
Vizita oficială de prietenie
a tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU
in Republica Democrată Germană

Pnletari din t»ate tarile snfți-ri ’

portul
l ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

în cursul zilei de miercuri, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
însoțit de tovarășul Erich Ho- 
neker, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, a fost oas
pete al districtului și orașului 
Erfurt.

Aeroportul din Erfurt era îm
podobit sărbătorește cu drape
lele de stat ale României și 
R.D. Germane.

Conducătorul partidului și 
statului nostru, membrii dele
gației, au fost salutați de Ger
hard Muller, prim-secretar al 
Comitetului districtual Erfurt al 
P.S.U.G., Arthur Swatek, pre
ședintele Consiliului popular al 
districtului, Hans Dyballa, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Erfurt al P.S.U.G., Rose
marie Siebert, primarul orașu
lui Erfurt, alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid 
de stat.

De Ia aeroport, coloana 
mașini, străbătind un traseu 

pitorească, 
orașul Er-

ției de partid, președintele 
sindicatului, de un mare nu
măr de muncitori.

Au fost vizitate apoi secți
ile de prelucrări mecanice și 
montaj, reținînd atenția faptul 
că cea mai mare parte a pro
cesului de producție este 
tomatizată sau robotizată.

La încheierea vizitei, in 
plauzele celor prezenți, 
varășul Nieolae Ceaușescu 
semnat în jurnalul de zi 
brigăzii fruntașe in întrecerea 
socialistă pe 
rugămintea 
brigăzi.

au-

a- 
to- 

a 
al

intreprindcre, ia 
șefului acestei

*
cu semnificații 

colaborarea

I
£

de 
ce

trece printr-o zonă 
s-a îndreptat spre 
furt.

La 
Erfurt al 
Gerhard 
din nou, 
Ceaușescu 
cker călduroase urări de bun 
venit in numele Comitetului 
districtual al oamenilor muncii 
din această parte a tării.

In continuare, răspunzind in
vitației gazdelor, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker au vizitat • 
expoziție ilustrind diversitatea 
de produse realizate la

După intilnirea de la 
Comitetului districtual 
vizitat orașul Erfurt

In centrul istoric al orașului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășul Erich Honecker, cele
lalte persoane oficiale au stră
bătut pe jos artera-monument 
Anger.

Comitetul 
P.S.U.G., 
Muller 
tovarășilor 

și Erich

districtual 
tovarășul 

a adresat. 
Nieolae 

Hone-

Erfurt, 
sediul 

a fost

★

onoarea tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comu- 
Re- 

România.
Erfurt al 
dejun, 

tovarășul 
tovarășul 
întreținut

In
Nieolae 
general _________
nist Român, președintele 
publicii Socialiste 
Comitetul districtual 
P.S.U.G. a oferit un 

în acest cadru,
Nieolae Ceaușescu și 
Erich Honecker s-au 
cordial.

★
Miercuri dupâ-amiază. 

varășul Nieolae Ceaușescu, 
preună cu tovarășul Erich 
necker, însoțit de membrii 
legației române de partid

to- 
im- 
Ho- 
de- 

. Și
de stat, au vizitat Combinatul 
Umformtechnik „Herbert Warn- 
ke“ din Erfurt.

Tovarășul Nieolae 
și tovarășul Erich 
au fost intimpinați 
de membri ai conducerii Mi
nisterului construcțiilor de 
mașini grele si instalațiilor, de 
directorul general al întreprin
derii, de secretarul organiza-

Ceaușescu 
Honecker 
la sosire

Un moment 
deosebite pentru 
multilaterală și raporturile de 
strinsă prietenie, frățești, din
tre clasa muncitoare din Ro
mânia și clasa muncitoare 
din R.D. Germană, dintre ță
rile, partidele și popoarele 
noastre a avut loc în marea 
hală de montaj a combinatu
lui Umformtechnik „Herbert 
Warnke” din Erfurt, unde, in 
încheierea vizitei la această 
importantă unitate industrială, 
a fost organizat un mare mi
ting al prieteniei, la care au 
luat parte peste 4 000 de oa
meni ai muncii.

Participanții la miting i-au în- 
timpinat pe tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, pe tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, pe membrii de
legației române de partid și 
de stat cu vibrante manifes
tări de entuziasm-

Apariția in prezidiu a 
varășului Nieolae Ceaușescu, a 
tovarășului Erich Honecker 
a fost subliniată cu îndelungi 
ovații și urale.

In aplauzele celor prezenți, 
a luat cuvintul tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane.

In atmosfera de puternică 
însuflețire care domnește in 
marea sală, a luat cuvintul to
varășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
eare a fost intimpinat cu pu
ternice aplauze.

Cuvintările celor doi condu
cători de partid și de stat, ur
mărite cu multă atenție, cu 
deosebit interes și deplină a- 
probare, au fost subliniate in 
repetate rinduri cu aclamații, 
cu îndelungi și vii aplauze, cu 
urări la adresa celor două 
partide, popoare și țări ale 
noastre.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker 
și-au strins cu căldură miiaile, 
s-au îmbrățișat.

Sub semnul acestor trainice 
legături de prietenie și colabo
rare s-a desfășurat întregul 
miting eare se încheie inir-o 
atmosferă entuziastă, prin in
tonarea „Internaționalei”.

to-
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,,Turneul Prietenia" la polo

JOCURI FRUMOASE, SPECTACULOASE
CU MULTE GOLURI

în bazinul din Parcul sportiv 
„Dinamo” din Capitală au con
tinuat ieri întrecerile ediției a 

Prietenia” 
permanent 
cele din 
spectatorii 

la întîlniri 
cu

Astăzi, pe stadionul Steaua

FINALA
„CUPEI ROMÂNIEI11

LA RUGBY
înscris : Țvetkov 6. Ivanov 1, 
Ganev 1. Penev 1, Danovschi 1 
(Bulgaria). Doka 2, Tkac 2, Ka- 
linajr .

Așteptat cu mult interes, al 
treilea meci al zilei a adus în 
bazin primele selecționate de 
juniori ale României și Polo
niei, în cadrul grupei A. După 
o evoluție foarte bună, tinerii 
poloiști români s-au impus ca
tegoric cu scorul de 
(5—1, 4—1. 7—0, 3—1). 
semnificativ faptul că 
norii Al. Bădiță și E. 
gescu au rulat întregul 
vut la dispoziție, din care nu 
mai puțin de 10 jucători și-au 
înscris numele printre marca
tori. Dar. cel mal îmbucurător 
lucru este maniera de joc a 
juniorilor noștri — în viteză, 
cu dese schimbări de direcție, 
cu aruncări la poartă 
toate pozițiile. Cel mai 
mos gol al partidei a 
înscris de la centru (1!) 
Stemate (min. 18,54), care

Astăzi, in „Cupa României” 
la rugby (stadionul Steaua, ora 
17) se va decide care dintre 
cele două formații finaliste, 
R.C. Grivița Roșie sau Poli
tehnica Iași, S-a pregătit mai 
bine și merită să-și adjudece 
mult rivnitul trofeu.

Rugbyștii grivițeni au un a- 
numit ascendent asupra adver
sarilor lor, faptul că sînt cîș- 
tigătorli ediției precedente a 
competiției ; sportivii ieșeni, 
pe de altă parte, sint recunos- 
cuți pentru ambiția cu care a- 
bordează meciurile decisive, 
chiar și in compania celor mai 
redutabile formații. Greu de 
anticipat, tn atari condiții, un 
Învingător...

Antrenorii lui B.C. Grivița 
Roșie. V. Moraru și R. De- 
mian ne-au anunțat următoa
rea echipă probabilă : Al. 
Marin — Calafeteanu, Țuică, 
Voicu, C. Tudor — Tudose, 
Anton — Gh. Dinu, Dinescu, 
Pena — Stroe, Pongracz — Bă
lan, Ilcă, I. Aurel. Din lotul 
echipei mai fac parte R. Tu
dor, Neaga. Macadon, I. Nico- 
lae și Broscaru.

De partea cealaltă, Pavel 
Vizitiu. intenționează să ali
nieze „15“-le : Mititelu
Signeanu. Crețu. Manea, Băl- 
teanu — Băietu, Doroftei — 
Nemesniciuc, Lavric, Vasluia- 
nu — Andrei, L. Constantin —• 
Tunaru. Colibă. Patrăhău. Re
zerve : Vasiliu, Lenciuc și P. 
Petrișor.

în caz de egalitate, meciul 
se va prelungi cu două reprize 
a cite 15 minute.

Finala „Cupei României” va 
fi condusă la centru de Th. 
Witting.

(Cehoslovacia).18-a a „Turneului 
la polo. Amenințați 
de ploaie, care în 
urmă n-a venit, 
au asistat din nou 
frumoase, spectaculoase, 
multe goluri.

In primul meci al reuniunii 
s-au întîlnit. în cadrul grupei 
B. Ungaria și România B. 
Scor : 14—11 (4—2. 3—3. 3—3.
4—3). Confirmînd evoluția 

prima zi. elevii an- 
V. Țăran u și M. 

Deșliu au făcut din nou o 
partidă frumoasă, de angaja
ment. fără să se descurajeze în 
fața unei echipe tehnice. cu 
gabarit mai mare, superioară 
și în ceea ce privește virsta. 
deci, cu o experiență supe
rioară. Juniorii unguri au mar
cat după numai 26 de secunde: 
apoi, la primul atac al forma
ției noastre. Lupescu egalează: 
1—1 (min. 1,07). Pină la sfîr- 
șitul primei reprize, superiori
tatea tehnică a echipei ungare 
se materializează prin trei go
luri înscrise față de numai unul 
al echipei noastre. Reprizele a 
doua și a treia, deosebit de 
echilibrate, au avut aproxima
tiv aceeași desfășurare : 
bele echipe au aruncat 
luptă toată priceperea și 
nergia de care dispun. Din a- 
ceastă încleștare a rezultat o 
partidă foarte atractivă, ega
litatea din teren fiind oglin
dită și pe tabela de marcaj. 
Ultimul „sfert" al meciului, 
cel mai frumos, a adus în ba
zin două echipe dispuse să 
facă totul pentru a obține 
victoria. Superioritatea tehnică 
de care aminteam, plus forța 
mai mare a formației ungare 

a victoria să-i suridă 
Au marcat : Don- 

Bittner 3, Urogi
I. I.ovanyi 1, 

1, Vasiczek 1 pen- 
Jători. Georgescu 

Olaru 3. Lupescu 2. Tolb 
Abrii 1. Bittner 1 (autogol). 
Au arbitrat St. Gorinov (Bul
garia) și R. Sudczak (Polonia).

In cel de-al doilea meci, in 
cadrul grupei A Bulgaria a 
dispus cu 10—6 (2—1. 3—2.
1—1. 4—2) de Cehoslovacia. A
fost un joc disputat, uneori 
chiar prea aprig, dovadă fiind 
cele 19 eliminări dictate (10 
pentru echipa Cehoslovaciei) 
de arbitrii L. Koos (Ungaria) 
și V. Median (Romania), care 
au condus bine partida. Supe
rioară. în special. Ia capitolul 
pregătire fizică, echipa 
gară s-a impus pe merit

Ș bună din 
g trenorilor 
8

au făcut c
în final.
go 5.
2, Kiss
Zantleincr
tru înving

Vineri începe in sala Olimpia din Timișoara

am
in 
e-

3,
1,

„CUPA POLITEHNICA"-UN TEST IMPORTANT
AL ECHIPEI UNIVERSITARE

Vasile Stingă „zboară" deasupra semicercului advers iar min
gea șutată de el se va opri in poartă... Foto : Aurel D. NEAGU

19—3 
Este 

antre- 
Geor- 
lot a-

din 
fru- 
fost 

de 
.................. ■ 

sancționat prompt ieșirea por
tarului polonez (pentru anihi
larea unui eventual contraatac 
al echipei noastre) și cu o 
boltă splendidă a semnat al 
12-lea gol pentru echipa sa. 
Marcatori: Geantă 5, B Tufan 
4. Fruth 2, Balanov 2, Zaharia, 
Grancerof, 
C'hiru și 
pentru 
Pawelko, 
kiewicz. 
Margiev 
(Cuba).

Ultimul joc s-a 
intre echipele Cubei 
in cadrul grupei

Staciuc. Nuțu, 
Stemate. cite un gol 
România. respectiv, 
Malkiewicz și Szczur- 

Au arbitrat bine ~ 
(URSS) și

B. 
G. Luque

desfășurat 
si V.B.S.S. 

B. Scor :
Mihail VESA

(Continuare in pag 2—3)

ALERGĂRILE PE DISTANTE LUNGI
DEVIN TOT MAI ACCESIBILE ATLETELOR

Maricica Puică debutează, la New-York, 
10.000 metri!într-o cursa de

DE HANDBAL
Sala Olimpia din Timișoara 

găzduiește. începînd de mîine. 
o nouă ediție a tradiționalei 
competiții de handbal masculin 
„Cupa Politehnica”. La startul 
întrecerilor — care se vor des
fășura vineri, sîmbătă si du
minică — se vor alinia : re- 
nrezentativa Turciei, formațiile 
Proleter Nafta-Gas Zrenjanin 
(Iugoslavia). Politehnica Timi
șoara si Selecționata divizio
nară a tării noastre.

Programul zilei inaugurale 
(vineri), cuprinde următoarele 
Dartide :

Ora 17,30 : Proleter Nafta- 
Gas Zrenjanin — Turcia I

Ora 18,45 : Sel. divizionară — 
Politehnica Timișoara.

Ediția din acest an a „Cupei 
Politehnica” sa ridică — în ceea

pină in I960... Mai tîrziu. oa
menii de știință au apreciat 
că nici o distanță de alergare 
ou este imposibilă pentru re
prezentantele așa-zisului sex 
slab, nici măcar cursa mara
tonului. Asa se face că aler
gările de fond »u proliferat 
extraordinar in ultimii ani șl 
că. spre exemplu, anul trecut 
la J.O. cursele feminine da 
3 000 m și maratonul au debu
tat pe programul olimpic, iar 
anul viitor la .europenele” da 
la Stuttgart 1st va face apa
riția. oficială, cursa de 10 009 
m. Pină lasă a fi test oficia
lizate. aceste probe, și incă 
tele, au fost programate 
zeci și zeci de concursuri, 
junglndu-se. de pildă, ca 
cordul mondial la 10 000 m 
fie. de anul trecut de la 
iunie, de 31:13.78 (sovietica 
Olga Bondarenko-Krenzer).

Duminică la New York, esta 
programată o mare cursă da 
10 000 m. dar nu pe pistă, d 
pe șosea între concurente a- 
flindu-se și alergătoarea noas
tră Maricica Puică.

— Te afli la o premieră, nu?
— Și da și nu I Da. pentru 

cursă

al
in 
a- 

re- 
să
24

(Continuare in pag. 2-3)

A tost o vreme cind fizio- 
logi ai sportului au apreciat 
că pentru atlete este prea 
mult să alerge o distanță 
chiar și de 800 m și de aceea, 
după ce această probă figu
rase pe programul olimpic în 
1928 a fost, pur și simplu tre
cută la „index” $1 dată uitării

că aceasta este prima 
de 10 000 m la care concurez; 
nu 
multe ori in cadrul pregătirii, 
in ultimii 
distanta de

— Și ce 
trul?

— Este neimportant rezulta
tul în sine deoarece n-am ur
mărit un anume timp. d 
doar verificarea unul moment 
din pregătirea mea. Oricum, 
mă cred capabilă să alerg dis-

Romeo VILARA

pentru că de foarte

ani am alergat
10 000 m...
a arătat cronome-

(Continuare in pag. 2—3)



SPORTUL SE... MUTA 
ÎN CARTIERELE DE LOCUIT 
9 33 da noi asociații sportiva ce cartier ® 2676 de unități

Turneele Diviziei ,,V', din campionatul de volei (i)

DINAMO, IN DRUM SPRE TITLU,

La început d

TUR DE ORIZONT
prestatoare ds ssrvkii

Sportul de masă in cartie
rele de locuit, este o veche do
rință a citadinilor. Tinerii cu 
aptitudini intr-o disciplină ori 
alta caută cluburile, virstnicii— 
deși sint mai greu de pornit 
— isi manifestă si ei dorința 
de a participa la activitățile 
din cadrul asociației sportive de 
cartier. Așa se tace că activiști și 
dascăli. de sport, cei care din 
totdeauna și-au dorit terenuri 
mereu pline cu pracțicanti ai 
sportului,’s-au constituit în co
misii organizate și sprijinite de 
Consiliul National pentru Edu
cație Fizică și Sport și Comi
tetul pentru Problemele Con
siliilor Populare, spre a înfăp
tui o importantă sarcină des
prinsă din Programul de dez
voltare a mișcării noastre spor
tive : aceea de cuprindere in 
activitatea sportivă a întregu
lui tineret, a celor mai largi 
categorii de oameni ai muncii, 
de asigurarea condițiilor opti* 
me pentru recreare și refacerea 
capacităților de muncă.

în 1983 numărul asociaților 
sportive de cartier a ajuns la 
23 — în 13 județe. Anul trecut 
cifra acestora s-a dublat, a- 
jungînd la 56, în 20 de județe, 
iar Comisia centrală pentru ac
tivitatea de educație fizică si 
sport de masă în cartierele de 
locuit, stațiuni balneo-climate- 
rice, servicii sportive către 
populație și familie retine cu 
satisfacție . și o intensificare a 
activităților la nivelul acestor 
asociații. S-a acționat, vrem 
să spunem, pentru cuprinde
rea în activități sportive orga
nizate la sfîrșit de săptămînă 
a ’ copiilor și cetățenilor din 
cartiere. îndeosebi în munici
piile București, Rm. Viicea, 
Arad, Galați, Buzău, Reșița. 
Timișoara, Tg. Mureș. Aici, ca 
și în alte localități din tară, 
au fost initiate atrăgătoare 
campionate între blocuri. între 
străzi. în special la minifotbal. 
volei, tenis de masă. șah. De 
un frumos succes s-au bucu-

ALERGĂRILE PE
(Urmare din pag 1)

tanța în jurul a 32 de minute, 
dar cum aceasta-mi va fi pro
ba de' bază pentru viitor, vă 
dați seama că secundele vor 
tot scădea...

— Cum adică proba dc bază?
— Da ! La viitoarele mari 

competiții internaționale in 
1986 la „europene". în 1987 Ia 
„mondiale" și în 1988 la „O- 
limpiadă" sper să reprezint 
România la 10 000 m și să ob
țin aceleași succese ca atunci 
cînd am concurat, sub tricoul 
naționalei, la 800 m. 1 500 m. 
3 000 m și la cros.

— Dacă e asa. te gindești 
cumva și la maraton ?

— în nici un caz !
— Să revenim atunci la 

10 000 m. Ia cursa de dumi
nică...

— Am mari emoții : nu 
doar cele firești ale debutu
lui. ci în special legate de 
forța recunoscută a adversare- 

spartive către populație
rat — în județele Neamț, Arad, 
Bihor și municipiul București 
— concursurile „Aleargă pen
tru sănătatea ta“, desfășurate 
în parcuri sau pe cunoscute 
trasee ale unor liziere de pă
dure.

Acei activiști si dascăli de 
sport despre care aminteam, a- 
cei visători de terenuri mereu 
pline cu practicanți ai sportu
lui, au reușit să sporească — 
prin muncă patriotică — și 
numărul terenurilor simple, a 
locurilor de ioacă pentru copii, 
au izbutit — anul trecut — să 
depășească cifra de plan — 450 
de instructori sportivi — for- 
mind 488 de noi sprijinitori ai 
sportului. în unele stațiuni — 
Sinaia, Predeal, Poiana Bra
șov, Vatra Dornei, Borșa, Her- 
culane, Călimănești. Costinesti 
etc. — s-au organizat întreceri 
sportive în cadrul „Daciadei" 
la schi, sanie, tenis de cîmp. 
volei, ciclism, șah. automobi
lism. s-au amenajat „pirtii u- 
șoare“ pentru practicarea 
schiului și săniușului de către 
cei veniti la odihnă. Au crescut 
prestările de servicii către 
populație, ajungindu-se la 
2676 unități cu acest profil.

Organizarea și desfășurarea 
activității sportive în cartierele 
de locuit se află- tot mai mult 
in atenția factorilor cu atribuții 
in domeniul educației fizice și 
sportului. Și anul acesta o 
suită de m'tiui menite să cu
prindă un număr tot mai mare 
de cetățeni in practicarea exer- 
cițiilor fizice, sportului și tu
rismului de masă sint înscrise 
pe agendele de lucru ale comi
tetelor de locatari, comisiilor 
de femei, a deputatilor. a clu
burilor și asociațiilor sportive 
care patronează aceste asociații.

E un început bun care tre
buie continuat E un prim pas 
către noile si doritele centre de 
activitate sportivă din zonele 
de locuit.

Vosile TOFAN

DISTANȚE LUNGI
lor mele. între care american
ca Benoit și norvegianca 
Waitz. Nu știu cum e mai 
bine să alerg, mai ales că șo
seaua este foarte ..înșelătoare", 
ca și crosul, total diferite de 
pistă pe care știi, in orice 
clipă, cit mai ai de parcurs, 
care este distanța față de ad
versare etc. Si asta mai ales 
la debut. Oricum, se cheamă 
că am și eu o anume expe
riență de alergătoare și promit 
principalelor candidate b vic
torie. fie Benoit, fie Waitz. 
fie oricare alta, că nu le- va fi 
ușor duminică cu mine. Im
portant este să nu le ..scap" 
pe parcurs, căci dacă ajung cu 
ele la finiș... nu mai am ce 
pierde ; cursa e gata !

★
în cariera sportivă de aproa

pe două decenii a Maricicăi 
Puică se va inaugura dumini
ca aceasta un nou capitol. 
Sperăm fie la fel de frumos 
ca și celelalte.-

A ÎNTRECUT
Șl PE C.S.U.
Ieri a fosi cea de a patra zi 

— penultima — a turneelor cam
pionatului feminin de volei, Di
vizia „A". Iată relatări de la 
partidele desfășurate la Bucu
rești (locurile 1—6) și Sibiu (locu
rile 7—13) :

BUCUREȘTI. S-au întîlnit în 
primul meci al zilei, în sala Di
namo, ocupantele locului 1 și, 
respectiv. 2 al clasamentului ac
tualei ediții ce se va încheia as
tăzi, joi : Dinamo și C.S.U. I.M.N. 
Galați. A fost o partidă de bun 
nivel tehnic (și totuși așteptam 
mai mult de la această confrun
tare !) la capătul căreia dinamo- 
vistele au ieșit victorioase cu 
scorul die 3—1 (12, —7, 14, 14) și, 
astfel, și-au onorat cartea de vi
zită și în acest ultim turneu. 
Ele și-au depășit destul de clar, 
indiferent de scorurile înregis
trate. principalele adversare din 
campionat, C.S.U. I.M.N. și Fa
rul Constanța, asigurîndu-și titlul 
pus în joc în acest an. Cel mai 
interesant set al partidei a fost 
cel de-al patrulea în care Dina
mo a condus cu 7—3, a fost con
dusă cu 14—7 și a cîștigat: 16—14! 
Cele două formații aliniate au 
fost : DINAMO — Doina Moro- 
șan (Mariana Ionescu), Georgeta 
Lungu-Ene (Victoria Banciu), 
Victoria Niculescu, Irina Velicu, 
Dana Coșoveanu, Mirela Pavel 
(Otiiia Szenkovici) ; C.S.U. — 
Daniela Dinică Ileana Berdilă, 
Crina Răută Speranța Găman, 
Gabriela Cojocaru (Marine la Bir-

CALCULATORUL A „RIDICAT"
SIBIU. 29 (prin telefon). Sem

nul de întrebare referitor la cea 
de a doua retrogradată din pri
ma divizie feminină de volei a 
dispărut chiar după meciul de 
deschidere a penultimei reuniuni. 
L-a șters Calculatorul, după ce 
s-a chinuit aproape o oră și ju
mătate să... piardă partida cu, 
clar inferioara, Rapid București, 
retezind astfel orice speranță a 
constănțen celor de la Chimpex. 
Elevele lui Gh. Simulescu — in 
frunte cu coordonatoarea lor Mi
rela Zamfir, care și-a pus ade
sea pe .contre-pied“ propriile 
trăgătoare (oare va face tot așa 
și la Iotul național ?) și a comis 
destule duble (!) la pase — au 
făcut tot posibilul ca în f ringer ea 
lor să pară verosimilă. Dar n-au 
reușit-o cu destulă dibăcie... 
Rapid a învins, deci, cu 3—1 (9, 
—14. 11, 8) și a scăpat de griji, 
retrogradate fiind, prin urmare, 
Chimpex Constanța și tinăra sar- 
nitură din Caransebeș C.S.Ș. Ex
plormin. care poate ar fi meri
tat să se salveze, avînd în ve
dere elementele ei de perspectivă. 
Dar și fără -arbitrajul" Calcula
torului. situația retrogradării nu

„TURNEUL PRIETENIA44 LA POLO
(Urmare din pag Z)

12—7 (3—1. 3—2. 3—2. 3—2)
pentru poloiștii cubanezi, care 
și de această dată au făcut o 
partidă foarte frumoasă. la 
reușita căreia au contribuit 
însă și jucătorii sovietici. Vic
toria a revenit pe merit ju
niorilor cubanezi, aceiași vir
tuozi in manevrarea mingii, cu 
aruncări fulgerătoare la 
poartă. Au inscris : Hernandez

I.M.N. GALAȚI
san), Livia Gliga (Emilia Ne- 
delcu).

în a doua partidă, s-au întîlnit 
Farul C.S.ș. Constanța — Chimia 
Rm. Vîlcea și, neașteptat, victo
ria a revenit vîlcencelor clar cu 
3—o (5, 12, 8). Spunem neaștep
tat, pe de o parte, fiindcă con- 
stănțencele au o pozjție mult mai 
bună în clasament (vor cuceri 
„bronzul" campionatului), iar pe 
de alta fiindcă nu credeam că în 
lipsa liderei Maria Enache (ac
cidentată — entorsă a genunchiu
lui) ele devin o... echipă oare
care. Bine au jucat : Ioana Co- 
toranu (mereu prezentă și efi
cientă în toate fazele jocului), 
Doina Gherghev și Camelia Ili
escu (care în ziua jocului îm
plinea 24 ani) — de la învingă
toare, Mirela Cazangiu și Elena 
Cucoș — de la* învinse.

în întâlnirea Universitatea Cra
iova — Știința C.S.Ș. Bacău 3—0 
(3, 10, 11). Evidențiate : Mariana 
Tone, Eugenia Cotescu, Iuliana 
Enescu (U), Eugenia Panait, 
Nina Cuciurlanu (Șt.).

Meciurile au fost Arbitrate, bine 
de brigăzile : I. Covaci — M. 
Stamate, E. Costoiu — CI. Mur- 
gulescu, C. Gogoașe — D. Rotaru.

Clasament : 1. Dinamo 53 p, 2. 
C.S.U. I.M.N. 49 p, 3. Farul 45 p, 
4. Universitatea 40 p, 5. Chimia 
39 p, 6. Știința C.S.Ș. Bacău 35 p.

în programul de azi, ora 9 : 
știința — C.S.U., Farul — Uni
versitatea, Dinamo — Chimia.

Modesto FERRARINI

ULTIMUL SEMN DE ÎNTREBARE
s-ar fi schimbat deoarece în par
tida care a urmat (în condițiile 
de conturi deja încheiate) C.S.M. 
Libertatea Sibiu a învins cu 3—1 
(3, —14, 7. 3) pe Chimpex, care 
nu mai avea pentru oe lupta. 
Totuși, Mirela Popoviciu, Doina 
Bischin, Carmen Bobe, Anca ște
fan, Anca Beșta și celelalte si
bience folosite în meci și-ar fi 
jucat sportiv șansele și în cazul 
unui rezultat normal în partida 
anterioară. în încheierea progra
mului penultimei zile, un meci 
cu secvențe frumoase înțre echi
pe vioaie — Flacăra roșie și 
C.S.Ș. Explormin Caransebeș — 
in care mai experimentata gar
nitură bucureșteană a cîștigat cu 
3—0 (0. 13. 8).

înaintea acestei partide o fru
moasă festivitate prilejuită de 
retragerea din activitatea de ar
bitru a sibianului loan Sîrban.

Jocurile au fost arbitrate de : 
V. Valentin — R. Farmuș, D. 
Dobrescu — Gh. Ferariu, C. Pi- 
țaru — I. Sîrban. Programul de 
joi. . ora 15.30 : Flacăra roșie — 
Rapid, Chimpex — Explormin, 
C.S.M. Libertatea — Calculatorul.

Aurelian BRE3EANU

5. Martinez 2. Subire, Blay, 
Cruz. Clemente, Pichardo cite 
un gol pentru învingători. Li- 
sitsin 3. Korotkievici 3 și Tsi- 
kov 1 pentru învinși. Bun 
arbitrajul prestat de Șt. Bot- 
lik (Cehoslovacia) și V. Goian 
(România).

Joi. de la ora 16. vor avea 
loc meciurile : Cuba — Româ
nia B. Cehoslovacia — Polo
nia. România — Bulgaria și 
U.R.S.S. — Ungaria.

Intirziate din cauza vremii 
nefavorabile din acest an. an
trenamentele loturilor noastre 
naționale au demarat din clin 
în luna mai și. cum datele pri
melor competiții se apropie, o 
trecere în revistă a stadiului 
de pregătire se impune.

ZBOR CU MOTOR • Acro
bații s-au reunit pe aerodromul 
Ploiești — Strejnic, sub con
ducerea antrenorului Ion Truc- 
mel. în lotul de bază, piloți 
cu o bogată experiență com- 
petițională : Nina Ioniță, Ma
ria Șulean-Țăranu, Eiisabeta 
Coca, Mielu Fețeanu, Valeriu 
Zamfir, loan Diaeonu. După 
reacomodare. s-a trecut la an
trenamentele specifice și. în- 
cepind cu săptămînă viitoare, 
intensitatea lor va spori. Pri
ma întrecere : Concursul inter
național de la Kiev, la jumă
tatea lunii iunie, unde iau par
te sportivi medaliati la „mon
diale". test important în ve
derea „europenelor" din luna 
august (Cehoslovacia).

PLANORISM • Aerodromul 
sportiv București-Clinceni găz-
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crobație I 
lexandruj 
Marius B 
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tă, ca 
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Medaliată cu argint la una dintre probele 
dial de acrobație, ediția 1984, Nina Ioniț 
„europene" poziția cucerită. Fotol

„CUPA PRIMĂVERII" L
La poligonul bucureștean Tu

nari s-a desfășurat concursul 
de talere dotat cu „Cupa Pri
măverii". Din nou s-au re
marcat specialiștii în proba de 
talere aruncate din turn, pri
mii 4 clasați spărgînd de la 
196 talere în sus. O comporta
re bună în bloc, fapt îmbu
curător în perspectiva Cam
pionatelor europene (Franța) 
și a celor mondiale (Italia), 
din programul international o- 
ficial al acestei veri. Iată re
zultatele primilor 3 clasați : 
skeet, seniori : 1. D. Buduru 
(Unirea Joița) 197 t. 2. I. To
man (Vînătorul Timișoara) 197 
t. 3. C. Paraschiv (Metalul 
Plope’ni) 196 t, 4. A. Ciorba (CS 
Baia Mare) 196 t ; senioare : 
1. Lucia Moldovan (CS Arad) 
129 t. 2. Maria Andrei (Con
structorul Alba Iulia) 121 t. 3. 
Lia Mihaiu (CS Baia Mare) 
118 t 1 juniori I : 1. R. Stan 
(Vînătorul Timișoara) 138 t. 2.

S. Cărbuni 
3. S. Mișeii 
juniori III 
Arad) 73*1 
(Steaua) 61 
(Constructs 
clasament I 
torul Timil 
Baia Mare] 
11 p ; trap) 
doianu (Ol 
Antonescu

Sala spoJ 
a găzduit 1 
a 8-a ediții 
rii“ la seri» 
chisă trăgătJ 
anul acesta 
lături de sp 
prezentanți 
peste hotarâ

ATLETISM • O FRUMOASA INIȚIATIVA 
a C.M.E.F.S. București : preniianții bucu- 
reșteni La finalele republicane ale ..Cro
sului pionierilor" de la Buzău vor fi săr
bătoriți într-un cadru adecvat. Este vorba 
de eleva Elena Șerbănescu, de la Școala 
nr. 190 — sectorul 4 și de elevul Cristian 
Ionescu, de la Școala nr. 128 — sectorul 5. 
ambii situați pe locul 2 la categoriile 11—12 
ani. (De semnalat faptul că micul Cris
tian este fiul fostului internațional de 
rugby. Radu Ionescu. El practică, in pa
ralel, și hocheiul pe gheață...). Inițiativa 
C.M.E.F.S. București este, de fapt, o con
tinuare a celei de la începutul lunii, cînd 
și Analiștii din Capitală la „Crosul tine
retului" — desfășurat tot la Buzău — s-au 
bucurat de o atenție similară...

CAIAC-CANOE • DEPLINA REUȘITA a 
recentului concurs republican pentru juniori 
s-a datorat. în bună măsură, excelentelor 
amenajări, cu precădere a pistei de con
curs și a anexelor acesteia. Cu cițiva ani 
în urmă, lacul de acumulare al barajului 
de la Baseov — Pitești devenea loc de 
agrement, dar și bază sportivă pentru con
cursuri nautice. Treptat. transformările 
făcute eu foarte multă investiție de spirit 
gospodăresc și cu mult mai puțină de mij
loace materiale, de către Consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport Argeș 
cu sprijinul organelor locale de partid si 
de stat au transformat baza nautică de 
la Baseov într-un adevărat centru de a- 
grement. Și, totodată, un loc bine orga
nizat pentru practicarea sporturilor nauti
ce. O reușită ce dovedește — precizăm 
încă o dată — eficiența acțiunilor gospo
dărești bine chibzuite. Și nuțe întîmplător 
faptul că aici se va desfășura în luna 
Iunie o importantă Regată internațională 
de caiac-canoe.

moto exemple și... EXEMPLE. Acci
dentat la un antrenament, tînărul alergă
tor de dirt-track Dan Gașpar (Metalul 
București) a trebuit să stea „pe tușă" două 
etape d’n campionatul republican pe echi

pe. Rămasă doar in 3 oameni (maestrul 
sportului Marin Dobre a fost sancționat 
pentru repetare abateri de la conduita 
sportivă), formația metalurgiștilor bucu- 
reșteni a fost nevoită să cedeze locul se
cund in clasamentul genera! echipei I-P.A. 
Sibiu. Zilele trecute, la etapa a 3-a a 
competiției juniorul Dan Gașpar. deși ne
restabilit pe deplin, a cerut să reintre în 
arenă. Făcind uz de întregul său arsenal 
fizic și tehnic, el a punctat decisiv pentru 
echipa Metalul care a reușit astfel să trea
că din nou pe locul doi in camp onat 
• TALENT AUTENTIC, tlnăru! motociciist 
Attila Viktor (Voința Oradea) continuă să 
domine cursele de viteză pe șosea la cla
sele 125 și 250 cmc. el fiind selecționat in

POST-SCRIPTUM
lotul reprezentativ. Dar — păcat că există 
acest ,,dar“ — plin de sine, el nu a res
pectat programul de pregătire indicat de 
specialiștii forului de resort și, în plus, a 
părăsit lotul convocat pentru o scurtă pe
rioadă de instruire comună a selectionabi- 
lilor. In consecință, federația l-a sancțio
nat. firește Pină cînd ?. Pină va deveni un 
sportiv modest și disciplinat Cînd ?—

RUGBY • ..MAESTRUL TUȘEI- — sub 
această denumire era cunoscut in Europa, 
în deceniul al șaptelea, longilinul înaintaș 
clujean Radu Demian, fostul căpitan al 
echipei naționale de rugby. Un tinăr spor
tiv. cu același nume, pare a-i călca astăzi 
pe urme — maramureșeanul Gheorghe 
Demian. Duminică, în semifinala ..Cupei 
României" (cu Politehnica Iași) el a cu
les, cu remarcabilă acurateța., majoritatea 
baroanelor de la margine în contul echi
pei sale, Știința CEMIN Baia Mare a BU- 
ZOIENH (și nu numai ei) și-au putut da 
seama. în cealaltă semifinală (cu Grivița 
Roșie), cit de mult contează prezența (sau 
nu) în joc a ..vedetelor". Doar cu fundașul 
internațional A. Dinu în teren, dar fără

trei oameni de bază, cite unul de fiecare 
compartiment : N. Cioarec (pe grămadă), 
V. Gomoescu (dintre mijlocași) și C. 
Cap mare (din linia de t’reisferturi), Rapid 
— Chimia Buzău a fost o ech pâ slabă 
de., nerecunoscut ! n Nu am înțeles de 
ce programul semifinalelor ..Cupei" a în
ceput la ora 8.30 oră matinală extrem de 
nepotrivită.

TENIS DE MASA • LA GRELE ÎNCER
CĂRI sint supuși campionii, de cum au 
cîștigat titlurile și pină... Așa și cu Kinga 
Lohr. în pr ma etapă a Diviziei ,.A“, după 
ce a cuceri. titlul la simplu juni
oare. Indiferent de rezultatele preala
bile cu celelalte jucătoare, con
tra campioane: s-au mobilizat toate ad
versarele ei și în partidele cu Lohr, fie
care a... dat totul ! De aici necesitatea u- 
nui efort deosebit — fizic și. mai ales, 
psihic — din care tinăra camDioană nu are 
deeft de cist-gat. • O SERIE DE JUCĂ
TORI foart buni (Andras Fejer, Călin 
Creangă Rodica Urbanovici, Kinga Lohr 
ș.a.) fac tot ce pot în meciurile pe echipe 
ale Di viz ei „A". cîștigă chiar și cite 4 
partide, dar. lipsiți de cite un partener 
care să ..scoată- măcar un meci. două. îșj 
văd irosite eforturile, iar formațiile lor 
pierd cel mai adesea. Antrenorii respec
tivi trebuie să facă ceva în sprijinul ce
lor mai buni elevi, al echipelor lor...

TIR • LUCIA MOLDOVAN, noua lideră a 
taleristelor noastre, are numai 18 ani. Ea 
s-a impus în ultima competiție, ..Cupa pri
măverii", desfășurată La București, nu nu
mai la o diferență categorică față de ur- 
măritoarea sa principală (8 talere), ci și 
cu un rezultat remarcabil : 128/150 t, nou 
record național. E momentul să amintim 
că tinăra sportivă este legitimată la C.S. 
Arad și că antrenorul ei, Ștefan Kolosi, 
se arată a fi un redutabil specialist în 
creșterea tinerelor talente ale acestui sport. 
Printre elevii săi se numără, de altfel, So
rin Mișcuța și Marian Jelmărean, alte două 
speranțe ale talerelor noastre.

„CUPA POLITEHNICA" LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

ce privește cota de interes — 
peste cele anterioare. întrucît 
ea reprezintă un test important 
pentru reprezentativa universi
tară a României (sub numele 
de Selecționata divizionară e- 
voluează. de fapt, echipa noas
tră studențească) înaintea C.M., 
programat între 15 și 23 iunie, 
in R. F. Germania.

Ultima apariție publică, la 
noi. înaintea C.M. universitar 
— Ia care sportivii și tehnicie- • 
nii și-au propus să înscrie a 
5-a victorie a handbalului ro
mânesc — trebuie să ne arate 
în ce stadiu de pregătire se

află formal 
Lascăr Pani 
dacă Vasill 
Voinca, Mari 
ge Dogăresd 
Iigan. Mircel 
Berbece și I 
apropierea d 
formei sport! 
tată cu „Cui 
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FESTIVALUL BICICLETELOR ,

Ediția a ll-a 1985
Ministerul comerțului interior — DCMC și UI 

zează și în acest an, în luna iunie, prin asocial 
INȚA și unitățile comerciale locale din orășel] 
Brașov, București, Cluj-Napoca Constanța, Iad 
iești, Pitești, Piatra Neamț, Suceava, Sibiu, Tind 
reș concursuri dotate cu premii pentru posesd 
PEGAS de toate categoriile de vîrstă șl sex.

înscrierile la aceste concursuri se vor tace la 
care se vor stabili pe plan local.

Bicicletele PEGAS, un mijloc dc deplasare c 
zistente șl ușoare în plimbările de agrement sai

Mersul cu bicicleta PEGAS contribuie la me 
condiții de sănătate perfectă.
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E DE ZBOR
PARAȘUTISM • Un prim 

pas. absolut necesar, stabilirea 
antrenorilor federali, a fost 
realizat : Ionel Iordănescu și 
Traian Șurariu. Lotul se pre
gătește descentralizat, sub în
drumarea instructorilor : Flo- 
rica Uță, Maria Iordănescu. Ion 
Ncgroiu (București), Emit Lei
ter (Brașov), Ion Mihai, Ion, 
Bucurescu (Ploiești). Mihalache 
Bursuc, Mircea Moisei (Iași). 
Se află în vederile selecțione
rilor : Marta Hosu, Valerica 
Popescu, Rodica Suciu. Maria 
Ionescu, Aurelia Tudorică. Ge
ta Pădurariu, Mariana Iusco, 
Florea Iordache, Silviu Luțac, 
Ramiro Nicolau, Nicolae Radu, 
Cristinel Popescu, Alexandru 
Ciobanu, Nicolae Suciu, Sa
muel Ancuta, Ion Săcară, Gri- 
gore Bof. întrucît rezultatele 
din anii trecuți nu au fost pe 
măsura așteptărilor, calendarul 
este mai restrîns. Obiectiv : 
Concursul international al Ro
mâniei, programat la începutul 
lunii iulie.

ZBORUL CU PLANOARE 
ULTRAUȘOARE • „Ultimul 
născut" al sporturilor aeronau
tice nu are încă, firesc, un lot 
național. O primă măsură, nu
mirea unui responsabil pentru 
această disciplină : Mironel Di- 
movici. în luna iulie, mai pre
cis începînd cu data de 14. va 
avea loc la Miercurea-Ciuc un 
stagiu de pregătire pentru pi- 
loți de gradul 3. care se va în
cheia cu un concurs de selec
ție. Nu sînt prevăzute întreceri 
internaționale în calendar. în 
această perioadă, după cum ne 
relata comandantul Aeroclubu
lui Central Român, ing. Vasile 
Sabău, acțiunile organizatorice 
(omologări de aparate, de tere
nuri. brevetări) au întîietate. 
zborul cu planoare ultraușoare 
aflîndu-se în etapa trecerii de 
la „pionierat" la o activitate co
ordonată, cu regulamente bine 
precizate, așa cum există si în 
celelalte discipline aeronautice.

Stamate (Olimpia) 177 t ; juni
ori I : 1. I. Burghel (CT A- 
lexandria) 124 t. 2. C. Ologea- 
nu (CT Alexandria) 117 t. 3. 
E. Zaharia (Steaua) 112 t ; ju
nioare I : 1. Elena Ujeniuc (O- 
limpia) 105 t. 2. Doinita Păun 
(Olimpia) 89 t. 3. Mihaela Tă- 
năsescu (Olimpia) 90 t ; ju
niori II : 1. C. Stoian (Steaua) 
66 t, 2. O. Rogojan (CS Baia 
Mare) 56 ț, 3. M. Pavel (Uni
rea Joița) 45 t. (Aurel SECE- 
LEANU — corespondent).

ersi- 
trei 

e cu 
e si. 

va 
ca-

ctic). 
n a- 
etare 
com-

ga și Sport Club Leipzig.
Spadă : 1. Adrian Pop — 

C.S.Ș. Satu Mare (10—7 cu An
dreas Kotz — S.C. Leipzig), 
Emil Dan — Unio Satu Mare 
(10—2 cu Liviu Dragomir — 
Tractorul Brașov).

Floretă fete : X. Salvina Io
nescu — Tractorul Brașov (8—
2 cu Carmen Leahu — Dinamo 
Energia București). Mioara Da
vid — Tractorul Brașov (8—6 
cu Lenuta Diaconu — Dinamo- 
Energia Buc.).

Sabie : 1. Daniel Pintelei —; 
C.S.Ș. Unirea Iași (11—9 cu 
Dan Costache — Tinărul trac
torist Brașov). Nicolae Dinu — 
Centrul de tineret Brașov (10—
3 cu Attila Papp — C.S. Satu 
Mare).

Pe 
cupat 
retă 
Mare 
tineret Brașov (sabie).

Carol GRUIA — coresp.'

9 Informăm particlpanțli care 
încă nu și-au procurat bilete pen
tru tragerea obișnuită LOTO de 
mîine, vineri 31 mai. că ASTĂZI 
este ULTIMA ZI cînd ișl mai pot 
juca numerele preferate !
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA SPECIALA PRONO- 
EXPRES DIN 29 MAI S FAZA I : 
extragerea I : 6 42 25 24 26 10 ; 
extragerea a n-a : 17 41 22 11 14 
37 ; FAZA A 11-a : extragerea a
III- a : ----------------
IV- a : 
IlI-a : 
30 21 
Vl-a :
Fond total de cîștlguri : 1 696 601 
lei, din care 12 252 lei. report la 
categoria 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

MULTIPLE LOTO DIN 19 MAI : 
FAZA I. Cat. 1 : 2 variante 25% 
= autoturisme „Dacia 1300“ 
(70 000 lei) ; cat. 2 : 2,50 variante

I 
I

j

Se prelungește plăcut. în a- 
ceastă perioadă de întrerupere 
a campionatului Diviziei „A", 
ecoul declanșat de frumoasa 
victorie obținută de echipa na
țională de juniori asupra se
lecționatei similare a U.R.S.S.. 
în preliminariile europene, 
oricît de omogen a fost 
aspectul puterii de luptă 
„ll“-le pregătit de antrenorii 
Gheorghe Ola și Nicolae Be- 
lizna, din discuțiile purtate, în 
aceste zile, cu specialiștii sec
torului respectiv — juniorii — 
răsar tot mai des, din ansam
blul echipei care a evoluat Ia 
Plopeni citeva nume de ju
cători. ca Nujă, Badea. Pistol: 
,toți trei candidînd. cu șanse 
aproximativ egale. Ia simboli
cul titlu de șef de promoție 
al generației 1985. 
pînă acum, de un 
(promoția ’82). Hagi 
teuț (’84) ș.a.m.d.... 
anilor.

„Sînt talente destule in (ară 
la noi, printre fotbaliștii de 
vîrstă fragedă, dar foarte pu
ține dintre ele ajung să se a- 
firme ca jucători", era una 
dintre concluziile principale 
desprinse din discuția purtată, 
recent, cu Mihai Ionescu. se
cretar al F.R.F.. cu proble
mele de juniori și copii.

De ce o asemenea consta
tare ? Cum s-a ajuns, in timp, 
la această nedorită stare de 
lucruri ? Din sondajele noastre 
printre activiștii din domeniul 
fotbalului, cu precădere prin
tre tehnicieni, rezultă că — a- 
semenea multor carențe la ni
velul Diviziei „A" — destule 
din neajunsurile existente în 
zona copiilor și juniorilor, se 
datorează tot antrenorilor, tot 
mai rari și mai puțin dispuși 
să îndeplinească următoarele 
trei mari cerințe, specifice a- 
cestui sector important :

1) Să caute cu pasiune ta
lentele (așa cum au făcut-o. 
cu rezultate excelente, la vre
mea lor. Traian Ionescu. Cos- 
tea. Gorgorin, Ianovschi. Klu- 
gi. Fabian. Pătrașcu. Opriș,

10 000 de spectatori la meciul 
Olimpia Rm. Sărat — Dunărea 
C.S.U. Galați (însoțită doar de 
antrenorul Hagioglu și nu de N. 
Dobrin cu care nu s-a încheiat, 
în cele din urmă, contractul). 
Remarcabila cifră concurează cu 
afluența de public de la Divizia 
„A". Să notăm că animația de 
pe stadionul ,,23 August" din o- 
rașul de pe meleagurile buzoiene 
a început cu citeva ore înainte 
de ora de start a partidei. Parcă 
eram la meciurile suratei sale 
mai mari, Gloria Buzău. Cîntece, 
flori, Încurajări, un program de 
meci bine făcut, anunțuri inteli
gente la stația de amplificare — 
imagine de fotbal care se repetă 
(ne-au încredințat gazdele) 
arena Olimpiei, ale acestei 
chipe condusă de harnicul 
antrenor Adalbert Maroși. ' 
„portarul de nădejde" al 
lului din anii 1953—1963.

Publicul vine la stadion 
Maroși aduce cu echipa sa în te
ren frumoase idei de fotbal, așa 
cum a făcut-o șl cu Dunărea 
Galați. Pregătirea fizică și tac
tică. disciplina de joc, exemplul 
„veteranilor" (al portarului Tă- 
nase. mijlocașului Bratosin, fun
dașului Ivana — ii cunoașteți, 
desigur), ambițiile „valului ti
năr" (Profir, Cristea. S. Nlcu- 
lescu etc.) dau roadele așteptate. 
Acest 4—1 cu o fostă (și aspi- 

(chiar 
unele

rantă) divizionară „A* i 
dacă acesteia l-au lipsit 
piese de bșză) spune mult.

...Publicul vine în valuri la 
stadion, Olimpia se simte obli
gată să-1 răsplătească, lată cîștl- 
gul real (încurajator) al fotbalu
lui din Rm. Sărat.

Stelian TRANDAFIRESCU

a 16 927 lei ; cat. 3 : 7,75 a 5 460 
lei ; cat. 4 î 21,00 a 2 015 lei ; 
cat. 5 : 64,50 a 656 lei ; cat. 6 :
169.75 a 249 lei ; cat. X : 927,75 
a 100 lei. FAZA A Il-a. Cat. A : 
3 variante 25% a 50 000 lei ; cat. 
B : 12 variante 25% a 14 344 lei ; 
cat. C î 8 variante 100% a 8 948 
lei șl 40 variante 25% a 2 237 lei ; 
cat. D : 54,25 a 2 969 lei ; cat. E :
213.75 a 754 lei ; cat. F : 380,50 a 
423 lei ; cat. G : 2.102,00 a 100 lei. 
Report la categoria 1: 262 641 lei. 
Autoturismele „Dacia 1300“ 
(70 000 lei) au fost cîștigate de 
Constantin Gvinda din Constanța 
și respectiv Gheorghe S. din Ti
mișoara, iar cîștigurlle de cîte 
50 000 lei fiecare de la faza a Il-a 
au revenit următorilor : Elena 
Farkas din Sibiu, Constantin 
Suditu din Rm. Vîlcea și respec
tiv Floarea Marinița din Bucu
rești.

Scăeșteanu. Anghelache ș.a.);
2) Odată găsite aceste 

lente, să nu se cedeze in 
impresiei de moment ;

3) Procesul de instruire 
educație la nivelul tinerelor 
elemente să aibă ca scop final 
ÎNVĂȚAREA PERFECTĂ A 
JOCULUI.

în dorința de a pleda in fa
voarea însușirii unei științe a 
jocului de la virsta mică a ju
nioratului. unul dintre tehni
cieni ne-a așternut pe hîrtie 
următorul „11“ instruit în con
diții deosebite : STÎNGACIU 
— IOVAN. TÂTARAN. BELO
DEDICI EDUARD — RED- 
NIC GEOLGĂU. MATEUȚ, 
HAGI — LĂCĂTUȘ. GABOR.

A rezultat, iată, o formație 
de excepție, o selecționată pu
ternică. care ne-a readus în 
memorie munca plină de roa
de, cu ani în urmă, și la cen
tre divizionare ca : Universi
tatea Craiova. S.C. Bacău. Cor- 
vinul Hunedoara. Steaua. F.C. 
Argeș, Dinamo. Progresul, Ra
pid ș.a. Semn că acolo unde 
au existat preocupare, compe
tență și continuitate rezulta
tele n-au intirziat să apară.

Au dispărut, oare, tehnicie
nii de tipul exemplelor de 
mai sus. pasionați în munca 
cu juniorii, dornici să conti
nue. ani in șir. un lucru bine 
început ? Jucătorii cit de cit 
afirmați, la nivelul virstei de 
juniori, sint iată, 
vem doar șefi de 
nu insă și (colegi 
valori autentice, 
mai mare, care să 
satisfacțiile de genul 
realizate, marți la Plopeni. de 
selecționata noastră de 
niori. Să sporească 
țiile. spuneam, și. în 
timp, să micșoreze 
prin care am trecut, de exem
plu. Ia scorul de 0—2...

Gheorghe NICOLAESCU

puțini. A- 
promoție, 

de-ai lor) 
in număr 

sporească 
aceleia

SÎMBATA, PE STADIONUL CIULEȘTI
Simbătă 1 iunie, Incepînd de 

la ora 17 30, stadionul Giulești 
va găzdui un atractiv joc de old- 
boys, in care se vor intilni. ve
detele de odinioară ale cluburi
lor bucureștene Rapid și Steaua. 
Vor evolua cu acest prilej, prin
tre alții. Răducanu, Greavu. Lu- 
pescu. Mo troc. Boc, Dinu, frații 
Dumitriu. Ion Ionescu, Kraus,

SERIA I. Constructorul lași — 
Zimbrul Șiret : L Bus (Bacău), 
Șiretul Pașcani — Explorări 
Cimpulung : FI. Ichim (Buzău), 
Minerul Vatra Dornei — Electro 
Buce cea : D. Pura (Dej). Avin- 
tul Frasin — Luceafărul Boto
șani : Gh. Dobre (Focșanii, 
A.S.A. Cimpulung — Cetatea Tg. 
Neamț : N. Meleghi (Vaslui).
Carpați Gălănesti — TEPRO lași: 
C. Diaconescu (Bacău), Metalul 
Rădăuți — Minerul Gura Humo
rului : Gh. Pop (Suceava). Relo- 
nul Săvinești — Celuloza-Bradul 
Roznov : C. Topciu (P. Neamț).

SERIA a n-a. Laminorul Ro
man — Minerul Comănești : A. 
Buzdugan (Botoșani). Textila 
Buhuși — Mecanica Vaslui : C. 
Popa (Iași). Constructorul Odo- 
bești — Luceafărul Adjud : St. 
Martinescu (Rădăuți), Aripile 
Bacău — Petrolul Momești : M. 
Teodorescu (Brăila), Inter Vas
lui — Victoria Tecuci : C. To- 
dică (Fălticeni), C.S.M. Borzești
— Chimia Mărășesti : Gh. Soare
(București). Foresta Gugești — 
Unirea Negrești : L. Babone
(Medgidia). Viticultorul Panclu
— Letea Bacău : I. Bartolomeu 
(Pașcani).

SERIA a IH-a. Cimentul Medgi
dia — Delta Tulcea : N. Gogoașe 
(Buzău) Progresul Isaccea — 
Chimia Brăila : M. Lică (Bucu
rești), CHIMPEX Constanța — 
Voința Constanta : Gh. Filipeanu 
(București), Petrolul Ianca — 
Ancora Galați : A. Sebe (Bucu
rești), Laminorul Viziru — Arru- 
blum Macin : C. Hanganu (Iași). 
Portul Constanta — Avțntul 
Matca : C. David (Focșani). S.N. 
Tulcea — Marina Mangalia : S. 
Bălan (Călărași), D.V.A. Portul Galați ----- ......
Gh. Vodă (P. Neamț).

SERIA a IV-a. Constructorul 
Giurgiu — Chimia-Victoria Bu
zău : I. Gheorghe (Brăila). Vic
toria Țăndărei — Carpați Neho- 
iu : R. Nicoară (Tulcea), Olim
pia Slobozia — Metalul Buzău : 
Gh. Neaga (Ploiești) — se joacă 
la Urziceni, S.N. Oltenița — 
I.C.P.B. Bolintin : A. Radu
(București). A.S.A. Buzău — Du
nărea Călărași : I. Vasile (Bucu
rești). Victoria Lehliu — Viitorul 
Chirnogi : Gh. Cruceanu (Con
stanta), I.S.C.I.P. Ulmeni — Uni
rea Slobozia : V. Petrlcală (Med
gidia). Rapid Fetești — Petrolul 
Berea : A. Bobelniceanu (Bucu
rești) .

SERIA a V-a. Viseofil Bucu
rești — Danubiana București : A.

Un jucător tinăr a apărut 
spectaculos in perimetrul per
formanței fotbalului nostru. Se 
numește Sorin Răducanu. L-a 
lansat echipa campioană, Di
namo și Sorin Răducanu a 
marcat meci de meci, pînă la 
acel derby de s excepție, cum 
a fost numită partida Dinamo 
— Sportul studențesc.

Cine este Sorin Răducanu ? 
Cine l-a descoperit 7 Unde-a 
mai jucat ? Cine l-a format ca 
jucător 7 Mulți și-au pus a- 
ceste întrebări. S-au găsit și 
mulți care să si—1 „revendice" 
ca... operă, cam cum se întîm- 
plă cu fiecare mare talent a- 
juns în virful piramidei. Și a- 
tunci. cînd numele lui era pe 
buzele tuturor suporterilor di- 
namoviști. pe culoarele redac
ției a apărut un om modest, 
aproape timid, rugîndu-ne să 
nu ne supărăm că ne abordea
ză. S-a recomandat Em. Rotaru 
și ne-a rugat mult să facem o 
vizită la sediul Clubului spor
tiv școlar nr. 2. Am făcut a- 
ceastă vizită și așa am ajuns 
să aflăm „povestea" drumului 
străbătut de Sorin Răducanu 
in fotbalul nostru. Ne-au des
tăinuit-o. într-o sală plină de 
cupe, diplome, medalii, profe
sorii Em. Rotaru și P. Banu.

S. Răducanu a fost legitimat 
la Școala sportivă nr. 2 (azi 
C.S.Ș. 2) in 1973. în ultimul 
an de juniorat (1978) a trecut 
la Dinamo Victoria („Onoare", 
antrenor Feodot). echipă la ca
re a jucat pînă în 1980. cînd 
a plecat la Gloria Reșița, unde 
n-a rezistat decît un tur de 
campionat, nereușind să-i... în
țeleagă pe Bartales și „ai lui". 
A revenit în București, la Au
tomatica. Apoi, intr-o partidă 
de... selecție la Dinamo Victo
ria. a înscris patru goluri în 
poarta lui Ștefan, a plăcut lui 
C. Teașcă și C. Frățilă. le-a 
promis că-i' ascultă și așa 
început ascensiunea.

„Sorin, de aici, de Ia noi 
pornit — sublinia în sala 
ceea cu trofee prof. Rotaru
ne bucurăm pentru el, așa cum 
ue-am bucurat, eu și colegii 
mei. si de ascensiunea celor

Ozon, Voinescu, Sătmâreanu, 
Hălmăgeanu, Dumitru Nicolae, 
Voinea, Constantin, Vigu, Troi și 
Cr&iniceani. în continuarea pro
gramului publicul va putea ur
mări un joc de fotbal feminin, 
precum și un spectacol artistic 
susținut de actori ai Teatrului 
..Constantin Tănase®.

Mițaru (Rm. Vîlcea), Sportul „30 
Decembrie" — I.U.P.S.. Chitila : 
L Virian (Gh. Gheorghiu-Dej). 
MECON București — Tehnometal 
București : L Csoregi (Miercurea 
Ciuc), Petrolul Bălcoi — Lucea
fărul București : Gh. Pintilie 
(Tecuci). Abatorul București — 
Flacăra roșie București : M. Sto- 
enescu (București). Minerul Fili- 
pești — Carpați Sinaia : T. Stă- 
nescu (Amara). Poiana Cîmpina
— Avicola Crevedia : M. Popescu 
(Craiova), Aversa București
— I.C.SJAI. București : D. Teo
dorescu (București). Chimia 
Brazi stă.

SERIA a Vl-a. Cimentul Fieni
— Dunărea Zimnicea : M. Geor
gescu (București), știința 
nești Olt —„ Electronistul 
de Argeș : C. Mezdrea 
rești). Textila Roșiori 
muncitoresc Caracal : D.

Drăgă- 
Curtea 
(Bucu- 
— Sp. 

___________ ____ Mladin 
(Craiova). Chimia Găești — 
greșul Corabia : N. Stan 
zău). Recolta Stoicănești — 
talul Mija : T. Nanu (Tg. 
Muscelul Cimpulung — Electrica 
Titu : M. Constantlnescu (Bucu
rești). Chimia Tr. Măgurele — 
Metalul Alexandria : Gh. Iaman- 
di (Ploiești). Dacia Pitești — 
ROVA Roșiori: I. Bodor (Brașov). 

SERIA a VH-a. 'Jiul Rovtnari 
— Forestierul Băbeni : I. Iones
cu (Roșiori). C.F.R. Craiova — 
Viitorul Drăgâșanl : A. Stan (Pi
tești). Petrolul Țideni — Dună
rea Calafat : I. Dănoiu (Bucu
rești) , Metalul Rm. Vîlcea — 
Metalurgistul Sadu : I. Harea 
(Găești). Pandurii Tg. Jiu — E- 
lectroputere Craiova : M. Vintiiă 
(Caracal), Victoria Craiova — 
Mecanizatorul Simian : C. Bădă
ran (București). Progresul Băi- 
lești — Armătura Strehaia : C. 
Ciupitu (București). Dierna Or
șova — Constructorul — ■ - 
A. Petrescu (Pitești).

SERIA a vm-a : U. 
șoara — Rapid Arad : 
(Sibiu). Obillci

M. Timi-
A. Huzu

,__ ___________ Sînmartinu Sîr-
besc — Unirea Tomnatic : N. Te- 
nea (Drobeta Tr. Severin), 
C.F.R. Victoria Caransebeș — Me
talul Oțelu Roșu : C. Olteanu 
(Drobeta Tr. Severin). Victoria 
Ineu — C.S.M. Caransebeș : P. 
Lizak (Satu Mare), Metalul Boc
șa — C.S.M. Lugoj l A. Kocsis 
(Oradea). Unirea Sînnicolau Ma
re — Minerul Anina : I. Barna 
(Oradea). C.F.R. Arad — Minerul 
Moldova Nouă : I. Galiș (Ora
dea) Minerul Oravlța — Șoimii 
Lipova : Gh. Tutunaru (Tg. Jiu).

SERIA a IX-a. Minerul Or. Dr. 
Petru Groza — Chimia Tășnad :

București, tot la „speranțe", 
cel mai înzestrat dintre 

se pare că este Adrian Stan 
ani), extremă dreaptă, titu- 
la Gloria. București. în „O- 
re“. Și mai sînt și alții

PERFORMANTAA
care l-au precedat, cum —
— ne vom bucura și de 
cușul" celor care il vor 
ceda...".

Și astfel ajungem la „pro
ducția" acestei pepiniere, una 
dintre cele mai mari, lăudată
— pe bună dreptate — de fos
tul profesor al școlii, Traian 
Tomescu, Să amintim jucătorii 
care au abandonat, mai demult 
sau mai recent, fotbalul de 
performantă și care au POR
NIT DE AICI. Au fost Mircea 
Lucescu, Strimbeanu. Marica. 
Lică. Țevi. Micloș, frații Strat, 
Meria, M. Ionescu, Stroie etc. 
împreună cu cei doi profesori 
am alcătuit și „top“-ul jucăto
rilor activi pe a căror legiti
mație se află

’ clubului. îată-1. fără comenta
rii, pentru că e cit se poate 
de sugestiv. 1. M. Sandu ; 2. 
Al. Nicolae ; 3.P. Grosu ; 
Răducanu ; 5.

Ce propun 
descoperitorii 
C.S.Ș. 2 ?

Iulian Cadar este acum por
tar la „speranțele" Sportului 
studențesc. Bogdan Baciu și 
Marin Curelea, joacă la Dina
mo 
dar 
toți 
(16 
Iar 
noare".
printre cei 200. citi există in 
cele 11 grupe ale clubului, cel 
mai mare din țară (4000 de 
sportivi, ț7 ramuri, director N. 
Petrică). Ascensiunea lor va 
depinde și de AJUTORUL pe 
care fotbalul de la acest C.S.Ș. 
2 trebuie să-l primească, atît 
de la cluburile și asociațiile cu 
care colaborează (Sportul stu
dențesc, Calculatorul IIRUC, 
ICED etc.), cit și de la federa
ția de specialitate. Așa e fi
resc. Cei care DAU. trebuie să 
PRIMEASCĂ ceva în schimb. 
Iar C.S.Ș. 2 a tot dat pînă a- 
cum (să mai privim o dată 
,,top“-ul). ultimul fiind Sorin 
Răducanu, „un băiat care a 
vrut enorm de mult să ajungă 
sus și a cărui întîlnire cu an
trenorul Teașcă i-a decis as
censiunea". sublinia, cu modes- 
tia-i de pe... culoarul redac
ției. prof. Em. Rotaru.

Laurențiu DUMITRESCU

Ieri, la Constanța, echipa locală 
Fotbal Club a întîlnlt — intr-o 
partidă restanță — formația 
Ceahlăul Piatra Neamț. Meciul 
s-a încheiat cu mr rezultat de 
egalitate : 0—0. (Stere NACE — 
coresp.)

V. Luncanu (Hunedoara), Olim
pia Gherla — Recolta Salonta : 
S. Ursu (Suceava), Voința Ora
dea — Oțelul Or. Dr. Petru Gro- 

(Resita), 
Mi- 
(Tl- 
Mi- 

Akerman

za : I. zgrebenceanu 
Constructorul Satu Mare 
nerul Șuncuiuș : I. Tantu 
mlșoara). Oașul Negrești — 
nerul Sărmășag : I. A—c.. 
(Arad). Someșul Satu Mare 
înfrățirea Oradea : *
(Timișoara). Unirea

Ferenczi 
____ ______ _____ Valea lui- 
Mihai — Silvania Cehu Silvaniei: 
G. Roșea (Bistrița) Victoria Că
rei — UNIO Satu Mare : L. Ro- 
șoga (Timișoara).

SERA a X-a. i 
Mare 
dovan (Ocna 
Bala Sprie - 
Bretan ’ 
Borșa 
Mîrza 
Mureș — Minerul Rodna : 
vid (Sf. ’ ———
Năsăud 
găului : 
Lăpușul 
Băiuț : 
Mecanica Sighet 
Tg. Mureș : L. 
poca). Oțelul Reghin

______ CUPROM Baia 
Minerul Bălța : N. Mol- 

Mureș). Minerul
Bradul Vișeu : G.

(Baia Mare), Minerul 
— Mureșul Luduș : V. 
(Dej) Metalotehnica Tg.- - — . Da.
Gheorghe). CHIMFOREST 
— Energia Prundu Bîr- 
V. lelciu (Cluj-Napoca), 

Tg. Lăpuș — Minerul 
P. Onut (Aiud). C.I.L.- 

— Eiectromureș 
Jakab (Cluj-Na- 

,____ _r___- I.S.S.M.
Sighet : Ă. Broscăteanu (Brașov).

SERIA a xi-a. Victoria Călan
— Mecanica Alba Iuiia : Gh. Stă- 
nescu (Caracal), Minerul-Ștlința 
Vulcan — Soda Ocna Mureș : Z. 
Bodo (Tg. Mureș). Dacia Orăș- 
tle — Metalul Sighișoara : Ch. 
Tăulea (Făgăraș). Unirea 
Sibiului — Tirnavele Blaj : 
Crișan (Arad). Metaluî Aiud 
Viitorul I.R A. Cluj-Napoca : M. 
Păunescu (Reșița). Minerul Pa- 
roșeni — IMIX Agnita : Gh. Pep- 
tan (Orșova). Steaua C.F.R Cluj- 
Napoca — Mecanica Orăștie : 
F. Fekete (Baia Mare) — se joa
că simbătă 1 iunie. Inter Sibiu — 
Minerul Certei : I. Radu (Cra
iova) .

SERIA a Xll-a. Metalul Tg. 
Secuiesc — Progresul Odo-rhei : 
I. Coman (Tirgoviste). Cimentul 
Hoghlz — l.C.I.M. Brașov : I. Do
garii (Rm. Vîlcea) — se ioacă 
la Rupea. Nitramonia Făgăraș — 
Unirea Cristuru Secuiesc : V. 
Rusu (Deva) Mobila-Măgura 
Codlea — Mureșul Toplița : I- 
Mălăroiu (Pucheni) Precizia Să- 
cele — Electro Sf. Gheorghe : M. 
Drută (Cisnădie). Metrom Brașov
— Utilajul Făgăraș : P. Rimni- 
ceanu (Rm. Vîlcea). Minerul Ba- 
raolt — Viitorul Gheorgheni : R. 
Cotuțiu (București), Textila Prej
me r — Celuloza Zârnești : I. Di
ma (Sighișoara). Minerul Bălan 
stă.



Campionatele europene de box Campionatele mondiale de popice

ai piiimii romAm u piibiih wi«or JUNIMII NOȘTRI - IN IUPU PENTRU NOI MEOALII
BUDAPESTA. 29 (prin tele

fon). întrecerile sportivilor 
participant! la cea da a 
XXVI-a ediție a Campionate
lor europene de box au in
trat în linia dreaptă... pentru 
medalii. începînd de miercuri, 
orice victorie asigură un loc 
în semifinalele competiției, 
care înseamnă cel puțin o me
dalie de bronz.

La această fază a întreceri
lor nu au să participe. însă, 
mulți dintre cei care s-au pre
zentat la startul competiției.

Cele 5 reprezentative care 
au aliniat formații complete

--------------------  „UN-DOT-uri --------------------
• na masa presei, victoria rapidă și spectaculoasă obținută 

de „ușorul" nostru, Dragomir Ilie, in țața polonezului Darius 
Czerni (un boxer puternic) a fost comentată in mod favorabil 
de ziariști, care au apreciat că sportivul român are șanse reale 
de a urca pe podium. Cit mai sus sperăm noi...
• Arbitrul român Nicotae Dudu a oficiat pinâ in prezent de 

2 ori in ring și de 8 ori la masa judecătorilor, verdictele date 
de el fiind, cum se spune, ,Jn notă*.
• Doar 3 k.o.-uri au fost înregistrate pută in sferturile de 

finală : austriacul Puntigam, turcul Demir și irlandezul MurphL 
Acesta din urmă se putea considera învingător pinâ înaintea 
ultimei reprize, adversarul său, .semiușorul" Tuominen (Fin
landa) fiind numărat de 1 ori—
• Dacă Bulgaria, Iugoslavia. România, Ungaria și UJLS.S. au 

aliniat la actuala ediție formații complete. Austria și Franța au 
prezentat doar cite 1 pugiliști.
• Un grup de români, aflat eu treburi la Tirgul international 

din capitala ungariei, ii Încurajează. zilnic, pe boxerii noștri.
Teîemoe SIRIOPOL

— Bulgaria, Iugoslavia, Româ
nia, Ungaria și Uniunea So
vietică — au fost și ele, între 
timp, descompletate. înaintea 
galelor de miercuri. Bulgaria 
avea 2 pugiliști eliminați. 
România. Ungaria și Uniunea 
Sovietică cite 3. Iar Iugosla
via 6. Reprezentanții Austriei 
și Norvegiei au._ încheiat bă
tălia Încă de marți, tar dintre 
cei 9 sportivi ai lotului ceho
slovac. doar greul Parei Sevik 
a mai rămas in programul 
„sferturilor". O formație ro
bustă se dovedește a fi cea a 
R. D. Germane, cu o singură

SPRE 7.50 m LA SĂRITURA IN LUNGIME FEMEI

Dintotdeauna. ori de cite ori 
un anume atlet a depășit o 
„graniță" considerată multă 
vreme, ca inabordabilă, recor
dul acestuia a făcut, pur și 
simplu, o breșă prin care au 
trecut mai apoi, mulți alți 
atleți, „granița- respectivă de
venind o performanță oare
cum obișnuită. Așa a f°Jt 
și cazul celor 7 metri la să
ritura in lungime. Considerată 
ca o graniță de vis pentru să
ritoarele lumii, din epoci și 
generații diferite a fost su
ficient ca in 1978. sovietica 
Wilbelmiaa Bardauskiene s-o 
depășească de două ori. in
tr-un scurt interval de timp, 
pentru ca mai apoi numărul 
săritoarelor de peste 7 metri 
să crească mereu. La J.O. de 
la Moscova SDre exemplu trei 
atlete au sărit peste 7 metri.

în istoria acestei probe. o 
contribuție importantă au a- 
dus-o săritoarele noastre Ro
mă;.ia avind trei dintre cele 
17 recordmane mondiale : In 
1968 Viorica ViseopMeanu. eu 
6.82 m la J.O. de Ia Ciudad 
de Mexico : in 1982 în două
„reprize" Anișeara Cușiair-
staneia și Văii fooescu. 7J5 m 
și respectiv. 7.20 m : în 1983. 
Anișoara Stanciu eu 7.21 tn.
7,27 m și 7.43 m. Despre a- 
cest din urmă record s-a spus 
că aparține anului 2000. Dar. 
iată că prin ..breșa* făcută 
de Bardauskiene si lărgită de 
Ionescu și Stanciu au trecut, 
in ultimii ani tot mai multe 
săritoare ale căror rezultate 
au fost din ce în ce mai bune 
anul trecut spre exemplu 
Heike Daute-Drechsler (RDG) 
campioana lumii realizind 9 
performante de peste 7.00 m. 
cea mai bună fiind doar la 
3 cm de recordul Anișoarei 
Stanciu. între performerele 
sezonului trecut s-a aflat și 
atleta sovietică Galina Cistia- 
kova. care în două rînduri. a 
îmbunătățit recordul unional 
cu 7.21 m (14 iulie) și 7.29 m 
(4 august). Această atletă 
mlădioasă (169 :m 53 kg) cu 
un elan scurt dar excepțional 
de rapid și cu o suplețe de
osebită a fost vedeta incontes
tabilă a ultimului sezon de 

eliminare din 10 participanți. 
Reamintim că printre boxerii 
învinși în preliminarii se află 
și deținătorul titlului mondial 
(1982) și european (1983) la 
categoria „cocoș". sovieticul 
Iuri Alexandrov, învingătorul 
acestuia — datorită unei erori 
de arbitraj — Cemal Oner 
(Turcia) fiind, apoi, surclasat 
(decizie 5—0) de finlandezul 
Jarmo Eskalinen.

Iată, deci, pe scurt, situația 
echipelor cu pretenții înaintea 
galelor de miercuri. atenția 
noastră îndreptindu-se. însă, 
cu deosebire spre cea de a 

doua reuniune in cadrul căreia 
au urcat in ring și boxerii 
noștri. Toți cei patru sportivi 
români au pierdut la puncte 
partidele susținute: cat. mij
locie: Doru Maricescu la Cris- 
teph Tiozza (Franța), semigrea: 
Petre Born eseu la Nurmagomed 
Sanavasov (U.R.S.S.), grea : 
Gheerghe Preda la Deian Ki
rilov (Bulgaria), supergrea: 
Dorin Răearn la Vladislav Ia
kovlev (U.RS.S).

Azi vor urca în ring alți 
cină pugiliști români: cat 
muscă: Constantin Ti țoi u — 

sală, pentru că. la 9 februa
rie. la Chișinău. ea a sărit 
7,25 m. îmbunătățind cu 26 cm 
recordul mondial indoor al lui 
Drechsler. iar apoi, la 2 mar
tie. cu 7,02 m a cîștigat titlul 
european în sala din Atena.

Cistiakova s-a născut la Is
mail. pe malul Dunării, la 16 
iulie 1962. La 16 ani deținea 
un rezultat de 6.43 m, care 
printr-o extraordinară coinci
dență. avea să-1 repete la 17 
și la 18 ani. La 19 ani. ea a 
sărit. în sfîrșit. mai mult : 
6,46 m. După aceea s-a mă
ritat, a născut o fetiță și. evi
dent. a întrerupt atletismul 
A revenit anul trecut cu cele 
două recorduri la care ne-am 
referit Cistiakova este studen
tă in educație fizică La Odesa. 
unde-1 are ca antreror pe A- 
leksaadr Beskrovnii, fostul să
ritor de triplu (17.53 m in 
1983). După cum a declarat 
Cistiakova. pentru acest sezon 
ea are ea principal obiectiv 
rezultatul de_ m !

Dar. după cit se pare, ace
eași intenție o mai au și alte 
săritoare: Heike Drechsler.
cehoslovaca Eva Markova so
vietica Elena Kokova. care, 
mai zilele trecute, la Tașkent. 
a și sărit, in aer liber. 7.12 m 
șL de ce nu. fetele noastre, 
care nu credem eă-și vor fi 
torit ambiția de a reveni a- 
colo unde au fost nu de mult!

Romeo VILARA

TELEX • TELEX •
automobilism • După des

fășurarea a două etape șl a pro
bei special* în raliul Acropole, 
clasamentul are tn frunte pe : 
Salonen Harjar.ne (Finlanda) pe 
Peugeot 205 T 16* cu 7.14:29 și 

Blomqvist. Cederberg (Suedia) la 
6:56.

CĂLĂRIE • Proba de dresaj 
de Ia Scboten (Belgia), califica
tivă pentru Cupa mondială* a 
fost ciștigată de sportiva fran
ceză Dominique l'Esmee cu 656 
p Ea a fost urmată de Ude 
Lange (R.F C.) 642 p.

pentatlon modekn • Cam
pionatul open al țărilor nordice 
desfășurat ta Helsinki, a avut ur
mătorii cîșt:t>ăe>ri : bărbați :
Sandor Thornes hot (Ungaria) 
5468 p (2. Roderick Martin — 
Suedia 5316 p. 3. George Horvath 
— Suedia 5281 p> : echipe : Sue
dia (2. Ungaria, 3. R.F. Germa

Salvatore Mannai (Italia), se- 
miușoară: Dorel Stănciulescu 
Jose Tuominen (Finlanda), u- 
șoară: Dragomir Ilie — Mirco 
Buzovici (Iugoslavia), semi- 
mijlorie: Radei Obreja — Joni 
Nyman (Finlanda), mijlocie 
mică: Dânuț Lugigan — Mi
chael Timm (R.D.G.).

Vineri vor avea loc galele 
semifinale.

ALTE REZULTATE. Cat. pană : 
Gremrooh (Finlanda) b.p. Sut- 
kliffe (Irlanda). Konovalov (Iugo
slavia) b.p. Gânczl (Ungaria) ; 
mijlocie : Ruskukltev (Bulgaria) 
b.p. Laasanen (Finlanda), Fue- 
sezy (Ungaria) bab. 3 Ayed 
(Suedia) ; semigrea s Bott (RFG) 
bab. 2 Suetorius (RDG), Beîkles 
(Anglia) b. k.o. 2 Tumali (Tur
cia) : grea : Alvics (Ungaria) 
bab. 2 Saludos (Spania) ; super
grea : somody (Ungaria) b.p. 
Stoimenov (Bulgaria).

Petre HENȚ

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI A PLECAT LA KIEV
Marti seara a plecat la Kiev 

echipa de rugby a României, 
care — după cum se știe — 
va susține vineri, cu repre
zentativa U.R.S.S., ultimul 
său meci din cadrul actualei 
ediții a campionatului • euro
pean F.I.R.A. în vederea a- 
cestui joc au făcut deplasarea 
următorii 21 de rugbyști : fun
daș — Gh. Florea (Farul) ; 
treisferturi aripi — M. Toa- 
der (Steaua). M. Holban (Fa
rul) ; centri : A. Lungu (Dina
mo), Gh. Vărzaru (Steaua). C. 
Capmare (Rapid Buzău) ; mij
locași la deschidere — L. Co- 
doi (Steaua). V. Năstase (Fa
rul) ; mijlocași la grămadă —

La 2 septembrie
ÎNCEPE MECIUL KARPOV - KASPAROV

MADRID, 29 (Agerpres). — 
Președintele federației inter
naționale de șah, FL Campoma- 
nes, aflat la Madrid, a făcut 
cunoscut că meciul pentru ti
tlul mondial de șah dintre

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS ALE FRANȚEI
Programat să întilnească in 

primul tur pe iugoslavul Goran 
Prpici. Ilie Năstase nu s-a pu
tut prezenta la joc din cauza 
unei întinderi musculare sufe
rite cu puțin timp înainte, la 
un meci demonstrativ în Olan
da. Din acest motiv a fost ca
lificat pentru a-1 întilni pe 
Prpici. spaniolul Sanchez (cel 
pe care. în calificări. 11 Învin
sese Segârceanu !). Meciul 
Sanchez — Prpici s-a încheiat

COOORI DE ATLETISM
tlLKl.l.h. 29 (Agerpres) — 

Concursul international de de
catlon de la Gotzis (Austria) 
a fost ciștigat de atletul Uwe 
Freimdtb (R.D. Germană), cu 
un total de 8 473 p. Pe locurile 
următoare s-au situat coechi
pierul său Torsten Voss — 8 424 
p și sportivul sovietic Alek
sandr Nevski — 8 499 p. în 
competiția de heptatlon. primul 
loc a fost ocupat de concuren
ta americană Jane Frederick 
— 6 666 o. secundată de Sabine 
Paetz (R.D. Germană) — 6 015 p.

TELEX • TELEX
nia) ; femei : Pernille Svarre 
(Danemarca) 5205 p (2. Anne 
Sundell 5124 o, 3. Elisabeth Jo
hansson — ambele Suedia — 
4956 p> : echipe : Danemarca (2. 
Suedia).

RUGBY • La Dunedin (Noua 
Zeelandă) selecționata Otago a 
intîlnit echipă Angliei în fața că
reia a cedat cu 16—25 (10—18).

VOLEI • Turneu feminin la 
Beijing : R.P. Chineză — Japo
nia 3—1. Cuba — U.R.S.S. 3—1. 
R.P. Chineză — U.R.S.S 3—0. 
Cuba — Japonia 3—0 șs Turneu 
de calificare pentru C.E. mascu
lin tn Franța : Franța — Norve
gia 3—1. Italia — Belgia 3—1.

YACHTING • C.E. de Sollng". 
desfășurat pe Iacul Balaton in 
Ungaria, a revenit echipajului 
Norvegiei (Fettersen Selander) 
eu 55.4 p urmat de R.D. Ger
mană 56,4 p și U.R.S.S. 62 p

FRANKFURT PE MAIN, 29 
(prin telefon). încheiate marți 
seara tirziu, întrecerile probei 
pe echipe, care au inaugurat 
Campionatele mondiale de 
popice rezervate juniorilor, 
au fost — așa cum anticipam 
— pasionante, aspre, cu pres
tații tehnice deosebite, tine
rii sportivi români reali
zind o „dublă" valoroasă pen
tru tara noastră : fetele au in
trat în posesia titlului suprem, 
iar băieții au fost medaliati cu 
bronz. împreună cu marea 
putere de luptă, de dăruire, 
campioanele mondiale au do
vedit o remarcabilă măiestrie 
in lansarea bilei, ele obținînd 
victoria cu un rezultat care 
constituie un nou record al lu
mii pe echipe : 2538 p d
(v. r. 2496 pd),

tn fruntea echipei s-a aflat 
orădeanca Ibolya Mathe. au
toare a 452 p d. în proba de

M. Paraschiv (Dinamo). C. Co- 
man (Steaua) ; înaintași linia 
a treia — Șt. Constantin (Fa
rul), Fl. Murariu, Al. Radules
cu (ambii Steaua). linia a 
doua — L. Constantin (Stea
ua). Gh. Dumitru (Farul), H. 
Dumitraș (CSM Suceava) ; li
nia intîi pilier! — I. Bucan 
(Dinamo). Gh. Leonte (Steaua), 
V. Man (IAMT Oradea) ; ta- 
loneri — M. Munteanu (Stea
ua), E. Grigore (Farul). An
trenorii echipei sînt Th. Radu
lescu și M. Naca, iar ca me
dic va funcționa dr. P. Ben- 
diu. Conducătorul delegației 
este prof. Valeriu Irimescu.

marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Garri Kasparov se 
va disputa cu începere de la 
2 septembrie la Moscova și va 
cuprinde 24 de partide.

cu victoria spaniolului : 6—3.
5— 7, 2—6, 6—1, 6—0. Tot in 
primul tur. Virginia Ruzici a 
pierdut la Kathy Horvat 
(S.U.A.) in trei seturi : 4—6.
6— 2. 3—6.

Să notăm că în turul se
cund. jucătorul român Florin 
Segârceanu va avea o misiune 
dificilă urmînd să-l întîlneas- 
că pe americanul John 
McEnroe !

FOTBAL mer-idiane
CALIFICĂRI CM.

• La Reykjavik s-a disputat 
meciul dintre echipele Islandel și 
Scoției în cadrul grupei a 7-a 
europene de calificare pentru 
C.M. doi '86. Cei 15 ooo de spec
tatori prezenți au asistat la un 
meci echilibrat In care victoria a 
revenit scoțienilor cu 1—0 (0—0) 
prin golul tnscris de Bett (min. 
86). In clasament : 1. Scoția 6 p 
(5 jocuri) : 2. Țara GalHor 6 p 
(5) ; 3. Spania 4 p (4) ; 4. Islanda 
2 p (4). Următorul meci : Islanda 
— Spania Ia 12 iunie.
• Astăzi are loc la Tirana un 

meci foarte Important în cadrul 
grupei 1 europene între Albania 
și Polonia. Este așteptată și par
ticiparea polonezului Boniek care 
aseară a jucat și în finala C.C.E. 
la Bruxelles.

CAMPIONATE • COMPETIȚII
FRANȚA (et. 38 — ultima) :

Toulouse — Bordeaux 2—1, Tou
lon — Nantes 1—2, Monaco — 
Bastia 4—0 Strassbourg — Au
xerre 1—1, R.C. Paris — Metz 
0—2. Rouen — Lens i—0. Sochaux

la Închiderea ediției

JITENTUS A EÎȘIlfiAT „EliPA
Aseară, la Bruxelles, a avut 

loc finala actualei ediții a »»Cu- 
pci campionilor europeni®. S-au 
întîlnit echipele F.C. Liverpool 
(deținătoarea titlului) și Juventus

dublu, începută miercuri dimi
neața (la start s-au aliniat 32 
de tandemuri din 10 țări), ea a 
făcut dublu cu Mariana Borta, 
ele situîndu-se pe locui se
cund în clasamentul după pri
ma zi de concurs cu un total 
de 869 (460—409), în urma
jucătoarelor iugoslave Elisa- 
beta Nad și Marina Marcovici. 
notate cu 876 p d (434—442). Și 
de data aceasta. Ibolya Mathe 
i-a impresionat pe specia
liști, cu cele 460 de popice do- 
borîte miercuri, luind o se
rioasă opțiune în cursa pen
tru cucerirea titlului indi
vidual. ultima evoluție din 
program, unde se adună si 
rezultatele înregistrate în dis
putele pe echipe și perechi.

Confruntările probei de 
dublu se vor încheia joi sea
ra. în reuniunea finală urmînd 
a intra pe arenă perechile 
Aurica Bota — Lenuța Cîm- 
pian. Marian Andrei — Marton 
Farkaș și Ion Florian — Costi- 
că Frigea, cotate printre 
principalele candidate la un 
loc pe podium.

CLASAMENTELE LA JU
MĂTATEA PROBEI DE PE
RECHI : feminin — 1. Elisa- 
beta Nad — Marina Marcoviă 
(Iugoslavia) 876. 2. Ibolya
Mathe — Mariana Borta 869 
(460—409),... 11. Margareta
Abraham — Maria Dragos 791 
(376—415) ; masculin — 1. F. 
Bulacici — D. Dundici (Iugo
slavia) 1814,... 5. M. Sinculici 
— I. Fekete 1744 (856—888).

ACTUALITATEA ÎN CICLISN
• In etapa a 11-a a „Turului 

Italiei", disputată pe ruta Paola
— Salerno (230 km), a învins ita
lianul Allachio, la sprint, în fața 
unui pluton de 30 de alergători, 
in 6.47:48. tn clasamentul gene
ral situația este neschimbată : 1. 
Visentini (Italia) 59.30:12 urmat 
de Hinault (Franța) la 28 s, Le- 
jarreta (Spania) la 1:16, Moser 
(Italia) la 1:36 și Lemond 
(S.U.A.) la 2:09.
• „Criteriul regiunii Dauphină" 

a programat etapa a II-a în care 
victoria a revenit lui Phil Ander
son (Australia) care a parcurs 
91 km in 2.05:41. tn clasamentul 
general conduce Pelier (Franța) 
cu 4.12:03 urmat de Rooks (O- 
landa) la 3 s.
• „Turul Norvegiei", rezervat 

alergătoarelor, stîmește un mare 
interes, tn etapa a 3-a (Hamar
— Lillehammer, 82.4 km) victo
ria a fost obținută de sovietica 
Nadejda Kibardina în 2.11:07. tn 
același timp cu învingâtoarea au 
mai sosit : Jeannie Longo (Fran
ța). Maria Caniș (Italia) și San
dra Schumacher (R.F.G.). tn 
clasamentul general : 1. J. Longo 
4.57:14 ; 2. Kibardina la 14 s ; 3. 
Schumacher a 24 s.
• A început „Turul Olandei" — 

amatori. Prima etapă a avut 
două tronsoane : I c/t (7,9 km)
— Breukink (Olanda) 10:02 șl a
n-a 88 km — Rosmia (U.R.S.S.) 
1.53:02. Clasament general : 1.
Talen (Olanda) 2.03:07 ; 2. Ros
mia la 12 s și Breukink la 15 s.

— Marseille 2—0 Lille — Brest 
2—0, Laval — Touts 3—1, Nancy
— Paris SG 6—1. Clasament : 2. 
Bordeaux 59 p ; 2. Nantes 56 p ; 
3. kțonaco 48 p ; 4. Auxerre 47 
p... 18 Rouen 29 p ; 19. Tours 
29 p ; 20. R.C. Paris 26 p.

CEHOSLOVACIA (et. 27) : Spar
tak Tmava — TJ Vltkovice 0—0, 
Dukla Praga — Inter Bratislava 
2—1. Banik Ostrava — ZVL Zi- 
lina 1—0. ZTS Petrzalka — Bo
hemians Praga 0—2, RH Cheb — 
Dukla Banska Bistrlca 1—2, Sig
ma Olomouc — Lokomotiv Ko
sice 5—1. Slovan Bratislava — 
Tatran Presov 1—0, Slavia Praga
— Sparta Praga 0—2. Clasament : 
1. Bohemians Praga 40 p ; 2. 
Sparta Praga 39 p ; 3. Banik Os
trava 37 p... 14. Inter Bratislava 
19 p ; 15. ZTS Petrzalka 19 p ; 
16. Slovan Bratislava 18 p.

ANGLIA. Restantă din prima 
ligă (de fapt ultimul meci a* 
campionatului) : Luton — Ever 
ton 2—0 (0—O' Cu acest meci 
Everton a terminat pe primu. 
loc în clasament cu 90 p, 13 mai 
mult decît Liverpool, clasată pe 
locul secund.

CAMPIONILOR EUROPENI"
Torino. Partida s-a încheiat cu 
rezultatul de 1—0 (0—0) In favoa
rea formației Juventus.

A marcat Platini, în min. 5*. 
din lovitură de la 11 m.
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