
Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
in Republica Democrată Germană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Komân, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a sosit, marți, 28 mai, in frun
tea unei delegații de partid și 
de stat, inir-o vizită ofieia’ă 
de prietenie in Republica De
mocrată Germană, la invitația 
C.C. al P.S.U.G., a Consiliului 
de Stat și guvernului R.D. Ger
mane, a tovarășului Erich Ho
necker, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al RJ). Germane.

Noua intilnire dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker se înscrie ' ea 
un eveniment de cea mai 
mare insemnătate in cronica 
bunelor relații dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană, de 
fiecare dată dialogul la nivel 
inalt conferind dimensiuni tot 
mai ample legăturilor lor fră
țești de trainică prietenie și 
rodnică colaborare, un conținut 
tot mai bogat raporturilor de 
conlucrare activă, pe multiple 
planuri. In deplină concor
danță eu cerințele construcției 
socialiste in eele două țâri, co
respunzător aspirațiilor ambe
lor noastre popoare, ia folo
sul cauzei păcii, înțelegerii șl 
conlucrării internaționale.

încă din primele momente, 
actuala vizită a conducătorului 
partidului șl statului nostru, 
ca șl precedentele intilniri la 
nivel Înalt, este mareaiă de 
sentimentele prietenești pe 
care și le nutresc reciproc po
poarele celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
membrii delegației române de 
partid și de stat sint salutați, 
la coborirea din avion, de to
varășul Erich Honecker.

Cei doi conducători de partid 
și de stat își string prietenește 
miinile. se îmbrățișează cu 
căldură.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport, prezintă onorul. Sint 
intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Repnblieii Democrate Ger
mane. In semn de salut sint 
trase 21 salve de artilerie-

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker tree in re
vistă garda de onoare.

în continuarea ceremoniei, 
eei doi conducători de partid 
și de stai primesc defilarea 
gărzii militare.

Cei prezenti pe aeroport sa
lută cu caldă prietenie pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. o- 
vaționează îndelung pentru 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, pentru prietenia 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre, dind expresie 
satisfacției pentru această nouă 
intilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Erich 
Honecker.

Atmosfera sărbătorească pri
lejuită de evenimentul vizitei 
se regăsește, de altfel. de-a 
lungul întregului traseu care 
leagă Aeroportul Schoenefeld 
de Berlin, ca și pe principalele 
artere ale capitalei Republicii 
Democrate Germane.

CAMPIONUl OLIMPIC ȘI-A DOVEDIT DIN NOU VALOAREA
Tntimplarea a făcut ca, zilele 

trecute, atunci cind încă nu so
sise vestea marii victorii a hal
terofilului Nicu Vlad la .euro
penele* de la Katowice, să mi 
aflu pe meleagurile Galațiulul, 
acolo de unde a plecat cu ani 
in urmi tinărul campion. Pre
ședintele C.M.E.F.S. Galafi, 
prof. Marin Petrescu, relata — 
oare pentru a cita oară ? — 
cu ce entuziasm l-au primit lo
cuitorii comunei Piscu pe fiul 
lor, al satului, atunci cind a 
venit de peste mări și țări în
cununat cu laurii olimpici. Dar, 
dincolo de farmecul povestirii, 
am descifrat și o întrebare ne
rostită, dar la care se aștepta, 
cu vădită nerăbdare, un răs
puns : ce face Nicu Vlad acum, 
la Katowice ?... Cineva, intuind, 
parcă, gîndurile, a spus cu vo
ce tare: „Ce să facă? învinge!..." 

...„Intră în concurs campionul 
olimpic, Nicu Vlad !“ — anunță 
crainicul sălii. Sutele de spec
tatori izbucnesc în aplauze. 
„Drumul pînă la podiumul de 
întrecere — ne mărturisește, a- 
cum, Nicu Vlad — a fost greu, 
cu zile fără răgaz, cu mii, zeci 
de mii de kilograme ridicate, 
cu gîndul la viitorii adversari 
— unul și unul, cu palmarese

Marile bulevarde be. lineze
străbătute de coloana oficială, 
in drum spre reședința rezer
vată înălțător oaspeți. Palatul 

foite de zed de mii de oa
meni care intimpină cu multă 
bucurie și eu aleasă ospitali
tate pe conducătorul partidului 
și statului nostru.

La reședință, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker 
s-au întreținut cordial.

♦
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a depus, marți după-amiazâ, o 
coroană de flori la Monumen
tul victimelor fascismului și 
militarismului.

★
Marți, » mai. au început 

convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Fartidulni Socia
list Unit din Germania. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane

In cadrul convorbirilor, to
varășii Nieolao Ceaușescu și 
Erieti Honecker s-an informai 
reciproc In legătură eu preo
cupările actuale și de viitor 
ale celor două partide. eu re
zultatele obținute de Repubii-a 
Sodallstă România și Repu- 
bUen Democrată German ă in
dezvoltarea ecMomico-sociaiă. 
in eurnd actualului cincinal șă 
indrooobi ta ultimul an. S-a 
‘zHiniaă eă rezultatele obți
nute de cete două țâri in eoo- 

**rl *lj n *• eforturile 
pentru perfrrțina»rea conținuâ 
a întregii opere de edificare 
a mB re rin iți creează readiții 
pentru întărirea forței econo
mice ti sociale a tarilor

raeuea. un schimb de păreri 
m legătură eu evoluția și sta- 
dj“l actual al relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român si 
Partidul Socialist Unit din 
Germania. dintre Republica 
Soeialtstă România și Repu
blica Democrată Germană in 
legătură eu perspectivele dez
voltării lor in viitor.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de caldă 
prietenie. înțelegere și stimă 
reciprocă.

în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceansesea a fost oferit, marți, 
nn dineu oficial de tovarășul 
Eneh Honecker.

în timpul dineului, desfășu
rat intr-o ambiantă cordială, 
de caldă prietenie, tovarășii 
Nieolae Ceaușescu și Erich 
Honecker au rostit toasturi, 
rare au fost urmărite cu deose
bită atenție și subliniate eu 
aplauze de eei prezenți.

care de care mai bogate —, cu 
voința fermă de a fi intiiuL 
înainte de plecarea in Polonia 
am fost cîteva zile bolnav. A 
trebuit să fac o pauză. Știți, 
oare, dt D costă pe un perfor
mer o astfel de pauză? Am 
crezut că aurul pe care-I do-

Reportajul 
nostru

ream atît se va ... topi. Mă gîn- 
deam că nu-i de glumit cu 
Sevcik sau Kuznețov, cu Sza- 
nyl sau Wisuwa. Am strins din 
dinți și mi-am spus : «Ai în
vins la Dos Angeles, trebuie să 
cîștigi și aici, chiar dacă acum 
concurezi la 100 kg». Așa gîn- 
deam, dar pînă la podiumul de 
premiere se puteau întimpla 
multe". Și, apoi? — l-am între
bat. „Apoi î Nu știu. Mi-a 
spus antrenorul că am ciștigat! 
Abia atund m-a cuprins o 1- 
mensl bucurie. Eram primul 
român care cucerea o medalie 
de aur la un campionat conti

Proletari din toate țările. unlfl-vi !
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Frumoase performanțe ale popicarilor români la C. M. de juniori

REPREZENTATIVA FEMININĂ - CAMPIOANĂ MONDIALĂ

Cempăoewle mondiale ți
FRANKFURT pe MAIN. 23

(prin telefon). Tinerii noștri 
sportivi participant! Ia cea de 
a doua ediție a Campionatelor 
mondiale, rezervate juniorilor, 
au abordat prima probă din 
program. cea pe echipe, cu o 
mare forță de joc. cucerind 
mani seara două medalii (din 
tot atitea posibile), una de aur 
și cealaltă de bronz. De data 
aceasta. pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului au urcat 
fetele, care, prin frumoasele lor 
exemple de abnegație si de 
dăruire pentru culorile țârii, au 
impresionat pe toți specialiștii, 
ele obtinind victoria eu un 
rezultat de excepție — 2 538 p d. 
care reprezintă nn nou record 
mondial pe echipe (vj. 
2 iM p d). Iau autoarele a- 
cestei remarcabile performante : 
Mariana Borta — 435 p d. Aurica 
Bota — 11J. Lenuta Cimpan — 
444. Ibolya Mathe — 456. Ma
riana Giîpir — 383 Margareta 
Abraham — 445. Apreciatul 
antrenor Tudorache Bnzea și 
colega Iul. maestra sportului 
Elena Trandafir. au știut să 
stabilească punctele forte ale 
echipei : Mariana Borta a fost 
o bună_ deschizătoare de
pirtie, Lenuta Cimpan și Ibolya 

nental de haltere. Cei dinții 
m-au felicitat colegii de echipă, 
să nu uităm : printre ei și 
TeocJ^ Iacob și Constantin Chi- 
ru, d^tsemenea laureați, cu ar
gint și bronz..." Continuă an-

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în doo 2—3) 

Portarul Cătălin Dima parează spectaculos șutul expediat de
Miroslav Kalinay (nr. 11). (Fază din jocul România A — 
Cehoslovacia). Foto : Aurel D. NEAGU

ntrenonti Tudorache Buzea
Mathe au asigurat excelent 
mijlocul formației, iar Marga
reta Abraham s-a dovedit, la 
debutul ei in arena .mondiale
lor". o promițătoare incheietoare 
de pluton.

Și băieții noștri și-au con
firmat valoarea, ei angajindu-se

Tinerii noștri popicari medaliați cu bronz

A început „Turneul Prietenia44 la polo

ECHIPA ROMÂNIEI - SCORUL ZILEI: 
14-8 CU SELECȚIONATA CEHOSLOVACIEIs

în bazinul Dinamo din 
Capitală, pe o vreme splen
didă, ieri au început jocurile 
celei de a 18-a ediții a 
„Turneului Prietenia" la polo. 
La întreceri sint prezente se
lecționatele de juniori născuti 

I

• Selecționata masculină 
— medalie de bronz • Noi 
recorduri ale lumii stabilite 

de sportivii noștri

din start în lupta pentru un 
loc pe podium, avînd în bucu- 
reșteanul Andrei Marian un 
merituos lider, care, actionînd 
cu precizie, a reușit, cu cele 
952 da popice doborite. să 
stabilească un nou record mon
dial in proba clasică da 200 bile 
mixta (vr. 949 p d). Ceilalți 
juniori români au înregistrat 
următoarele rezultate : Marton 
Farkaș — 892, Iuliu Fekete — 
864, Marcel Sinculici — 85& 
Mihai Isciue — 846 și Costică 
Frige» — 827.

CLASAMENTELE PE NAȚI
UNI : feminin — 1. ROMANIA 
2 538, X Cehoslovacia 2 513, 1 
Iugoslavia 2 489, 4. R. F. Ger
mania 2 486, 5. Ungaria 2 469, 
6. Austria 2 437 < masculin : 1. 
R. F. Germania 5 426, 2. Iu
goslavia 5 344, 3. România 5 234.

Miercuri și joi se desfășoară 
probele de dublu, țara noastră 
prezentind în concurs perechi
le : Aurica Bota — Lenuta 
Cimpan. Ibolya Mathe — Ma
riana Borta, Maria Dragoș — 
Margareta Abraham. Marcel 
Sinculid — Iuliu Fekete, 
Andrei Marian — Marton 
Farkaș și Ion Florian — Costică 
Frigea.

in 1967 și mai tineri din 
Bulgaria. Cehoslovacia, Polo
nia. România A (grupa A), 
Cuba. Ungaria, U.R.S.S. șî 
România B, această din urmă 
în afară de concurs (grupa B). 
Spectatorii prezenți in tribune 
au asistat la jocuri de bun 
nivel tehnic și spectacular, 
schimbul de mîine al polo-ului 
din țările respective fiind oe 
mîini bune.

în primul meci s-au întilnit 
echipele U.R.S.S. și România 
B. La capătul unui joc echi
librat. cu faze care au alternat 
rapid de la o poartă la cea
laltă. selecționata sovietică a 
ciștigat cu 10—9 (2—2 2—3,
1—1, 5—3). Jucătorii sovietici 
au început puternic, conducind 
în min. 1,24 cu 2—0 și se pă
rea că vor cîștiga lejer. N-a 
fost așa. pentru că elevii an
trenorilor V. Țăranu șl M. 
Deșîiu, după tracul debutului, 
au egalat (2—2 în min. 6.22).

Mihail VESA

(Continuare fn vag. 2-3)



Turneul țărilor socialiste la scrimă a relevat Mîine, pe stadionul Steaua din Capitală Campioi

PREA MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE ÎNAINTEA CM.! FINALA „CUPE! ROMÂNIEI" LA RUGBY REPRE7ENT
Turneul țărilor socialiste la 

scrimă, importantă competiție 
cuprinsă în calendarul interna
țional tocmai înaintea campio
natelor mondiale. dobîndește 
prin această programare un 
rol deosebit, fiecare for de 
Specialitate din țările partici
pante propunîndu-și școpuri 
adecvate stadiului respectiv 
de pregătire și verificare a 
scrimerilor lor fruntași. Ast
fel, redutabila școală sovieti
că a simțit acum nevoia să;și 
verifice din plin ambele echipe 
de floretă, deplasînd în mica 
localitate poloneză Suwalki 
(din regiunea lacurilor mazu- 
riene) primii lor reprezentanți, 
neaducînd, în schimb, titularii 
redutabilei sale echipe de sa
bie. Ungaria a dorit să treacă 
in revistă întreaga echipă 
masculină ds floretă, de aceea 
floretistul ei nr. 1. campionul 
mondial de tineret Ersck, nu 
a fost folosit decit în ‘ proba 
pe echipe, iar la sabie și spa
dă a urmărit să verifice și să 
stabilească ultimii 
ai lotului pentru 
„mondiale" de la
Chiar și țara gazdă, care, prin 
regulament, are dreptul de a 
înscrie în concurs două echi
pe, n-a aliniat pe planșe toți 
titularii. în echipa de sabie, 
de pildă, campionul mondial 
Wodke, evoluînd doar la echi
pe, iar Piguia și Kostreva, 
încă nerestabiliți, au fost me
najați. R.D.G. a prezentat la 
acest turneu primele garnituri 
la toate cele patru arme, am
bele echipe de floretă anun- 
țindu-se — printr-un excelent 
echilibru valoric — candidate 
la podiumul C.M. 1985.

în asemenea condiții, 
fiecare armă a 
sporite de difi- 
dintre ele ridi- 
valoare Ia stan- 
pampionat mon-

greutate cota unui concurs de 
cat. A, cuprins în „Cupa Mon
dială" (ca de exemplu spada).

Lotul nostru reprezentativ a 
plecat la Suwalki în formație 
completă, cu cei considerați la 
ora respectivă titulari ai e-- ■ ■ - - • ■

i floreta 
spada, nominali- 
C.M. 1985. Cînd a 
acolo, echipa fe- 

floretă era deja 
înainte de a ate- 

la Varșovia, pri- 
Elisabeta Guz-

componenți 
apropiatele 
Barcelona.

chipelor la toate* armele^ 
prim-plan fiind însă ** 
feminină și 
zate pentru 
ajuns. însă, 
minină de 
incompletă, 
riza avionul 
ma floretistă.
ganu-Tufan (cea care, cu pu
țin timp înainte avusese o 
frumoasă comportare. alături 
de- Reka Lazar, la puternicul 
turneu de la Como) acuzînd o 
acută criză de lombosciatică. 
Care a și făcut-o indisponibilă 
pe toată durata 
acum ea aflîndu-se la 
rești intr-o perioadă 
tigație și tratament, ceea 
ridică un 
asupra 
C.M., și.

fie-
care probă și 
însumat grade 
cultate. unele 
cîndu-se prin 
dingul unui 
dial (cum a fost floreta femi
nină). altele, însă, atingînd cu

competiției, 
Bucu- 

de inves- 
i ce 

____ ___ întrebare 
participării sale 

__ __ _  implicit, asupra șan
selor echipei la podium. Pen
tru că așa cum a reieșit clar, 
într-o companie valoroasă (la 
Suwalki au concurat primele 
echipe ale Uniunii Sovietice. 
Poloniei și R.D.G.). fără re
dutabila Elisabela Guzganu, eu 
im randament încă* oscilant al 
altei titulare de bază. Rozalia 
Oros, și cu o îngrijorătoare 
scădere de formă a Monicăi 
Veber, echipa nu se poate im
pune doar prin eforturile Re- 
kăi Lazar și Georgetei Beca 
(ambele finaliste merituoase 
ale probei individuale). Ială 
probleme in care federația 
are datoria să intrevină grab
nic și eficient.

Un semn de întrebare se 
află în dreptul echipei de spa
dă. altă candidată la apropia
tele campionate mondiale. Du
pă succesul echipei noastre 
campioane Steaua (care se i- 
dentifică cu cvartetul repre
zentativ) în „Cupa Europei".

semn de
la

ne așteptam ca spadasinii ro
mâni să intre în luptă pentru 
medalii. Dar iată că după o 
comportare anonimă in proba 
individuală (doar Rudolf Szabo 
distingîndu-se prin „bronzul" 
medaliei) a urmat aceeași 
comportare în „bloc", la echi
pe, încheiată cu un loc 6, în 
urma unor eșecuri severe în 
fața 
poloneze, 
că spada 
încă pe 
valoarea 
de suma 
ților ei .
toc, Nicolae, M. Popa). Antre
norul D. Popescu ne spunea 
că este foarte dificil să-ți pro
pui mai multe vîrfuri de for
mă intr-un sezon. De acord. 
Să vedem. însă, dacă la „mon
dialele" și J.M.U. din această 
vară spadasinii noștri vor 
reuși să se exprime la ade
văratul lor potențial. Acumu
lările făcute nu trebuiesc iro
site prin lipsă de responsa
bilitate !

unor eșecuri severe în 
ambelor reprezentative 

Și acum s-a văzut 
noastră' „mizează" 

succesul individual, 
echipei fiind departe 
valorică a componen- 
(Bodoczi. Szabo, Saî-

Paul SLÂVESCU

Miine, un eveniment de re
ferință in rugbyul nostru : fi
nala „Cupei României", cea de 
a doua competiție ca impor
tanță. după campionatul divi
zionar. ,

La capătul unor întreceri 
deosebit de atractive, care au 
debutat în toamnă, iată-le a- 
cum față în față pe două din
tre divizionarele „A“. din pri
ma serie valorică, R.C. Grivița 
Roșie și Politehnica Iași. Rug- 
byștii grivițeni sînt cîștigătorii 

ediției precedente (cînd fina- 
liști au fost jucătorii Farului), 
cei ieșeni se numără printre 
protagoniștii întrecerii — cîști- 
gători în 1979 și finaliști, de 
asemenea. în 1983, cînd „Cu
pa" a revenit Științei Petro
șani.

în ambele tabere s-au făcut 
pregătiri asidue pentru actul
final al competiției. Antrenorii 
rugbyștilor bucureșteni, Vio
rel Moraru și Radu Demian, 
consideră că nu au probleme 
speciale în stabilirea celui mai 
in formă „XV" (ei 
prezența în echipă a lui 
Aurel, ca stilp. și al lui Țuică,

pe postul de centru, dar nu 
exclud posibilitatea utili
zării unor rezerve : R. Tudor, 
Broscaru, Macadon și I. Ni- 
colac). La „Poli", antrenorul 
ieșenilor, Pavel Vizitiu, mai 
are de rezolvat unele situații 
dificile. Principala*, cea a talo- 
nerului, Colibă, accidentat. Nu 
se știe însă cine va juca pe 
postul său. in cazul în care 
dr. Gavril Herăscu nu își va 
da avizul de intrare în teren 
a jucătorului titular... Antre
norul Vizitiu intenționează tot
odată să-1 folosească pe Sig- 
neanu ca aripă (în locul lui 
Vasiliu sau Bălteanu), precum 

a 
și 
în

• O prei

confirmă
I.

și pe C. Laurențiu, în linia 
Ii-a. alternativ cu Andrei 
C. Popa, care au jucat 
semifinala de duminică.

Finala „Cupei României" 
fost programată în 
pe stadionul Steaua, de la ora 
17 (T. ST.).
• Azi. la Constanța, ultimele 

partide în întrecerile „Dacia- 
dei“ — juniori. Pentru locurile 
1—2 : București — Iași ; pen
tru locurile 3—4 : Arad — 
Argeș.

a
Capitală,

CAMPIONUL OLIMPIC ȘI-A DOVEDIT DIN NOU VALOAREA
(Urmare din pag. 1)

ECHIPA ROMÂNIEI SCORUL ZILEI
14-8 CU SELECȚIONATA CEHOSLOVACIEI

(Urmare din pag. 1)

Repriza secundă a aparținut 
poloiștilor români, care prin 
jocul lor exact anunțau o sur
priză (5—2 în min. 10,29). Din 
acest moment, forțele foarte 
tinerilor jucători români (lo
tul 1969) au scăzut treptat, 
permițind sovieticilor să ega
leze (6—6 în min. 20,42) și 
să se desprindă apoi la două 
goluri : 10—8 în min. 27,12. Cu 
numai 7 secunde înainte de 
terminarea jocului. Vicențiu 
Georgescu reduce din handicap, 
jucătorii sovietici cîștigind 
la limită. Marcatori : Korolke- 
vici 3, Nikoula 3. Potylkin 2. 
Oleinik 1, Țikov 1 (URSS), 
Lupescu 4, Georgescu 2, Ola- 
ru 1, Abrii 1. Toth 1 (Româ
nia B). Jocul a fost condus 
bine de R. Sudczak (Polonia) 
și Șt. Gorinov (Bulgaria).

In cel de-al doilea 
zilei s-au intilnit 
Bulgariei și Poloniei. 
13—8 (3—3, 5—1, 4—2. 
favoarea poloiștilor 
mai puternici, cu o orientare 
tactică mai bună, cu aruncări 
la poartă mai precise. Au 
înscris : Panaiotov 3. Andreev 
3, Ivanov 2, Țvetkov 1. Ganev 
1. Tanov 1, Danovschi 1, Pe- 
nev 1 pentru învingători, res
pectiv Garbolewschi 3, Dudek 
1, Szczurkiewicz 1, Bojko 1, Pa- 
welko 1. Stankiewicz 1. Au 
arbitrat bine B. Margiev 
(URSS) și V. Median (Româ
nia).

în cel mai echilibrat joc 
s-au intilnit echipele Cubei și 
Ungariei. Victoria a revenit, 
pe merit, jucătorilor cubanezi 
cu scorul de 10—8 (3—3, 3—3,
1—1, 3—1), după un joc în 
care au avut mai mult iniția
tiva. Foarte mult în balanța

aljoc 
echipele 

Scor :
1—2) in 
bulgari.

victoriei a contribuit portarul 
Juan Hernandez, 
bună formă, mai ales în 
naiul
Subire 4, Blay 2, Pichardo 2. 
Rossel 1. Cruz 1 (Cuba), res
pectiv tlrogi 3. Bene 2,
1, Toth 1. Vasiczek 1. 
bitrat bine ȘL Botlik 
slovacia) și 
nia).

în ultimul 
România A 
Scor : 14—8 
5—4). Superiori din toate punc
tele de vedere, poloiștii ro
mâni. antrenați de Al. Bădiță 
și E. Georgescu, au obținut 
o victorie frumoasă, la capă
tul unui meci cu multe faze 
spectaculoase. Doar primele 
două reprize au fost ceva mai 
echilibrate. cînd juniorii 
cehoslovaci au reușit să se 
mențină în plasa sportivilor 
noștri. Repriza treia ii găsește 
dezlănțuiți pe juniorii noștri, 
care realizează faze mult aplau
date, la capătul căfora Bog
dan Tufan, Balanov, Zaharia 
și Frutb punctează, mărind a- 
vantajul echipei României la 
9—3 în min. 18,33. Din acest 
moment, soarta meciului era 
pecetluită, motiv pentru care 
în formația noastră se produc 
modificări. Pe de altă parte, 
ratările fac ca scorul să nu 
ia proporții. Au marcat: Za
haria 4, B. Tufan 3. Balanov
2, Nuțu 2, Fruth 2. Chiru 1 
(România), Veszelitz 4. Kalinay 
2, Ruzicka 1. Volent 1 (Ceho
slovacia). Arbitraj bun asigurat 
de G. Luque (Cuba) și L. Koos 
(Ungaria).

Miercuri, de la ora 16. au 
Ioc partidele : Ungaria — 
România B, Bulgaria — Ceho
slovacia, România A — Polonia 
și Cuba — U.R.S.S,

în foarte 
fi- 

partidei. Au marcat :

V. Goian

Bittner 
Au ar- 
(Ceho- 
(Româ-

intilnitmeci s-au 
și Cehoslovacia.
(2—1. 2-2. 5-1.

trenorul emerit Ștefan Achim, 
cel care-i indrumă pașii,la lot, 
dar și la clubul Steaua : „Nicu 
a intrat in concurs după ce au 
evoluat toți favoriții. Conform 
așteptărilor, aceștia își îndepli
niseră’ haremurile. I-am cerut 
lui Vlad să încerce direct la 
175 kg. Aceasta i-a obligat pe 
ceilalți ca la următoarea încer
care să ridice cota. Doar sovie
ticul Sevcik a ținut pasul. Nicu 
plusează iarăși și— învinge !“. 
In aplauzele spectatorilor, crai
nicul anunță : „Campionul o- 
limpic Nicu Vlad a devenit și 
campion european !“. Un vis a 
devenit realitate.

Cum va fi vara aceasta, 
cule ? „O vară fierbinte, grea, 
la propriu și la figurat. La 
sfirșitul lui august, in Suedia, 
vor avea loc campionatele 
mondiale, unde, firește, trebuie 
să mă aștept la o puternică 
replică a învinșilor de Ia Ka
towice. Deci, nici vorbă de ră
gaz. Altfel, nu se poate".

Oare cite kilograme va ridica 
pină in august Nicu Vlad ? Un 
fost halterofil, pină mai ieri 
coleg de echipă cu proaspătul 
campion. Dragomir Cioroslan, 
acum secretar adjunct al fede
rației de resort, face imediat 
socoteala : „400 de tone pe lu
nă... trei luni ... 1200 000 kg — 
un milion două sute de mii, 
fără a mai pune la socoteală 
și halterele ridicate pentru in-

călzire !“. Și totul doar pentru 
un efort de numai citeva se
cunde .'...

Nicu Vlad a ciștigat. Și-a în
scris, la 21 de ani, numele in 
fruntea celor mai buni haltero-

nose, o „lungă vară fierbinte". 
Vrem să credem că și soarele 
nordului va străluci in aurul 
medaliilor, că telexurile ne vor 
aduce și de la Sodertalje ves
tea unor frumoase succese ro
mânești, pentru că „europenele" 
de la Katowice n-au reprezen
tat decit un nou pas pe dru
mul deplinei afirmări a halte
rofililor români.

La sfîrșitul 
cute, in pitorc 
brava, de lin 
desfășurat fina 
lor republicai 
turistică, indiv 
pe (în care s< 
cite doi sportil 
cund) și fina 
lui republica 
noapte. Au p 
din 16 județe, 
zentanții juo 
Năsăud. Galaț 
miș, deși au 
în acest îndrî

Zona de con 
puns pe deplil 
finale, fiind 
10 km’) pentr 
see ale concd 
avut o lungim 
45 km. Nici 1 
respuns. teren 
denivelări, fa 
probleme de d 
tivi. Arbitrii I 
tenți. — Reinl 
Henning — I 
să conceapă, 
diții, trasee ol 
le. După păr| 
sacrificat prea] 
nică a concura 
administrativă] 
ușor în zonă)J 
asemenea, in| 
că organizata 
obișnuita ședi 
re. cu fastul I 
mierea la coa 
— deși planii 
minică diminl

REZULTATE CONFORME CU

Turneele campionatului fe

In a treia zi a turneelor 
campionatului feminin de vo
lei, Divizia „A" — ultimele — 
desfășurate la București (locu
rile 1—6) și Sibiu (locurile 
7—12). partide interesanțe, dis
putate. Iată amănunte:

CICLISM

LITORAL ’85
IN LUNA MAI, plecări zilnice în toate 

stațiunile de pe litoralul Mării Negre.
IN LUNA IUNIE, locuri în stațiunile 

EFORIE SUD, JUPITER, VENUS, SATURN, 
CAP AURORĂ (cu plecări zilnice pînă la 
data de 9 iunie), precum și la NEPTUN, la 
hotelurile „Panoramic" (categ. lux B, ple
cări în zilele de 4 și 7), „Amfiteatru" (Lux, 
4), „Decebal" (1 cu duș, 1 și 7), „Terra" (1 
cu duș, 10). „Tomis" (I cu duș, 4 și 7), „O- 
vidiu" (I cu duș. 1 și 7). „Maramureș" H au

fiii de pe continent, confirmin- 
du-și valoarea, modestia și, mai 
ales, munca, așa cum a învățat 
el din părinți, acasă, pe melea
gurile gălățene, printre oamenii 
care-i așteaptă, totdeauna, cu 
nerăbdare și prețuire, victoriile. 
O muncă ce nu cunoaște odihna. 
Nicu Vlad și colegii săi au în 
față, așa cum singuri o recu-

JUNIORII MICI
MAI RAPIZI DECIT CEI MARI!
• Desfășurate duminică dimi

neața pe șoseaua București — A- 
lexandria. campionatele munici
pale de ciclism fond au benefi
ciat de o participare numeroasă: 
peste 150 de concurenți.

întrecerile, foarte disputate, au 
fost, totuși, stinjenite de vin tul 
care a suflat foarte puternic, In 
rafale, schimbindu-și permanent 
direcția, precum șl de căldura 
toridă. REZULTATE TEHNICE, 
seniori, 112 km : 1. Cornel Nico
lae (Dinamo), medie orară 39,800. 
2. Iosif Schneider (Dinamo). 3. 
Olimpiu Celea (Steaua) ; juniori 
mari. 80 km. 1. Valentin Buduroi, 
medie orară 36,700, 2. Stelian An
ton, 3. Sorin Stoica, toți de la 
STIROM ; juniori mici, 40 km, 1. 
Laurențiu Apostol (Voința), me-

die orară 37,100, 2. Ioniță Palea 
(C.S.S. 1), 3. Cătălin Buzbulaș 
(Voința). O constatare care spune 
multe despre modul cum au „a- 
lergat" juniorii mari : media o- 
rară realizată de el este mai 
mică decit cea a juniorilor mici.
• In această săptămînă va de

buta sl activitatea pe pistă. Vi
neri și simbătă, începlnd de la 
orele 16,30, se va desfășura „Cupa 
F.R. Ciclism" pe velodrom. Pro
bele înscrise pe foile de concura : 
viteză, urmărire echipe. cursa 
italiană și adițlune de puncte. 
La întreceri vor participa cicliști 
bucureștenl, seniori, juniori mari 
și miei, plus membrii lotului na
tional.

Horațiu SIMA

BUCUREȘTI. în prima par
tidă a turneului ce se dispută 
in sala Dinamo s-au intilnit 
două formații studențești: 
C.S.U. I.M.N. Galați și Univer
sitatea Craiova. O' partidă 
care eta 
țencele, 
tendente 
dalia de 
tului, să 
peste colegele lor din Craiova. 
Dar n-a fost așa, deși ele au 
condus cu 2—0 la seturi și se 
părea că vor cîștiga ușor- Cra- 
iovencele, din lîndul cărora 
s-a retras(!) căpitana echipei 
Iuliana Enescu (înlocuită cu 
succes de . Lucreția Mirea), au 
ieșit curajos la atac și profi- 
tînd de o ușoară oboseală a 
adversarelor lor au egalat si
tuația. 
C.S.U. 
totuși.. 
cîștige 
3, —8, 
gătoaie 
Răuță, 
briela 
Lucreția 
Cuejdeanu.

în al doilea meci 
de o parte 
lui s-au 
Vilcea și 
matii fără 
două zile 
fapt ocupantele locurilor 5 și 
6 în primul eșalon- A fost o 
partidă fără valențe tehnice

în 
de așteptat ca gălă- 
vicecampioane, pre- 
și în acest an la me- 

argint a campiona- 
treacă cu ușurință

în setul cinci, decisiv. 
I.M.N. Galați a reușit, 
să se impună șl să 
cu scorul de 3—2 (13, 
—15, 10). De la învin- 
s-au remarcat

Speranța <
Cojocaru,

Mirea și

deosebite. Scd 
rea Chimiei 
(12, 10, 9), d 
s-au remarca^ 
Volodea Ca 
Iliescu. De 
detașat Mar] 
Nina Cuciurd

O frumoasa 
nizat in fiiy 
rești și Farul 
Puse pe fad 
țencele — cd 
Maria Enachl 
bună — reud 
oanelor prii] 
du-1 greu pel 
ta, care se a 
este însă I 
accidentarea I 
In plus, al 
Ivănescu înJ 
3 jucătoare 1 
Szenkovici) a 
Pavel. Georgl 
na Ionescu, I 
Irina Petcuid 
lescu, învingi 
„la pas“, cu I

Programul I 
Dinamo, dd 
c.s.u. — d 
Farul, Univa

ra

ACTUALITĂȚI DIN
• In perioada 31 mai — 2 iu

nie, la Opole ee vor desfășura 
întrecerile din cadrul 
natelor internaționale 
de masă pentru juniori 
lonlel, acestea Ciad

TENISUL DE MASĂ

Crina
Găman, Ga- 

, respectiv 
Carmen

al 
a

zilei, 
fileu- 

Rm. 
i, for-

și de alta 
aflat Chimia 
Știința Bacău, 
victorii în primele 
ale turneului, de

Campio- 
de tenis 
ale Po- 
ultimele

/

duș, 2), „Midia" (I cu duș, 4 și 7), „Crl- 
șana" (I cu baie, 3 și 4), ,,Moldova" (I cu 
baie, 2), „Bîlea" (I cu duș, 4 și
(I cu duș. 4 și 7), „Car ai man"
și 7), „Neptun* (Lux A, 4 și

7). „Drobeta“
4(I cu duș, 

7).

mari dispute Înaintea „europene
lor" de juniori șl cădeți, progra
mate in luna iulie, in Olanda. 
La concursul de la Opole vor 
lua parte șl sportivii noștri 
Călin Toma, Cristian Tiugan, Ro
mulus Revisz, Otilia Bădescu si 
Kinga Lohr, însoțiți de antre
norii Maria Alexandru și Gheor- 
ghe Bozga.
• La jumătatea Campionatului 

Diviziei „A“ (ultimele două eta
pe se vor desfășura în perioada 
octombrie — noiembrie) 
mentele au următoarea 
rație :

clasa - 
configu-

TARIFE REDUSE

Cazare • 
luna mai 
lei/zi/pers.

Masă — 
iunie.

înscrieri _______ ...____
turism ale I.T.H.R. București.

în
34

— cameră cu 2 paturi cu duș
26 lei/zi/pers. ; în luna iunie 
pînă la 15 iunie.
45 lei/zi/pers. în luna mai și luna

și informații la toate agențiile de

1.
2.
3
4.

Seria a Il-a
Înfrățirea Tg. M. 9 
Sticla Bistrița 9 
C.S.M. Cj.-Nap. 9 
Constr. Tg. M. 9

FEMININ
IGrupa

1. Juventus Buc.
2. C.S.
3. Spartae
4. Faimar

SIBIU, 28 
de a treia 
neului feml 
lui secund 
interesul 
de-acum ii 
două formai 
pentru sup 
București și 
ța. Echipa 1 
intilnit la î| 
lui pe singu 
trogradată. 
Caransebeș, 
mijloace pr 
cu mare ru 
două ore si 
slabă călită] 
8. 9, 10). 
în lipsa de

Arad 
Buc. 
B.M.

Grupa a 
Seria

Cj.-Nap.

Il-a
1

18
15
11
10

16
14

țDMINISTB

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

MASCULIN 
Grupa I 

Universitatea I Cv. 9 
Universitatea n Cv. 9 
Mec. fină Buc. 9 
Hidrotehnica Bz. 9

Grupa a n-a 
Seria I

C.S.Ș. Od. Secuiesc 9 : 
Progresul Buc. 9
Stirom Buc. 9
Știința C-ța. 9

81-15
62-53
48-73
29-79

79-461
2 79-44
6 43-63
9 33-81

16
15 
11
10

17
16
12

9

1. C.S.M.
2. Metalurgistul Cg.
3. Progresul Buc.
4 înfrățirea Tg. M.

Seria a I
1. Metalul Rm. V.
2. Tractorul Bv.
3. C.S.Ș. Slatina
4. Constr. Tg. M.

® La Buzău, in i_ ..... ..
iunie se va desfășura a doua edi
ție a Comnetitiei „Top 12" pentru 
cădeți ; competiție care se adau
gă celor similare de juniori și 
s-en:ori.

9 8 1 43-22 11
945 29-36 12
936 29-39 12
936 34-38 12

Derioada 18—19

@ Tragere 
NOEXPRES] 
mai. va a-d 
în sala clu 
nei nr, 2, I 
16.30. Numi 
fi radiodîfj 
mează : la 
II la ora 2I 
cum’ și a q 
mul I. la I

ft- Pentru
nți si-au 1 
gerea obișl 
îl mai îi 
încă două



orientare turistică

După victoria de la Plopeni a juniorilor noștri

EFORTUL

Icare ne o-

lovitură de

1. GLI-

I
I
I

DIN CLASAMENT I
I
I
I
I

IJ

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

Aurelian BREBEANU

suspans, o 
in extremis 
nute. o

de 
Si

s din 
suc- 

fost decis mai

mea, ne-a 
cîștigătorul

victorie : marchează Chivu din 
Foto : Aurel D. NEAGU

FIIND 
AL E- 
adver-

Ileana Tir- 
și Elena 

a parti-

nota maximă) absolut

Nută. a marcat Matei. 
Popescu !? Putea fi.

4—2 ! Tot așa cum. 
voie să nu subliniem 
adevăr. în min. 70 pu-

și antrenorul).

1. Cehoslovacia
2. România
3. U.R.S.S.
4. Turcia

ar H primele constatări ? 
find, desprinderea

17.
18.

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14. 

15—16.

AU DECIS: DĂRUIREA TOTALĂ,

Golul care a deschis drumul spre 
~ l la 11 metri

Programul 
noastre :

16.X : România — Ceho
slovacia : 17.XI : România — 
Turcia și In 1986, la 25.IV ; 
U.R.S.S. — România.

2 2 0 0 3-94 
32014-44
2 0 113-41 
30121-31

viitor al echipei

CONCURSULUI
miezul nopții!

intr-un cadru restrîns, la... 2 
noaptea !

Evoluția concurenților la fi
nala Campionatului individual 
— pe echipe (32 fete și 63 
băieți) a relevat nume noi în 
orientare, aducînd în prim-plan 
reprezentanții județelor Brașov 
(la băieți) și Sibiu (la fete), în 
timp ce reprezentanții județu
lui Cluj și ai Bucureștiului au 
pierdut locurile cu 
bișnuiseră.

— După părerea 
spus Gligor Pavel, 
concursului de noapte, campion 
national și balcanic. acsste 
competiții și, îndeosebi, cel de 
noapte, ar trebui să se țină 
toamna, cind sportivii ajung Ia 
forma maximă. De asemenea, 
cred că avem prea puține con
cursuri de noapte intr-un an 
competiționaî.

REZULTATE. Finalele la in- 
dividual-pe echipe. Feminin : 1. 
DUMBRAVA SIBIU (Elena 
Tănase, Beatrice Ungar), 2. 
Voința Baia Mare (Irma Pașca. 
Ileana Jeler), 3. Voința Cluj- 
Napoca (Iudith Cservenyi. Cla
ra Fey). Masculin : 1. C.S.U, 
BRAȘOV (Zoltan Fazakaș, Sa
muil Berecz), 2. Laminorul Za
lău (Mihai Vereș, Istvan Nagy), 
3. Voința Hunedoara (Ovidiu 
Duca. Gh. Urdea). Finala cam
pionatului de noapte 
GOR PAVEL (Voința Cluj-Na
poca), 2. Gheorghe Urdea, 3. 
Petru Lupse (Voința B. Mare).
Marian CRACIUNESCU-coresp.

Divizia „A“

rientă a tinerelor jucătoare 
Caransebeș. Prin urmare, i 
cesul rapidist a
întîi... dincolo de fileu și apoi 
prin aportul deosebit a două 
jucătoare proprii : 
novean (tot timpul)
Ilie (în partea a doua

realmente o 
prestat de 
fata echipei 

Sibiu, 
levele lui S. Ch irită și C. 
au cîștigat cu 3—1 (15, 6, 
3), făcînd iarăși o 

demonstrație de 
multilaterală. de 
sextetul : Viorica Ni- 
(Doina Chirie). Corina 

(Mariana Oltean u).
Eitz, Daniela Iacob

La ordinea zilei

ANTRENORI LA DISCREȚIA
ULTIMULUI REZULTAT?

A fost 
jocul 

roșie în 
C.S.M. Libertatea

ineînta- 
Flacăra 

locale 
E- 

Stan 
—10, 
fru- 
pre- 
vo-

moașă 
gătire 
ință în 
culescu
Olteanu 
Lucia 
(Cristina Anton). Niculina Bu
jor, Nicoleta Stanciu, de viva
citate și, varietate in joc. 
tehnică bine însușită 
promptitudine în intervenții 
(excelentă apărarea I). de fi
nețe. dar și de forță. Sibien- 
cele n-au avut o ridicătoare 
de talia celei a adversarelor, 
iar forța Mirelei Popoviciu și 
experiența Doinei Bischin s-au 
dovedit insuficiente.

Al doilea meci al... duelului 
indirect : Calculatorul Bucu
rești — Chimpex Constanța : 
3—0 (12, 1, 11). Bucureștencele. 
în sextetul de bază Carmen 
Anghel, Mirela Zamfir, Paula 
Păvăloaie, Elena Negulescu. 
Severina Tudorache, Elen San
der, au făcut cel mai bun joc 
de pînă acum. în urma acestui 
rezultat, șansele rapidistelor 
de a rămine în ..A" cresc con
siderabil.

Programul zilei de miercuri, 
de la ora 15,30 : Rapid — Cal
culatorul, C.S.M. Libertatea 
— Chimpex, Flacăra roșie — 
C.S.Ș. Explormin.

I 
I

Extrem de pasionant acest 
meci al juniorilor noștri „tri
colori" din cadrul preliminari
ilor Campionatului european A! 
Pasionant pentru că a oferit 
celor prezenți în tribunele sta
dionului din Plopeni (organi
zatorii primind, fără nici o re
zervă, 
tot ce poate da o partidă de 
fotbal : 
ratări incredibile, momente de

NEDRAMUIT
singur. APĂRAREA 
PUNCTUL NEVRALGIC 
CHIPEI NOASTRE), un
sar deosebit de puternic, o e- 
chipă masivă, alcătuită din ju
cători cu gabarit (Șirokin, 
Gherascenko. Sklearov), tari ca 
stînca. dar și din fini tehnicieni 
(Kușlev. Guscin), o echipă care, 
după 2—0, considerind contu
rile încheiate, s-a retras treptat 

oreaima careului agilului
goluri spectaculoase.

I 
I

răsturnare de scor 
și, după 90 de mi- 

victorie a juniorilor 
noștri pe care, în min. 86, ni
meni n-o mai credea. Dar ei 
au obținut-o. și au obținut-o 
după o DĂRUIRE TOTALĂ, 
după un ———
cum rar ne-a 
Iar exemplul 
tor in acest 
dașul stingă, 
tat de citeva 
va ori a ajuns să joace in ul
tima parte a meciului intr-un 
picior, a jucat, așa. scrișnirid 

de durere, punînd umărul cu

EFORT DEOSEBIT, 
fost dat să vedem, 
cel mai convingă- 
sens l-a dat fun- 
Pojar. care, faul- 
ori. lovit de cite-

ultimele resurse. Și bucuria lui. 
ca și a celorlalți, a fost imen
să cînd arbitrul a fluierat 
sfîrșitul meciului și tabela de 
marcaj arăta 3—2 pentru Ro
mânia.

Sigur că alături de jucători 
și antrenori ne-am bucurat și 
noi, bucurie firească, victoria 
fiind meritată. Și o argumen
tează indubitabil cifrele parti
dei : șuturile (26—8), comerele 
(9—2). marile ocazii care ușor 
puteau fi goluri (6—3), toate
favorabile echipei pregătite de 
Gheorghe Ola și Nicolae Be- 
lizna. Dar. dincolo de ele si 
dincolo de dăruirea și efortul 
nedrămuit, a mai fost ceva: au 
mai fost ambiția și tenacitatea, 
încrincenarea unor jucători ca 
Pologea. Zamfir. Badea, Po
pescu, Chivu. Matei, Proșteanu 
de a nu ceda nici un moment, 
nici după ce scorul a ajuns la 
2—0 în favoarea adversarilor, 
nici atunci cînd mai rămăsese 
foarte puțin timp și cînd totul 
părea pierdut Și ultimele patru 
minute ale partidei de la Plo
peni au arătat de ce este în 
stare zeul fotbalului, pentru că 
în aceste ultime 240 de secun
de a marcat Pologea. a șutat 
în bară 
a ratat 
deci, și 
n-avem 
și acest 
tea fi și 3—1 pentru juniorii 
sovietici (Prunea a scos cu pi
ciorul șutul lui Guscin, scăpat

’RO- 
uri 29 
rești, 
oam- 
i ora 

vor 
ur- 

amul 
pre- 

ogra-

astăzi și mâine, cînd își mai pot 
juca numerele preferate !

• Informăm, de asemenea, că 
la sfîrșitul acestei săptămîni, res
pectiv duminică 2 iunie, va avea 
loc o nouă tragere LOTO 2, de 
altfel singura din această lună, 
la care participanțli nu trebuie 
să lipsească I

namo Victoria ; 4. Progresul Vul
can' — Metalul București ; 5. Au
tomatica — Autobuzul ; 6. Aurul 
Brad — „U" Cluj Napoca ; 7.
Bari — Padova : 8. Bologna — 
Pescara ; 9. Campobasso — Ge
noa ; 16. Monza — Cesena ; 11. 
Parma — Varese ; 12. Perugia — 
Cagliari ; 13. TriesUna — Lecce.

încă 
tra- 

zineri 
ii au

deci

• Pentru pronosportlștl. publi
căm programul concursului pro
nosport de duminică 2 iunie :
1. C.S. Botoșani — Oțelul Galați;
2. .Olimpia Rîmnicu Sărat — Pe
trolul ; 3. Mecanică Fină — Dl-

CtȘTIGURlLE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 26 MAI ; cat. 
I (13 rezultate) : 3 variante 100% 
a 5.826 lei șl 87 variante 25% a 
1.457 lei ; cat. 2 (12 rezultate) : 
59 variante 100% a 392 lei șl 1.972 
variante 25% a 98 lei ; cat. 3 (11 
rezultate) : 680 variante 100% a 
w 'el șl 17 959 variante 25% a 17 
le*.

portar Kalinauskas. S-a retras, 
e adevărat, dar a și fost con- 
strinsă s-o facă_

Victorie frumoasă, victorie pe 
deplin meritată, victorie care 
menține intacte șansele echipei 
noastre in grupa a 7-a a preli
minariilor C.E. Cu acest meci 
se încheie însă un ciclu de trei 
partide, meciurile acestei pri
măveri. susținute de promoția 
'85. De la toamnă, ștafeta va 
fi preluată de selecționata 
U.E.F.A. '86. Să sperăm că 
noua echipă — din care vor 
face parte și tițiva dintre ac
tualii ei compor.enți (Prunea. 
Pojar. Popescu. Nuță) — va în
cheia cu bine un lucru început 
bine.

laurențiu DUMITRESCU

tn aceste zile de întrerupere a campionatului Diviziei „A“ de 
fotbal cînd discuțiile pe marginea balonului rotund nu smt 
alimentate in pttorfpal de rezultatele etapei „care a fost", in 
centrul atenției se află „caruselul" antrenorilor. Intr-adevar. cu 
una sau două excepții, antrenorii primei divizii au luat star
tul cu echipele pe care le conduc astăzi abia acum... 9 luni.

Sigur că în aceste condiții nu se poate vorbi despre con
solidarea unei idei de joc, nu se poate vorbi nici măcar de un 
acord al antrenorilor față de lotul pe care îl au la dispoziție 
și care, in mod firesc, este unul „moștenit".

Se spune, in general, că principala vină în legătură cu a- 
ceastă mișcare neîntreruptă a antrenorilor revine conducători
lor de club, cărora le este mai ușor să sacrifice... dresorul și 
nu caii. Afirmația conține o parte de adevăr, dar nu pare 
a fi completă.

Recent, un conducător de club, și nu dintre cei care .. 
bă mereu" făcea observația că, din păcate, corpul nostru de 
tehnicieni al fotbalului este într-o vizibilă scădere valorică. 
„In ceea ce mă privește — spunea conducătorul în cauză — 
nu cred că există în momentul de față mai mult de 4—5 an
trenori capabili să reziste unui examen de atestare Ia parame
trii internaționali, ca să nu mai vorbim de pregătirea pedago- 
«rică De care o nresupune fotbalul, un sport în care trebuie să 

e

„schim-

î valorică, 
spunea conducătorul în cauză —

gică pe care o presupune fotbalul, un sport în care trebuie 
aduci la același numitor 20 de individualități pentru care 

foarte greu de găsit o singură formulă**.
Judecind în ansamblu, se poate spune că în corpul tehnic 

constată un „schimb de generații**. Antrenori de prestigiu
se 

CUllbLetLU UU „3U11H11U mc ftUilUl cxyxx . . 4*xx vx^xxwx. x te-. -wwo-— ca
Angelo Niculescu, Ștefan Covaci, Ilie Oană. Constantin Teașcă, 
Valentin Stănescu și alții au ieșit din sfera activității curente, 
chiar dacă nu s-au despărțit și nici nu s-ar fi putut despărți 
așa ușor de fotbal. Generația de mijloc este reprezentată în 

principal de un Constantin. Jenei, Halagian. antrenori care 
fac parte din grupul restrîns al tehnicienilor enumerați de inter
locutorul nostru. In momentul de față a început să activeze 
„generația Guadalajara", condusă de Mircea Lucescu. dar cu 
destui foști jucători care nu au prins „roata" sprintului spre 
calitatea de tehnician ț ne gîndim la Dumitrache. la compor
tarea inegală a lui Dobrin. la anonimatul poate nemeritat al 
lui Mocanu. la scăderea manifestată de un Dembrovschi sau 
Lupescu. doi antrenori care începuseră cu pași mari, dar... O 
surpriză pare a fi Dumitru, dar și în acest caz e de așteptat 
și, mai ales, e de dorit ca Dumitru să-și completeze marea ex
periență cu elemente de teorie care să contribuie la organi
zarea bogatului material practic acumulat

Recent. Mircea Lucescu. afectat intr-un fel de faptul că 
mulți antrenori nu reușesc în general să fie la înălțimea aș
teptărilor. fiind la discreția ultimului rezultat, își mărturisea 
speranța că peste puțină vreme fotbalul românesc va dispune 
de antrenori buni în persoana unxii Ștefănescu, Iorgulescu, 
Lung și alții, care in cadrul eforturilor de organizare a idei- ..... . .. de 

mult experienței pro- 
deseori grey percepti-

lor. dacă permiteți expresia, au un avans substanțial față 
alte generații de antrenori, tributare mai 
prii și mai puțin atente la modificările 
bile in evoluția fotbalului.

* Să sperăm și noi că viitorii antrenori 
ne permitem să-i includem pe un Remus 
Marica — nu vor fi chiar la discreția ultimului rezultat.

— în grupul cărora 
Vlad sau pe un Vlad

loan CH.RILA

Priviri spre eșalonul secund

CLASAMENTELE ADEVĂRULUI" OGLINZI CU IMAGINI SEMNIFICATIVE
Acum, cind eșalonul secund a urcat în prim- 

planul atenției iubitorilor fotbalului, ne propunem 
să nu facem excepție și să vă prezentăm una 
dintre cele mai clare oglinzi a întrecerii care se 
derulează la nivelul Diviziei „B", grăitoarele 
samente ale adevărului-. Să vedem, " ’

„da
de ci, care este

cele trei 
destul de 
IlI-a din 
cu clasa- 
arată cit 

„clasamentul adevărului".

situațla „la zi-, după etapa a 28-a, in 
serii, nu Înainte de a sublinia un fapt 
rar ; și anume că ierarhia seriei a 
„clasamentul adevărului- este identică 
mentul oficial, aspect inedit, care insă 
de adevărat estet...

SERIA I 
Petrolul Ploiești 
Dunărea C.S.U. 
Oțelul Galați 
F.C. Constanța 
Olimpia Rm. S. 
C.S.M. Suceava 
A.S. Mizil 
C.F.R. Pașcani 
Metalul Plopeni 
Progresul Brăila 
Cbimia Fălticeni 
Metalul Mangalia 
C.S. Botoșani 
F.E.P.A. ’74 Bîrlad 
Partizanul Bacău 
Prahova Ploiești 
Ceahlăul P. N. 
Unirea D. Focșani

4-17
4-15 
4- 3
4- 2(4- 8)
4- 2(— 3) 

0 (0) 
0 (—6) 
0 (—7)

— 1(4- 1) 
-1(— 1)
— K— 7)
— 3(— 5)
— 3(—11)
— 4
— 5 (-12)
— 5 (—12)
— 6
—10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 

9—10.

11.
12—13.

14.
15.
16.
17.
18.

A II-ASERIA 
Dinamo Victoria 
Șoimii Sibiu 
Progresul Vulcan 
Automatica Buc. 
Mec. fină Buc. 
Chimica Tîrn. 
C.S. Tîrgoviște 
Tractorul Bv. 
Aluminiu Slatina 
Flacăra Moreni 
C.S.M. Dr. Tr. Sv. 
Gaz metan 
IJW.A.S.A. Sf. Gh. 
Unirea Alexandria 
Carpați Mîrșa 
Metalul Buc. 
Autobuzul Buc. 
Minerul Motru

4-14
4- 5 
4- 3
4- 1(4- 4) 
4- 1(- 1) 
4- K- 2) 

0(4-11) 
0(4- 4)

- K4- 1)
- K4- 1)
- K- 7)
- K- 8)
- 1(— 8) 
— 2
— 3(4- 5)
— 3 (—14)
— 6
— 9

SERIA A III-A 
„U- Cluj-Nap. 
Gloria Bistrița 
C.S.M. Reșița 
Strungul Arad 
Armătura Zalău 
Aurul Brad 
Minerul Lupeni 
Olimpia S. Mare 
C.F.R. Timișoara 
Minerul Cavnic 
Mureșul Deva 
Avîntul Reghin 
F.C.M. U.T.A. 
Unirea Alba Iulia 
Metalurg. Cugir 
Sticla Turda

17. Gloria Reșița
18. Ind. sirmei C.T.

12.
13.
14.
15.
16.

+16 
+ ‘
+
+
+ 
+

8
2(4- 2) 
2(- 3) 
1(4- ' 
1(4- 
0

- 1(4-
- 1(4-
- 1(4-
- 1(4-
- 1 ( 
- K-

8)
4)

8)
5)
4)
O 

(0) 
• 4) 

— 1(—16)
— 4(- 4)
— 4 (—22)
— 6 
— 9

Care
In primul 
echipelor care se bat pentru a 
promova pe prima scenă. Dacă 
in seriile a n-a și a m-a lupta 
este ca și Încheiată, actualele 
lidere Dinamo Victoria București 
și respectiv. „U“ Cluj-Napoca 
sînt deja cu un picior in Divi
zia „A“, in prima serie. Petrolul 
Ploiești are avantajul doar a 
două puncte față de Dunărea 
C.S.U. Galați, dar șl un moral 
mal bun. echipa de la Dunăre 
fiind marcată de unele frămin
tă ri interne (se știe, a schimbat 
și președintele, 
care lasă urme. Vezi. ultimul re
zultat. mai ales prin prisma pro
porției scorului (1—4, la Rm.
Sărat).

Dar în subsol, acolo unde luptă 
pentru evitarea celor patru locuri 
care duc spre Divizia „C“ este și 
mai aprigă. In prima serie, slnt 
in „hora retrogradării" nu 
puțin de 7 echipe, de la 
12 în jos. Cea mai 
situație o are Unirea 
namo Focșani, cu cel 
mare handicap (—10) dintre 
divizionarele ,B“. Oricum.

mai 
locul 
grea 

Di- 
mai 

toate 
lupta 

rămine deschisă ultimele rezul
tate conflrmînd afirmația. Un e- 
xemplu îl oferă F.E.P.A. *74 Bîr
lad, care în etapa a 27-a a obți
nut un punct mare ..afară- la 
P. Neamț, după care, duminică, 
l-a scăpat printre degete acasă, 
în fața echipei A.S. Mizil. In 
seria a n-a. lupta se restringe. 
implicate — la prima vedere — 
fiind doar cinci formații. Emoții 
au însă șl cele cinci echipe cu 
—1. pentru că un Insucces acasă 
cintărește extrem de greu în

balanță. Seria a m-a, 
că, este pe cale să dea 
vreme un 
pozițiile ____________  .
gistul Cugir, Sticla Arieșul Tur. 
da. Gloria Reșița și Industria 
sirmei Cimpia Turzii au cam 
pierdut contactul cu plutonul 
diferența de trei puncte dintre

se pare, 
mai de- 

verdict : situate pe 
retrogradam*. Metalur-

primele două din acest grup și 
cele șapte echipe cu —1 este un 
handicap greu recuperabil. Dar 
cine știe ?
își tace și 
avlnd un 
slab.

Griji tn acest sens 
Unirea Alba Iulia, ea 
golaveraj destul de

Adrian VASILESCU

SELECȚIONATA- DE TINERET - SPERANJE,
EA TURNEUL

Vineri, la Toulon, se va da 
startul în cea de a 13-a ediție a 
..Festivalului Internațional de 
fotbal", competiție rezervată echi
pelor reprezentative de tineret- 
speranțe și dotată cu „Trofeul 
Maurice Arreckx", personalitate 
a vieții sportive din Franța, ini
țiatorul acestei tradiționale între
ceri, la oare, anul acesta, parti
cipă 8 selecționate (alcătuite din 
jucători născuți după 1 ianua
rie 1964 ; flecare echipă poate in
clude in „ll“-le el doi jucători 
născuți după 1 ianuarie 1962), îm
părțite tn două serii.

Formația țării noastre, care 
face parte din grupa L alături 
de echipele Franței, Spaniei și 
Coastei de Fildeș (grupa a n-a: 
Anglia, U.R.S.S., Mexic, Ca
merun), și-a încheiat pregă
tirile cu un Joc de verifi
care si omogenizare susținut, 
duminică. în compania diviziona
rei „B“ F.C. Constanța.

In acest meci, care a revenit 
constănțeriilor cu scorul de 2—1 
(1—0), antrenorul Gheorghe Staicu 
a utilizat următorii jucători: Zlo- 
tea (min. 46 Toader) — D. Popcscu, 
Ruicea, Paicea /min. 46 Mihali), 
Topolinschi (min. 46 Ursu) — 
Mănăilă. Ivan (min. 46 Tănase), 
Bobaru (min. 46 Burchel) — Țiră, 
Pena. Rotariu (min. 75 Lazăr).

Unicul gol al selecționatei a 
fost înscris de Burchel (în min. 
77, din 11 ni), în timp ce pentru 
F.C. Constanta au marcat Udrică 
(min. 44) și Zahiu (min. 58).

Din delegația noastră mai fao 
parte Angelo Niculescu (consilier 
tehnic) și Mircea Neșu (arbitru).

Programul jocurilor pe care le 
va susține reprezentativa de ti- 
neret-speranțe a țării noastre 
este următorul : vineri 31 mal, 
cu Spania ; duminică 2 iunie eu 
Coasta de Fildeș, marți 4 iu
nie. cu Franța.



SPORTUL<glSHN LUME
Campionatele europene de box de la Budapesta

La Mannheim, Vichy și Duisburg

AMBARCAȚIILE ROMÂNEȘTI 
DIN NOU VICTORIOASE

D. STĂNCIULESCU
BUDAPESTA, 28 (prin tele

fon). In Palatul sporturilor din 
capitala Ungariei continuă, sub 
semnul unui interes major, 
întrecerile celei de a XXVI-a 
ediții a campionatelor europene 
de box pentru seniori Marți, 
în cele două reuniuni, 
patru dintre reprezentanții 
noștri au susținut examene 
extrem de dificile în compania 
unor adversari redutabili, bine 
cotati în arena internațională.

_Semiușorul“ DoreF Stănciu- 
lescu l-a avut ca adversar pe 
Kalevo Alananpaa (Suedia). 
Meciul lor a fost unul dintre 
cele mai dramatice văzute pină 
acum pe ringul europenelor. 
Suedezul, un sportiv înalt, cu 
alonjă. a Încercat să-și impună 
tactica favorită cu lovituri 
directe, de la distantă- Românul, 
insă, bine îndrumat de la colt 
de antrenorul Calistrat Cuțov. 
i-a dejucat planurile și a trecut 
Ia atacuri prelungite, cu lovituri 
expediate din toate pozițiile. 
Cu toate acestea, o directă de 
dreapta plasată de Alananpaa. 
a făcut ca sportivul nostru 
să Ce numărat in prima repriză, 
în rundul secur.d. românul a 
mers numai pe cartea atacului 
si. în urma unor serii prelun
gite. suedezul a fost trimis la 
podea. El a reluat lupta, dar a 
comis citeva iregularități Si a 
primit un avertisment pentru 
box periculos cu capul înainte. 
Ultimele trei minute au fost 
dramatice. Ambii boxeri au 
aruncat in luptă toate resursele 
de care dispuneau. Stănciulescu 
a primit și el un avertisment 
pentru lovitură joasă. dar 
atacurile sale dezlănțuite au 
convins pe trei dintre cei 
cinci judecători. care l-au 
declarat cîștigător la puncte, 
în meciul următor el va boxa 
cu finlandezul J. Tuominen.

Mare bucurie ne-a produs 
și evoluția .ușorului0 Dragomir 
Ilie. El l-a avut ca adversar 
pe Darius Czerni (Polonia). în 
prima repriză ambii pugilist! 
s-au studiat îndelung. dar 
românul a avut un ușor avan
taj. în rundul secund, polonezul 
a încercat să atace, ceea ce îi 
convenea sportivului nostru, 
care. în stilul său caracteristic, 
a început să expedieze croșee 
năpraznice si repetate la corp. 
Czeml a început să lase brațele 
ios pentru apărare Si. evident 
Dragomir Ilie atit a așteptat, 
a plasat aceeași lovitură la cap

PE AGENDA 
A FEDERAȚIILOR
JUDO • Uniunea europeană, 

reunită la Roma, a stabilit în
tre altele, programul competiți
ilor continentale viitoare . 1985: 
C.E. pe echipe, masculine si 
feminine, la Bruxelles (9—11 
noiembrie). 1986; C.E de se
niori. la Belgrad (8—11 mai) si 
senioare. Ia Londra (5 și 6 
martie) ; 1987 : C.E. de seni
ori si senioare. Ia Paris.

BOB • Congresul Federa
ției Internationale, care a avut 
loc la Albertville, a decis ins
tituirea unei .Cupe mondiale* 
pentru viitorul sezon cu sase 
concursuri : Winlerberg (RFG1 
16—24 noiembrie Cortina d'Am-

I----------------------------------------------------------- -------------------------- ------------———----------------------------------------------

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AILETISM • La Praga : Zde- 

nek Adamek — 92.94 m n. r. a! 
Cehoslovaciei la suliță

AUTOMOBILISM « Cursa de 
300 de mile de la Indianapolis 
a fost ci ști ga tă de americanul 
Danny Sullivan (Marcti-Coss- 
worth) cuonv’o de 246.140 km (!) 
Pe locul secund : Mario Andretv 
— S.U.A. (Lola-Cossoworth).

BASCHET • Turnout mascu
lin de la Dieppe (Franța) a re
venit formației U.R.S.S.. care a 
întrecut în finală o selecționată 
a jucătorilor americani din Eu
ropa cu 118—110 (52—46).

CĂLĂRIE £ In eoncu-sul de 
la Wiesbaden : dresai: R Kllmke 
(R.F.G.) pe ..Ahlerich* 1 500 p : 
obstacole : Rob Ehrens (Olanda'

Șl 0. ILIE - VICTORII APLAUDATE
și polonezul a fost expediat 
la podea. După numărătoarea 
arbitrului, el a încercat să reia 
lupta, dar încă nerefăcut com
plet. si antrenorul. sesizind 
dificultatea elevului său. a 
aruncat prosopul. astfel că

Dănuț Lugigan (rtinon) in partid* cițtigată in fața iugotlavului 
Telefoto : MTI-AGERPRES 

semigrea : P. Bornescu — N. 
Sar.avasov (UJLS.S.) : grea :

Zlatko Buiid

Dragomir Ilie a câștigat prin 
abandon. In partida următoare 
el va avea ca adversar pe 
campionul iugoslav Mirko Pu- 
zaviet

Semimusca Dumitru Șchiopu 
a fost întrecut la puncte de 
sportivul sovietic Karinian 
Abrahmanov, care s-a dovedit 
mai bun.

Marți seara, tirziu, in cadrul 
categorie* cocoș. Reia . Si stor, 
după două reprize echilibrate, 
a fost numărat în ultima, în 
urma unei directe la figură, 
după care a primit și un aver
tisment, pentru box periculos 
cu capul, fapt pentru care ar
bitrii judecători au acordat de
cizia sportivului bulgar Ale- 
csandr Hristov cu 5—0.

Alte rezultate : categoria
semimuscă: Breitbarg (R. D. 
Germană) întrece la puncte pe 
Todisco (Italia) ; categoria co
coș: Botoș (Ungaria) învinge 
la puncte pe Cappai (Italia) ; 
Simici (Iugoslavia) cîștigă la 
puncte la Kirchstein (R. D. 
Germană); categoria semiușoa- 
ră: Kuprenski (Bulgaria) întrece 
la puncte pe Denia (Turcia) ; 
categoria ușoară: Bacskai (Un
garia) dispune la puncte de 
Haadiello (Italia); Junger (R.F.

DE LUCRU
INTERNAȚIONALE
pezzo (Italia) 9—15 decembrie. 
Sarajevo (Iugoslavia) 16—22 
decembrie. Cervinia (Italia) 6— 
14 ianuarie. St. Moritz (Elveția) 
27 ianuarie — 2 februarie. Lake 
Placid (SUA) 6—13 februarie, 
în clasamentul final vor fi lua
te în considerare cele mai bu
ne cinci rezultate. Congresul a 
aprobat afilierea a trei noi fe
derații naționale : Bulgaria. 
Mexic și Norvegia. C.M. în 1986 
vor avea loc la Kogniset (RFG) 
îi In 1987 la St Moritz. C.E.. pe 
pistă artificială, se vor des
fășura in : 1986 la Ids (Aus
tria). 1987 la Cortina d'Am
pezzo si 1988 la Sarajevo. Anul

..Oskar Drum* 0 p penalizare — 
51.83.

HOCHEI PE IARBA • Meciuri 
finale In cadrul C.C.E. disputate 
la Bonn, masculin : 1—2 : Athle- 
tico Terrassa (Spania) — HC 
Kleln Zwitserland Haga (Olan
da) 3—0 ; 3—4 : Dinamo Alma Ata 
— TG Frankenthal (R.F.G .) 9—4 
(după prelungiri) : 5—6 : Roval 
UCCLE Bruxelles — THGC 
Limburg (R.F.G.) 4—3 (după pre- 
lngiri) : feminin : 1—2 : HGC
Wassenaar Haga — SKIF Mosco
va 1—1, 12—11 la penalty-iirf ■
3—4 : A1TBC Amsterdam — THC 
Hanau (R.F.G.) 4—2.

RUGBY • în Australia. la 
Cairns, Queensland — Canada 
6—13 (3—0). • Aflată în turneu 
în Noua Zeelandă, echipa An- 

Germania) învinge la puncte 
pe Denny (Irlanda).

Miercuri, in gala a doua, vor 
urca pe ring următorii boxeri 
români : mijlocie : D. Mari-
cescu — C. Tiozzo (Franța) ;

Ch. Pred* — D. Kirilov (Bul
garia) ; supei grea : D. Răcani — 
VI. Iakovliev (UJLS.S).

Petre HENȚ

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI
S-AU CALIFICAT LA C.E.
Unul din turneele de califi- 

ficare pentru C.E. masculin de 
volei, disputat In aceste zile la 
Viena, s-a încheiat cu victoria 
reprezentativei Greciei, care a 
totalizat 8 puncte. Clasată pe 
locul secund, selecționata tării 
noastre a realizat și ea tot 8 
puncte, fiind departajată de 
formația de pe primul loc la 
setaveraj. Voleibaliștii români 
au obținut și ei calificarea, ca 
și echipa Greciei, pentru tur
neul final al C.E.

în ultima etapă a turneului 
(a 5-a) s-au întregistrat rezul
tatele : România — RJ. Ger
mania 3—2 (9. 9. —13. —5. 12). 
Grecia — Israel 3—0 (11. 7. 6) 
și Turcia — Austria 3—0 (14, 
13. 8). Clasament final : 1. Gre
cia 8 p ; 2. România 8 p ; 3. 
R.F.G. 6 p ; 4. Turcia 4 p ; 5. 
Israel 3 p : 6. Austria 0 p.

viitor vor avea loc. la La 
Plagne (Franța) și campionate 
europene pe— șosea !

CANOTAJ • Comitetul de 
conducere a F.I.S.A. a obtinut 
acordul F.I.S.U. de a introduce 
probe de canotaj (în premieră) 
la Universiada de vară din 1987 
(5—16 iulie) de la Zagreb, la 
cererea exprimată, de fapt, de 
organizatorii competiției stu
dențești din capitala Croației.

PATINAJ ARTISTIC • Pen
tru sezonul următor, gazdele 
orincinalelor comDetitii vor fi: 
Sarajevo — C.M. de juniori 
(9—14 decembrie). Copenhaga — 
C.E. (27 ian. — 1 februarie). 
Geneva — C.M. (17—22 martie). 
Peste un an. întrecerile vor a- 
vea loc la Kitchener (Canada) 
— juniorii. Sarajevo — -euro
penele* și Cincinnati (SUA) — 
-mondialele*.

gliei a susținut un meci cu se
lecționata Auckland. Rezultat : 
Auckland — Anglia 24—6 (12—0). 
• In finala campionatului Fran
ței, la Paris (45 000 spectatori), 
Toulouse — Toulon : 36—22 (după 
prelungiri) • La Osaka : Japo
nia — Irlanda 13—58 (3—23).

TIR • Rezultate din concursul 
de la Suhl (R.D.G.) : armă li
beră, poziția culcat — H. Ileil- 
fort (R.D.G.) 599 p ; pistol aer
comprimat — Boris Kokorev 
(U.R.S.S.) 588 p ; armă liberă
3X40 f — A. Wolfram (R.D G.) 
I 176 p ; pistol viteză — 1. B. 
Putna (Cehoslovacia) 596 p ; 2. 
R. Schumann (R.D.G.) 595 <■.
(după baraj) ; 2. Z. Kovacs (Un
garia) 595 p.

Luni seară a revenit in țară 
lotul reprezentativ de cano
taj, care, timp de trei săptă- 
mînl, a evoluat în cadrul re
gatelor internaționale Mann
heim, Vichy și Duisburg. O 
rugăm, pentru început, pe se
cretara adjunctă a F.R.C.Y., 
prof. Lucia Terchidalian, să 
ne împărtășească citeva im
presii despre acest turneu 
nautic.

— Sportivele noastre au a- 
vut o comportare la înălțime, 
dominînd toate cele trei re
gate. Principalele adversare 
au fost, desigur, canotoarele 
din R.D. Germană, S.U.A., 
Bulgaria șl Ungaria. Excepțio
nal a mers Valeria Racilă. De 
asemenea, echipajul de 4+1 
rame, alcătuit din Olga Bular- 
la, Maria Fricioiu, Chira Apos
tol, Florica Lavric și Viorica 
loja, învingător în toate re
gatele. La fel și echipajele de 
2 rame — campioanele olimpi
ce Elena Florea, Rodica Arba, 
imbatabil șl în acest an — 
și de 2 vîsle : Elisabeta Ole- 
niue, Marioara Popescu, iar la 
Vichy — Elisabeta Oleniuc, 
Doina Bălan. De neîntrecut a 
fost și capiul campion olimpic 
Vaier Toma — Petru Iosub, 
mereu in fruntea întrecerilor 
de 2 rame.

— Valeria Răcilă. ne adre
săm în continuare campioanei 
olimpice de la Los Angeles, 
cum a fost intiiul contact cu 
principalele adversare. cu 
noua pistă de 2 000 m 7

— Turneul, in general. a 
fost folositor pentru acest in-

S-a încheiat și turneul femi
nin de calificare, tot pentru 
C.E.. de la Vina do Castello 
(Portugalia). Echipele Cehoslo
vaciei și Poloniei au obținut 
calificarea. Ultimele rezultate : 
Cehoslovacia — Polonia 3—1. 
Portugalia — Anglia 3—1, Iu
goslavia — Spania 3^-1.

TURUL ITALIEI
Cea de a '.0-a etapă a „Turu

lui Italiei* care s-a alergat pe 
distanța dintre Crotone șl Paola 
(203 km), a revenit rutierului 
portughez Acaeio Da Silva In 
5.38:56. care a învins la sprint alțl 
12 alergători. In clasamentul gene
ral continuă să conducă Roberto 
Visentini (Italia) cu un total de 
52.42:24, urmat de Hinault (Fran
ța la 28 s, de Lejaretta (Spania) 
la 1:16. de Moser (Italia) la 1:36 
șl de Lemond (S.U.A.) la 2:09.

★
Prima etapă (prolog) a „Cri

teriului regiunii Dauphinâ". dis
putată la Annemasse. contratimp 
individual a fost ciștlgată de 
irlandezul Stephen Roche, care 
a parcurs 4,250 km In 4:59,2 (m/o 
51.136 km).

CAMPIONATE, COMPETIȚII

OLANDA (et. 33) : NAC Breda 
— FC Twente 2—1. MW — PEC 
Zwolle 2—I, Sparta Rotterdam — 
Haarlem 4—1. Excelsior — PSV 
Eindhoven 2—3, Ajax — Volendam 
5—2, AZ ’67 — Roda JC 1—1. 
Fortuna Sittard — Feyenoord 
3—2. Den Bosch — Utrecht 2—2, 
Go Ahead — Groningen 2—2. tn 
clasament: 1. Ajax 54 p : 2.
PSV Eidhoven 46 p ; 3. Feyeno
ord 46 p ; 4. Sparta 41 p... 16 
Volendam 23 p ; 17. NAC Breda 
19 p ; 18. PEC Zwolle 16 p.

SUEDIA (et. 7) : Brage — AIK
1— 1, Halmstadt BK — Trelleborg 
FF 2—0, Hammarby — Mjaelby
2— 2. Malmoe FF — IFK Norka- 
Plng 2—1, Oergryte — Kalmar FF 
2—2. Oester — IFK GBteborg 2—1. 
In clasament : 1. Halmstadt 10 p : 
2 Oester 10 p ; 3. Malmoe FF 
9 p... 10. Brage 6 p : 11. Mjaelby 
5 p ; 12. Trelleborg FF 3 p.

PRELIMINARIILE C.M. ȘI C.E.

• La San Jose : Costa Rica —
S.U.A. 1—1 ,1—1) ; au marcat :
Ramirez (min. 42) — Costa Rica 
șl Solano (mln. 44) autogol — 
S.U.A.

• La Reykjavik, în meci pen
tru preliminariile Campionatului 
european de fotbal rezervat echi
pelor de tineret, selecționata Is- 
lande! a întrecut cu scorul de 
2—0 (1—0) formația Scoției. Go- 

cepul de sezon. Cum știți, am 
ciștigat toate cursele de schif 
simplu și pe această dificilă 
pistă de 2 kilometri, indiferent 
dacă adversarele mele s-au 
numit Cornelia Linse (R.D.G.), 
Anne Marden (S.U.A.). ori 
Mariann Ambruș (Ungaria).

— în ziua a doua a regatei 
Vichy în locul... Valeriei Ra
cilă a evoluat Marioara Po
pescu Cum a fost 7

— A fost perfect. Eu, avind 
o ușoară indispoziție, am stat 
pe ponton, iar buna mea co
legă și prietenă Marioara Po
pescu a invins — într-o finală 
de neuitat — specialistele a- 
cestei probe.

— Așadar, iată-te din nou 
pe frumosul lac Snagov. Ce 
urmează 7

— Urmează truda de fie
care zi, cu alte și alte piste 
de control — in canotaj locul 
în barcă îl capeți muncind — 
cu noi importante teste inter
naționale — regata Grunau de 
la mijlocul lunii iunie — apoi 
mereu frumoasa regată a 
Bucureștiului, anul acesta pe 
lacul Pantelîmon. Dorința 
noastră, a canotorilor, este să 
încheiem sezonul cu „foarte 
bine“, pe locul fruntaș, adică, 
pe care îl avem în ierarhia in
ternațională.

Vasile TOFAN

LUPTĂTORII NOȘTRI
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FRUNTAȘI LA TURNEUL 
DIN TURCIA

• Azi și miine, la Sakarya 
se va desfășura tradiționalul 
turneu internațional de lupte 
greco-romane al Turciei. „Yiar 
Dogu“. La startul competiției 
vor fi prezenți și luptătorii 
noștri fruntași care au parti
cipat — exceptîndu-1 pe Vasile 
Andrei — la recentele campio
nate europene de la Leipzig : 
Mihai Cișmaș (cat. 52 kg), 
Nicolae Zamfir (57 kg). Gheor- 
ghe Savu (62 kg). Ștefan Ne- 
grișan (68 kg). Ștefan Rusu 
(74 kg). Sorin Herțea (82 kg), 
Ilie Matei (90 kg), Vasile An
drei (100 kg) și Ion Grigoraș 
(+100 kg). Ei șînt însoțiți de 
antrenorul federal Ion Cornea- 
nu și de antrenorii Ion Cernea 
(antrenor principal al lotului 
nostru reprezentativ) și Simion 
Popescu.

★
• La Lukenwalde (R.D. Ger

mană) a avut loc un turneu 
internațional de lupte greco- 
romane rezervat juniorilor. Di- 
namoviștii bucureșteni Ion Voi- 
cu (cat. 44 kg) și Constantin 
Alexandrache (65 kg) au cu
cerit primul loc. Mircea Simion 
(+87 kg) s-a clasat pe locul 
secund, iar Ștefan Tudor (60 
kg) și Cristian Dumitru (81 kg) 
au ocupat locul 3.

meridiane
Iurile au fost marcate de Askiiel- 
son și Rangersson.

TURNEE AMICALE

• In finală Ia Vieux Conde 
(Franța), selecționata Coastei de 
Fildeș a dispus de Banik Ostrava 
cu 4—1 ; locurile 3—4 : Utrecht 
— Sochaux t—o ; locurile 5—6 : 
Barcelona — Sarajevo 3—2.
• In turneul de la Croix, finala 

sl-au disputat-o formațiile Ipswich 
Town șl F.C. Porto, victoria re
venind primei echipe eu 2—0. tn 
semifinale : Ipswich — Glasgow 
Rangers 1—0, F.C. Porto — Ben
fica Lisabona 0—0 (3—i la penal- 
ty-uri).

NOTE, ȘTIRI...

• Cunoscutul fotbalist irlandez 
Mike Walsh (care astă-seară va 
evolua în echipa. F.C. Liverpool 
în finala C.C.E.) este de citeva 
zile eroul unor suculente repor
taje din ziarele engleze. Motivul? 
Soția sa i-a născut 4 (patru 1) 
gemeni... Mucalit, Walsh a decla
rat ziariștilor că a început să-șl 
formeze o echipă 1
• Brazilianul Zlco. fost com

itent al echipei italiene de pri
mă ligă Udinese, a declarat zia
riștilor la Rio de Janeiro că nu 
se va mai întoarce sub nici un 
motiv să Joace tn Italia. La U- 
dine el a fost condamnat la 8 
luni Închisoare șl la o severă 
amendă pentru evaziune fiscală. 
Lesne de înțeles de ce nu se mal 
întoarce în peninsulă Zlco...
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