel** de 
performanță la handbal femi
nin. Iată amănuntele.

NEAMȚ — MUREȘ 31—30 
(14—14, 26—26, 29—29). Partida 
de debut a zilei semifinalelor 
a fost cea mai palpitantă și 

fi găsit căile neutra a cuprinde 
la exercițiul fizic organizat 
mase tot mal land de tineri 
si tinere, care trăiesc st mun- 
eese in acest important sector 
de activitate.

Intr-adevăr, sub Însemnele 
„Daeiadef", la sate a fost sta
tornicită o puternică tradiție a 
unor concursuri si competiții 
organizate, pornind de la cam
pionatul pe asociație Sportivă

T. BRADEȚEANU

(Continuare In pag. 2—3)

Rotații la ,,Internaționalele" de sabie ale României

AMBIȚIA, PIRSEVERINK 0ORINȚA DE VICTORIE -
ATIJIJRIIE PRINCIPALE AÎE SP0RT1VI1UR NOȘTRI

mai atractivă confruntare da 
până acum, chiar dacă pe plen 
tehnic nu s-ar putea spune c* 
medul a meritat premiul da 
frumusețe. In privința evolu
ției scorului și a ftaalurilor de 
reprize partida In cam s-au 
IntUnft, de fapt, o divizionar* 
„B" (Relonui Săvinești. Jud. 
Neamț) și o formație din pri
mul eșalon valoric (Mureșul 
Tg. Mureș) a fost extrem de 
atractivă. După ee au condus 
jocul timp de aproape 50 de 
minute (este drept, la diferențe 
minime), mureșencele au pier
dut teren, reprezentativa ju
dețului Neamț trecind la con
ducere CU 21—20 șl cu 28—24 
(in. min. 57). Este rindui for
mației din Mureș să egaleze 
situația prin Laszlo (care a 
înscris 2 goluri eu 40 de se
cunde Înainte de final) șl să 
treacă la conducere cu 29—20 
(mln. 66). La sfîrșitul primelor 
două reprize de prelungiri sco
rul era din nou egal : 29—29.
Abia după încă două reprize de

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. 1—3)

„TROFEUL SEMENICULUI**, O COMPETIȚIE UTILĂ
PENTRU GIMNAȘTII NOȘTRI FRUNTAȘI

• Dana Dumitra ;i Emilian Nicula. 
învingători la MriM compus

In aria competițională a gim
nasticii noastre, o întrecere este 
pe cale de a căpăta o remar
cabilă stabilitate, un binemeri
tat renume și nu exagerăm cu 
nimic clnd afirmăm că toți 
performerii noștri doresc s-o 
onoreze cu prezența și cu evo
luții de nivel cît mai ridicat; 
este vorba de „Trofeul Seme- 
nicului", care — deși abia la 
a II-a ediție — se bucură, după 
cum ne-am dat seama, de un 
mare interes în orașul Reșița, 
iubitorii sportului de aici trans- 
formind evenimentul intr-a a- 
devărată sărbătoare. Așa a fost 
la prima ediție a acestei între
ceri, așa s-au petrecut lucru
rile șl la întîlnirea de simbătă 
cu reprezentanții gimnasticii 
noastre. Credem că acesta este 
și motivul pentru care gimnas
tele din lotul ce se pregătește 
pentru Jocurile Mondiale Uni
versitare de la Kobe, din Ja
ponia, ca și gimnaștii din cen
trul olimpic ce ființează chiar 
în Reșița au dorit să concureze 
rât mai bine, să prezinte la un 
nivel cît mal ridicat exercițiile 
pe care le repetă în vederea 
apropiatelor examene interna
ționale. Si astfel. „Trofeul Se- 
menicului" s-a constituit într-o 
utilă și binevenită verificare a 
potențialului actual al sporti
vilor noștri fruntași și a ofe
rit colectivelor tehnice repere 
importante în privința activită
ții viitoare.

Concursul băieților ne-a in
teresat cu deosebire, deoarece 
la finele săptămînii viitoare, la 
Oslo, gimnastica noastră mas
culină va susține un examen 
important și deloc ușor, Cam
pionatele europene. Emilian 
Nicula, mult mai sigur și mai 
constant decît în concursurile 
anterioare, cu o „bară" de 
9,90. cîștigător la individual

Tonstantin MACOVEI

Dana Dumitru ji Emilian Nicula, ciștigători ai „Trofeului' 
Foto : Petru FUCHS — Reșița

Mai puțin notabilă sub ra
portul participării, actuala e- 
diție a Campionatelor interna
ționale de sabie ale României, 
dotate cu „Cupa Carpati" — 
anul acesta la a 14-a ediție 
— a însemnat. în schimb, o 
reușită pe planul angajării to
tale a concurentilor noștri in 
disputa pentru intiietate. „A 
fost una dintre cele mai ani
mate ediții", afirma, ia finele 
asalturilor, unul dintre iniția
torii competiției, apreciatul si 
neobositul antrenor coordonator 
al scrimerilor de la Tractorul 
Brașov, ing. Mihai Ticușan. Iar 
unul dintre participanti, sa- 
brerul cubanez Jesus Ortiz, cu
noștință mai veche, prezent la 
„internaționale** și in 1982 (a- 
tunci, ca si acum, pe podium), 
ne mărturisea : „Rar mi-a fost 
dat să văd un concurs cu 
concurenti ații de ambițioși, 
extrem de dornici să ajungă 
in finală

Cu atît mai demnă de re
levat este reușita sabrerilor 
români, aflati în prim-planul 
întrecerilor și la turneul indi
vidual si in întrecerea pe e- 
chipe. Ciștieâtorul probei in
dividuale. Corneiiu Marin —

Corneliu Marin, împreună cu 
antrenorul său, Alexandru Nilca 
(ambii de la clubul Steaua)

realmente cel mai activ sabrer 
dintre cei 96 citi au luat star
tul —, a făcut dovada că ră- 
mîne un trăgător cu reale vir
tuți. tenace si inteligent, bine 
orientat tactic. Imbatabil in

fiberiu STAMA

(Continuare in pag a 4-a)

(Continuare in pag 2—3)

După Balcaniada fle baschet și iu vederea viitoarelor Întreceri

DOAR UN LOT ÎNTINERIT, AMBIȚIOS 
POATE OFERI O PERSPECTIVĂ CERTĂ I

Conform tradiției, si ediția 
a 21-a a Campionatului bal
canic de baschet masculin a 
prilejuit dispute echilibrate, 
atractive, precum si surprize, 
cea mai mare fiind produsă 
de echipa Turciei, învingă
toare în fata cîștigătoarei 
competiției, redutabila repre
zentativă a Iugoslaviei. E- 
locvent în ceea ce privește 
apropierea valorică a parti
cipantelor a fost faptul că. 
începînd din ziua a doua a 
turneului si pînă la sfîrșit, 
trei-patru echipe s-au aflat 
la egalitate de puncte, ele 
fiind departajate de cosave-

rajul direct. In final, acesta 
a fost defavorabil selecționa
tei tării noastre, clasată pe 
locul 4. Dar. să fie clar : nu 
„jocul cifrelor și al clasamen
telor" i-a plasat pe baschet- 
baliștii noștri De o poziție 
care nu le face cinste, ci 
insăși comportarea lor. evi
dent cu mult sub ceea ce era 
de așteptat la capătul unei 
perioade de pregătire spe
cială, cu tei final Campiona
tul european — grupa „A" 
(5—18 iunie).

Ce s-a petrecut cu același 
lot și cu același antrenori

care, in luna septembrie 1984. 
realizau frumoasa perfor
mantă de a se califica din 
grupa „B“ in grupa „A" a 
Campionatului european 7 Ne 
amintim că atunci elogiam 
Întregul lot pentru dăruirea 
la antrenamente, pentru am
biția si disciplina cu care a 
luptat in timpul întrecerilor 
din Suedia. Dar. după afla
rea componentei seriei în care 
va juca formația noastră la 
„europene" (alături de repre-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Al, Vinereanu (aruncă ia coș), unul 
djji puțtaii jucători caire au dat să-tis- 
fibCțte. Foto : Aurel D. NEAGU



VALOAREA N-A LĂSAT
LOC... SURPRIZELOR

Marile competiții ale tenisului 
de masă (mondiale, europene, 
diverse „internaționale" etc.) — 
Indiferent de categoria de vîrstă
— solicită, în prezent, un deo
sebit consum fizic șl nervos, da
torat, în special, programului 
Încărcat (în doar 7—10 zile, în
treceri pe echipe și cinci cate
gorii de probe individuale), un 
jucător foarte bun ajungi nd să 
rus țină în acest interval între 
40 și 50 de meciuri ! Din acest 
punct de vedere, nici recentele 
dispute de ia Tg. Mureș — tu
rul campionatului pe echipe și 
finalele probelor individuale nu 
au făcut excepție, tinerii compe
titori fiind supuși unui examen 
sever, în bună măsură (acolo 
se va adăuga și valoarea spo
rită a adversarilor) asemănător 
cu cel pe care U vor susține la 
^europenele* de la Haga. Jude
cind rezultatele, opinăm ci, 
de-a lungul acestui «maraton", va
lorile au rămas valori. ueUsiad 
loc surprizelor, Ln prim-plan sî- 
tutodu-se componenții Ioturilor 
reprezentative. De altfel, cam ei 
și-eu Împărțit și locurOe pe po
dium. Mal toți an evoluat mal 
aproape de cerințele actuale ale 
acestei discipline, dovedtodu-sc 
posesorii unor servicii și lovi
turi eficiente, tnulți dintre el ca
pabili să se orienteze tactic de 
la un set la altul, de la un 
mec! la altul. Dar. să nu uităm 
că unii vor trece In eurfnd pra
gul spre seaiorat, unde exigen
țele sînt altele. Am asistat la 
numeroase partide dinamice, tă
ioase. cu pasionante răsturnări 
de scor (Lohr — Bogoslov. Lohr
— Geller Găgeatn — CJosu. TU- 
zolu — Gherman. Creangă — 
Zeița-. Ignat — Revise. Toma — 
Trandafir șa.) toate sub semnul 
ambiției de afirmare, „porțile” 
echipelor pentru Haga fiind tocă 
deschise. Desigur, campionii au 
meritul de a se fi impus, unii 
mal ușor alții mai anevoie, dar 
In ansamblu victoriile lor au 
fost urmarea bunei pregătiri : 
Vasile Flore». Călin Toma, Cris
tian Ignat Kings Lehr (din <2 
de partide sur țintite a pierdu: 
doar două, una la echipe șl alta 
in finala de la „mixt”). Carmen 
Găgeatu. Cristina Entilescu. Lor 
trebuie să le adăugăm, insă, ți 
alt! sportivi — Anca Cheler. Ra
du Trandafir.
cel - - -
la 13 an! se bate $1 ciștigă la

, Călin Creangă — 
ma! tină- participant, care

zz#

SÂRIIOABLA DE LA PIAIFORMÂ DANIELA POPA

J

Festivitate de premiere 
Pe locul I in proba de plat
formă a Campionatelor tn- 
temaționale de sărituri ale 
României, Daniela Popa — 
România ! Dar, de fapt, cine 
este Daniela Popa ? .Car
tea ei de vizită’ nu este, 
deocamdată. prea bogată, 
pentru că, la nici 13 ani 
(pe care-i va împlini la 7 
noiembrie), o săritoare tn 
apă mai are mult de par
curs ptnd a ajunge la de
plina consacrare. Și, totuți, 
la 12 ani ți jumătate, mi
cuța sportivă a cucerit lo
cul I, intrecir.d sportive e- 
vident mai experimentate, 
inclusiv pe cele din RJJ. 
Germană și U.R.S.S., por
nite favorite. Dar, să enun
țăm datele mai importante 

Danielei Popa : 
s-a născut la 7 noiembrie
din viața

SPORTUL SĂTESC
(Urmare din pag. I)

Ia întreceri desfășurate De 
structura consiliilor unice a- 
groindustriale. cu finale t>e ju
deț (cum a fost cazul celei de 
la Buzău — un model De tară) 
sau chiar la nivel reDublican. 
Au căpătat consistentă o se
rie de festivaluri sportive să
tești : în Suceava — la Vico- 
vnl de Sus. în Mehedinți — la 
Svinita, în Teleorman — Drin 
rotatie. în mai multe așezări 
rurale. Drintre care Frăsinet, 
Buzescu, Plosca s.a. A ajuns 
la a X-a ediție „Cupa sportu
lui sătesc", care reunește ti
neri din trei județe. Bistrita- 
Năsăud. Maramureș și Su
ceava. In același timp, cîștigă 
ta interes întrecerea, intitulată 
sugestiv. „Prietenii sportului de 
Ia sate" a tinerilor din Secto
rul agricol Ilfov (Pantelimon, 
Otopeni. Dobroiesti. Brănești, 
Măgurele, Buftea etc.), după 
cum s-a impus atenției „Cupa 
U.N.C.A.P." la atletism. „Cupa 
CfiNTROCOOP" la tenis de 
Șlasă, Campionatul national 
sătesc de trîntă. Concursul

Jucători mal mari, iar locul 5 
la simplu este o dovadă —, Ma
ria Bogoslov, Emilia Ciosu, ZoI- 
tan Zoltan ș.sl., să o includem, 
chiar dacă a absentat, fiind bol
navă, ți pe otilla Bădescu, du
bla campioană europeană a ea- 
detelor. Iată, așadar, un eșa
lon de valori autentice, capabil 
ță ofere tuportul pentru cea mai 
bună selecție in vederea compe
tiției continentale din iulie. De
sigur. ta pregătirea acestor ti
neri un merit incontestabil re
vine șl tehnicienilor, antrenori 
pricepuți in pregătirea copiilor 
țl juniorilor. ca Virgil Bălan, 
Mihaj Bobocică (Universitatea 
A.SA. Craiova). Farkaș Paneth 
— la SS de ani n-a pregetat s-o 
ia de la capăt, cu copiii). Mihai 
Bledea. Șerban Doboși (CJ5.M. 
Quj-Napoca). Ioan Lohr (înfră
țirea Tg Mureș) 
trescu ‘
LM.G.B.- 
Sticla Bistrița). 
(CLS.Ș.----------

Cum 
La Tg. 
pentru 
trebuie 
eă au _ . _ ______
foarte mulțl jucători pentru care 
drumul pină 1a Tg. Mureș a e- 
chivalat doar co o excursie. De 
altfel, pentru a prelntlmplna a- 
eest lucru, forul de «pecialitate 
a h olărit ea la ediția viitoare 
•ă schimbe formula de desfășu
rare, pentru că, ta fond, avem 
in vedere un campionat de per
formanță ți nu • competiție des
chisă tuturor.

Pentru perioada următoare 
principalul obiectiv rămin eam- 
pl ottate Ie europene. Lor trebuie 
să ■ ae subordoneze toate preo
cupările. deoarece avem de a- 
părat un binemeritat prestigiu, 
realizai eu trudă la edițiile pre
cedente. Dar. aceasta nu înseam
nă că nu trebuie să reținem țl 
taptul că r umărul celor afiațl 
ia „vlrf” nu este prea mare, că 
mal devreme sau mal tirziu el 
vor deveni seniori, iar modul 
cum vor evolua ta viitor r.u tre
buie să ne rănrtnă Indiferent, 
mal ale» eă țl pentru tenisul 
de masă românesc a ta cepul, eu 
acest an „campania olimpică”.

Vasile Dumi- 
( Juventus M.I.L.M.C- 
Gbeorghe Bozga (C.S.Ș. 

Traian Aneuța 
Metalul Rm. VEcea) 5-a. 
•puneam, concursurile de 
Mureș au fost solicitante 
tinerii concurenți, dar. 
si recunoaștem, totodată, 
fost prezent! ți foarte,

Mircea COȘTEA 
Emanuel FANTÂNEANU

ei catalogul con- 
numai note de 9 
practicat timp de 

gimnastica la Clu-

1973 ia Oradea ; este elevi 
in clasa a 6-a a Scolii ge
nerale ar. 20, iar ia dreptul 
numelui 
semnează 
ți 10 ; a 
dnci ani 
bul sportiv școlar Oradea, 
iar primele sărituri bl apă 
le-a executat in toamna a- 
aului 1982 ; in 1984 a cu
cerit titlul de campioană a 
tării la sărituri de la plat
formă pentru juniori II și 
copii, iar anul acesta a ciț- 
tigat locul I in toate pro
bele Concursului republican 
de copii; are o surioară — 
Florentina — cu aproape... 
doi ani vechime in sărituri.

Cum s-a făcut .transfe
rul’ de la gimnastică la să
rituri ? „Cum nu se poate 
mai simplu", ne-a explicat 
tatăl Danielei, Vasile Popa,

ÎȘI EXTINDE ARIA DE DEZVOLTARE
școlar de selecție ta atletism. 
Campionatul liceelor agroin
dustriale la oină. Sportul nos
tru național, oină, cunoaște, 
prin „Daciadi". o tot mai largă 
răspindire. fiintînd peste 1100 
de echipe (afiliate sau neafi
liate la forul de resort), eu 
25 000 de practicant! pregătiți 
de 150 de antrenori ți 800 de 
instructori. Existenta unor cen
tre de inițiere ta sport (1194), 
cu peste 36 000 de copii, oferă 
perspectiva depistării si for
mării unor tineri anti pentru 
activitatea de performantă, sa
tul românesc — cum s-a do
vedit si In anii Drecedenti — 
avînd bogate disponibilități u- 
mane.

Ar fi de subliniat si preo
cuparea care există pentru 
continua diversificare si îm
bogățire a bazei materiale a 
sportului sătesc. In această 
privință, excelent se prezintă 
îndeosebi județele Buzău. Te
leorman, Arad, Harghita. Bis- 
trița-Năsăud, Suceava. De la 
amenajări simple s-a ajuns, 
treptat. Ia veritabile complexe 
sportive (Vulturești — Vaslui,

LA MOTOCICLISM VITEZA
Pregătirile alergătorilor noș

tri de viteză în vederea narti- 
ci nării la prestigioasa conwe- 
titie dotată cu ..Cuna Priete
nia" au intrat în linie dreaptă. 
Maestrul sportului Aurel Io- 
nescu a definitivat duminică. 
duDă trei teste, echioele care 
vor reprezenta tara noastră la 
crima etană. programată la 9 
iunie. De traseul de la Tallin 
(U.R.S.S.) : T. Troia (I.M.G. 
Buc.). I. Viktor (Voința Ora
dea). B. Gabor (I.R.A. Tg. Mu
reș) la 250 cmc. T. Drăghici și 
D. Arsin la 125 cmc. „Acești

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE VITEZĂ PE ȘOSEA
Campionatul republican de 

viteză ne sosea la motociclism 
a debutat, duminică, pe traseul 
din cartierul Lunca Pomostu- 
lui (lung de 2182 m) in pre
zenta a circa 10 000 de specta
tori. Cei 117 concurenti. din 
19 cluburi si asociații sportive, 
au furnizat întreceri apreciate 
de public, cîstigate în final de 
principalii favoriti. O impresie 
deosebită au lăsat, la clasele 
internaționale (125 si 250 cmc), 
frații Attila si Iosif Viktor

T

OPTIMISM ÎN TABĂRA VOLEIBALISTELOR
După cum un anunțat, repre

zentativa feminini de volei a 
României a câștigat turneul de 
calificare de la Salonic, numă- 
rlndu-se astfel printre cele 12 
participante la faza finală a 
campionatului european ee se va 
desfășura în toamnă (29 septem
brie — I octombrie), in Olanda. 
La Întoarcerea echipei, antreno
rul principal NICOLAE HUMA 
ne-a fost interlocutor In legătu
ră cu calificarea, pentru noi pre
vizibilă...

— N-am avut deloc adversare 
modeste (Suedia. Grecia, Elveția, 
Austria. Finlanda), cum pare. 
Dimpotrivă, mie mi-au lăsat o

fost halterofil de perfor
manță. „Seară de seară, 
după terminarea antrena
mentelor de gimnastică, ne 
opream la bazin, unde — 
pentru relaxare — Daniela 
sărea de la trambulină, mai 
tatii de la 1 m. apoi de la 
3 m și, Intr-o bună zi. s-a 
urcat și a sărit de la plat
forma de 10 m“. Și ața s-a 
făcut ei. intr-o perioadă re
lativ scurtă pentru un sport 
bl care se ajunge greu la 
performanți. Daniela Popa 
a ajuns sd fie mindria sec
ției de sărituri a clubului 
bihorean și eleva nr. 1 a 
apreciatei antrenoare Vio
rica Kelemen, care, venind 
vorba despre obiective, ne-a 
declarat : „Sper să nu fiu 
prea 
du-mi 
acesta 
medalii 
balcanic 
la 
Ar _ ,_____ __
un țel spre care trebuie să 
tindă orice adevărat per
former : participarea la
J ocurile Olimpice".

D. ASMARANDE1

ț I

j j J

j
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îndrăzneață 
încrederea 
Daniela 

la 
de 

Concursul 
fi primii

afirmin- 
că anul 

va cîștiga 
Campionatul 

junioare și 
Prietenia, 

pași spre

Frăsinet — Teleorman. Rugi- 
noasa — Iași. Pecica — Arad, 
Rimniceiu — Buzău. Vama — 
Suceava, Svinita — Mehedinți), 
acțiune stimulată si de iniția
tiva C.C. al U.T.C. — care co
ordonează activitatea sportivă 
ta mediul sătesc — privind a- 
menajarea celei mai frumoase 
baze sportive.

Sigur, mai există si neimpli- 
niri ta sportul sătesc. Citeva 
dintre acestea au si fost rele
vate (generalizarea insuficientă 
a experienței unor asociații 
sportive cu bune rezultate, a- 
sigurarea unui minim de ame
najări sportive în C.A.P.-uri. 
extinderea duminicilor cul
tural-sportive, transformarea 
liceelor agroindustriale în vi
itoare nuclee ale perfor
mantei. inițierea în oină a ca
drelor didactice de la sate care 
predau educația fizică etc.) din 
dorința factorilor cu atribuții 
in domeniul activității sportive 
ta acest sector, de a face ca 
acestea să dispară cît mai cu- 
rînd. Lucru realizabil, nrintr-o 
conlucrare și mai rodnică, pe 
măsura importantei sportului în 
mediul sătesc. 

motociclisti — ne-a spus an
trenorul Aurel Ionescu — s-au 
prezentai în progres de Ia un 
trial la altul, ceea ce mă în
dreptățește să sper într-o com
portare onorabilă a sportivilor 
noștri Ia etapa inaugurală a 
„Cupei Prietenia". în lotul re
publican lărgit mai sînt si alti 
tineri alergători care bat tot 
mai insistent Ia porțile echipe
lor reprezentative, unii dintre 
ei anuntindu-se candidați si
guri Ia viitoarele concursuri 
contînd pentru această compe
tiție".

(ambii de la Voința Oradea), 
clasați pe primele două locuri. 
Iată învingătorii : 50 cmc — G. 
Baicu (I.M.G. Buc.), 50 cmc 
sport — Emilia Dinu (I.M.G. 
Buc.). Al. Molnar (Progresul 
Timișoara), 125 si 250 cmc — 
A. Viktor (Voința Oradea), a- 
tas pînă Ia 600 cmc — P. Po
pescu + A. Popa (Torpedo 
Zărnești). ataș pînă la 1000 
cmc — I. și A. Toth (I.R.A. 
Tg. Mureș).

D. GLĂVAN — coresp.

-

impresie frumoasă, pentru 
toate etalează o concepție 
deraă de joc. Pe măsură ce 
căpăta o experiență competițio- 
nală superioară, vor face mari 
progrese șl vor obține rezultate 
deosebite.

— Ce ne puteți spune despre 
evoluția Jucătoarelor dv. la a- 
cest al treilea turneu al sezo
nului 7

— Putem spune că echipa a 
mal urcat o treaptă valorică, 
grație unei pregătiri mai con
sistente efectuată in ajunul aces
tei competiții. Pe parcurs, am 
folosit 11 jucătoare, aproape toa
te dlnd deplină satisfacție. Poa
te cea mai bună a fost Daniela 
Dinică, urmată de Irina Velicu 
(total schimbată față de Balca
niadă), Mirela Popo viciu. Ioana 
Llteanu șl de ridicătoarele Crina 
Răuță și Mirela Zamfir, care 
s-au apropiat valoric. Ușor sub 
posibilități. Speranța Gaman. 
Dintre rezerve, Georgeta Lungu- 
Ene a evoluat foarte bine ta 
partea a doua a turneului. Am 
mal folosit pe Doina Moroșan, 
Ottilia Szentkovics și Niculina 
Bujor.

— Ce concluzii ați desprins in 
perspectiva C.E. din Olanda 7

— Mai multe. Trebuie să jucăm 
mai in viteză, cu un efort intens 
al ridicătoarelor care, din acest 
motiv, vor fi alternate In siste
mul 5+1 ; să Îmbunătățim toate 
elementele tehnice pe fondul li
nei concepții moderne de Joc : 
atacul din pase In urcare șl la 
lntUnire. blocajul la „urcarea* 
adversarului (care nu prea ne-a 
„ieșit” nici la Salonic), prelua
rea din atac și serviciu etc. în 
fine, fiind convinși că Ir. afara 
actualului lot mai există valori, 
să completăm lotul (lărgit) eu 
tot ce poate concura la eea 
mal bună echipă posibilă. In a- 
eest context, avem nevoie de o 
pregătire mai așezată, fără per
turbați!. urmărind obiective Ju
dicios stabilite pe drumul spre 
finalele C.E. Important este că 
fetele au Înțeles necesitatea li
nei pregătiri serioase, știu că au 
de muncit mult (și vor să mun
cească). ceea ce ne face opti
miști ta perspectiva C.E.

TURNEELE FINALE

că 
mo- 
vor

FEMININE
Divizionarele .A* feminine de 

volei pregătesc ultimul episod al 
campionatului 1984 1985, turneele 
finale fiind programate timp de 
cinci zile. Incepind de duminică. 
1a București (locurile 1—6) și 
Sibiu (7—12). Patru formații au

MLA.U* 1

cite 5 minute reprezentativa 
județului Neamț a obținut o 
spectaculoasă și meritată victo
rie. Au marcat : Iulișca 12, 
Enea 8, Imbrișcă 5, Bursuc 3, 
Tănase 2, Tă.aru 2 — pentru 
jud. Neamț ; Laszlo 11, Feher 
6, Kibedi 5, Albeș 4, Szente 2, 
Hegheduș 1, Bărbat 1 — pentru 
jud. Mureș. Au arbitrat bine
I. Nicolae (Ploiești) și N. 
Stăncilă (București).

CONSTANȚA — BUCUREȘTI 
19—18 (10—9). Meci animat, 
frumos, în care diferența mi
nimă din final nu reflectă 
realitatea de pe teren, pentru 
că reprezentativa jud. Constan
ța a fost mai bună și a obți
nut o victorie fără emoții. Din 
echipa Capitalei (formată pe 
scheletul divizionarelor ^A“

TURNEUL FINAL AL „DACIADEI" LA HA
(Urma't din ocg 1)

DE JUNIORI PENTRU
Intre 17 și 19 mai s-a desfă

șurat, la Pitești, concursul re
publican de juniori, pentru am
barcațiuni mici, la caiac-canoe, 
prilej de verificare a nivelului 
pregătirii tinerilor sportivi, eșa
lon de înlocuire, în viitor, a 
consacraților acestui sport. De 
remarcat, ca aspecte pozitive, 
numărul mare de concurenți, a- 
flați la starturile întrecerilor — 
peste 400 de băieți și fete — cît 
și faptul că 39 de cluburi și cele 
8 centre de pregătire a junio
rilor au trimis caiaciști și ca- 
noiști la acest concurs. Nivelul 
de pregătire a particlpanților s-a 
dovedit satisfăcător, selecțiile au 
fost, deci, bine făcute, dovaiă 
fiind faptul că cea mai mare 
parte a tinerilor au o dezvol
tare și o pregătire fizică gene
rală între bine și foarte bine.

Cea dinții finală — caiac sim
plu băieți, pe 500 m, a prile
juit o luptă strînsă între primii 
nouă clasați, decalajul dintre ei 
fiind de circa 2 secunde, ceea 
ce a sporit spectaculozitatea 
cursei, dar a dovedit și valori 
sportive apropiate. CLASAMENT:
1. D. Stol an, (CSȘ Steaua) 1:57,6,
2. A. Popa (Locomotiva Bucu
rești) 1:59,8, 3. Al. Ionescu (Teh- 
nometal Buc.) 2:01,3.

Canoiștii, la simplu, pe 500 m, 
au înregistrat timpi mai slabi 
cu circa 5 secunde față de re
zultatele din serii, datorită vîn- 
tulul, fapt care a denaturat în- 

susținut, la Sibiu, un turneu pre
gătitor, câștigat de Universitatea 
Craiova (3—0 cu C.S.M. Liber
tatea Sibiu, 3—1 cu Chimia Rm. 
Vilcea și cu C.S.Ș. Explormin 
Caransebeș), urmată de echipa 
locală, care a învins cu 3—0 în 
celelalte două jocuri, și de Ex- 
plormi-n Caransebeș, învingătoa
re cu 3—0 în fața Chimiei. (Ilie 
IONESCU, coresp.).

ASPIRANTELE 
LA DIVIZIA „B"

In urma fazei de zonă a cam
pionatului de calificare ta divi
zia secundă de Volei, ta turneul 
final vor evolua următoarele e- 
chlpe : C.S.V. „N. Titulescu* — 
Oltcit Craiova, Olimpia Oradea, 
C.S.Ș. — C.S.M. Lugoj, Calcula
torul — Viitorul București, C.S.Ș. 
1 Spartac București, Comerțul 
Constanța, la feminin ; C.F.R. A- 
rad. Sănătatea Oradea, Electro
tehnica Bistrița, A.S.A. Electro- 
mureș II Tg. Mureș, Vulcan 
București, „Drobeta* Tr. Seve
rin, Spartacus Brăila șl Gloria 
Tulcea, la masculin. Tuneele fi
nale vor avea loc in București, 
ta perioada <—S iunie (feminin) 
și între 11 și 15 iunie (mascu
lin). Cu o zi înainte de turnee 
stat programate norme de con
trol. Cite trei echipe vor pro
mova ta „B”.
VOLEIBALIȘTII ROMANI 

LA TURNEUL 
DE CALIFICARE

Pînă în prezent s-au încheiat 
trei turnee de calificare pentru 
faza finală a C.E. din toamnă, 
două la masculin și unul la fe
minin (la care a participat și 
reprezentativa țârii noastre). In 
această săptâmină sint progra
mate alte două turnee de cali
ficare. Tn Portugalia, la Vianna 
do Castello, își vor disputa două 
tocuri în finale echipele femi
nine ale Poloniei, Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei, Spaniei, Angliei 
și Portugaliei- Incepînd de 
joi, to Austria, Ia Vlena, 
se vor întrece echipele mas
culine ale României, Greciei, 
Turciei. R. F. Germania, Israe
lului și Austriei. Reprezentativa 
noastră, pregătită de G. Bartha 
și C. Oros. s-a deplasat azi di
mineață in următoarea formulă : 
P. Ionescu. M. Căta-Chitiga, G. 
Enescu. E. Vrincuț, P. Dascălii, 
S. Fraier. S. Pop, Cr. Pentelescu, 
M. Constantin, N. Stoian, D. 
Pascu si Ft Mina. Se califică 
docă echipe.

FINALELE .DACIADEI"
Turneele finale ale „Daciadei" 

de volei (sport de performanță) 
sînt programate astfel : senioare
— Bacău (10—14 iunie), junioare
— Pitești și juniori — Constanța 
(ambele intre 29 mai și 2 iunie).z

Rubrica realizatâ de
Aurelian BREBEANU
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62,28 m, pr« 
(Steaua) —| 
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ciunescu (S 
m, Daniela 
61,48 m, laj 
Lengyel (CJ

Confecția și Rapîd și a retro
gradatei in B" Progresul) re
marcăm pe rapidista Elena Doi- 
eiu. Au înscris : Gheorghe 9, 
Hobincu 4. Carapetru 3, Caza
ca 1, Chirilă 1, Sanda 1, res
pectiv Grigoraș 12, Doiciti 4. 
Mălurcanu 2. Au arbitrat bine 
D. Gherghițan și C. Drăgan 
(Iași).

BRAȘOV — IAȘI 23—19 (12— 
10). O partidă în care echi
pele au fost la început egale 
(3—3 ta min. 8), pentru ca în 
continuare handbalistele bra
șovene să treacă la cîrmă : 
6—3 în min. 12. Ele au păstrat 
și au majorat diferența pe 
măsură ce se apropia sfîrșitul 
jocului, astfel că victoria re
prezentativei Brașovului este 
pe deplin meritată. învingă
toarele s-au apărat bine și au 
obținut multe recuperări din

care au de 
rapide, ren 
Marian și 
scris : Tacli 
chi 3, Căli 
1, Demeter 
liuc 7, Creț 
dău 2, Vișa 
bitrat bine 
Ene (Buzău

BACĂU 
(20—9). Cel 
Oacă 16. D 
Ilrițcu 5, pi 
6. Maria și 
4 pentru 
bine M. M 
(București).

Programu 
Mureș — 
locurile 7 
Neamț — ( 
15 : Iași — 
17,30 : Braș
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Sublinieri UN CIĂSĂMEN1 CARE VORBEȘTE
Ce ne oferă clasamentul Di

viziei intre recent înche
iata etapă a 30-a si cea de a 
31-a ?

1. Detașarea netă a cuplului 
Steaua-Dinamo, care a permis, 
între altele, jocul mult prea 
relaxat al Sportului studențesc 
și al Universității Craiova.

2. Numărul mare de infrin- 
geri al Universității Craiova 
<10 !), cu un golaveraj mult 
sub potențialul echipei (54—*0)!

3. Golaverajul negativ a au 
mai puțin de 13 echipe, cu 
excepția remarcabilă a lui F.C. 
Argeș, singura 
laverai pozitiv 
al celor 14 ;
vorbește de la 
paritatea de luptă a .grosului 
plutonului**. cu implicații 
directe asupra perfecționării 
locului primelor patru echipe.

formație cu go- 
în grupul amorf 
această situație 
sine despre ca-

4. Jocul mereu deschis al 
Gloriei Buzău (confirmat si de 
golaverajul consistent — (45—46) 
in comparație eu cel foarte 
..strins- al echipei A-SA. Tg. 
Mureș (golaveraj 34—36).

5. Marele paradex •ferii de 
Universitatea Craiera ! Echipa 
olteană, cu patru intemati<xiah 
în cvintetul deftsMtv (Lung^ 
Negrilă. Stefan eseu. Ungu
reanul. are a 19-a apărare •

Jiul Petroșani — Gloria 
A. Porumboiu (Vaslui) ;

• • •

Mai mult, această 
nu a primit gol 

cu Polonia. Tur- 
-reușeste* să pri- 
goluri la Petro-

JUNIORII TREBUIE SĂ JOACE I

7. Cronicarii noștri au 
marcat, in etapa nr. 30 
litere mari), un număr de 
de jucători din cei peste

evoluat. Procentajul 
e mic. Pe com- 
fost remarcați : 
fundași, 20 de * 
înaintași- Con

cluzia ? Campionatul 
joacă. în general. în 
fn jumătatea proprie, 
limpede.

re-
(cu

49
231

Diviziei .A“. 
apărare, care 
în meciurile 
da si Anglia, 
mească patru 
sâni ! De domeniul miracolu
lui !?_

6. Doar două echipe (Steaua 
Si Sportul studențesc) au de
pășit norma (să zicem interna
țională) a două goluri de meci.

care au 
de 20 la sută 
nartimente au 
6 portari, 14 
mijlocași si 9

nostru se 
defensivă. 
Destul de

Un antrenor care și-a fă
cut un crez din munca 
copiii și juniorii și care a 
avut excelente rezultate 2__ 
formarea de jucători fruntași, 
antrenorul emerit Leonte Ia
novschi (F. C. Argeș), nu-și 
dezminte pasiunea, pricepe
rea și dragostea față de cei 
mai tineri jucători, căutînd 
noi posibilități de a-i atrage 
pe toți aceștia într-o activi
tate cit mai bogată. Așa se 
face că, într-o zi, Leonte Ia
novschi, cu modestia-i 
cută, fără multe 
vorbe, a scos o 
foaie de hîrtie din
tre documentele lui 
șl ne-a pus-o pc 
masă. Erau trecute 
pe ea niște date, zile și 
lendaristice, adunări și

CU

în

cunos-

exact în perioada de vară, 
cind timpul e frumos și clnd 
terenurile sînt mai bune și 
mai puțin solicitate de echi
pele de seniori, juniorii (ca
re sînt elevi) nu joacă ! 112 
zile, din 19 mai pini în 8 
septembrie, marea masă a 
juniorilor nu are nici o ac
tivitate, după ce, în toamnă 
sau în primăvară, cele mai 
multe meciuri de-ale lor s-au 
disputat pe terenuri periferice, 
improprii, desfundate de la- 
poviță

loan CHIRILA

însemnări LN PUNĂ CURSĂ SPRE CONSACRARE
1. Pentru eleganța și corecti

tudinea jocului său. wLibero“-ul 
de la Steaua ni-1 amintește pe 

a 
în șir sub 
evocă pe

un predecesor de linie, care 
evoluat cu succes ani 
aceleași culori — nl-1 
regretatul Apolzan.

2. Belodedici joacă 
eu o mare dorință de a fi tn 
prim-planul loptei. _ ;____
Si concentrarea Iul deosebite In 
antrenamente si In meciuri l-au 
asigurat o constantă de Invidiat.

totdeauna

Seriozitatea

sau de ploi.
Sigur, campiona

tele de juniori mai 
au și o fază finală, 
unii copii se 
și în examene, 
cei mai mulți 
ar trebui 

într-o activitate 
pentru că, în

află 
, dar 
stau.

cu- 
or- 

afara
tre- 

mult, 
pen- 
s-au

luni ca- 
, scăderi, 

date care, intr-adevăr, merită 
toată atenția din partea celor 
care se ocupă de problemele 
juniorilor și copiilor, a fe
derației și a comisiilor jude
țene de fotbal.

Leonte Ianovschi a plecat 
de la constatarea că JUNIO
RII JOACA PREA PUȚIN ! 
Și o demonstrează cu date 
concrete.

Campionatul juniorilor I, e- 
dîția 1984—’85, nu acoperă de- 
cît 
cu 
o 
Pe _ 
11 noiembrie, a cuprins 11 e- 
tape, consumate în 71 de zile. 
Returul, de la 16 martie — la 
16 mai, alte 63 de zile. Deci, 
un junior joacă într-un an *2 
de meciuri (în 134 de zile) și 
stă (sau se antrenează) 231 
de zile. Prea puțin !

Și a mai făcut antrenorul 
Ianovschi o altă socoteală :

134 de zile din cele 365, 
citeva zile mai mult de 

treime. Turul, desfășurat 
perioada 2 septembrie —

ARBITRII ETAPEI DE

IONESCU

Sportul studențesc — S. C Ba
cău : Fl. Popescu ; IHe Cot (am
bii din Ploiești) și Gr. Macrei 
(Deva) ;

Buzău: 
G. !♦-

F. C. Baia Mare — Politehnica 
Iași : A. Gheorghe ; Gh. Vodă 
(ambii din P. Neamț) f C. 
Gheorghe (Suceava) ;

la a

<Arad) ;

PENTRU ATLETII JUNIORI I
Alte rezultate : Băieți : m:

C. M dea (C.S-Ș. Trximf) n.1 ; 
MO m : B. Nknla (Steaua) 1«J: 
1500 m : s. Bebenchae (C<S„Ș. 
Triumf) 4:04.3. HC : L Lemnar® 
(T.C.I.A-Z.) 3:51,1 ; 2M0 m : S
Neață (C.S.Ș. 3 Steaua) S:4M 
H.C. : R. BrăguU -'Rap.d; ;
110 mg : M. Cîrligeanu (Vîvoru.
14.6. HC : L. Giurrân (Dinamo)
13.6. I. Oltean (Știința Constan
ța) 13,8 ; 20M m obstacole : G. 
Ciobanu (C.S.Ș. 3 Steaua) C3M : 
înălțime : M. Bradacs (Djcamo) 
2,10 m, HC : E. Popescu (Steaua) 
2.20 m ; triplu salt : C. Bartxi 
(ViUorul) 15.13 m. HC : D. Ot>- 
banu (Dinamo) 16-28 m ; suliță: 
A. Ardeleanu (Steaua) 65.92 m : 
ciocan : i.L. Gabriel (Vdtorul) 
55,M m ; HC : N. Bindar (Meta- 
hil) 74,04 m. A. Meheș (Dinamo) 
72,26 m : Fete : 
On’ță (Viitorul) 
Daniela Gămălie 
HC : Elena Lina 
800 m : NLculina 
2:13,4 ; 100 mg î 
(Viiitorul) 14.0, HC : 
Oltean (Știința Constanța) ___
lungime : Henriette Nedelcu (Vii
torul) 6,13 m. HC : Gtna Ghioroete 
(Steaua) 6,46 m : greutate : Jen
na Căpățină (C.S.Ș. Cîmpultmg 
Muscel — Dinamo) 15,39 m, HC: 
LI via Simon (C.S.M. Cv.) 17,77 
m ; disc : Plga Uhliuc OCjSJB- 
Triumf — Dtnamo) 52.26 m. 
(Andi VILARA).

mașOABA. Pe
C_F_R_ M-3 V--S- 1 l
* nk» fc M fot

100 m : Mariana 
12,0 ; 400 m :
(Viitorul) 5L5, 

(CSM CvO 52,2: 
Radu (Metekil) 
Florina Neder 

Coculeana 
13,•;

„TROFEUL SE MEN IC ULUI"
(Urmare din pag. I)

compus, Marius Gherman, Ma
rian Rizan, Valentin Țintea, 
Marius Tobă, Marian Stoican au 
dovedit o vizibilă creștere va
lorică, care poate fi și mai bi
ne valorificată în zilele viitoa
re, astfel ca la Campionatele 
europene reprezentanții noștri 
să se prezinte onorabil, să facă 
față acestei grele competiții.

La rîndul lor, fetele au do
vedit și ele că au făcut re
marcabile acumulări calitative 
în ultimele săptămîni, atît pe 
planul însușirii unor elemen

te și mișcări noi, eft șl al exe
cuției propriu-zise. Cea mal 
oampletă gimnastă a întrece
rii s-a dovedit Dana Dumitru, 
cu două evoluții de virf la 
bîrnă (9,85) șl paralele (9,80). 
Frumoase aprecieri su cules, 
de asemenea, Cristina Zeienea, 
Mihaela Stănuieț, Tania Boțea, 
Angela Sandu.

Iată primii trei clasați la in
dividual compus : Dana Dumi
tru 38,50, Mihaela Stănuieț 
38,45, Cristina Zelenca 38,30, 
respectiv Emilian Nicula 56,40, 
Marian Rizan 56,10 și Marius 
Gherman 56,05.

Aceștia 
prinși 1 
ganizată, 
antrenamentelor, copiii 
buie să joace eît mai 
stimulîndu-le dragostea 
tru acest joc de care 
simțit atrași.

Ce e de făcut ? In perioa
da de 112 zile, cînd timpul e 

să se organizeze o 
pentru juniori, 

de pildă,

frumos, 
competiție 
«Cupa 23 August’ 
cu grupe pe orașe sau ju
dețe, poate și cu întîlniri e- 
liminatorii între câștigătoare
le de grupe. Ar fi 
mulent în munca cu 
juniorii, o activitate 
resul fotbalului, care 
manent 
buni, de 
echipelor 
rent de 
cestea activează.

un sti- 
copiii și 
în inte- 
are per- 
Jucătorinevoie de 

titularii de mîine ai 
de seniori, indife- 
divizia în care a-

Constantin ALEXE

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
tul care se pregătește pentru a- 
ceastâ importantă partidă : Leu, 
Prunea și Suioc — portari ; Po- 
logea, Proșteanu, Pojar, Zamfir, 
Gb. Popescu și Roșu — fundași ; 
Sabău, Pistol, Badea și 
tean — mijlocași ; Nuță, 
Cadar, Matei și Moldnvan 
tacanți.
• ȘEDINȚA Comisiei de 

plină va avea loc vineri, 24 mai, 
la sediul F.R.F.

• AN AUZIND EVOLUȚIILE
NESAT1SFACATOARE ALE DI
VIZIONAREI CORVINUL
HUNEDOARA, conducerea clubu
lui a hotărit schimbarea antre
norilor Ion Nunweiller și Spiri- 
don Nieulescu. Asistența tehnică 
a echipei hunedorene a fost pro
vizoriu încredințată cuplului de 
antrenori C. Cojocaru — C. Gal. 
(I. VLAD — coresp.).

Oloșu- 
Chivu,
— a-

disci-

a- 
La

in .1 J--le brașovean : Văidean și Șoarece, ambii 
r.dtaponibill. fiind accidentați • O remarcă 
pentru combativitatea echipelor S.C. Bacău și 
F C-M. Brașov, ambeOee s-au ..bătut- In limita 
reeuLamentului. duelurile pentru minge fiind 
corecte, cota sportivității sltuîndu-se Ia un ni
vel ridicat, La aceasta a contribuit și arbitrul 
Al. Mustățea care, prin maniera în care a con
dus, a știut să tempereze spiritele încă din 
debutul partidei. • La Oradea, după ce scorul 
a devenit 3—0. portarul de rezervă al lui F. C. 
Bihor. Dîrjan, l-a rugat pe antrenorii Victor 
Stănculescu și loan Naom să-l dea voie să intre 
șl el în Joc : „Măcar un minut ! Că nu știu 
dacă voi mai avea prilejul unui 3—0, ca azi !** 
Si antrenorii au... cedat, Dîrjan a debutat tn 
Divizia ,-A“. dar. in minutul 90. era gata-gata 
să primească gol. șutul formidabil al lui Topo- 
tinschî expediind balonul In bara porții oră- 
denaor ! • Simionaș, antrenorul ieșenilor, 
firma extrem de supărat după meciul de
Oradea : „Dacă echipa ar fi jucat tot timpul cu 
dăruirea si ambiția de astăzi, nu ar fi avut 
probleme eu retrogradarea-. Așa o fi. Dar de 
ce n-a jucat 1 • Cele mai frumoase faze ale 
partide: dintre F.C. Bihor și Politehnica Iași au 
tost orie încheiate cu șuturi în... barele porților! 
• Is pir s-a remarcat și tn meciul cu Rapid, el 
numărindu-ee printre cei mai buni jucători de 
pe teren. Și asta la 36 de ani ! „Vreau să fiu 
utH clubului unde m-am consacrat încă cel 
puțin un an*. Frumos exemplu de longevitate 
sportivă • Zbuciumul Iul Agiu, aflat într-o 
apreciată formă sportivă to acest sezon, nu a 
tost susținut si de ceilalți coechipieri in meciul 
de la Tg. Mures, cu A.S.A. Din această cauză 
ei a rămas tzotet ctod to față, când la mijlo
cul terenului • Portarul Naște a jucat în me
ciul cu Rapid la ..speranțe", conform unei ro
tații cu Varo. Astfel că ta dimineața jocului 
el a venit Ia hotel, pentru 
arbitri Ieșeni, V. Antohi, 
Maxim, vechi cunoscuți ai 
mea cind acesta juca la

a-1 saluta pe cel trei 
Șt. Rotărescu si V.
lui Naște de pe vre- 
Politehnica Iași.

ADMINISTRAȚIA Bl STAI IBIO-PRONOSPORI INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPBES de astăzi, miercuri a 
mal, va avea loc In București, 
tn sala clubului din str. Doam
nei nr. 1, cu Începere de la 
ora 16,30. Numerele riștigătoare 
vor fi radiodifuzate după cum 
urmează: la ora 19 pe progra
mul n, la ora 23 pe programul 
I, precum șl a doua zi. tot pe 
programul I, la ora 8.55.

Q Pentru tragerea obișnuită 
LOTO de vineri 24 mai partlcl- 
pantil au la dispoziție numai 
două zile, respectiv ASTAzi șl 
MÎINE, In vederea procurării bi
letelor. Jucați din timp nume
rele dv preferate !
• La sfîrșltul acestei săptă

mîni, mal precis duminică 26 
mal, se organizează cea de a

doua tragere LOTO 2 din aceas
tă lună. Aceste trageri, aștep
tate cu deosebit interes de către 
cel ce îndrăgesc acest sistem 
de Joc, cunosc o binemeritată 
popularitate datorită cîștlgurilor

autoturisme

LOZ in PLIC
cu 
ciștiguri 
în băniși

in bani șl autoturisme pe care 
le acordă. Mal multe bilete, mal 
multe șanse de cîștlg !
• Prezentăm în continuare 

programul concursului PRONO
SPORT — etapa din 26 mal: L

, Olimpia R. Sărat — Dunărea 
Galați ; 8. oțelul Galați — Me
talul Plopenl ; 3. C.S. Botoșani 
— Metalul Mangalia ; 4. Mecani
ca Fină — C.S. Tîrgoviște ; 5.
Șoimii Sibiu — Progresul Vul
can ; 8. -U* CIuJ-Napoca —
F.C.M. U.T-A. î 1. Arezzo — 
Parma ; 8. Cagliari — Bologna; 
8. Catania — Triestina ; 10. Ce
sena — Bari ; 11. Em poli — 
Perugia ; 12. Genoa — Pisa ; 13. 
Lecce — Campobasso.

CIȘT1GURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 MAI : cat. 
1 (13 rezultate) : 26 variante 100% 
a 2.342 lei și 430 variante 25% a 
585 Id ; cat. 2 (12 rezultate) : 364 
variante 100% a 314 lei și 7.260 
variante 25% a 79 lei. Intruclt 
valoarea unitară a clștigurilor de 
Ia categoria 3 (11 rezultate) a 
fost sub nivelul plafonului mi
nim de 40 lei, fondul acestei ca
tegorii s-a atribuit, conform re- 
gulanientului, celorlalte două—



SPORTUL IN LUME
START ÎN C.E. DE HALTERE

AZI, ULTIMA ETAPĂ A „CURSEI PĂCII''

KATOWICE, 21 (prin tele
fon). La ora cind apar aceste 
rînduri. sportivii români de la 
categoriile mai mici — Teodor 
lacob (52 kg) și Gheorghe Mal
tei (56 kg) — așteaptă cu e- 
motie intrarea, peste cîteva 
ore, în concurs ; de fapt, de
butul celei de a 44-a ediții a 
C.E. de haltere — seniori. Din 
informațiile culese aici, la fata 
locului, am tras concluzia că

PE SCURT
• Columbienii au dominat ca

tegoric Turul ciclist al Colum
biei : 1. Francisco Rodrlguez 
16.22:23, 2. Luis Herrera 16.22:27 
etc.

• La Wernigerode (in apro
piere de Magdeburg) s-a desfă
șurat dubla întilnire de tenis 
dintre echipele de juniori ale 
României și R.D. Germane. In 
ambele meciuri victoria a reve
nit sportivilor români : la ju
nioare cu 5—0, iar la juniori cu 
3—2.

• La Orlando (Florida) a avut
loc un concurs de sărituri între 
echipele S.U.A. și R.P. Chine
ză. învingătorii : bărbați : tram
bulină : Tang Liangde 671,20 p, 
platformă : Li Kongzheng 685,65 
D ; femei : trambulină : Kelly
McCormick (S.U.A.) 539,60 p,
platformă : Michelle Mitchell
(S.U.A.) 479,40 p.

• La Dilsseldorf, In cadrul 
„Cupei națiunilor" la tenis : 
Australia — R.F.G. 2—1. Franța 
— india 2—1.

„INTERNAȚIONALELE" DE SABIE
(Urmare din pag. 1)

turneul final, el a reușit să 
se desprindă de fiecare dată 
de adversarii săi cei mal pu
ternici, în primul rînd de cei 
doi sabreri cubanezi. Lavar- 
deza (nr. 1 pe tabloul elimină
rilor directe de 16 si. deci, 
principal favorit, dar de care 
a dispus cu 10—8) si Ortiz (În
trecut de o manieră si mal 
clară, cu 10—7). pentru ca, în 
ultimul asalt să își etaleze toată 
gama cunoștințelor sale, toată 
experiența, si să-l depășească 
si pe cel mai incomod dintre 
sabrerii din R.D. Germană- 
Frank VVeib...

Este, de bună seamă, pozitiv 
modul cum s-a exprimat, pe 
planșele Sălii sporturilor din 
Brașov. Corneliu Marin, pre
cum și alti sabreri români, 
care, fie că au ajuns în tur
neul final (Al. Chiculită si V- 
Szabo), fie că at< fost destul 
de aproape . de acest prag al 
elitei probei (FL Păunescu, V. 
Sultan, I. Pop. P. Badea, At. 
Papp. I. Pantelimonescu. M. 
Florea etc.), au arătat, prin 
calitatea ..frazelor". pnntr-o 
bună însușire a tehnicii, căsînt 
capabili de mai mult. O refe
rire specială la M. Mustață 
(cîștigătorul ediției precedente 
a ..Cupei Carpati") si el foarte

BALCANIADA
(Urmare din pag. 1) 

zentativele U.R.S.S.. Iugosla
viei. Spaniei. Poloniei si Fran
ței). in rîndul jucătorilor s-a 
instalat — în locul ambiției de 
a se distinge intr-o companie 
de elită — DELASAREA, e- 
fect direct al timorării. Spe- 
riati de valoarea adversarilor 
pe care-i vor întilni la Karls
ruhe, componentii lotului re
prezentativ nu s-au mai dedi
cat pregătirii cu aceeași pa
siune manifestată cu un an 
în urmă. Urmările s-au văzut 
cu prilejul Balcaniadei, mai 
precis în ultimele două me
ciuri. cu echipele Iugoslaviei 
Si Greciei (prezente în sala 
Floreasca cu loturi tinere), in 
care au fost dezvăluite lacune 
grave în jocul echipei. In pri
mul rind in apărare, depășită 
net in ambele partide. Nu este 
mai puțin adevărat că insu
ficienta agresivitate din defen
sivă se datorează în mare mă
sură si modului pasiv in care 
acționează baschetbalistii noș
tri in întrecerile interne. Obiș
nuința defensivei, lipsită de e- 

aceste „europene" vor fi deo
sebit de echilibrate, la cel mai 
înalt nivel tehnic. Iată de ce, 
misiunea fiecărui concurent va 
fi foarte dificilă. De pildă. 
Teodor lacob va trebui să „dia
logheze" cu bulgarul Sevelin 
Marinov (are numai 17 ani, 
dar foarte mult talent), cu cei 
doi reprezentanți polonezi — 
Bernard Piekorz și Stefan Le- 
letko (ambii cu peste 230 kg 
la total ; recordul românesc 
este 222,5 kg), cu cei doi repre
zentanți ai Ungariei. Cum se 
va descurca sportivul nostru în 
această ambianță, rămîne de 
văzut.

Nu va fi mai ușoară nici 
misiunea lui Gheorghe Maftei. 
ai cărui parteneri sînt, poate, 
si mai redutabili : recordma
nul mondial, bulgarul Neno 
Terziskl, și compatriotul său. 
Andon Kodiabasev. sovieticul 
Oksen Mirzoian, polonezul Ta
deusz Golik. Această companie 
nu-1 sperie însă pe Mattel, ba. 
mai mult el este chiar hotârît 
să-sl îmbunătățească recordul 
personal — care este si na
tional (262,5 kg) — cu care să 
primească „liberă trecere" spre 
vîrful clasamentului.

Interesul manifestat pentru 
aceste Campionate europene de 
haltere este debordant nu nu
mai în tabăra sportivilor (160 
din 23 de țări), ci și ta rîn- 
durile localnicilor. Se crede că 
Palatul sporturilor „Rondo". cu 
cele 5 000 de locuri, va fi ne
încăpător!

Ion OCHSENFELD 

aproape de turneul final. N-a 
mal avut. însă, decizia de altă 
dată, impresionînd doar prin 
frumusețea si eleganta evolu
ției sale. Concursul nu a fost 
însă o simplă demonstrație. 
Impunea o finalitate...

Meritoriu apare si faptul că. 
si în întrecerea pe echipe, sa
brerii români, și în special cei 
din prima echipă a tării (Chi
culită, FI. Păunescu, L Pop, V, 
Szabo), au luptat din răsputeri 
pentru a termina victorioși, ta- 
tr-o finală deloc ușoară, cu pu
ternica și omogena formație a 
Cubei (lîngă Ortîz si Lavardeza 
aflîndu-se impetuosii sabreri 
Jorge și Carlos Trejo, precum 
și W. Vidal). E drept, o vic
torie obținută doar la tusaverai 
(67—64), dar după 5—8, cind 
numai antrenorul AL Nilca — 
tehnicianul cu nervii cel mai 
tari din scrima noastră — mai 
spera într-o întoarcere de re
zultat

încheind aceste scurte no
tații. să subliniem și excelenta 
organizare a „internaționalelor" 
(sală bine dotată pentru scri
mă. directorat competent si o- 
perativ. popularizare adecvată 
etc.), C.J.E.F.S. Brașov și clu
bul sportiv Tractorul bucurin- 
du-se. sl de data aceasta, de 
sprijinul tehnic direct al fede
rației de specialitate.

DE BASCHET
nergie, nu poate fi schimbată 
în timpul, relativ scurt, al pre
gătirii la lot. In atac, ce să 
mai vorbim !? In meciul cu 
Grecia, procentajele vorbesc de 
la sine : 42% la aruncările din 
acțiune si 66% la cele libere ! 
Iar cele 18 mingi pierdute 
(pase greșite, pași) sint grăi
toare asupra nesiguranței ta 
controlul mingii. Din păcate, 
chiar si unii dintre jucătorii 
de bază au avut prestații (ne 
referim în special la meciul 
cu echipa Greciei) cu mult sub 
așteptări. Dan Niculescu (cel 
mai bun baschetbalist român 
pînă la partida respectivă) nu 
a fructificat nici una din cele 
șapte aruncări din acțiune e- 
xecutate, iar Costel Cernat a 
ratat si el enorm. Era firesc 
însă ca — în situația cind a- 
cești vechi internaționali, care 
au contribuit, deseori, decisiv 
la unele succese ale echipei 
naționale, manifestau oboseală 
— cei mai tineri să-i supli
nească. Era firesc, dar nu s-a 
petrecut așa, pentru că înlo
cuitorii lor nu au realizat incă 
saltul valoric necesar unei

DOXERI DIN 21 DE TARI
LA STARTUL „EUROPENELOR"

La Campionatele europene 
de box, ce se vor desfășura în
tre 25 mai și 2 iunie, la Buda
pesta, și-au anunțat participa
rea peste 200 de pugiliști din 
27 de țări.

Galele vor fi găzduite de 
Sala sporturilor, cu o capaci
tate de 12 000 locuri. Pe 25 mal 
sînt programate festivitatea de 
deschidere și prima reuniune, 
ta zilele de 26. 27, 28, 29 șl 30 
mai vor avea loc cite 2 gale 
din cadrul preliminărilor, pe 
31 mai stat programate cele 
două reuniuni semifinale șl, 
după o zi de pauză, pe 2 iu
nie, are loc gala finală.

menidieme
Returul finalei iu „Cupa U.LFJL"; REAL MADRID - VIDEOTGR

Pe stadionul „Santiago Berna- 
beu“ din capitala Spaniei va a- 
vea loc, astâ-seară, manșa a 
doua a finalei „Cupei UJSJJL", 
care opune formațiile Real Ma
drid șl Videoton Szekesfehervar. 
Reamintim că acum două sâp- 
tămlnl fotbaliștii madrileni aa 
cîștigat, în deplasare, cu 3—6, 
ceea ce, desigur, le asigură șanse 
foarte mari de cîștlgare a tro
feului.

Iată palmaresul finalelor aces
tei competiții continentale :

Din 1958 pină in 1965, compe
tiția s-a chemat „Cupa orașelor 
tîrgurl* apoi ptaă In 1971 — 
„Cupa europeană a tirgurtlor”, 
după care s-a numit „Cupa 
U.E.F.A.". Lată finalele : 1958 :
BARCELONA — Londra 2—2, 
6—0 ; 1960 : BARCELONA — Bir
mingham 0—0. 4—1 ; 1961 : ROMA 
— Birmingham 2—2, 2—0 ; 1962 : 
C. F. VALENCIA — C. F. Barce
lona 6—2, 1—1 ; 1963 : C. F. VA
LENCIA — Dinamo Zagreb 2—I, 
2—0 ; 1964 : REAL ZARAGOZA — 
C. F. Valencia 2—1 ; 1965 : Ju-

ACTUALITATEA
IN ATLETISM

• Campionul olimpic la arun
carea greutății, italianul Alessan
dro Andrei (n. 3.1.1959 ; 191 cm, 
130 kg), a participat la un con
curs la Formia, cu prilejul Inau
gurării unei noi piste, reallztad 
o serie excepțională : 21,54 m — 
record național, 21,45 m, 21,57 m 
— record, 20,93 m, 21,62 m — 
record. 21,16 m. Obiectivul său ta 
acest sezon îl constituie depăși
rea graniței de 22,00...
• Nadine Fourcade a realizat 

la Montgeron un record francez 
la săritura ta lungime, cu re
zultatul de 6,79 m.
• Suedezul Dag Wennlund (22 

ani. student la Universitatea Te
xas) . a Înregistrat, recent, un 
record național la aruncarea su
liței, cu performanța de 92,18 m; 
Cel mai bun rezultat al său, 
din 1984, era de 82,34 m 1
• La Norman (Oklahoma), să

ritorul american Joe Dial (22 ani, 
student Ia Universitatea Okla
homa) și-a îmbunătățit pentru a 
doua oară, ta decurs de nouă 
zile, recordul național la prăjină. 
La 10 mai, la Manhattan (Kan
sas), el a sărit 5,83 m, Iar du
minică a obținut, din a treig 
încercare, 5,84 m.

comportări bune in lotul re
prezentativ. Poate pentru că 
nu s-au pregătit cu maximum 
de exigență, poate pentru că 
la echipele de club stau mal 
mult pe banca rezervelor, lu
cru care se petrece, de altfel, 
si ta selecționata tării.

Firește, ar mai fi multe de 
spus, dar mai important este 
ca F.R. Baschet să vadă dacă 
se mai poate face ceva oină 
la 5 iunie, cind formația ro
mână va susține primul med 
la Campionatul european. Pot, 
oare, antrenorii Gheorghe No
vac si Radu Diaconescu să-i 
aducă pe actualii membri ai 
lotului intr-o formă sportivă 
care să permită o prestație o- 
norabilă la Karlsruhe ? După 
cum s-au petrecut lucrurile la 
Balcaniadă, această posibilitate 
este minimă. De aceea, opinăm 
pentru trimiterea la Campio
natul european a unei repre
zentative substantial întinerite, 
eu nădejdea că experiența a- 
cumulată va fi un prețios 
punct de plecare in vederea 
formării unei selecționate aptă 
să obțină permanent (și nu 
doar din cind in cind) nerfor- 
mante valoroase in competiții 
oficiale.

BERLIN, 21 (Ager preș). — 
Etapa a 11-a. penultima, a 
..Cursei Păcii". disputată 
contracronometru individual 
la Neubrandenburg, a fost 
dstigată de purtătorul tricou
lui galben, ciclistul polonei 
Lech Piasecki. înregistrat pe 
distanta de 35 km ta 46:36. Pe 
locul doi la 15 secunde s-a cla
sat concurentul sovietle Kli
mov. Dintre cicliștii români, 
cel mai bun timp. 50:02, l-a 
obținut Mircea Romascanu. In 
clasamentul general indivi
dual. pe primul loc se află 
Piasecki. urmat de coechipie
rul său Mierzejewskl la 134, 
Ampler (R.D.G.) — la 1:47.
Mircea Romașcanu ocupă lo
cul 37 la 16:43, Pe echipe con
duce U.R.S.S.. urmată de R, D. 
Germană — la 2:05, Ceho
slovacia — la 3:49. Polonia —

veztius — FERENC VAROS 6—1 ; 
1966 S C. T. BARCELONA — Real 
Zaragoza 6—1, 4—2 ; 1967 : DINA
MO ZAGREB — Leeds 2-9. 6—6 ; 
1961 : LEEDS — Ferencvaroe 1—6. 
0-9 ; 1969 : NEWCASTLE — UJ- 
pesti Dozsa 3—0, 3—1 ; 1976 : AR
SENAL — Anderlecht 1—1, 3—0 ; 
1971: LEEDS — Juventus 1—1, 
2—2 (Leeds victorioasă datorită 
marcării a două goluri ta de
plasare), 1972 : TOTTENHAM — 
Wolverhampton 1—1, 2—1 ; 1973 : 
LIVERPOOL — Borusla Moncben- 
gladbach 3—0, 0—2 ; 1976 : FEYK- 
NOORD — Tottenham 2—0, 2—2 ; 
1976 : BORUSSIA MONCHEN- 
GLADBACH — Twente 0—0, 5—1; 
1976 ; LIVERPOOL — F. C. Bru
ges 3—3, 1—1 ; 1977 : JUVEN
TUS — Athletic Bilbao 1—0, 1—2 ; 
197S : P.S.V. EINDHOVEN — Bas- 
tia 3—0, 0—0 ; 1979 : BORUSSIA 
MONCHENGLADBACH — Steaua 
roșie Belgrad 1—1, 1—0 ; 1980 : 
EINTRACHT FRANKFURT PK 
MAIN — Borussia MSnchenglad- 
bach 2—3, 1—0 ; 1981 : IPSWICH 
TOWN — Alkmaar 3-0, 2—1 ;
1982 : LF.K. GOTEBORG — Ham
burger S. V. 3—0, 1—0 ; 1983 :
ANDERLECHT — Benfica 1—0, 
1—1 ; 1984 : TOTTENHAM — An- 
detUecht 1—1, 5—6 (după prelun
giri șl penaftyuri).

CAMPIONATE NAȚIONALE

AUSTRIA (et. 26) : Austria
Salzburg — Austria Klagenfurt 
0—0, DSV Alpine — Linz 1—2, 
LASK — Admira Wacker 2—1, 
Innsbruck — Spittai 6—1, Sturm 
Graz — Eisenstadt 2—0, Viena — 
GAK 2—0, SC Viena — Rapid 

Carnet extern

„RECORDURI- CARE Ml SPUN NIMIC!

Fiecare sport iși are recordurile sale : chiar și acelea ta 
care nu se operează, ta mod curent, cu cifrele rezultatelor ; 
cum este boxul, bunăoară. El bine, da, boxul este o disetoii- 
nă cu recorduri. Chiar cu foarte multe recorduri mondiale. Să 
amintim căteva la intimplane :

Meatul cel mal scurt a foet cel de la 26 septembrie 1946. 
de la Lewiston (S.U.A.). dintre Al Couture șl Gegner Ralph 
Walton, care a durat numai 10.5 secunde 1

Meciul cel mai lung a avu* toc ta aprilie 1893, la New 
Orleans. Intre Andy Bowen șl Jack Burke. întilnirea a înce
put la I aprilie, la ora 21,15, și s-a încheiat... ziua următoare, 

la ora. 4,43, după a luptă de 7 ore șl 19 minute, desfășurată 
de-a lungul a ... 110 reprize. După eforturile depuse, cel doi 
boxeri aflațl ta Impostoilltate fizică să mal continue lupta au 
fost gratulați cu un rezultat de egalitate.

— Recordul de victorii fl deține Rocky Marciano — 49. ta 
perioada 1947—56. Marciano a fost campionul lumii la categoria 
grea șl ta Întreaga sa carieră n-a știut ce este înfnngerea. Șl 
tată că nu departe de acest „record" se află un alt boxer de 
categorie grea, Larry Holmes, actual campion mondial ta ca
drul organizației IBF. Pin* acum el are ta palmares 47 de 
vtatoctt șl. după propria-4 declarație, țintește să-1 întreacă pe 
Marciano. Auzind intenția tal Holmes. dr. Ferdle Pacheco, 
fostul medic M faimosului Muhammad AM, alias Cassius Clay, 
a declarat : „Holmea greșește 1 La 35 de ani, cîțl are, trebuie 
să uite de recorduri, care nici nu spun nimic. Cui tt vor servi 
aceste recorduri atund cind puglllstul respectiv nu va mal 
putea... vorbi corect !« (n.n. consecință a loviturilor primite ta 
<3^ste, lată, un aspect foarte Interesant al unor astfel de „re- 
cârduri“ care se plăbesc scump...

Romeo VIIARA

PS. Marți seara, la Reno (Nevada), Larry Holmes și-a dis
putat pentru a 21-a oară titlul mondial, dlspuntad la puncte, 
ta 16 reprize, de mal tânărul Cat! Williams (25 ani). Cu acest 
succes, net. Holmes a ajuns la a 48-a victorie, dar telefoto- 
grafffle primate de peste Ocean ni-1 arată pe campion cu ochiul 
sttng aproape ta-ct'.ls și cu fața mult mai „șifonată" dedt ta 
alte partide...

la 731. Formația României 
este situată pe locul 14 Ia 
lh 53:23. în clasament figu? 
rează 21 de echipe. Din cel 132 
de sportivi care au luat startul 
la 8 mai la Praga. au mai ră
mas ta cursă 107.

Astăzi. se desfășoară ul
tima etapă. Neubrandenburg 
— Berlin (130 km).

★
Cea de a patra etapă (da 

munte® a Turului Italiei (Pin- 
zolo — Val Gardena. 237 km) 
a prilejuit victoria rutierului 
elvețian Hubert Seiz, cronome
trat In 6.51:53 (timp cu boni
ficație 6.51:33). L-au urmată 
Bernard Hinault (Franța® 
6.51:38 (cu bonific.), Giambat
tista Baronehelli 6.51:46 (cu bo- 
nificj. Roberto Viscntini (Ita
lia) 6.51:51 (cu bonific.). Marino 
Lejarreta (Spania) 6.51:56 etc.

1—3. FAV — Austria Viena a- 
mtaat, Clasamentul : 1. Austria 
Viena 66 p (25 j), 2. Rapid Viena 
îl ft 1 LASK 36 p.... 15. Viena 
16 p, 16. Austria Salzburg 16 p.

PORTUGALIA (et. 28) i Farew 
se — Coimbra o—2, Salguefroa 
Porto — Guimaraes 2—1, Varztaa
— Setubal 1—1, PenaEkefl — Ben
fica 1—0, Belenenses — Rlo Ave
1— 1, Sporting — Boavista 2—1, 
Vlzela — FC Porto 0—0, Braga -• 
Portimonense 1—1. Clasamentul ( 
L FC Porto 51 p, 2. Sporting 
Lisabona 45 p, 3. Benfica Lisa
bona 39 p..„ 14. Rlo Ave 20 p, 
12. Varzlm 17 p, 16. Vlzela 15 p.

UNGARIA (et. 25) : Debrețin — 
Videoton 1—0, Vasas — Honved
2— 2, Uj pești Dozsa — Ferencva- 
ros 0—1, Tatabanya — MTK 4—3, 
Szeged — Zalaegerszeg 0—1, Hala» 
das — Bekescsaba 3—3, RabM 
Eto — Fees 0—2, Csepel — Eger 
1—0. Clasamentul : 1. Honved 37 
p. 3. Videoton 32 p, 3. Raba Eto 
GyOr 30 p.„, 15. Eger 20 p, 10. 
Szeged 10 p.

SUEDIA (eL 6) : Halmstad — 
Kalmar 1—1, Oester — NorrkS» 
plng 3—2, Brage — Malmâ 1—1. 
GSteborg — MJaellby 0—0, Han»» 
marby — Oergryte 2—1, Trelle» 
borg — AIK 0—1. Clasamentul 1 
1. Halmstad BK 8 p, 2. Oester 
» P, 3. Malmoe ff, ifk Gate* 
borg, Oergryte șl IFK Norrka- 
plng 7 p.

IUGOSLAVIA (et. 29) : Sara
jevo — Radnicki Nlș 4—2, Niksid
— Hajduk 1—3, Tuzla — Vojvo- 
dlna Novl Sad 1—1, Vtakovlcl — 
Zeleznlcear Sarajevo 4—2, Rije
ka — Dinamo Zagreb 3—1, Vardar
— Buducnost 4—1, Bugojno — 
Prlștina 1—1, Mostar — O si jele
1— 0, Steaua roșie — Partizan
2— 0. Clasamentul : 1. Sarajevo
40 P, 2. Hajduk Spilt 39 p, 3. 
Steaua roșie Belgrad, Partizan 
Belgrad șl Rijeka 32 p..., 16. Pri»> 
tina șl Radnicki Nlș 24 p, 11 
Iskra Bugojno 22 p.
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