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a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
in Republica Democrată Germană ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLI Nr. 11 027 4 PAGINI - 50 BANI Vineri 31 mai 1985Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășul Erieh 
Honecker, a vizitat, joi dimi
neața, orașul Berlin, capitala 
R. D. Germane, și fabrica de 
cinescoape color de televiziune.

*
La Berlin s-au incheiat, joi, 

30 mal, convorbirile oficiale
între tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane.

La convorbiri au 
membrii delegațiilor 
și de stat ale celor

In cadrul ultimei 
convorbiri, <:__
Ceaușescu și tovarășul

participat 
de partid 
două țări, 
runde de 

tovarășul Nicolae 
T. Erich

Honecker au relevat cu satis
facție că schimburile de pă
reri, purtate intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, înțelegere 
și stimă reciprocă, au pus din 
nou în evidență, prin rezul
tatele lor, rodnicia intilnirilor 
Ia nivel înalt, care au impul
sionat puternic, de fiecare 
dată, dezvoltarea bunelor re
lații dintre cele două partide 
și țări.

Conducătorii celor două țări 
au apreciat că vizita, convor
birile și ințelegerile conveni
te, documentele încheiate, o- 
feră o bază bună pentru dez
voltarea colaborării dintre 
România și R. D. Germană, 
pentru ridicarea acesteia pe 
o treaptă nouă, superioară, a- 
sigură condițiile pentru in
tensificarea cooperării atit 
in domeniul producției, al ra
murilor industriale de virf, 
cit și in domeniul științei și 
tehnologiei.

S-a relevat, totodată, că 
schimbul de vederi a eviden
țiat poziția comună față de 
problemele fundamentale ale 
vieții internaționale actuale, 
ceea ce asigură o temelie trai
nică conlucrării și colaboră
rii celor două țări in lupta 
și eforturile țărilor socialiste, 
ale forțelor democratice, pro
gresiste de pretutindeni, pen
tru progres social și pace 
in lume, pentru soluționarea 
constructivă a marilor și 
complexelor probleme ce con-

frunți epoca noastră, in pri
mul rind a problemei dezar
mării și apărării* păcii.

★
Joi, 30 mai, după-amiază, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, 
au semnat, Ia Berlin, in cadrul 
unei ceremonii, care a avut 
loc la Consiliul de Stat al Re
publicii Democrate Germane, 
documentele oficiale ale vizi
tei. Comunicatul comun pri
vind vizita oficială de priete
nie și rezultatele acesteia și 
Programul de lungă durată pri
vind dezvoltarea colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice, 
a specializării și cooperării in 
producție dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană pină in 
anul “"*■2000.

★
s-a incheiat vizi- 
prietenie in R. D.

1 1 1
La C. M. de popice (juniori)

O NOUĂ
PENTRU

MEDALIE (de argint) 
SPORTIVII NOȘTRI

Joi, 30 mai, 
ta oficială de . ______ — R
Germană a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, Întreprinsă 
in R. D. Germană, in fruntea 
unei delegații de partid și de 
stat, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., a Consiliului de 
Stat și Guvernului R. D. ger
mane, a tovarășului - - - 
Honecker, secretar 
C.C. al P.S.U.G., 
Consiliului de 
Germane.

Desfășurată 
prieteniei și 
ce, 
dintre P.C.R. și P.S.U.G. 
tre România și R. D. Germa
nă, această nouă intilnire din
tre cei doi conducători de 
partid și de stat se Înscrie ea 
un eveniment de • deosebită 
semnificație pentru evoluția 
viitoare a legăturilor dintre 
partidele, țările și popoa
rele noastre, deschizind largi 
perspective amplificării și a- 
dincirii colaborării pe plan 
bilateral, a cooperării econo
mice și tehnico-științifice.

Erieb 
general al 

președintele 
Stat al R. D.

sub 
stimei 

caracteristice

semnal 
recipro- 

rel&ț iilor 
din-

(Continuare tn vag. 2-3)

3

• M. Andrei $i M. Tarhaș- locul 2 la proba dc perechi
Marton Farkaș. Un succes 
frumos, care se adaugă la cele 
două pe echipe, unde au 
ciștigat o medalie de aur (la 
fete) și una de bronz (la bă
ieți). M. Andrei și M. Farkas 
au jucat cu multă precizie la 
acest concurs, el reușind punc
taje mari, in special Andrei, 
care pornește ca mare favorit 
in finala individuală de inli
ne (nr. azi) situindu-se pe 
locul 1 din cei 20 de concu-

FRANKFURT PE MAIN, 30 
(prin telefon). In localitate au 
continuat întrecerile celei de-a 
doua ediții a Campionatelor 
mondiale de popice rezervate 
juniqjilor (tineri pină la 23 de 
ani, limita de vîrstă la juniori 
in sportul popicelor) cu dis
putarea probei de perechi. Și 
in această probă, sportivii ro
mâni s-au comportat onorabil, 
ei cucerind o medalie de ar
gint prin Marian Andrei și

renți care au obținut dreptul, 
după întrecerile pe echipe și 
perechi, să participe la dispu
tele individuale. Din păcate, 
fetele noastre care, prin Ibo- 
lya Mathe și Mariana Borta, 
erau considerate ca favorite la 
medalii, n-au reușit să ocupe 
decît locul patru, dar vor 
participa și ele la întrecerile 
individuale.

Titlurile de campioane mon
diale la perechi au revenit 
sportivilor din Ungaria — la 
fete, și R.F. Germania — la 
băieți. Revenind la evoluția 
medaliaților cu argint la du
blu băieți. Andrei și Farkas, 
trebuie să spunem că ei au 
fost tot timpul în centrul a- 
tenției, fiind foarte aproape 
de noii campioni mondiali — 
care au cucerit locul I cu un 
nou record al lumii! — pier- 
zînd la o diferență mică, de 
■numai 5 puncte!

Dar lată rezultatele probei 
de perechi : BĂIEȚI : 1. R.F. 
Germania 1861 p — nou record 
mondial (J. Weber 904 — C. 
Schwartz 957), 2. România 1858 
(M. Andrei 933 — M. Farkas 
923), 3. R.F. Germania 1817 p.

(Continuări In pag. « 4-a)

Asfăzi, la Kiev, in campionatul de rugby al Europei

ECHIPA ROMÂNIEI INTILNEȘIE REPREZENTATIVA U.II.S.S
KIEV, 3* (prin telefon). După 

doi ani. marele oraș-parc de 
pe Nipru găzduiește din nou o 
importanță partidă de rugby. 
In meciul de adio al ediției 
1984.85 din campionatul con
tinental organizat de F.I.R.A. 
aici se joacă — practic — pen-

A luat sfirșit întrecerea feminină de volei

tru a doua treaptă a podiu
mului. Fiecare echipă are. fi
rește, șansa șa. Gazdele nu-și 
ascund speranța de a ...sparge 
gheața si de a obține cea din
ții victorie in fata .uneia din
tre cele mal valoroase repre
zentative de pc continent" — 
cum scria joi ziarul de specia
litate din Ucraina. Sportivnaia 
Gazeta. Dar favorita Intîlnlrii 
rămine naționala României, ex
periența sa internațională, net

insemnînd un atu 
Meciul este — ce 
greu in condițiile 
terenul unui „XV“ 
vizibil progres, tn

superioară, 
indubitabil.
e drept — 
evoluției pe 
In tot mai
compania căruia „tricolorii" vor 
trebui să joace exact, inspirat 
in ambele momente (atac-apă- 
rare). la nivelul optim al posi-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)

DINAMO BUCUREȘTI A CUCERIT DIN NOU TITLUL
Au retrogradat: Chimpex Constanța si C. S. S

Ieri, la București și Sibiu, 
s-au încheiat turneele finale 
ale campionatului republican 
feminin de volei ediția 1984/ 
1985. Titlul de campioană a 
fost cucerit și in acest an de

...AL 11-LEA TITLU 
CONSECUTIV I

BUCUREȘTI, tn ultima zi a 
turneului desfășurat în sala 
Dinamo, nu se mai putea in-

Explormin Caransebeș
*

de interes — au dispus lejer. 
Scor final 3—0 (9. 4, 3) pen
tru gâlățence. din rindul că
rora am remarcat pe Marinei» 
Birsan. Lucia Tocaci, Mari» 
Mititelu șl Emilia Nedelcu. 
Bun arbitrajul prestat de bri
gada : D. Rotaru — E. Cos- 
toiu. Cea de a doua intilnire 
ne-a prilejuit o surpriză plă-

Modesto FERRARI NI

(Continuare in pag 2—3)

După un veritabil meci-spectacol

R. C. GRIVIȚA ROȘIE CiȘTIGĂ

„CUPA ROMÂNIEI" LA RUGBY
Spectaculoasă tncă din start, 

finala .Cupei României* la rugby, 
care a pus față tn față, la 
actuala ediție, două dintre for
mațiile divizionare .A* din prima 
serie valorică, R. C. Grivița Roșie 
șl Politehnica Iași. Au terminat 
victorioși. ca șl anul trecut, 
rugbyștil bucureștenl, acum cu 
19—15, dar rezultatul putea fi

șL.. invers, studenții ieșeni avind 
in ultimul minut de Joc o situație 
foarte avantajoasă : după o gră
madă tn apropierea buturilor 
grivlțene, rugbyștli de la „Poli" 
au intrat tn posesia mingii, faza

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. 2—3)

Ediția a XXX-a, jubiliară,

a „Internaționalelor" de atletism

SE AȘTEAPTA" REZULTATE
VALOROASE Șl NOI RECORDURI

Echipa campioană — Dinamo București
Foto : Aurel D. NEAGU

către formația DINAMO BUCU
REȘTI. urmată de C.S.U. 
I.M.N. Galați și Farul C.S.Ș. 
Constanța. Au retrogradat în 
divizia „B“ : Chimpex Con
stanța și C.S.Ș. Explormin Ca
ransebeș.

în cele ce urmează relatări 
de la întrecerile disputate în 
cea de a cincea zl a turneelor 
de la București (locurile 1—6) 
Si Sibiu (locurile 7—12):

timpla nimic deosebit care să 
influențeze clasamentul final. 
Cu toate acestea, unele echipe 
(Dinamo, C.S.U. I.M.N. Galați 
și Farul C.S.Ș. Constanța) au 
ținut să evolueze la adevărata 
lor valoare, oferind partide a- 
greabile demne de urmărit. 
C.S.U. I.M.N. Galați a Intîlnit 
în primul meci al zilei pe Ști
ința C.S.Ș. Bacău de care — 
din vina băcăuancelor, lipsite

Recentele campionate univer
sitare de atletism de la Poiana 
Brașov au adus Intre aruncă
toarele de o certă valoare in
ternațională ne o tinără spor
tivă, de la IEFS București, 
atletă cu o carieră sportivă, 
totuși, destul de Îndelungată, 
într-adevăr. Elisabeta Neamtu. 
căci despre ea este vorba, are 
mai mult de un deceniu de 
aruncare a discului, mai tntii 
la Liceul din Rm. Vîlcea. apoi 
la CSU IEFS : 1978- 41,76 m. 
1977 — 40,32 m, 1978 - 44,12

Elisabeta Neamțu. revelația actualului te
ren la aruncarea discului.

Foto : Aurel D. NEAGU

m, 1979 — 46,82 m.
1980 — 50,26 m,
1981 — 56,06 m,
1982 — 56,38 m,
1983 — 59,10 m.
1984 — 59,94 m.
șl acum ta 1985

— 65,10 m. în

!•••

concursul 
din Poiana eleva antrenorului 
Ioan Sabia 
rea serie de aruncări : 63.50 m. 
64,44 m. dep.. 63,80 m. 64,16 m. 
65,10 m care demonstrează o 
neașteptată constanță. Elisa- 

beta Neamțu (născută la 16.10.

a avut următoa-

1960 la Măldărăști-Vilcea) a 
devenit astfel, dintr-o dată, o 
posibilâ candidați la un loc ta 
delegația română pentru Uni
versiada de la Kobe. Pină *-

(Continuare tn pag. 2—3)



a „Turneul Prietenia" Ic polo

a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU 

in Republica Democrată Germană

ECHIPELE ROMÂNIEI (grupa A) Șl CUBEI (grupa B)

NEÎNVINSE ÎNAINTEA JOCURILOR FINALE
o vreme excelentă, ieri au 
sfîrșit in bazinul .Dinamo*

(Urmare din pag. 1)

conlucrării pe arena inter
națională, spre binele am
belor țări și popoare, in inte
nsul destinderii, securității 
ți păcii in Europa ți in lume.

De la Palatul Consiliului de 
Stat, unde a avui loe ceremo
nia semnării documentelor 
oficiale, tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu a fost Însoțit pînă 
la aeroport de tovarășul Erich 
Honecker.

Ceremonia oficială a plecă
rii a fost marcată de intona
rea Imnurilor de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și R. D. Germane.

La ocara avionului, tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu ți tovarășul 
Erich Honecker șl-an luat un 
călduros bun rămas.

★
Tovarășul Nieolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a revenit, joi seara, in Capita
lă, după vizita oficială de prie-

SIM

I
tenie efectuată, in fruntea u- 5 
nei delegații de partid și de § 
stat, in It. D. Germană, Ia in- â 
vitația Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 
din Germania, a Consiliului de 
Stat și Guvernului R. D. Ger- 
mane, a tovarășului Erich g 
Honecker, i 
Comitetului 
P^.U.G., 
siliului ___ _
Democrate Germane.

La sosire,
Otopeni, (__________________
Ceaușeseu a feet salutat de 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Pelitic Exe
cutiv al C.C. al P.CJL, secre
tari ai Comitetului Central ai 
Partidului, de membri ai C.C. 
al P.CJL, ai Coctailiulai de 
Stat și al guvernului, de eoo- 
dueători ai uner lurtitații cen
trale, organizații de masă 
și obștești.

Un grup de pionieri a oferii, 
eu dragoste, tovarășului 
Nieolae Ceaușeseu ți tova
rășei Elena Ceaușeseu bu
chete de flori.

secretar general al g 
Central al $ 

președintele Can- 
de Stat al Republicii | 
e Germane.
zL-e, pe aeroportul g 

tovarășul Nieolae

Con -2

8

§

„CUPA ROMÂNIEI" LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

o uriașă
meciul a 
spectacol 
in unele

plăcut șl publicul care a aplau
dat fazele frumoase, după cum 
stat de relevai ți gazdele — clu
bul Steaua — care au pus b 
dispoziție terenul central de 
rugby pentru aceasta importanta 
eompeupe.

Scorul l-a deaebia B. C. Grivița 
Soție, prin Tudoae eiln. ț) die 
Lp.. dar Vastuiaaa (min. 15) a 
Întors rezultatul : eseu tra o- 
tormat l Scortf s-a arh lm hat din 
nou (min. ZI), dnd Țuică a 
înscris ți el un eseu ; a trans
format Tudose, aceiași care va 
transforma ți • Lp. (min. 35). 
Scorul reprizei l-a stabilit Miti- 
teta (Lp. mln. M). 12—11... La 
rektare, eseu Pena 
ff) ți apoi Băleca 
reduce din handicap.
AL Marin (mln 6Q 
rezultatul final (drop).

Arbitrului Th. Witting (la tușe 
M. Sabin ți G. Petrescu) care 
a condus excelent, 1 s-au aliniat 
formațiile :

R. C. GRTVTTA ROȘIE : AL
Marin — Calafeteanu, Tulcâ> 
Voleu, C. Tudor — Tudose,

ECHIPA ROMÂNIEI

(min.
(min. 51) 

pentru ca 
să fixeze

(Urmare din pag. 1)

A iptrut ralsta

succesul

miercuri 
fost In

ia Rară.

EDLCAȚIE FIZICA Șl SPORT

nr. 5/1985
țyrn cu prins : EDITORIAL. 

Ra-rănile SpOtTtive din
țara noastră în lumina docu- 
montelor Congresului al X1U- 
tea al partidului (autor Hara- 
Lambie Alexa, președintele 
C-N-EF.S.) • CONSULTAȚII: 
Probleme de psinologie-peda- 
gogie. Lecția a V-u : princi
piile sau regulile Învățării e- 
nclente. Distorsiuni In proce
sul Învățării. Proiectarea in
struirii (Mihai Epurau) • TEORIE-STUDU-CERCETABJ : 
Puterea, forța șl viteza, com
ponente de bază ale lovituri
lor In boxul de mare perfor
manță (Constantin Klriac) • 
Studiu privind evaluarea ca
lităților de voință șl a com
portamentului de utilizare 
preferențială a picioarelor In 
lucrul de durată la fotbaliștii 
de 11—14 ani (Dr. Gheorghe 
Dumitru) 0 EDUCAȚIA FI
ZICA ȘI SPORTUL IN IN- 
VATAMINT : Sintalitatea co
lectivului de elevi In activita
tea sportlv-recreativă din 
școală (Valeriu Fărcaș) ; De
pistarea șl corectarea defi
ciențelor fizice la vârsta șco
lară mijloace, 11—14 ani (Tu
dor Popescu) • TEHNICA- 
METODICA-ANTRENAMENT : 
Măsuri urgente pentru redre
sarea rugbyului românesc 
(Dumitru Manoileanu) ; Exer
cițiile de culturism in lecția 
de educație fizică (Daniel 
Paul) • OPINH-CONSULTA- 
Tn : Observații psihologice 
privind structura personalită
ții unul mare performer, Ivan 
Patzaichln (Maria Șerban) 
• SPORT-RECREATIE-SANA- 
TATE : Aplicarea programei 
de Învățământ pentru eficiența 
dezvoltării fizice a copiilor 
preșcolari (Domnica Calfa). 
Aoest număr se găsește de 
vânzare la chioșcurile de difu
zare a presei, dar cea mal 
sigură modalitate de procu
rare rămâne ABONAMENTUL.

bilităților. pentru ca 
să fie de partea lor.

Lotul nostru a ajuns 
seara la Kiev, unde a 
timpinat cu aplauze
de zeci de compatrioți. mari 
iubitori ai rugbyului. aflați aici 
intr-o excursie special organi
zată pentru 
UJLS.S. —

Antrenorii 
Mihai Naca 
lescu au condus joi o ședință 
de pregătire pe stadionul Spar
tak, la ora 17,30 (16,30
București ului), oră la care 
bitrul francez X C. Ychâ 
da semnalul de Începere a 
eului. La ora convorbirii 
redacția — dnd soarele încear
că să-și facă loc printre norii 
care abia s-au scuturat si tem
peratura este de 22 de grade — 
stăruie încă un semn de între
bare vizavi de purtătorul tri
coului 
va fi 
atunci 
țeanul 
reprezentlnd-o titularizarea in

vizionarea partidei 
România.
Valeriu Irimescu, 
si Theodor Rădu-

ora 
ar- 
va 
jo- 
cu

cu nr. 10. Dacă acesta 
Încredințat lui L. Codoi. 
fundaș va juca constăn- 
Gh. Horea, alternativa

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, îl mai, va avea loc tn 
București. In sala «Ștabului din 
sir. Doamnei nr. 1, cu Începere 
de la ora 16.30. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate la ora 19 pe 
programul H, la ora 23 pe pro
gramul I, preoum șl sîmbătă di
mineața, la ora 8,55, tot pe pro
gramul I. După tragere, va urma 
filmul .J.UPU MARILOR*. Intra
rea liberă.
• ASTAZI șl MUNE sint ulti

mele zile pentru procurarea bile
telor Ja tragerea LOTO 2 de du
minică 2 iunie (singura de altfel 
din această lună), la care par- 
tlclpanțll au posibilitatea obține
rii unor importante premii In 
autoturisme „DACIA 1300“, în ca
drul valorii unitare a câștigurilor, 
preoum și a unor mari sume de 
bani de valoare fixă șl variabilă. 
Jucațl din ttmp numerele dv. 
preferate I
• Informăm particlpanții că a 

început vânzarea biletelor la cea 
de a doua tragere a ^MARILOR

Pe 
luat 
din Capitală jocurile din grupe
le „Turneului Prietenia** la po
lo, ediția a 15-a. Pe primele 
locuri s-au clasat formațiile 
României A (grupa A) și Cubei 
(grupa B), aceste echipe fiind 
probabil cele care ișl vor dis
puta duminică, primul loc.

în Jocul inaugural al reuniu
nii s-au lntîlnit, în cadrul gru
pei B, echipele Cubei șl Româ
niei B. Conform așteptărilor, 
victoria a revenit jucătorilor cu
banezi cu scorul de 13—1 (1—5, 
4—1, 5—3, 5—2). învingătorii au 
prestat același joc viguros, eu 
aruncări la poartă foarte puter
nice. în prima repriză, juniorii 
noștri au oferit o replică dirză 

“ • - *-------- * nu-
Lu-

valoroșilor lor adversari și 
mal aruncarea tn bară a Iul 
pescu din finalul reprizei 
menținut avantajul de două 
luri pe tabela de marcaj ta 
.oarea pcloiș-alor cubanezi.

slovacia), Stankiewicz 2, Szczur- 
klewicz 2, Kapusta 1, Garbolew- 
schi 1, Staweckl 1 (Polonia). Jocul 
a fost condus corect de L. Koos 
(Ungaria) și D. Parasehivescu 
(România).

Al treilea med al zilei a adus 
ta bazin echipele neînvinse In 
grupa A: România A $1 Bulga
ria. Continulnd evoluțiile bune 
din acest turneu, juniorii ro
mâni au obținut o nouă victo
rie, cu scorul de 14—4 (3—0, 1—1, 
5—2, 5—1). Jocul a Început in 
nota de superioritate a formației 
noastre care In min. 5,02 con
ducea cu 3—0 prin golurile În
scrise de Gabriel Geantă, Ieri 
unul dintre cel mai buni jucă
tori al echipei României. Mulțu
miți de rezultat, jucătorii noștri 
comit greșeala de a crede că 
partida s-a încheiat mal repede. 
Si astfel juniorii bulgari echili
brează jocul și rezultatul de e- 
galitate al reprizei secunde re
flectă exact»situația de pe te
ren. Chemați la ordine de an
trenorii Al. Bădiță și E. Geor
gescu, poloiștii români tau din 
nou In serios jocul, 
două reprize fiind de fapt 
care au arătat adevăratul 
tenpal al echipei: joc ta 
care, înot rapid, aruncări 
poartă din toate pozițiile, apă
rare agresivă. Alături de Gean
tă, cel mai buni jucători au 
fost Ladislau Balanov și Bog
dan Tufan. Golurile au fost în
scrise de: B. Tufan 5, Geantă 
4, Chlru 1, Balanov 1, Fruth 1, 
Zaharia 1 și Nuțu 1, pentru e-

ultiir 
ccle 
po- 

miș- 
la

Fază din frumoasa dispută finală de ieri. Foto : Aurel D. NEAGU
Anton — Gh. Dinu, Dinescu, 
Pena — Bălan, Ilea, I. Aurel ; 
POLITEHNICA IAȘI : Mititelu — 
Vasiliu. Crețu (Signeanu), Manea,

Bălteanu — Băictu, Doroftei — 
Nemesnlciuc (Leueiuc), Lavric, 
L. Constantin — Andrei, C. Popa 
— Tunaru, Vasluianu, Petrișor.

INTILNEȘTE REPREZENTATIVA U.R.S.S.
importantul post de dirijor al 
treisferturilor a foarte tînărului 
V. Năstase, cel care marca, cu 
cîteva săptămîni în urmă, 
punctele victoriei românești 
(din toate procedeele) în fața 
selecționatei U.R.S.S. I 
neul F.I.R.A. pentru 
în acest caz, Codoi va 
daș. In rest, o formulă 
mari consacrată : Florea 
— Toader, Lungu, 
Holban 
raschiv 
starrtin, 
stantin, 
Munteanu, Leonte.

După cum am aflat 
confrații din Kiev. 
U.R.S.S. pentru acest meci, va 
fi. probabil, identică cu aceea 
care la 11 mal a câștigat cu 
35—9 în fata Tunisiei : Go- 
nianii — Zuiev, Neceaev, Sis- 
kov, I. Mironov — Sliousar, 
Sincar — Hairulin, Ovcinikov, 
Kușnarev — Sevelev, Plotni
kov — Kirpa, Kozmenko, Male- 
kov.
Kiev oferă reprezentativei Uni
unii Sovietice cel mai multi

jucători (6) și pe... antrenorul 
Igor Bobkov.

CLASAMENTUL LA Zl
ÎN GRUPA

chipa României, Tvetkov 1, Pa- 
naiotov 1 si Ivanov 1, pentru - ■-__■ ~ ‘ » G.

ți B. Margiev
Bulgaria. Au arbitrat bine 
Luque (Cuba) r‘ 
(U.R.S.S.).

In ultimul joc 
chipele Ungariei 
Scor: 11—7 (3—3, 
Victorie meritată _ .---------
unguri la capătul unul med In 
care au avut mal mult inițiativa. 
Au marcat: Bene 3, Pardy 3, 
O rogi z, Zantleiner 2, Dongo 1 
(Ungaria), Korotkievici 3, Usit- 
sin 1, Oleiniuk 1. Tikov 1, Nl- 
koula 1 (U.R.S.S.). Au arbitrat 
bine Șt. Botlik (Cehoslovacia) și 
V. Median (România).

Vineri este zl de odihnă. Tur
neul continuă simbătă, de la ora 
16 și duminică, de la 1,30. ou 
jocurile în care primele două 
echipe din flecare grupă vor 
juca pentru locurile 1—i. Iar 
celelalte pentru locurile S—8.

Mihail VESA

s-au tntîlnlt e-
U.R.S.S.

5-3, 1—1). 
juniorilor

In cadril 
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La siml 
va desfăJ 
conferința 
municipali 
drele dini 
tivă bucii 
nori, spel 
fruntași. I

COMPETIȚII DE GIMNAST!
„Cupa speranțelor41

Timp de trei zile. Sala Poliva
lentă din municipiul Brăila a 
găzduit finala pe țară a primei 
ediții a competiției de gimnastică 
ritmică dotată cu „Cupa speran
țelor*. Competiția avea scopul de 
a verifica nivelul de pregătire a 
gimnastelor și de a depista talen
te. Dintre componente s-a re
marcat Mădăllna Bărdaș de la 
C.S.S. Brăila, care a evoluat la 
categoria a doua, cu reale posi
bilități de a fi selecționată In e- 
chipa națională. Nivelul tehnic al 
întrecerii a fost bun. la aceasta 
contribuind gimnastele de la <flu- 
burile sportive școlare din Brăila, 
București (Triumf și C.S.S. 1), 
Brașov, Bacău și altele. Iată pri
mele trei clasate la fiecare cate
gorie la individual compus : cat. 
a n-a : Ioana Mateescu (C.S.S. 
1 București) 10 p. Marcela Arso- 
tei (C.S.S. 1 București) 8 p, Mâ- 
dălina Bărdaș (C.S.S. Brăila) 6p; 
cat. I : Magdalena Grof (C.S.S. 
Brașovia) 16 p, Sorina Saw 
(C.S.S. Brașovia) 14 p, Anca A- 
vram (C.S.S. Bacău) 12 p ; cat. 
maestre : Daniela Saulea (C.S.S. 
Brăila) 20 p. Mihaela Mirică 
(C.S.S. Brăila) 16 p, Rodica Gruia 
(C.S.S. Brașovia) 16 p.

Trofeul „Cupa speranțelor* M 
gimnastică ritmică a fost «dști- 
gat de Daniela Saulea cu 56,99 
puncte.

Pe echipe, locul I și câștigătoare 
a „Cupei speranțelor* au revenit 
c.s.s. Brăila cu 222 puncte, ur-

mau de CJS 
puncte și C 
S3 puncte. 

Tralan

„Cupa
în sala de 

dagogie dini 
nat „Cupa 1 
tică ritmică, 
in oralul dJ 
Pe lingă 
n.izaîor.
curs au 
naște din H 
Oradea, Plo 
mărit cu dt 
public n una d 
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șov, dintre I 
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dalena Grad 
tehnice inrel 
Claudia Roti 
și Cristina I 
dea) 16,65 p I 
șovia, 106,50l 
103,15 p. C.i 
ansambluri 
p, Petrolul I 
Bistrița 16,« 
Anca Blejan 
27,45 p ; al 
Bueurești 11 
dalena Gri 
Gruia (C.sJ 
Mihaela Pol 
45,90 p ; mii 
46,75 p. MaJ 
Anca zota a 
(toate de la

ACTUALITA

la Tur- 
juniori. 
fi fun- 

: în linii 
(Codoi) 

Vărzaru, 
— Codoi (Năstase), Pa- 
— Murariu, St. Con- 

L. Con- 
Bucan,

Rădulescu 
Dumitru

de la 
echipa

Echipa locală Aviator

ClȘTIGURI* PRONOEXPRES din 
acest an, care se va desfășura 
miercuri S funie. In cadrul a 3 
extrageri, ta două faze ce tota
lizează 1S numere, cel Interesați 
pot obține cîștiguri ta autoturis
me „DACIA 1300“, la ambele faze 
ale tragerii, câștiguri ta numerar, 
precum și excursii ta R. P. Bul
garia.

Consultați prospectul șl procu- 
rațl-vă din vreme bSetde 
oeastă atractivă tragere.

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 24 MAI 1385. Cat. 1 : 
riantă 25% — autoturism 
1300 ; • - -

le a-

LOTO
1 va- 
Dacia 

1300 ; cat. 2:2 variante 100% a 
16.405 lei și 16 — 25% a 4.101 
lei ; cat. 3 : 11 — 100% a 4.280 
lei și 48 — 25% a 1.070 lei ; 
cat. 4 : 36,75 a 2.678 lei ; cat. 5 : 
120 a 820 lei : cat. 6 : 812,50 a 315 
lei ; cat. X : 1.803 a 100 lei. Re
port Ia categoria 1 : 356.091 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a re
venit participantului Mariniță 
Petre din București.

»A“

• In cazul

1. Franța 5500 135- 45 15
2. Italia 5302 70-60 11
3. România 4301 73-46 10
4. URSS 4202 83-67 8
5. Spania 5104 64-119 7
6. Tunisia 5 0 0 5 39—127 5

egalității de puncte 
între trei echipe, se alcătuiește 
un clasament special între echi
pele în cauză.

PALMARESUL 
ROMANIA

S-au disputat 
partide, încheiate cu tot 
victorii ale .
punctaverajul general fiind 
148—44. în ultimele două întîl- 
ndri. România — UJLS.S. 15—10 la 
Kiev, în 1983, și 19—3 la Bucu
rești, în toamna aceluiași an. 
Cele mai multe prezențe (7) în 
aceste partide le-a avut Gheor
ghe Dumitru, constănțeanul fiind, 
de altfel, liderul selecțiilor în na
țională — 61 pînă în prezent. De 
cîte cinci ori au jucat cu URSS 
loan Bucan, Floriei Murariu, 
Adrian Lungu, Mircea Paraschiv, 
Iar de cîte patru — Mircea Mun- 
teanu și Alexandru Rădulescu.

INTILNIRILOB
— UJt^.S.
plnă acum opt 

atitea 
rugbyștilor români, 

general '

• ÎN PENULTIMA ETAPA (a 
XXI-) a Diviziei „B- de handbal 
s-au înregistrat următoarele re
zultate. MASCULIN. Seria I : 
A.S.A. Buzău — Arctic Găeștd 
25—22, C.S.M. B orz ești — Rezo
nul Săvinești 20—24, Dacia Pitești
— Petrolul Teleajen 32—17. Se
ria a n-a : Șuiorul Baia Sprie
— Voința Sebeș 26—22, Metalul 
Bistrița — Electromureș Tg. Mu
reș 18—15, Minaur H Baia Mare
— Tractorul Brașov 32—30, Unio 
Sa tu Mare — Utilajul Știința Pe
troșani 32—16. FEMININ. Seria I S 
Vulturul Ploiești — Filatura Foc
șani 20—18, C.S.M. ST. Gheorghe
— Textila Buhuși 16—19. Seria a 
n-a : industria ușoară Oradea — 
Gloria Bistrița 18—18, Constructo
rul Timișoara — Voința Odorhei 
32—18, Carpatex Brașov — Con
structorul Baia Mare 16—16, Vo
ința Sighișoara — Tricotextil Sl- 
ghet 29—22. (Corespondenți : Z. 
Kovacs. F. Toma, C. Crețu, Gh. 
Grunzu, L. Sere, S. Ionescu, A, 
Crișan, D. Soare, L. Briotă, C. 
Gruia, O. Bălteanu) • ETAPA 
FINALA A CAMPIONATULUI 
UNIVERSITAR DE HANDBAL 
MASCULIN s-a disputat la Ba
cău. Au evoluat : Politehnica Ti
mișoara, Universitatea Timișoara, 
LP.G. Ploiești, Universitatea Ga
lați, Institutul de mine Petroșani,

Politehnica 
Universitate, 
tea Bucureș 
Universitate 
afară de <x 
ința Bacău. 
Timișoara a 
Universitate; 
Nagy », G1 
Mardare L I 
respectiv 1 
Balint 3, OI 
rile 1—4 : fi 
Politehnica 
(Die IAN CU 
nVITATEAl 
rnrvri 
bacau*. h 
gust* din b 
cadrul unora — festivități 
oourilor șl 
oane ale țăJ 
Știința Baci 
rile șl dlpflj 
de către aci

A LUAT
(Urmi

f

POSIBILITÂȚI DE NOI
Șl FRUMOASE SATISFACȚII!

LA 2 IUNIE 1985, 
O NOUĂ TRAGERE 

LOTO 2
(singura din această lună) 
Cu suma de numai 10 lei, 

oricine poate obține :
• AUTOTURISME „DACIA 

1300“
• MARI ClȘTIGURI 

BANI
JUCAȚI DIN TIMP 

MERELE PREFERATE ! 
SÎMBÂTĂ 1 IUNIE este 
ULTIMA Zl DE PARTICI
PARE.

DUMINICA

LOTO-2
participați cu cit mal 

multe bilete!
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că merită 
tului. Scol 
—10. 10) J 
mația : M 
la Vulpe) 
Doina Did 
Elena CuJ 
De la Urd 
dențiat : 
Lucrefia I 
bine : V. |
In ultimul 
Chimia R] 
cele au | 
cu scorul I
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La Mangalia, de vineri pinâ duminică I

TURNEUL FINAL I
AL „CUPEI ROMANIES LA OINĂ
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Oină este din nou In actuali
tate : turneul final al 
lei competiții — care 
șoară de aproape trei 
,Cupa României*, cu din

tradiționa
le desfâ 
decenii — 
numeroase 

asociația»»’ formații sâteștt __ ________
sportive sindicale șl din unltăp 
militare. Sportul nostru naționa! 
devine din ce în ce mal răspân
dit și aceasta datorită pasiunii 
unor foști jucători, devenlțl ulte
rior instructori și antrenori.

La fazele pe asociații și la cele 
teritoriale s-a înregistrat. ta 
acest an. o participare sensibil 
Îmbunătățită, pentru turneul fi
nal — ce va ti dta nou găzduit 
de același primitor oraș de pe 
litoralul Mării Negre. Man ga' .a 
— calificîndu-se zece formații. 
Ca o noutate consemnăm intrarea 
ta rindul finalistelor a unei echi
pe debutante : Recolta din comu
na Crasna (jud. Goej) ta timp 
ce Vulturul Dej (Cluj) este per.- 
tru a doua oară prezentă tatr-o 
finală a „Cupei României".

Intr-o convorbire cu L Pocitan, 
președinte al Consiliului orășe
nesc Mangalia pentru educație

fizică și sport, acesta ne-a spus: 
„De vreo ÎS—2» de ani, de etnd 
finala „Cupei României" are loc 
la Mangalia, pot «pune e* am 
devenit și ea un... specialist. Cu
nosc echipele, a «tiu pe mulți 
jucători. La fiecare «Crșit de mai 
ti Început de iuaie olna tine treaz interesul iubitorilor de 
•port din orașul nostru, precum 
ti al oaspeților real ți să-și petreacă 
aid concediul de odihnă, tn ce 
ne privește, am asigurai competi
ției toate condițiile de desfășu
rare".

Iată cele 16 echipe cane s-au 
na ii ficat pentru turneul final, șl 
care se vor “----- — — —
.23 August" 

vineri ptnă 
Baia Mare 
Nouă Olteni 
Crasn.A. Dinamo ___ , ____
cotta Apoldu de Sus (Sibiu)’. La
minorul Roman (Neamț), Avin- 
tul Frasin (Suceava), Metalul 
Ttrgoviște si Energia Rimnicelu 
(Buzău).

Întrece pe stadionul 
din Mangalia, de 

duminică : Tractorul 
Vulturul Dej, Viață 
(Teleorman). Recolta 

București, Re-

Ion GAVRILESCU

„INTERNAȚIONALELE" DE ATLETISM
(Urmare din pag l)

tunci ea va trebui nu doar 
să-și confirme acest salt spec
taculos ci și să-și întreacă re
zultatele actuale. Prilejul cel 
mai bun îl oferă jubileul „in
ternaționalelor* (sîmbâtă. la 
ora 18,55) cind se va întrece 
cu fruntașele aruncării discu
lui din tara noastră : Florența 
Crăciunescu, Simona Andrușcă, 
Daniela Costian, Mariana Io- 
nescu-Lengyel.

Dar astfel de capete de afiș, 
precum este aruncarea discu
lui. vor fi mai multe la aceas
tă a XXX-a ediție jubiliară a 
campionatelor internaționale ale 
României, pe stadionul „23 
August". Fără o anume ordine, 
așteptăm cu mult interes cîte- 
va confruntări de virf ale spor
tivilor noștri : Crislieana Co
jocarii și Nicoleta Vornicu la 
400 mg. Doina Melinte cu mai 
tinerele ei adversare la 800 m. 
Mitică Junghiatu și Ella Ko
vacs (marea revelație a ulti
mului sezon de sală, ea fiind 
campioana europeană de la A- 
tena) ; foarte tînăra săritoare 
in înălțime Alina Astafei in

dispută cu atletele consacrate 
NicHlina Vasiie și Gabriela 
Mihalcea etc.

Pe de altă parte, n-ar fi 
excluse citeva recorduri : Nicu 
Roată la suliță, adică peste cei 
85,86 m ai propriei perfor
manțe record din 1984. Sorin 
Tirichită Ia greutate (recent el 
a obținut 19,16 m). Ion Zam- 
firache în sensibil progres la 
disc (recordul de 68,12 m îi 
aparține lui Iosif Nagy — 
1983). Sorin Matei la înălțime 
(2,34 m din 1984) ș.a.

HANDBAL
rsita- 
ireștl,

In

locu- 
Lți - 9—25, 
FES- 
A E- 
(NȚA
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— in 
►rtlve 
. tri- 
.mpl- 
îdbal 
lcou- 
oare, 
Mw

de campioană a „Daciadei" de 
performanță — ediția 1935. A fost 
un nou prilej pentru iubitorii 
handbalului de a-șl manifesta 
simpatia față de echipa îndră
gită • S-A ÎNCHEIAT TURNEUL 
DE CALIFICARE ÎN DIVIZIA 
,,B“. Iată echipele promovate. 
MASCULIN : Moldosin Vaslui, 
C.S.M. Reșița, Comerțul Sinni- 
colau Mare șl Armătura Cluj-Na
poca. FEMININ : Oțelul Gatați, 
Mecanică Fină București. Nitra- 
monia Făgăraș șl Metalica Oradea 
• ÎN VEDEREA NOULUI SE
ZON COMPETIȚIONAL INTER
NAȚIONAL DE HANDBAL FE
MININ (prima participare a re
prezentativei țării noastre va fi 
la turneul de la Varna, ta perioa
da 25—30 iunie), biroul FA. Hand
bal a aprobat conducerea tehnică 
a lotului : Eugen Bartha — an
trenor principal, I.ucixn Albu 
(de la C-S.M, Sibiu) — antrenOT 
secund.

• Cu prilejul „intemaționa- 
lelor“ se va desfășura si ediția

Aur și bronz la Lat Angeles, 
„.adică Doina Melinte și Fița 

Lovin

jubiliară, a 40-a. a „Circuitu
lui de marș PTT”, pe traseul 
din str. Maior Coravu (primul 
start 1a ora 8.30. 
de atletism). Slnt
curenții din
R D.G., Polonia, 
evident România.

din fata sălii 
anunțați con- 
Cehoslovada, 
Ungaria p

• Federația de atletism a 
botărit ea la Întrecerile ediției 
jubiliare a campionatelor in
ternaționale studenții si elevii 
să albe intrare liberă.

PIOhJATUL FEMIMM DE VOIE!

pînă 
dind 
ona-

14, 
for- 
irie- 
»cșu, 
iron, 
igiu. 
evi-

itrat 
aru.

Cu aceasta, Dinamo București 
cucerește cel de-ai 11-lea titlu 
consecutiv de campioană, a- 
vînd de fiecare dată la timo
nă pe antrenoarea Doina Ivă- 
nescu, și al 20-lea pentru clu
bul bucureștean. de-a lungul 
anilor, ceea ce probează din 
plin interesul manifestat pen
tru această disciplină. Perfor
manța din acest an a fost ob
ținută cu lotul: Georgeta Lun- 
gu-Ene, Mariana Ionescu, Oti- 
lia Szenkovici. Victoria Nicu- 
lescu. Corina Moraru, 
Moroșan, Irina Velicu, 
lena Marin, Dana Coșoveanu, 
Victoria Banciu, Mirela Pavel. 
După decernarea tricourilor

de campioane, o frumoasă fes
tivitate prilejuită de retrage
rea din sportul de perfor
manță a Marianei Ionescu (36 
de ani. de 30 ani membră a 
clubului, maestră • sportului), 
„Argintul* campionatului a re
venit formației, merituoase, 
care a fost la un moment dat 
foarte aproape de detronarea 
liderei. QS.D. I.M.N. Galați — 
antrenor Traian Vilsan, iar 
„bronzul*. formației Farul 
C.S.Ș. Constanța — antrenor 
Octavian Dimofte.

Doina 
Mari-

1.
2.
2.
4.
s.
6.

CLASAMENT FINAL
26
21
17
11
10

6

Dinamo 
C.S.U.
Farul 
Universitatea 
Chimia 
știința

30
30

30
30
30

I 79:31
9 71:40 

13 00:56
19 57:68
20 40:67 
24 34:79

55
51
47
41
40
30

LIDERELE EȘALONULUI SECUND VICTORII

:t an
ișor, 
12).

SIBIU, 30 (prin telefon). Ultima 
etapă a turneului final al pluto
nului secund (locurile 7—12) s-a 
desfășurat tn ooncpțiUe absenței 
oricărei mize, toate conturile fi
ind rezolvate La începutul etapei 
precedente : C-S.M. Libertatea Si
biu si Flacăra roșie București 
urcînd în rîndul elitei divizionare 
b.A“. iar Chimpex Constanța șl

C.S.Ș. Explormin Caransebeș re
trogradând în ,B‘.

Totuși fi t» aceste condiții, e- 
chipa cea mal In formă, mal o- 
mogenă șl mai tehnică, Flacăra 
roșie, a confirmat excelenta im
presie lăsată pe parcursul între
gului turneu surclastad pe Rapid 
In numai M de minute : 2—0
(4, 4. 4) fără * fi nevoie aă
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Săptămlna viitoare. 4-6 iunie

„ZONELE"
CAMPIONATULUI

REPUBLICAN
DE JUNIORI I
SăpiAmina viitoare. In zilele de 

4. 5 șl ( iunie, se vor disputa 
meciurile zonelor turneului final 
al Campionatului republican de 
juniori L cea mal amplă între
cere rezervată schimbului de 
mâine al fotbalului nostru, tată 
componența celor patru grupe :

Cimplna :
Petrolul Ploiești (seria a m-a) 
Ceahlăul Piatra Neamț (I) 
Progresul-Vuloan București (IV)
București :
Sportul studențesc (V)
C.S.Ș. „Aripi" Pitești (VI) 
Dunărea-C.S.U. Galați (U)
Sibiu :
„U- Cluj-Napoca (XI) 
Șoimii LPA. Sibiu (VII) 
Olimpia Satu Mare (X)
Brașov :
F.C.M. Brașov (XII) 
Jiul Petroșani (VIU) 
C.S.Ș. ,.Banatul" Timișoara (IX) 
Semifinalele se vor desfășura 

astfel : la Sibiu (11 iunie) — câș
tigătoarele seriilor de la Bucu
rești și Brașov, iar la Brașov (12 
iunie) — învingătoarele grupelor 
de la Cimplna șl Sibiu. Finalele 
stat programate la București, la 
23 iunie. Echipele (loturi de 16 
jucători) vor putea folosi numai 
jucători născu ți după 1 august 
1966.

CUM (și chid...) II IUBIȚI PE JUNIORI?V

centrul Petrolul, celril de la _____
care l-au crescut pe Nuță. 

Frumos ----  r 2 _
pe acești tineri jucători, dar. 
iată, chiar dacă cei mal mulți 
evoluează acum la Luceafărul 
le urmăresc evoluția. Asta în
seamnă pasiune pentru mun
ca cu copil, pentru viitorul 
fotbalului. Mal mult, am vă
zut la un meci de juniori șl 
eițlva arbitri din Ploiești și 
București. în frunte cu arbi

trul internațional 
Dan Petrescu.

Din păcate, nu
mărul celor pre- 
zenți a fost prea 
mic

celor

gest. l-au crescut

Luni a fost o zi splendidă 
pentru fotbal. Sub razele stră
lucitoare ale soarelui, ta fru
mosul decor natural ta care 
se află, cochetul stadion din 
Plopenl a fost o gazdă exce
lentă pentru echipele de ju
niori ale României și Uniunii 
Sovietice, care aveau să se 
ta t Unească tatr-o disputată 
partidă din preliminariile C.E 
ta tribune insă n-au mal fost 
15 000 de spectatori, cum fu
seseră doar cu pu
țin timp ta urmă, 
la meciul de Divi
zia „B", dintre e- 
chlpa locală și 
Dunărea C.S.U. Ga
lați. De data aceasta, pe sta
dion au venit aproximativ 
3 000 de spectatori.

Au venit Insă 2 000 de iubi
tori al fotbalului, CARE IU
BESC CU ADEVARAT FOT
BALUL ȘI PE CEI MAI TI
NERI REPREZENTANȚI AJ 
CULORILOR TARII, JUNIO
RII, viitorul fotbalului nostru. 
Iată de ce ne-am bucurai 
atad am văzut ta tribune pro
fesori de educație fizică, an
trenori tineri, dar șl uni! cu 
tâmplele Încărunțite, care s-au 
dedicat ani șl ani creșterii de 
jucători. I-am văzut pe pro
fesorii de la Electroaparataj 
din București și pe câțiva 
prieteni de-al lor, pe antreno
rii centrului de copil șl ju- 
niorl de la Universitatea Cra
iova, ta frunte cu Nicolae 
Zamfir, venit să-și vadă foș
tii (șl viitorii) elevi, pe Ba
dea, Zamfir și Popescu, (tatăl 
lui Badea a venit de la Cra
iova să-oi vadă băiatul ju- 
ctad). I-am reîntâlnit pe an
trenorii pHeștenl, pe Ianov- 
schl. tată și fiu, pe antren o-

față de nu- 
care lucrează 

juniorii in ju- 
și ta județele 

ne-a mai sur- 
antrenerilor de 

______ echipelor de 
_____ „A* și de „B“. deși 
sînt atitea care nu se află la 
distanță mare de Ploiești. Lip
sa lor e eu atit mal de neîn
țeles dacă ne gindim că toți 
cel de Ia Divizia „A" se aflau 
ta pauză de campionat șl ta
tr-o zi de luni, ctad toți cei 
ce activează ta fotbal au zi 
liberă. Sau tocmai de aceea 
n-au venit la Plopenl. Păcat, 
era un bun prilej de a vedea 
o serie de jucători care nu 
peste multă vreme vor păși 
pragul senioratului. Dar pa
siunea unor antrenori pentru 
fotbal și pentru tinerii jucă
tori e demonstrată doar a- 
tunci cind au nevoie urgentă 
să... completeze un gol ta e- 
chipa lor șl aleargă cu sufle
tul la gură după un transfer 
salvator.

mărul 
cu copiii și 
dețul Prahova 
învecinate. Și 
prins și lipsa 
ta majoritatea 
Divizia

Constantin ALEXE

Priviri spre eșalonul secund

SĂ SCOATEM U.T.A. DIN „SALA AMINTIRILOR <«•
De la distanță, totul pare să 

fi rămas la fel. Tumul 
mare, cu inițialele „U.T.A. 
se ridică ta spatele 
nulul, este așa cum 
știm, firește M tocul 
este și stadionul, cu aceleași 
vestiare cunoscute și de 
cchovschl, Băcuț, Mereea, 
mati, Dumitrescu ni, ca să nu
mim doar câțiva dintre fotbaliș
tii din prima generație a clubu
lui, cu micul teren de zgură dta 
spate, unde Farmati — acum la 
pensie — creștea mddl fotbaliști 
dintre care unii au și îmbrăcat 
tricoul alb-roșu al „F.C.M. 
U.T.A.*.

Totul pare să fi rămas la fel. 
La poarta principală, tabla de 
marmură fixată ta soclul peretu- 
lul ta amintirea calificării obți
nute ta dauna hi! Feyenoord Rot
terdam. campdona campioanelor 
din Europa șl dta tame, elimi
nată aid, pe acest stadion din 
orașul de pe Mureș, cu un dece
niu șl jumătate ta urmă, readuce 

Ita memorie Isprăvile, băieților 
lud Dumitrescu m (acum, spec
tator ta tribună), Domlde, Lere- 
ter, Gomea, Axente, Broșovschi 
sau Blrău, oei care făcuseră din 
Arad capitala fotbalului româ
nesc. Stadionul mal respiră par
fumul marilor meciuri. Parcă au
zim șl acum vuietul tribunelor 
Înțesate, fremătind alături de e- 
ehipa favorită.

Era (și este) o mândrie pentru 
tm arădean ea fiul său să învețe 
fotbal la U.TA., unde se aflau 
Csl ae mai află) descMi cu renu
me. Această școală de fotbal" 
lșl avea (șl lșl are) legCe ei. ta
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acela, 
care 

stadio- 
S 

lui 
mid 
Pet- 
F»r-

uzeze de întreaga sa capacitate 
de joc. Antrenorii 8. Chiri ța șl 
C. stan n-au fost nevatți să soli
cite vreun „time-out" sau să o- 
pereae schimbări ta sextetul : 
viorica Nleuleseu, Corina Oltea
na, Luda Bttz, Daniela taeob, 
Nicultaa Bujor, Nicoleta Stanciu.

Disputa retrogradatelor dintre 
Chimpex Constanța și C.S.Ș. Ex- 
piormta a dat câștig de cauză 
echipei cu mai multă experiență 
— Chimpex — Învingătoare cu 
2—0 (6, 13, 7). învinsele, lipsite 
de principala lor trăgătoare, Flo- 
rica Tănăsie, au avut o presta
ție mai bună doar ta setul al 
doilea. Lidera grupei, C-S.M. Li
bertatea Sibiu ta sextetul : Anca 
Beșta, Anca ștefan, Doina Bls- 
chin, Mirela Popoviciu, Carmen 

Mărginean u a 
fața 
vic- 
Cal-

Bobe, Daniela ________
ținut să Încheie turneul ta 
propriilor suporteri prtatr-o 
torte clară : 3—0 (7, 8, 7) cu 
culatorul București.

Au arbitrat bine brigăzile . 
Pitaru — V. Valentin, E. Mendel 
— E. Govoreanu, D. Dobrescu — 

Farmuș.
CLASAMENT FINAL

: C.

R.

7.
S.
9. 

10. 
M. 
12.

Iile IONESCU, coresp.

CU5 Jk4. Libert. 30 25 5 81:24 55
FI. roșie 30 25 5 77:29 55
Calculatorul 30 18 12 62:50 48
Rapid 30 9 21 46:09 39
Chimpex 30 8 22 39:73 38
CJS.Ș. Expîor. 30 5 25 24:83 35

oare fair-play-uj se predă de la 
primele ore.

Anul acesta, U.TA. împlinește 
patru decenii de viață. Sute $1 
sute de jucători au Îmbrăcat tri
coul alb-roșu, echipa Uzinelor 
textile din Arad a susținut nenu
mărate meciuri, • adus ta oraș 
de cinci ori titlul de campioană 
a tării, de două oii Cupa Româ
niei. a dat reprezentativei națio
nale zeci de jucători șl, la un 
moment dat, a făcut din Arad un 
oraș trecut, an de an, pe harta 
cupelor europene.

Da, totul pare să fi rămas la 
fel. Chiar șl locomotiva aceea 
care ta zilele de meci lșl făcea 
de lucru pe liniile ferate paralele 
cu stadionul, manevrează și a- 
cum, asemenea „suratei" ei din 
Giuleștâ. lansînd țlgnale spre 
Înaltul cerului.

Dar pe gazonul la fel de bine 
Întreținut ea Întotdeauna, gazon 
cunoscut și de 
ori KindvaU, Gealei și 
Jacinto șl Chivers, Jennings 
Wendt, de unde atâtea echipe 
plecat învinse, F.C.M. U.T.A. 
azi joacă cu C.S.M. Reșița, 
meci care nu Cu mulți ani 
urmă era de „A". Acum — 
„B“. Nu se poate spune Insă 
partida nu este disputată, 
este frumoasă. Dantelăriilor 
șlțendior, arădenii le răspund 
un joc calm, organizat, liniștit. 
Poate prea liniștit. „Marea ma
joritate a jucătorilor noștri au 
fost crescuți ta cadrul clubului*, 
ne spune Gh. Vaczi n, jucătorul 
de ieri, cel care ta 1981, la me
dul U.TA. — Steagul roșu Bra
șov. a înscris golul nr. 25 MO al 
campionatului, unul dintre vice
președinții de azi al clubului. Ca 
de pildă portarul Lovaș (23 ani), 
mal de mult cunoscut ; toată li
nia de fundați : Bubela (25), Bodl 
(27), Lnkacs (If), Terek (19) ; 
«Botre mijlocași : Csordas (22), șl 
Labu (17), ca șt toți cei trei a- 
tacanțl : Cura (30 ani, căpitanul 
eehâpel). Târlea (30) șl Cameniță

Van Hanegem 
Torres, 

ori 
au 
de 

Un 
tn 
de 
că 
nu 
re- 
cu

(23). Dintre rezerve, șt. Naghi, 
Keregi și Tucudein au 17 ani 
fiecare șl poartă tot „marea 
U.T.A.". Doar trei jucători pro
vin de Ia alte echipe : Erdely 
(21 ani) — Olimpia Satu Mare, 
Vînătoru (24 ani) — Gloria Re
șița și portarul Korek (26 ani) 
— Politehnica Timișoara. Așadar, 
cu unele excepții, un lot tânăr, 
puțin rodat, spre care se Îndreap
tă multe speranțe, pregătit de 
antrenorii Alexandru Dan (cel 
care, apropiindu-se de anii de 
pensie, lasă pe gazonul stadionu
lui arădean aproape două dece
nii și jumătate tn slujba crește
rii tinerilor jucători) șl Victor 
Comisar,

Meciul s-a încheiat. U.T.A. a 
Învins cu 2—2. Greu. Echipa este 
destul de lentă. Se vede că nu ii 
priește soarele - matin celor-". 
„Da, dorim să jucăm «după-a- 
miaza», făcînd din nou pasul 
spre Divizia -A»“, ne spune pre
ședintele de onoare al clubului, 
ling. Ion Băbău. Și continuă : 
„Din păcate, generația jucătorilor 
de azi nu se ridică la valoarea 
aceleia care a făcut faima clu
bului. Trebuie să ne restructurăm 
activitatea, să reconstruim echi
pa, să ne preocupăm și mai mult 
de creșterea tinerilor jucători. 
Altă soluție nu vedem. Șl tre
buie să umplem din nou tribu
nele. E condiția sine qua non ca 
să reușim*.

Din fotografii ne zimbesc ju
cătorii care au adus la Arad a- 
mintitele trofee. Peste tot, in 
„sala amintirilor", fanioane de la 
echipele cu care U.TA. s-a În
trecut de-a lungul anilor. O filă 
importantă din istoria fotbalului 
nostru tinde să se Îngălbenească. 
F.C.M. U.T.A.. in pragul celui 
de-al cincilea deceniu de activi
tate, are nevoie de sprijin real 
pentru a redeveni ceea ce tradi
ția o impune.

Mircea TUDORAN

ANTRENOR, CAPUL RĂUTĂȚILOR!
In calitatea pe care o au, 
dată cu procesul de instruireo

fotbalistică, evident, antrenorii 
trebuie să ducă o intensă 
muncă educativă cu fotbaliștii 
de care se ocupă. Iar în ca
zurile cînd aceștia „uită" e- 
ventualele sfaturi bune pe care 
le-au primit înainte de meci, 
este rolul antrenorilor Șă in
tervină pentru 
de indisciplină.

Iată, însă, că, 
pia Slobozia — 
rași, antrenorul 
Florin 
că nu și-a făcut datoria 
ducător, liniștind spiritele atit 
Hi teren, cit și în tribune, ci, 
dimpotrivă, el a fost factorul 
numărul 1 al incidentelor pe
trecute la acest meci, cărora 
de fapt el le-a dat tonul. Florin

oprirea actelor

la jocul 
Dunărea 
echipei 

Martinescu, nu

Olim- 
Călă- 

gazdă, 
numai 
de e-

Martinescu s-a repezit la ar
bitru și. nici mai mult, nici 
mai puțin, l-a apucat de gît! 
Și dacă antrenorul principal a 
făcut acest lucru, nu e de mi
rare că unii spectatori și oa
meni de ordine n-au stat nici 
ei cuminți.

Comisia de disciplină, anali- 
zînd cele petrecute la întâlni
rea dintre Olimpia Slobozia si 
Dunărea Călărași, a decis RIDI
CAREA DREPTULUI DE OR
GANIZARE PE TEREN PRO
PRIU PE DOUĂ ETAPE' for
mației din Slobozia. In același 
timp, cazul antrenorului Mar
tinescu a fost înaintat Cole
giului central al 
care, desigur, îl 
— după „merite* 
așa-zis „pedagog".

antrenorilor, 
va sancționa
— pe acest
(J.B.)



ACTUALITATEA ÎN CICLISMCampionatele europene de box

NICI UN PUGILIST ROMAN
ÎN SEMIFINALE!

X

Pregătire necorespunzătoare = evoluții slabe
BUDAPESTA, 30 (prin tele

fon). întrecerile Campionatelor 
europene de box au ajuns în 
faza semifinalelor. Cei 48 de 
sportivi rămași în competiție 
sint acum în posesia medaliilor 
de bronz, avînd posibilitatea de 
a le schimba vineri, în cadrul 
semifinalelor, în medalii de ar
gint, iar apoi duminică în tit
luri de campioni ai conti
nentului.

Din păcate la finalul acestei 
prestigioase întreceri pugilisti
ce nu va participa nici un 
sportiv român I Galele de 
miercuri și joi, în care au evo
luat 9 dintre boxerii noștri, au 
însemnat un adevărat fiasco 
pentru delegația țării noastre. 
După ce miercuri, Maricescu, 
Bornescu, Preda și Răcaru au 
pierdut în serie cu decizii de 
0—5 (! !), ca urmare a unor 
evoluții slabe, sub așteptări, 
joi a continuat seria „ghinioa- 
nelor" (a se citi seria compor
tărilor submediocre).

Beneficiind de o tragere la 
sorți favorabilă, care i-ar fi 
permis accesul chiar la titlul 
categoriei muscă, Constantin 
Tițoiu, care a evoluat în gala 
de joi, a dezamăgit din nou, 
pierzînd cu o decizie de 0—5 în 
fața tînărului italian Andrea 
Mannai. După o primă repriză 
In care acumulase un ușor a- 
vantaj, Tițoiu a cedat complet 
inițiativa, iar în rundul 3 a fost 
numărat șl a mai primit și un 
avertisment pentru box 
los cu capul în aceste 
ții, victoria italianului 
categorică.

A urcat apoi în ring 
ușorul" Dorel . Siănciulescu. 
Speram că pentru el partida cu 
finlandezul Jose Tuominen nu 
va fi 
Timp 
fost 
nînd 
nului 
Iul reprizei 
parte a _ ___
finlandezului, mai proaspăt și 
mal hotărît, care II mal aduce 
pe Stănciulescu în două k.d.- 
uri, complet epuizat și debuso-

pericu- 
condi- 
a fost

„semi-

o problemă. Dar a fost, 
de două reprize lupta a 
echilibrată, balanța încli- 
ușor În avantajul româ- 
deșl a fost k.d. în fina- 

secunde. Ultima 
meciului a aparținut

SUCCESE INTERNAȚIONALE
ALE CANOISTILOR SI CAIACISTILOR

> ’ 7

lat. Tuominen a ciștigat la 
puncte cu decizie de 4—1.

Nici „ușorul" Dragomlr Iile 
nu a putut promova în semifi
nale. După două runduri in 
care k.o.-ul a plutit deasupra 
ringului, Ilie și adversarul său 
Mirko Puzovid (Iugoslavia) au 
riscat totul In ultimele trei 
minute de luptă. Din nefericire 
românul nu a mai avut resur
se fizice și Puzoviei a adunat 
punctele necesare victoriei, 
care i-a revenit cu 4—1.

Să vezi șl să nu crezi I Ma
rea noastră speranță, „semimij- 
lociul" Rudei Obreja, învins de 
Joni Nyman (Finlanda). Meda
liat cu bronz la Los Angeles, 
Nyman și-a onorat cartea de 
vizită, luptînd cu o ambiție 
deosebită, dar atadnd șl nere
gulamentar cu capul Înainte, 
motiv pentru care a primit un 
avertisment In repriza a 3-a, 
dar tot atunci a fost avertizat 
și Obreja pentru țineri repeta
te (lipsă a pregătirii fizice). 
Românul, avantajat de alonjă, 
nu a punctat cu claritate dar 
merita, totuși, după părerea 
noastră decizia, care a fost a- 
cordată finlandezului cu 3—2 I

Ultima speranță, Dănuț Lugi- 
gan (mijlocie mică), a cedat și 
el cu 0—5 in fața pugilistului 
Michael Timm (R.D.G.). Astfel, 
nici un boxer român nu a 
intrat în semifinalele actualei 
ediții a Campionatelor europe
ne ca urmare a unei pregătiri 
necorespunzătoare, a unei se
lecții făcute prea tîrziu și a 
tolerării unor abateri, care au 
dus, după cum se vede, la re
zultatele

M ADD ALONI. Cum era de 
așteptat, etapa a 12-a a Turului 
Italiei (contratimp individual 
pe 38 km, de la Capua la Mad- 
daloni) a produs serioase mo
dificări în clasamentul general, 
Francezul Bernard Hinault a 
ciștigat etapa în 46:30 (medie 
orară de 49,032 km !) întrecin- 
du-i pe Francesco Moser 47:23, 
Greg Lemond 47:28, Tomi Prim 
47:30. Acest succes coroborat 
și cu faptul că liderul Turului. 
Roberto Visentini, n-a reușit 
decît 48:12, i-a adus lui Hinault 
„tricoul roz" cu 60.17:10. El este 
urmat de Visentini la 
Moser la 2:01, Lemond 
Prim la 3:53 etc.

1:14, 
2:39.

treiaFIRMINY. Cea de a 
etapă a „Criteriului Dauphine" 
a revenit /columbianului Jara
millo (170 km în 3.38:44 ; me
die orară de 46,632 km). Lide
rul cursei este danezul Kim 
Andersen 7.51:30.

LILLEHAMMER. Ciclista 
franceză Jeannie Longo con
duce, după patru etape. în tu
rul Norvegiei cu 6.51:32 fiind 
urmată la 21 s de vest-ger- 
manca Sandra Schumacher și 
sovietica Nadejda Kibardina.

Parjicipînd la două regate 
prestigioase, cele de la Szeged 
și Belgrad, canoistii șl caia- 
ciștii din loturile noastre re
prezentative au înregistrat re
zultate foarte bune, probe ale 
unei judicioase pregătiri, acum, 
la mijlocul sezonului compe- 
tițional intern și international.

La Szeged, unde s-au pre
zentat sportivi din 13 țări, 
Aurel Macarencu a ciștigat 
proba de canoe simplu — 500 
m. Succesul lui are un plus 
de semnificație, dacă avem în 
vedere că Macarencu a învins 
pe Ianos Sarusi (Ungaria), 
campion mondial la 1000 m. 
Reprezentanții noștri Fiodor 
Gurei și Toma Simionov sl-au 
adjudecat primele locuri, în- 
vingînd echipaje aflate In pri
mul eșalon valoric pe plan

mondial : Schirner — Eicke 
(R.D.G.), foști campioni euro
peni la juniori, si Sarusi — 
Vaskuti (Ungaria). La fete, ju
nioara Genoveva Marinache a 
ocupat locul 6 la caiac 500 m. 
în compania celor mal In for
mă senioare. în acest sezon.

La regata Belgrad, un ade
vărat campionat balcanic, spor
tivii români au obtinut două 
locuri 1, zece locuri 2 și trei 
locuri 3. S-au evidențiat du
blul de fete (Constanta Eșanu 
— Culina Pop), cîștigător la 
caiac 500 m. si caiacul de 4 
(Constanța Eșanu — Mariana 
Nitu — Gabriela Popovici — 
Angela Uleșan), cîștigător la 
500 m. în clasamentul pe na
țiuni. echipa României a ocu
pat locul secund, după cea a 
Iugoslaviei.

C. M. DE POPICE (juniori)
(Urmare din pag. 1)

4. Iugoslavia 1814 p, 5. Iugosla
via 1801 p, 6. R.F. Germania 
1795 p... 12. România (M. Sin- 
culici 888 — L Fekete 863) — 
1751.... 22. România (C. Frigea

- 1622.
(Erika
Hud- 

886, 3. 
Româ- 
460 — 
Ceho-

Înregistrate.

REZULTATE : musci: 
(Irlanda) b.p. Arola 

" : Ku- 
Calde- 

ușoară : Bacskal 
Junger (R.F.G.); 
Vasflievid (Iu- 

ab. 3 Kuenzler

„INTERNAȚIONALELE- DE MARATON ALE POLONIEI

ALTE
Casey
(Finlanda) ; semiușoară 
prenski (Bulgaria) b.p. 
rella (Italia) ; 
(Ungaria) b.p. 
semimljlocie : 
goslavia) b.
(R.F.G.) ; mijlocie mică : Hra- 
nek (Ungaria) b.p. Sindemark 
(Suedia).

Petre HENȚ

era un .

I

O IMPRESIONANTA BAZA DE MASA

Potrivit relatărilor
ziarului „Soviețski
Sport", tn Uniunea So
vietică există, la aceas
tă oră, 4 100 000 de glm- 
naști legitimați. Aceș
tia stat pregătiți de 
5363 antrenori, cu dife
rite categorii de ctaslfl-

care, în cadrul a 75 
școli speciale 
gimnastică. _ 
asemenea, 
gimnastică _____
tatea școlilor sportive, ... zecl jp.

pe Întreg 
U.R.S.S.

de 
pentru 

Există, de 
secții de 
In majori-

LA 59

In zeci șl 
calități de 
teritoriul

DE ANI...

prăjina, in

Campionatele internaționale 
de maraton ale Poloniei au 
aniversat recent cea de a 
20-a ediție. La Întrecerile care 
au avut loc la Debno au luat 
parte alergători din mai mul
te țări europene, 
mentul echipelor 
1. Polonia 3 o. 2. 
p, 3. URSS 32 p.
101 p. 5. RDG 106 p. etc. Cursa 
a fost cîștigată de Ryszard 
Mlsiewicx (Polonia) 2.1426. ur
mat de compatriot!! săi Wil-

Iată clasa- 
'masculine : 
România 19 
4. Norvegia

czewski 2.15:53 și Skarzynski 
2.16.-04. Concurențli români au 
Încheiat cursa pe următoarele 
locuri : 8. Alex. Chiran 2.18 20, 
11. Gh. Sandu 2.1926, 46. Au
rel Toader 2.33:16, 53. Gabriel 
Brănișteanu 2.37 23. 92. clasați. 
La femei : L Renata Walden- 
ziak 2.3927, 2. Malgorzata Bal- 
buza 2.42:12, 3. Ew» Wrzosek 
(toate Polonia) 2.42:52, 4. Hana 
Horakow» (Cehoslovacia)
2.45:33, S. Adriana Andreeseu 
(România) 2.46.21 etc.

837 — I. Florian 785) - 
FETE : 1. Ungaria 889 p 
Kovacs 467 — Erzsebet 
nokt 422), 2. Iugoslavia 
R.F. Germania 870 p, 4. 
nia 869 p (Ibolya Mathe 
Mariana Borta 409), 5.
slovacia 867 p, 6. Polonia 863 
p... 8. România (Lenuta Cîm- 
pian 423 — Aurica Bota 419) 
— 842... 20. România (Maria 
Dragoș 415 — Margareta A- 
braham 376) — 791.

Pentru disputele individu
ale s-au calificat opt sportivi 
români: Marian Andrei —care 
ocupă locul I pe lista de con
curs a băieților, cu 1885 p (952 
la întrecerile pe echipe și 933 
la perechi), Marton Farkas. 
Iuliu Fekete și Marcel Sincu- 
lici, respectiv, Ibolya Mathe — 
pe locul secund dintre cele 
20 de finaliste, cu 916 p (con
duce cehoslovaca Uerova cu 
927 p), Mariana Borta, Lenuta 
Cîmpian și Aurica Bota.

JUVENTUS TORINO PENTRU 
PRIMA OARA ÎNVINGĂTOARE 

IN „C.C.E."
Finala „Cupei campionilor eu

ropeni* desfășurată miercuri sea
ra, la Bruxelles, între Juventus 
Torino șl F.C. Liverpool (deți
nătoarea trofeului), s-a încheiat 
cu victoria echipei italiene, cu 
X—0 (0—0), care a ciștigat astfel, 
pentru prima oară, competiția.

Meciul a Început cu o Intlrziera 
de aproape o oră șl jumătate.

PRODUCJII RECORD DE MATERIALE 
PENTRU SPORTURILE IERNII 
date referl- 

la materialele 
ale competlțil-

Campion olimpic la săritura cu prăjina, in 
edițiile de la Helsinki (4,55 m) și Melbourne 
(4,56 m) Robert „Bob* Richards a împlinit, nu 
de mult, 59 de ani. La această vîrstă, cei mal 
mulți sportivi trăiesc doar din amintiri. Richards 
insă n-a renunțat la sport și chiar în ziua ani
versării sale a fost prezent la „groapa" de să
ritură ou prăjina. Și-a făcut încălzirea, ca altă
dată, și-a scos treningul și șl-a luat vechea-1 
prietenă de isprăvi sportive, prăjina de bambus, 
căci în perioada sa de glorie abia se trecuse de 
la ,,bambus" la prăjinile din metal. El bine, la 
59 de ani. Bob Richards a sărit S,76 m ! O per
formanță care ni se pare excepțională.

In aceeași zl. fiul său Brandon Richards, ou 
o prăjină „modernă" a realizat cu rezultatul de 
5.34 m un record școlar al Statelor Unite. Un 
iulXm0S ca^ou’ desigur. pentru aniversarea tată-

JOCURILE INSULELOR DIN OCEANUL 
INDIAN

La Curepipe, ta Insu
la Maurițiu. a avut loc 
recent o reuniune a 
Consiliului internațio
nal al Jocurile Insule
lor iln Oceanul Indian. 
Tema principală a reu
niuni! a oonstitult-o

L
 organizarea. tntre 24 
august șl 1 septembrie 
• 985 tn Insula Mauri-

I

I
țiu a unor Jocuri spor
tive. La competiție vor 
ti prezente delegații 
din insulele Seycheles. 
Maldlve
Mauritlu. 
Reunion.
a acestor 
loc tn
Insula Reunion.

Madagascar.
Comore șl 
Prima ediție 

Tocuri a avut 
anul 1979, in

Cîteva 
toare 
sportive__ _____ __
lor de Iarnă, uzina de 
cauciuc din Doine Ves- 
tenlce, din Cehoslova
cia. a furnizat organi
zatorilor grupei „A* a 
C.M. de hochei, de la 
Fraga, peste 20 000 de 
pucuri. Din 1965, a- 
ceastă uzină este prin
cipalul furnizor de 
pucuri pentru marile 
oompetlțll mondiale ale 
hocheiului ta diferite 
colțuri ale lumii. Anul 
trecut, uzina din Doine

SUPERIORITATEA NETA A JUCĂTORILOR 
“ DE TENIS DE MASA CHINEZI

La recentele campionate mondiale de tenis de 
masă de la Goteborg, sportivii din R. P. Chi
neză au avut o evoluție ou totul remarcabilă, 
clștlgind șase din cele șapte titluri puse ta joo. 
Mal mult chiar, la patru probe (simplu fete șl 
băieți, dublu fete șl dublu mixt), toate se- 
milinalistele au fost din R.P. Chineză 1 Dintre ze
cile de partide susținute, sportivii chinezi n-au 
pierdut declt 17, ceea ce este extrem de puțin : 
6 ta Întrecerile individuale la echipe băieți, una 
la simplu fete, 3 ta simplu băieți șl ta dublu 
mixt șl 4 ta dublu băieți. La echipe fete și ta 
dublu fete, nu s-a pierdut nici o partidă I

SCOPUL NU SCUZA - UNEORI - 
MIJLOACELE

Vestenloe a exportat, 
numai tn Canada și 
Statele Unite, peste 
4,5 milioane de pucuri, 

tn sezonul care s-a 
Încheiat, fabricile de 
materiale de schi din 
Austria au produs 3,3 
milioane de schiuri, 1,7 
milioane de legături fl 
I milion de bocanci.

Pe plan mondial, ma
gazinele de specialitate 
au vlndut, tn iarna tre
cută. 5,2 milioane de 
schiuri pentru probe 
alpine șl 2,7 milioane 
de schiuri pentru fond.

I
I
I

I

datorită unor incidente grave pe
trecute Intre suporterii celor două 
echipe.

tn desfășurarea partidei, prima 
acțiune periculoasă • aparținut 
echipei engleze, dar portarul Tac- 
conl a apărat șutul extrem de 
puternic tras de Walsh (mln. 20), 
după care Dalglish a ratat ținta 
(min. 24). Apoi italienii au ata
cat, dar șutul Iul Cabrlnl (de la 
20 m) — prin surprindere — a 
fost apărat de Grobbelaar (mln. 
31). in continuare, fazele a-au 
succedat, de la o poartă la alta, 
fără rezultat. După pauză. Italie
nii au fost mal hotărfți tn atac, 
tn mln. 58, Bonlek a fost faultat 
de Hansen in afara careului de 
li m, - scrie agenția France 
Presse —, dar a căzut In supra
fața de pedeapsă șl arbitrul el
vețian Dalna a dictat penalty In 
favoarea torlnezilor. A executat 
Platini și a Înscris. După goi, 
englezii au forțat egalarea. dar 
italienii s-au apărat bine, tn fi
nal, Bon ini l-a faultat In careu 
pe Whelan, arbitrul Insă „nu a 
văzut nimic I*. Era de fapt un 
penalty clar I tn fața celor 58.000 
de spectatori au evoluat forma
țiile. JUVENTUS : Tacconl — 
Favero, Brio, Sclrea, Cabrlnl — 
Bonlnl, Tardelli, Platini — Brias- 
chi (mln. 85 Prandelli), Rossi 
(mln. 89 Vignola), Boniek. F.C. 
LIVERPOOL : Grobelaar — Neal, 
Lawrenson (min. 4 Gillespie), 
Hansen, Beglin — Nicol, Whelan, 
Wark. Dalglish — Rush, Walsh 
(min. 46 Johnston).

★
BRUXELLES, 30 (Agerpres). — 

tn tribunele stadionului „Heysel* 
din Bruxelles, unde miercuri 
seara s-a desfășurat finala Cu
pei campionilor europeni la fot
bal între echipele Juventus To
rino șl Liverpool, intre susțină
torii celor două formații au avut

loc grave incidente 
soldat cu 41 de morțl șl 140 da 
răniți. După cum relatează a- 
gențlile Reuter șl France Presse, 
un grup de suporteri britanici, 
aflați sub influența alcoolului și 
Înarmați cu bare de fler, s-a nă
pustit asupra susținătorilor echi
pei italiene. Autoritățile belgiene 
au mobilizat importante forțe da 
ordine pentru restabilirea cal
mului.

Evenimentele petrecute pe sta
dionul din capitala belgiană au 
produs o vie indignare în Ma
rea Brltanie, Italia și Belgia, re
levă sursele menționate. Premie
rul britanic, Margaret Thatcher, 
șl-a manifestat „profunda sa 
oroare* față de actele susținăto
rilor echipei Liverpool. Președin
tele Italiei, Alessandro Pertinl, 
șl-a exprimat profunda sa du
rere pentru victimele acestui in
cident Iresponsabil. Guvernul 
belgian a denunțat, la rîndul 
său, „dezlănțuirea incalificabilă* 
a suporterilor britanici.

Uniunea Europeană de Fotbal 
Asociație (UEFA) a cerut deschi
derea unei anchete și a decis să 
întreprindă acțiuni „pentru a 
evita repetarea unei asemenea 
drame".

ALTE REZULTATE
• Ieri, la Tirana, In grupa I a

preliminariilor C.M.: ALBANIA— 
POLONIA 0—1 (0—1). A marcat
Boniek (min. 24).
• Echipa Italiei și-a început

turneul în Mexic jucînd la Pue
bla, cu selecționata 
Meciul s-a terminat la 
1—1 (1—0). Au înscris
(mln. 15) respectiv 
(min. 85 din penalty).
• Meci .restant In campionatul 

R.F.G. : Kaiserslautern — Uerdin- 
gen 6—1 1

MexicultiL 
egalitate: 

Romano 
Galderisi

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Thomas Baker este 

ua boxer de categoria 
super-ușoară care, la 
Pikesville, tn Mary
land, a susținut recent 
un med cu Vincent 
Pettway. Medul n-a 
ajuns insă la limita 
odor 10 reprize, pen
tru rft fusese stabilit, 
deoarece Baker a fost 
descalificat. Motivele 7 
A Împins a ținut » 
lovit după break, a lo-

vit sub jenturâ. a dat 
ou capul, ou coatele, 
intr-un cuvtnt a apelat 
la întreaga „gamă* de 
iregularități care im
pun descalificarea.
Profund afectat, apre
ciind că a fost... ne
dreptățit Baker a de
clarat ziariștilor c „A- 
tunci eînd lupți tn ring 
faci totul ea să clștlgi, 
indiferent de metodele 
pe care le folosești J". 
Oare chiar așa să fie 1

Rubrică realizată de
Romeo V1LARA

I

ATLETISM • Concurs de marș 
la Eplnay sur Seine : 20 km — 
Maurizio Damllano (Italia) 1.25:29; 
50 km — Hartwig Gauder (RDG)
3.52:44.

AUTOMOBILISM • 
premiu al Japoniei". : 
II, desfășurat la Suzuka, 
ciștigat de pilotul nipon 
jlma („Honda-March") ou 
die orară de 173,594 km.

HOCHEI PE GHEATA 
manșa a patra a finalei ____
Stanley* Edmonton Ollers a În
trecut Philadelphia Flyers cu 
5—3 (2—3. 3—0. 1—0).

POLO « Turneul de la Tbilisi : 
România — Ungaria 8—8 (3—1, 
4—3. 0—3, 1—I), URSS — RSS
Gruzină 3—4, Cuba — Suedta 
10—10 • La Varșovia : Polonia
— R. P. Chineză 13—13.

.Marele 
la formula 

a fost 
Naka- 
o me-
• In 

.Cupei

ȘAH • La Hamburg are loo 
meciul (șase partide) intre ma
rii maeștri Robert Hilbner (i:fg) 
șl Gări Kasparov (URSS). Pri
ma partidă a fost cîștlgată de 
Kasparov în 28 de mutări.

TENIS • Turneul de la Ro
land Garros : McEnroe — Fl Se- 
gârceanu 6—2, 6—4, 6—4, Gomez — 
Carlsson 6—2, 6—4, 6—1, Smid — 
Arguello 6—4. 3—6, 6—1.
femei : Evert-Lloyd — B< 
7—5, 6—3, M. Maleeva — De 
6—1, 6—2, Bunge — McNeil
6— 1, Sabatini — Barg 6—0 
Mandllkova — Burgin 2—6,
7— 5.

VOLEI • La San Diego : 
— Cuba 3—0, 3—0, 3—2 •
neu de calificare pentru CE (te
mei) : Turcia — Norvegia 3—1, 
Franța — Belgia 3—0.

SUA
Tur-


