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Finalele ,,Cupei U.T. C.“ h tenis de masă

9

DACIADA @ Notă maximă Lugojului, 
gazda întrecerilor

La Hidrotehnica Milcov MEREU ÎN ÎNTRECERE
IN ARENA SPORTULUI

I

Domeniu de o deosebită im
portanță pentru economia națio
nală, îmbunătățirile funciare 
cunosc o largă răspîndire și în 
județul Vrancea. Migăloasele 
lucrări destinate să asigure un 
rod cit mai bogat mănoaselor 
ținuturi vrîncene sînt coordona
te de o unitate specializată și 
anume întreprinderea de exe
cuție si exploatare a lucrări
lor de îmbunătățiri funciare 
(I.E.E.L.I.F.) din municipiul 
Focșani.

I-am cunoscut îndeaproape 
pe cei care lucrează în acest

în majoritatea 
obiș- 

pe 
v_____     orice
condiții meteorologice. Sînt oa
meni cărora le place munca, 
meseria, așa cum stă bine unor 
muncitori adevărați, unor co
muniști care știu, care înțeleg 
că mai presus de orice este 
datoria de a te achita cu cins
te, cu demnitate de obligațiile 
profesionale. „Numai așa, avînd 
asemenea oameni dăruiți mun
cii, am reușit aproape an de 
an să ne aflăm printre frun
tași pe ramura de producție — 
locul I pe țară în 1984, apoi 
tot pe podium în 1985, unde 
nădăjduim să ne menținem...**,  
ne spunea inginerul Liviu Hu- 
zună, Uin bărbat tinăir, plin de 
entuziasm, veșnic preocupat ca 
toate lucrările „să iasă bine**.  
Și nu este ușor, cînd multe 
lucrări apar, peste plan, cînd 
colectivul crește văzind cu 
ochii — de 5 ori în ultimii ani 
— și, mai ales, cînd, într-o 
întreprindere răspîndită po tot 
teritoriul unui județ pot apărea 
oricînd alte probleme de re
zolvat.

Sigur. într-o unitate socialis
tă cu un asemenea profil, oa-

domeniu. Sînt, 
cazurilor, oameni tineri, 
nuiți cu greul, prezenți 
șantiere „zi-lumină“, în

menii găsesc mai greu și vre
me pentru destindere, pen
tru sport. Dar, găsesc... Ne-am 
convins 
treceri 
masă 
tuziastă 
apropiatei 
ani de la 
Comunist
mai devreme în aer liber, pe 
stadion, pe ,,23 August**  — ne 
mărturisea economistul Mihai 
Șerbu, președintele asociației 
sportive, contabilul-șef al în
treprinderii, dar, a fost cînd

de 
și

văzîndu-i la în- 
șah, tenis de 

volei, într-o en- 
competiție dedicată 
aniversări a 65 de 
înființarea Partidului 
Român. „Am fi ieșit

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag 2—3)

lntr-o ambianță deosebit de 
atrăgătoare (sală inaugurată de 
curînd — „Viitorul", spectatori 
numeroși si entuziaști, concu- 
renți bine pregătiți), municipiul 
Luge] a fost gazda celei de-a 
14-a ediții a finalelor pe țară 
ale „Cupei U.T.C." la tenie de 
masă, competiție desfășurata suo 
însemnele Daciadei. Au luat 
parte campionii județelor și ai 
municipiului București, tineri 
între 14—19 ani si peste 20 de 
ani (din mediul rural), repre
zentanții miilor de iubitori ai 
sportului cu mingea de celu
loid, care și-au început întrece
rea la mijlocul lunii februarie, 
o dată cu etapa pe asociație, 
ajumgînd, prin talent și ambiție, 
în finalele competiției.

Finalele au relevat interesul 
in creștere față de această ra
mură de sport si preocuparea 
pentru a realiza un anumit salt 
de calitate, îndeosebi în jude
țele Timiș, Iași, Constan*  a și 
Caraș-Severin (chiar dacă n-a 
avut sportivi pe podium). Me
ritoriu este și felul cum este 
încurajat tenisul de masă in 
mediul rural al județului Vran
cea, care, iată, la această edi
ție a dat la iveală un campion. 
Sub așteptări, în schimb, s-au 
prezentat unele județe cu tra
diție in acest sport (Buzău,

Cluj, Dolj), după cum este de 
consemnat — tot ca un fapt 
negativ — tendința unor orga
nizatori locali de a trimite la 
finale (și, desigur, nu numai 
aici !) sportivi legitimați, con-

(Continuare în pag. 2-3)

SCRIMEI» ROMANI
PE PLAN^tLt INTERNAȚIONALE

4n ziiel. ce urmează, scrima 
românească va fi. prezentă la 
mari competiții internaționale 
peste hotare. Astfel, începînd de 
joi și pînă duminică inclusiv, 
sabrerii și fioretiștii' din loturile 
reprezentative vor evolua la Var
șovia și, respectiv, Budapesta. în 
vederea acestor concursuri au 
făcut deplasarea sabrerii Marin 
Florea, Dan Costache, Atila Papp, 
Fiorin Păunescu șl Ioan Pop, și 
fioretiștii Livius Buzan, Zsolt 
Eder, Atila File, Romică Molea 
și George Oancea. Iar floretlste- 
le noastre (Georgeta Bcca, Ana 
Georgescu, Claudia Grigorescu, 
Reka Lazăr și Monica Veber) 
concurează, de vineri pînă luni, 
la „Cupa Bielorusiel", de la 
Minsk.

S-a intrat „pe linia dreapta*'  ii semifinalei Cupei Campionilor Europeni ia fotbal

cum a devenit oradea un puternic centru de judo?

STEAUA PREGĂTEȘTE CU TOATĂ 
MANȘA A DOUA A ÎNTRECERII

O Antrenamentele se desfășoară cu intensitate 0 „Roș- 
albaștrii**  sînt hotărîți să-și apere șansa 0 Jucă

torii belgieni vor sosi marți la București

SERIOZITATEA
CU ANDERLECHT

UN CAMPION DE 17 ANI
sănătate. De altfel, este cazul 
să menționăm că. de peste un 

în lotul „roș-albaștrilor" 
s-a mai înregistrat

FACE SPORT DE 12 ANIiiaa

A surprins foarte plăcut com
portarea sportivilor de la T.C.I. 
Oradea la finalele Campionate
lor Naționale de judo ale senio
rilor, desfășurate la Tîrgoviște. 
Elevii antrenorului Florian Ve- 
lici au reușit o performanță re
marcabilă, care face cinste ori
cărui reputat tehnician : trei 
titluri de campioni ai țării (din 
8 posibile) și două locuri 3. 
Cum și la Campionatele Națio
nale de juniori, disputate cu a- 
proape o lună in urmă, la Iași, 

- elevii aceluiași antrenor cuce-

asemenea, trei tri-riseră, de ............. ..
couri de campioni și ocupaseră 
încă alte citeva locuri fruntașe, 
am dorit să cunoaștem „secre
tele" performanțelor sportivilor 
orădeni.

Le-am aflat chiar de la pro
fesorul Velici, cu care am pur
tat o discuție imediat după ce 
Florin Lascău fusese declarat 
campion național de seniori la

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2—3)

Mii ne Raliul Brașovului

Jucătorii de la Steaua se 
află „pe linia dreaptă" a pre
gătirilor pentru manșa a doua, 
decisivă, cu Anderlecht. încă

■Pv' '1 1
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începe sezonul automobilistic 
1986. Primul concurs al anului 
este în cadrul campionatului re
publican de raliuri, de fapt pri
ma din cele șase etape ale sale, 
șl anume : Raliul Brașovului , 
aflat la cea de a 16-a ediție ! De 
la Federația A.C.R. aflăm o se
rie de amănunte referitoare la a- 
ceastă competiție : traseul, pe 
șoselele județului Brașov, va avea 
o lungime de 278 km, concurențli 
avînd de trecut prin 8 probe de 
clasament și 9 controale orare 
(interesantă va îi proba specială 
de viteză de la Terlungeni, pe 
un poligon auto).

La secretariatul întrecerii s-au 
Înscris pînă acum peste 110 echi
paje, multe aparținînd noilor clu
buri de automobilism și karting 
județene (Sibiu, Vaslui, Galați, 
Dolj, Sa tu Mare), celui al Capi
talei ș.a. Intre „concurente**  vor 
fi 8 mașini ARO șl 6 autocamioa
ne de la I.A. Brașov. Plecarea in 
raliu va avea loo vineri 11 apri
lie, ora 13,01 (primul concurent) 
din fața Rectoratului Universității 
Brașov, iar sosirea — In aceeași 
zi și același punct, de la ora 
19,01.

Pițurcă și Bumbescu în careul mare al echipei A.S.A. Tg. Mu
reș. Dovadă a aportului ofensiv 
ținerea atacului (Bumbescu) 
șapte zile, cu aîte cuvinte, și 
va veni ziua „pasului cel 
mare“. Am petrecut cîteva ore 
în mijlocul lor. Erau adunați 
în cabinetul medical. înaintea 
antrenamentului.
cel Georgescu se 
care dintre ei : 
pentru ca totul 
dine. Și toți componenții lotu
lui sînt înitr-o bună stare de

al apărătorilor steliști la sus- 
Foto : Iorgu BĂNICĂ 

accidentare (întindere, ruptură, 
entorsă etc.), exceptând un in
cident de joc (cum a fost plaga

de care a suferit Bălan în 
urma unui duel pentru balon). 
Colaboratorii antrenorilor E- 
merich Jenei și Anghel lordă- 
nescu, mai susamintitul medic 
Marcel Georgescu, preparatorul 
fizic Florentin Marinescu și 
masorul Dumitru Neagu, au 
partea lor (importantă) de con
tribuție în această reușită, care 
a asigurat o perfectă continui
tate prooesului de pregătire.

Programul pentru actul nr. 
2 al disputei cu „violeții" din 
Bruxelles se efectuează precis 
și metodic. Punctualitatea este 
exemplară, iair 
monstrează că fiecare jucător 
își dă seama de importanța 
partidei de la 16 aprilie, de 
perspectivele unei performanțe 
absolute a fotbalului românesc, 
care apar printr-o calificare în 
finala C.C.E. Toată lumea este 
convinsă că Steaua se prezintă 
nu numai cu avantajul terenu
lui, ci și cu acele argumente 
temeinioe furnizate de forța de 
joc, subliniate in mod repetat 
de adversarii campioanei noas
tre. de antrenorul Anderlech- 
tului. Arrie Haan, și inainte 
si după meci, de jucători și 
comentatori belgieni, de multi 
alțl reputat! tehnicieni pre
zenți la partidă.

Am efectuat un mic sondaj 
printre jucători. Ca să stabilim

pregătirea de-

Eftimie IONESCU

(Continuare în ' pag 2—3)

Medicul Mar- 
ocupa de fie- 
mici îngrijiri 
să fie în or-

OPT VICTORII ALE TINERILOR
Înotători români la magdeburg

w

La Magdeburg a avut loc. în 
bazin de dimensiuni olimpice, 
un concurs internațional de 
înot, la care au participat ti
neri sportivi din șase țări. 
Reprezentanții noștri la a- 
ceastă competiție au obținut 
opt victorii și s-au clasat pe 
alte locuri fruntașe.

Dragoș Băcescu a cîștigat 
cursele de 50 m fluture, cu 
29,00 — record băieți 13 ani, 
și 400 m liiber —• 4:19,19, so
sind al doilea la 200 m liber 
— 2:03.35, 200 m mixt —
2:20,36 și ocupînd poziția a 
treia la 100 m liber — 57,99. 
400 m mixt — 4:59,05 și 50 m 
liber — 26,77.

Trei victorii a realizat Ale
xandrina Croitoru, în probele 
de spate disputate : 50 m — 
32,42, 100 m — 1:08 62,
200 m — 2:26.62. Corina Dumi
tru s-a impus la 200 m flu
ture — 2:25,48 șl la 400 m mixt 
— 5:19,80. clasîndu-se a doua la 
800 m liber — 9:37,05 și a treia 
la 100 m fluture — 1:08,92.

Marius Crlșan a . terminat în
vingător la 50 m spate în 30,42 
și a fost al doilea la 100 m 
spate — 1:06,10. iar Florin Nițn 
a ocupat locul secund la 100 
m fluture — 1:03.72 și pozi
ția a treia la 50 m fluture cu 
29,41.
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Elevii liceului din comuna Hotarele (județul Giurgiu), la una dintre întrecerile de cros din 
cadrul etapei de vară a „Daciadei" Foto : Aurel D. NEAGU

PREZENTAREA ADVERSARELOR ECHIPELOR ROMÂNEȘTI i 
IN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

? (In pag. a 4-a)



Sub Daciadei in București a avut loc CLUBUL DE AUTOMOBILISM Șl KARTING B

ZIUA ORIENTĂRII TURISTICE DE PDIMAVARA“J»
IWtrivit calendarului F.R.T.A., 

în anul acesta, ziua de 6 apri
lie a fost declarator ZIUA 
ORIENTĂRII TURISTICE DE 
PRIMĂVARA, dată la care toa
te județele au organizat ample 
acțiuni de masă, pentru popu
larizarea orientării turistice.

în municipiul București, ac
țiunea s-a desfășurat în Pădu
rea Băneasa, unde s-au pre
zentat la start peste 500 de oa
meni al muncii din întreprin
deri și cooperative meșteșukl- 
rești, studenți. elevi și sportivi 
legitimați.

Participarea numeroasă a creat multe probleme organiza
torilor. respectiv Comisiei Mu
nicipale de Turism-Alpînîsm 
Bueurești. Dar, datorită entu
ziaștilor săi activiști obștești

(președintele comisiei de con
curs, ing. Vitalie Platon), a- 
ceastă frumoasă competiție 
sportivă s-a desfășurat în con
diții optime.

Traseele au măsurat între 3,5 
și 12 km, pe care au fost in
stalate peste 50 de posturi de 
control. Dificultatea tra
seelor a fost cauzată si de fap
tul că pădurea Băneasa a de
venit parc si nu mai poate fi 
o zonă bună de concurs. In 
special pentru începători. Me
reu se formează zeci de poteci, 
care niciodată nu pot apărea pe 
hartă, poteci care, desigur, de
zorientează participants. Și o... 
curiozitate neplăcută : la cate
goria „Sportivi legitimați" nu 
s-a prezentat nici o concu
rentă !

Iată cîștigătorii : Elevi, femi- 
•in — Școala nr. 180 (Pinto 
Stoicescu si Rodica Tudor) ; 
masculin — Școala nr. 6 (Răz- 
van Nae șl Marian Blindărău). 
începători, feminin — Valenti
na Pascariu (Electronica Indus
trială) ; masculin — Dan Hagiu 
(P.T.T.R.). Sportivi legitimați : 
15 'ani — Niculae Mateescu 
(C.Ș. Voința); 21 ani-— Mir
cea Țicleanu (C.Ș.
35 ani — Paul Spătaru 
Dacia) ; 43 ani — Ion 
(Tînărul Automatist) ; 
—. Vasite Soci (Tînărul 
matist).
M. CRACIUNESCU — coresp.

Voința) ; 
(A. S. 
Moțoc 

50 ani
AuitO-

O Verificarea tehnică a autovehiculelor S Remorcărî

gratuite pe 30 km ț Concursuri tehnico-aplicative 9

# Cluburi în sectoarele Capitalei # Telefonați la 0271

După cum se știe, Federația Au
tomobil Clubul Rom&n (F.A.C.B.) 
funcționează ca federație de spe
cialitate sub conducerea și Îndru
marea Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport. 
Astfel. în toate județele tării și 
în municipiul București au luat 
ființă „cluburi de automobilism 
si karting".

In numărul nostru de astăzi, 
publicăm — socotfndu-1 edifica
tor in ceea ce privește activita
tea acestor cluburi — interviul 
nostru cu tovarășul Badu Don- 
elu — președintele Clubului Mu
nicipal dc Automobilism »L Kar
ting — București.

GREȘELI PREMEDITATE?
ÎNTRE BUTURI

Duminica, fn Capitală, semifinalele Cupei României
• ULTIMELE REZULTATE DIN 

CUPA ROMÂNIEI: Gloria P.T.T. 
Arad — Universitatea Timișoara 
12—9, Contactoare Buzău 
șjni Grele București_ 
C.S.M. Suceava 
Bîrlad 10—16. Hidrotehnica 
cav Focșani — Politehnica 
9—10 (gazdele au condus la 
ză cu 6—4), Steaua — R.C. vița Roșie 18—15 și Sportul 
dentesc C.S.U. Construcții 
C.S.M. Sibiu 16—37.

Pentru semifinalele competiției 
s-au calificat Farul Constanța, 
Steaua, Rulmentul Bîrlad si Ști- 
fcița CEMIN Baia Mare. Tragerea 
la sorti va avea loc astăzi, la 
ora 12, la F.R. Rugby. Data se
mifinalelor, duminică 13 aprilie, 
de la ora 9. în cuplaj, pe Sta
dionul Tineretului IV din Capita
lă. Finala Cupei României va 
avea Ioc duminică 27 aprilie, pe 
același stadion (ora 10).

A PETROCHIMISTUL PITEȘTI 
e întrecut la un scor astronomic, 
duminică. în Divizia B, pe C3tf~ 
mia Turnu Măgurele: 104-4) I «b 

aceeași grupă (a n-a) s-au mai 
înregistrat rezultatele: Rulmentul 
Alexandria — Tablierul 

36—0. Textila Pucioasa — JBlee*  
tronutere Craiova 10—3 șl OJF.lt 
Craiova — S.N. Oltenița 0—16. Conduce în ‘clasamentul seriei 
Petrochimistul Pitești urmat de 

Dunărea Giurgiu. Cele două e- 
ciiipe se vor întâlni, la Giurgiu, 
duminică. într-un veritabil derby.

în celelalte serii. R.C. Grivița 
Rbsie II — C.S.U. Construcții 
Sp. Studențesc 50—13, Rapid n 

Energia 4—19, Vulcan — Știin
ța 0—20 și A.S.E. II — Aeronau
tica 29—21 — seria I (Disputa 
Pentru întâietate se va da între 
Gloria și Energia); I.T. Con
stanța — I.M.U. Medgidia 22—14, 
Constructorul Constanța — Da
cia Constanța 38—0 — seria
a Il-a (în frunte, C.F.R. și Con
structorul) : C.FJI. Brașov — 
Carpați Mîrșa 21—7, Transportul 
Tg. Mureș — Minerul Lupeni 
14—12. Transloc Alba TuBa — 
Universitatea K Timișoara 4&—(5, 

Unirea Săcele — Metalurgistul 
Cugir 10—3 (rezultat-surprizâî) și 
I.A.M.T. Oradoft — Petrolul Arad 
Si—0 — seria. a IV-a. (câștigă
toarea seriei se va decide între 
Metalurgistul și Î.A.M.T.); Rapid

Ma- 
28—20, 

Rulmentul 
Mil- 
Iașl 

pau-
Gri- Stu-

Suceava — Politehnica H Iași
0—3, U.R.A. Tecuci — Chimia 
Bacău 4—0, Electrocontact Bo
toșani — Progresul Brăila 16—12, 
Chimia Brăila — Auto Galați 
15—0 (surpriză!). Rapid CFR Ga
lati — Rulmentul II Bîrlad 0—3 
— seria a V-a 
postul de lider 
Chimia Brăila).

• SAPTAMÎNA 
pitala va fi din___ ____
mari competiții rezervată 
mai mici rugbyști; . .
rugbyului bucurcștean". O com
petiție de tradiție, care nu mai 
este de multă vreme doar â mi- 
nirugbyștilor Capitalei, la ea 
participând și echipe din județe
le Constanța, Dolj (comuna Dă- 
neț). Dîmbovița (comuna Buc- 
șani), Galati (municipiul Tecuci), 
Vrancea (Focșani), Tulcea (Ma
cin). Sibiu, Cluj, Iași etc. Orga
nizatorii — Comisia municipală 
de rugby a municipiului Bucu
rești (președinte, ing. Paul Ciobănel) — a luat toate măsurile 
cuvenite, programând, cu spri
jinul federației, câțiva dintre ar
bitrii cei mai cunoscuți din Di
viziile A și B. Startul se va da 
marți, iar echipele câștigătoare 
(Ia rugby în Vin. XII și XV) 
vor fi cunoscute sâmbăta viitoare.
(T. St.)

(concurează la 
Auto Galati si
VIITOARE, Ca- 

nou gazda unei 
...11 celor 
„Primăvara

„CUPA U.T.C/'
(Urmare din pag l)

DIVIZIA B LA HANDBAL
Rezultate din etapa a xn-a a 

Campionatului republican de 
handbal tineret, categoria B, 
MASCULIN, seria I : C.S.M. Bor- 
zești — I.M.U. Bacău 27—19 (12— 
3), C.S.U. Galați — Petrolul Te- 
Ipajen 22—22 (13—13), Hidrotehni
ca Constanța — Calculatorul 
București 29—28 (11—9), Celuloza 
Brăila — Tractorul Brașov 19—19 
(10—8) ; scria a Il-a : Suiorul 
Baia Sprie — Minerul Cavnic 
22—18 (12—10), Unio Satu Mare
— C.S.M. Reșița 38—28 (17—11) ; 
Feminin, seria I : Filatura Foc
șani — Chimia Brăila 26—21 (15— 
12), Precizia Vaslui — C.F.R. Cra
iova 14—26 (6—13) ; seria a Il-a : 
Voința Sighișoara — Nitramonia 
Făgăraș 14—14 (10—10), A.EM.
Timișoara — Constructorul Timi
șoara 15—12 (6—7), Constructorul 
Hunedoara — Gloria Bistrița 23— 
19 (8—9). Corespondenți : C. Cre
ții, I. Turca, M. Florea, V. Ma- 
noliu, z. Kovacs, A. crișan, Ch. 
Goldenberg, S. Nicolescu, G. 
Crunzu, I. Vlad.

trar prevederilor regulamenta
re, cazul județelor Alba sl Arad 
cu cite doi sportivi, Argeș și 
Sibiu eu cite unul. O abatere 
de Ia etica sportivă care se cu
vine analizată de cei in drept și 
căutate soluții pentru a nu mai 
fi repetată...

Iată si primii clasați pe ca
tegorii de vîrstă :

FETE, 14—19 ani : 1. Mihaela 
Caloian, Liceul ind. 4 Constan
ța, 2. Lucreția Petri, Liceul 
ind. 9 Timisoara, 3. Emilia La- 
zăr, Liceul ind. 2 Deva. 4. Si
mona Molnar, Liceul ind. Po
pești — Bihor. BĂIEȚI 1. 
Cristian Bălan, Liceul Sinnico- 
lau Mare — Timiș, 2. Claudiu 
Moloman, Liceul ind. Unirea — 
București, 3. Mihai Goroncea, 
Liceul agroind. Podul Iloaiei — 
Iași, 4. Ionel Dima, Liceul ind. 
Oltina — Constanța.

FETE, PESTE 20 DE ANI : 
1. Carmen Olaru, economistă 
C.A.P. Holboca — Iași, 2. Da
niela Dulmin, C.A.P. Ză.brani
— Arad, 3. Silvia Jibotean, 
C.A.P. Sibot — Alba, 4. Nico- 
leta Husar, C.A.P. Dumbrăvița
— Timiș, BĂIEȚI : 1. Ion Ma- 
resi, inginer, C.A.P. Golești — 
Vrancea, 2. Aurel Pămfiloiu, 
com. Jina — Sibiu, 3. Ladislau 
Valaczkay, C.A.P. Semlac — 
Arad, 4. Daniel Dumitrache, 
com. Bolintinul din Vale — 
Giurgiu.

Prof. Al. Parasehivescu, care 
a reprezentat secția de resort a 
C.C. al U.T.C., a ținut să re
marce sprijinul primit din par
tea Comitetului municipal 
Lugoj al P.C.R., precum 
și modul cum Comitetul mu
nicipal al U.T.C. s-a îngrijit să 
asigure o reușită deplină aces
tei finale republicane.

Campionatul divizionar de 
popice a ajuns la etapa a 16-a. 
întrecerile desfășurate până 
în prezent au prilejuit o serie 
de constatări îmbucurătoare. 
Se cuvine să subliniem în 
primul rînd preocupările e- 
xistente pentru continua mo
dernizare a bazei materiale. 
Astfel, toate pistele au fost 
dotate cu celule fotoelectrice 
pentru semnalizarea depășiri
lor în lansarea bilei, arenele 
Metalul Roman, Unio Satu 
Mare și Gloria București au, 
din acest sezon, aparate pen
tru ridicarea automată a po
picelor, iar recent sala Voin
ța din Odorheiu Secuiesc 
fost renovată, 
te fiind acum 
plastic.

In asemenea 
rioare de joc 
înregistrat un 
sibil salt 
ric, sextetele Victo
ria Timișoara, Chi
mica Tîmăveni, Metalul 
man, Petrolul Băicoi sau 
dromecanica Brașov, cîndva 
out-sidere, fiind angajate a- 
cum, alături de principalele 
favorite, în lupta pentru ocu
parea unui Ioc in turneul fi
nal al actualului campionat.

Și ar mai fi ceva dătător de 
speranțe : antrenorii echipe
lor Rapid București, Cons
tructorul Gherla, Voința Bucu
rești, Petrolul Cîmpina, Rul
mentul Brașov, Electromureș 
Tg. Mureș, ca să dăm numai 
cîtevâ exemple, au promova*  
cu mult curaj juniori care sc 
anunță ca popicari de nă
dejde’.

Realizările obținute însă, ori- 
cît de frumoase ar fi ele, nu 
pot să escamoteze deficien
țele, mai ales că unele sînt... 
camuflate iar pentru altele se 
caută justificări. Iată câteva 
fapte petrecute în ultima vre
me pe arenele campionatului. 
La meciul Olimpia Bucu
rești — Gloria București oas-

a
cele patru pis- 

din material
condiții supe- 

s-a 
sen- 

valo-

tați si-nt

peții au sesizat că aparatul 
de pe pista nr. 6 a înregistrat 
eronat căderile de popice, sub 
privirile îngăduitoare ale ar
bitrului principal D. Geor
gescu ; la meciurile susținute 
acasă de Unio Satu Mare ofi
ciază uneori arbitri-scriitori 
din localitate care încă nu au 
calificarea necesară ; se afir
mă că unii arbitri-scriitori 
din diverse localități notează 
greșit popicele doborâte ; po
picarii de la Metalul Roman 
au fost nemulțumiți că în 
confruntarea cu echipa Laro- 
met București, desfășurată în 
Capitală, ridicătorii... făceau 
galerie formației gazdă, lucru 
interzis de regulament ; echi
pele vizitatoare reușesc cu 
mare greutate să se acomode
ze cu pistele de joc ale are

nelor din Tîrnă- 
veni, Timișoa-ra, Ba
ia Mare, Hunedoa
ra sau Oradea, ale 
căror _ 

... peste măsură 
tajoase gazdelor ; în 
se discută tot 
pe tema rezultatelor _____ _
ză, în care favoritele sînt în
vinse cu prea multă ușurință.

Toate acestea sînt susținute 
de unii și negate de alții și, 
ca atare, asupra lor persistă 
un mare semn de întrebare : 
iese oare fum fără foc ? La 
recenta plenară a federație! 
s-au adus la cunoștință șl alte 
aspecte negative din campio
nat, atrăgându-se atenția că 
nu ne aflăm în fața unor 
scăpări sau greșeli accidentale 
ci mai degrabă este vorba de 
fapte premeditate, cu atât mai 
de nedsorit cu cât se încearcă... 
justificarea lor.

Considerăm că e de datoria 
actualului birou federal să ia 
cele 
tru 
tici

• Deci, care este activitatea 
clubului 7 • Avem diferite obi
ective intre care prioritare ztat 
acordarea de asistență tehnică 
autoturismelor proprietate perso
nală și organizare*  activității 
sportive de masă cit șl de per
formanță • Am înțeles că pen
tru taxa anuală de 150 lei pres
tat! o serie de servicii. Care sfnt 
acestea? * Este vorba de verifi
carea tehnică anuală impusă de 
legislația rutieră; trei depanări 
cu o durată de o jumătate oră 
fiecare; o tractare pe distanța 
de 30 km; o testare cu aparatu
ră electronică * motorului; veri
ficarea generală a autoturismului 
pentru automobiliști care se pre

gătesc să efectueze excursii pes
te hotare • Ce ne puteți spune 

despre activitatea competițională? 
■ Aceasta sc va desfășura in ca
drul Daciadei. Ia două ramuri 
de sport șl are ca scop organi
zarea. îndrumarea și dezvoltarea 
mișcării de automobilism și kar
ting. atît pe linia sportului de 
masă cit si a celui de perfor
mantă. Gindim că prin sport de 
masă, prin competiții organizate, 
vom contribui la educația ruti
eră. la instruirea șl perfecționa
rea conducătorilor auto, la scă
derea numărului de accidente. 
Cum? Inițiind competiții tehni
co-aplicative, concursuri de in- 
demlnare, demonstrații cu ma
șini de epocă, întreceri in cadrul 
întreprinderilor cu secții de au
tomobilism. Vom colabora în 
ganizarea activității sportive 
casele pionierilor si șoimilor 
trlei. cu casele tineretului, 

.cercurile din întreprinderi și

stitutil • In 
tatea de club 
trai ($os. Co 
lefoane: 35 414 
sau la cele t 
hovschl. str. 
Mărășeștl, Ci 
Drumul Tata 
asistentă ji 
tehnice, vom 
nind la dispe 
cumentare sp 
va pune acc< 
conducerii p> 
tarea cunoști 
acțiunile noa 
de sprijinul 
viciului 
IMMB.

de (

particulari- 
avan- 

sfirșit, 
mai insistent 

surpri-

mai energice măsuri pen- 
a înlătura astfel de prac- 
pe arenele de popice.’

Traian IOANIȚESCU

UN CAMPION DE 17 ANI
(Urmare din pag. 1)

categoria semimijlocie. Era 
vorba despre o performanță de 
excepție, realizată (la seniori) 
de un tinăr care n-a împlinit 
încă vîrsta de 17 ani! Ne-au 
impresionat încrederea sa în 
forțele proprii, siguranța S> 
precizia cu care executa pro
cedee de atac dintre cele mai 
dificile, în stil de mare cam
pion — chiar ți în disputele 
cu adversari mult mai experi
mentați decit el — ca și per
fecta sa dezvoltare fizică pen
tru o categorie destul de mare 
(78 kg). Explicația dezinvolturii 
cu care a abordat juniorul FI. 
Lascău întrecerea cu cei mai 
buni judokani din țară ne-a 
furnizat-o antrenorul său : 
„Practică judoul de peste 12 
ani, are o experiență competi- 
tională pe care alți sportivi nu 
o posedă nici la vîrsta de 25 
de ani“.

— Bine, dar după un calcul 
aritmetic aproximativ, înseamnă 
că a început să practice judoul 
la vîrsta de 4 ani...

— Exact ! Nu este nici o e- 
xagorare. în anul 1971, cînd 
am absolvit I.E.F.S.-U1 și am 
primit repartiția la Oradea, am 
început să pregătesc copii de 
4—5 ani. I-am învățat tehnica

judoului sub formă de joacă, 
fără să neglijez insă dezvol
tarea lor fizică. Acum, copiii 
de atunci s-au făcut mari. Și 
Lascău, și Dani, Istvan si Ște
fan Nagy, Tanca, Burlău, ju
niorii Petru Opriș, Zoltan Te- 
zari, Gheorghe Techer și multi 
alții care îi urmează. Copiii de 
atunci (și din anii următori) 
au obținut, de pildă, numai în 
anul 1983. cinci titluri de cam
pioni ai țării la juniori și locul 
I în Campionatul Național pe 
echipe, atît la juniori, cit și la 
tineret. Anul acesta încercăm 
să atacăm și titlul de echipă 
campioană la seniori...

SPECIALIZAREA TIMPURIE 
a devenit Ia noi un principiu 
de muncă. La secția de Ia A.S. 
Spartac, cei trei instructori (E- 
mil Morar, Gavril Matiaș și 
Laszlo Petraț) se ocupă de ini
țierea în tainele judoului a 
unui număr de aproape 300 de

or- 
cu 

pa- 
cu 
in-

Tinînd 
sistenta 
In unitățile 
Prestări Sert 
adresat ing. 
rul acesteia. 
„Cei care so 
lefona la 021 
menționez ci 
bazelor 
care se 
clubului 
ceea ce 
timp si 
resteni. Cite 
Splaiul înde 
Bega 4, str 
calea Dorob 
Radu 59, ea 
Rahovei 201 
pot afla și 
ale acestor

Ca o nou 
ducerea sisi 
prin ridicar 
Ia domiciliu 
după efectu 
licitate. Tot 
timpului s-i planificării 
chiar ore, 
cit si pentr 
anuale".

sea> 
tehi

de 
pot 
a c 
ins< 
cari

Divizia A de bas

FRUNTAȘII TROFEULUI „SPORTUL'1 PEI
• Clasamentele Trofeului 

„SPORTUL*  pentru eficacitate, 
după etapa a 27-a a Campionate
lor naționale: MASCULIN: 1. 
Chirilă (CSU Balanța Sibiu) 749 
p, 2. V. Băiceanu (Farul Con
stanța) 693 p, 3. FI. Ermurache 
(Steaua) 682 p. 4. D. Niculescu 
(Dinamo București) 657 p, 5. G. 
Șarlă (Academia Militară Meca
nica Fină București) 655 p, 6. A. 
Popovici (Rapid București) 595 p,
7. V. Zdtnenghea (Acad. Mii.) 565 p,
8. A. Szabo (Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca) 526 p, 9. 
Gh. Cazanovschi (CSU Oțelul 
Galați) 515 p, 10. M. Costin (Di
namo Oradea) 505 p; FEMININ: 
1. Magdalena Jerebie (Universi
tatea CSȘ Viitorul Cluj-Napoca) 
758 p, 2. Monica Așteieanu (Mo
bila CSȘ Satu Mare) 635 p, 3. 
Marcela Bodea (Politehnica Ti
mișoara) 610 p, 4. Edith Mathe 
(Comerțul CSȘ Tg. Mureș) 580 p,

M.

5—6. i g>< 
CSȘ Tg. IM 
tre (Chimiis 
545 p, 7. M 
nica Sporti 
rești) 543 j 
(Progresul 
P, 9. 
CSȘ 2 
mîmița 
514 p.
• In ac 

de primăv 
desfășura 
finialetor 
Piomiere&c 
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(1—5 sepie 
nede pentr 
lor m V6' 
înscrierilor 
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îin incinta 
se fiac am 
cît mai b 
valului, C4 
Criteriu N

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
9 APRILIE: EXTRAGEREA I: 44 
8 24 23 14 11; EXTRAGEREA a 
Il-a: 43 32 20 18 38 39.

Fond total de câștiguri: 1.021.551 
lei. din care: 102.495 lei report 
la categoria l

CtȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 30 
MARTIE- FAZA I: cat. 1: 2 va
riante 25% autoturism Dacia 
1300 (70.00P ’ei) ; cat. 2: 4 variante 
100% a 37.506 lei din care o 
excursie de 2 locuri în R.D. Ger
mană și diferența ta numerar și 
9- variante tS'fo a 0.377 lei; cat. 3: 
• variante 100% « 11-OU lei din

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
care o excursie de 1 loc ta R.D. 
Germană și diferența ta nume
rar și 48 variante 25% a 2.753 lei;

103 varinte a 1.813 lei; 
287,23 a 652 Iei; cat. 6:
531 lei; cat. 7: 516,75 a 
cat. 8 : 4.043,50 a 100 lei. 
a U-a: cat. A: 2 varian- 

auto turism

cat. 4: 
cat. 5: 
352,50 a 
200 lei:

FAZA 
te 100%

(70.009 lei) și 2 variante 25% a 
17.500 lei; cat. B: 16.50 variante 
a 4.79S lei ; cat, C : 12,50 a 6.331 
lei; cat. D: 82 a 965 lei; cat. E: 
1.116,25 a 1C0 lei.

Autoturismele Dacia 1300 au 
revenit participanților: Berde 
Zoltan din Covasna, Stan Vasile 
și IlusC'ac Mihai, arabii din 
mișoana, și Leonte Andone 
mco din Tulcea.

0 Informăm participant!! 
ASTAZL JOI, este ULTIMA 
pentru procurarea biletelor 
tragerea obișnui.ă LOTQ, eare 
avea loc miine, vineri 11 aprilie. 
Jueați din timp numerele dv. 
preferate !

copii. împărțiți pe grupe dc 
vîrstă, de la 4 la 16 ani. Cei 
care au calități fizice cores
punzătoare. cînd au împlinit 
vîrsta de 16 ani, trec în secția 
de performantă. Ia A.S. Trustul 
de Construcții Industriale, unde 
continuă pregătirea.

— Considerați că numai da
torită specializării timpurii O- 
radea a devenit un principal 
centru de judo al țării ?

— Pe de o parte. Dar pe de 
altă parte trebuie să mențio
nez și sprijinul pe care-1 pri
mim permanent din partea di
rectorului întreprinderii, ing. 
Petre Cirmîzan, deși începutul 
activității noastre s-a desfășu
rat in condiții destul de grele.

Noi ne permitem să adăugăm 
— ți sperăm ca interlocutorul 
nostru să nu se supere — PA
SIUNEA și PRICEPEREA a- 
cestui tehnician de excepție 
(pentru care judoul înseamnă 
aproape totul), calități pe care 
am avut posibilitatea să i le 
remarcăm nemijlocit.

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ
13 APRILIE 1986 

TRAGERE 
EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES 

V-ați procurat bile
te cu numerele dv. 
preferate ?

FIECARE VARIAN
TĂ JUCATĂ — O 
POSIBILITATE DE A 
OBȚINE :

• autoturisme „DA
CIA 1300“
• mari sume 
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I In meci amical le juniori: ROMÂNIA (U.f.f.A. ’07) - R.P. CHINEZĂ (’06) 0-1 (0-0)

„SPER CA LA TOAMNA SĂ REVIN PE GAZON
afirmă cu optimism Marcel Pușcaș

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

CĂLĂRAȘI, 9 (prin telefon) 
Miercuri după-amiază, pe
Stadionul August" din
localitate, în prezenta a 3 000 
de spectatori, selecționata 
U.E.F.A. ’87 a României a 
susținut o partidă amicală în 
compania reprezentativei de 
juniori a R. P. Chineze. De la 
început trebuie spus că oaspe
ții au deplasat in țara noas
tră o selecționată în compo
nența căreia figurează ju
cători mai mari cu un an de- 
cit formația pregătită de an
trenorii Petre Gavrilă și Teo
dor Anghelini. Iar acest fapt 
și-a pus amprenta pe desfășu
rarea de ansamblu a meciului, 
handicapul de virstă operând 
asupra raportului de forte 
din teren, la nivelul juniorilor 
un an diferență con ti nd foarte 
mult.

Jucătorii chinezi au lăsat o 
bună impresie prin rapidita
tea și agilitatea în acțiuni, 
fiind nu o dată periculoși la 
poarta echipei noastre. Junio
rii tricolori, surprinși de repli
ca dată, au evoluat în marea 
majoritate a timpului des
tul de_ timid, cu multe nesin- 
cronizăiri. apatic ehiar, iar 
in fazele de finalizare au fost 
lipsiți de clarviziune. Deși au 
deținut minai te bune o supe
rioritate teritorială, jucătorii 
noștri nu și-au creat în prima 
repriză decât o singură ocazie

I ARBITRII ETAPEI 

| A 24-a A DIVIZIEI A

ISIMBATA
Steaua — Rapid : V. Antobi ; 

V. Maxim (ambii din Iași) șl M. 
Axcnte (Arad).

DUMINICA

I
 Victoria — Dinamo : A. Porum- 

bolu (Vaslui) ; T. Cruceauu (Te
cuci) și V. Donțu (Galati). (Se 
disputa Ia Tîrgoviște) ;

IA.S.A. Tg. Mureș — Cbimia 
Rm. V. : D. Petrescu ; E. Mus
tață (ambii din București) și 
I. igna (Timișoara) ;
Univ. Craiova — Gloria Bu- Izău: G. loneseu ; M. Lăzărescu 

și B. Pătrașcu (toți din Bucu
rești) ;

„Poli*  Timișoara — Sportul 
I Studențesc : M. Neșu ; T. Bone

• „CUPA MECANICA FINA 
STEAUA* CU HANDICAP. Aso
ciația sportivă Mecanică fină 
Steaua organizează o competiție 
la care au fost invitate și for
mațiile de Divizia A din Capi
tală. Competiția, intitulată „Cupa 
Mecanică Fină Steaua", progra
mează primul joc, marți, ÎS apri
lie, de la ora 17, pe terenul Me
canică fină, Intre Mecanică fină 
steaua și Rapid. Echipele de Di
vizia A vor începe partidele cu 
un handicap de un gol !

(ambii din Oradea) și S. Necșu- 
lescu (Tîrgoviște) ;

S.C. Bacău — „U*  CluJ-Napo- 
ca : V. Curt (Medgidia) ; B. Ni- 
coară (Tulcea) șl M. Niculescu

I
 (București) ;

F.C. Argeș — F.c.M. Brașov : 
Gh. Constantin ; A. MIțarti (ambii 
din Rm. Vîlcea) și D. Bucluman 
(Timișoara) ;

IF.C. Bihor — Corvinul Hune
doara : I. Coț ; A. Moroianu și 
FI. Popescu (toți din Ploiești) ;

Petrolul Ploiești — F.C. Olt : 
N. Dinescu ; D. Busoloceanu

I
 (ambii din Rm. Vîlcea) șl C. Co

reean (Reșița). 

prin Alexandrescu (min. 6 — șut 
pe lingă poartă de la 14 m). 
De partea cealaltă, am notat 
situațiile irosite de Wang Xin 
(min. 1 și 13 — șut în bară).

La reluare, fizionomia jocu
lui nu suferă modificări, esen
țiale, acțiunile echipei con
tinuă să nu aibă consistență, 
în timp ce oaspeții devin tot 
mai periculoși și în min. 
65 reușesc să deschidă scorul 
prin GAO XU, — șut plasat 
din interiorul careului. Ju
niorii noștri forțează ega- 
larea, însă mingea șutată de 
Stoian (min. 80) este reținută 
de portarul Jiang Hong. Oas
peții sînt la un pas de majo
rarea avantajului, prin Zheng 
Yuquan (min. 86) și Gao Xu 
(mim. 87).

STEAUA SE PREGĂTEȘTE CU TOATĂ SERIOZITATEA
(Urmare din pag 1)

și mai exact forța adversarului 
și „punctele de maximă a- 
larmă", am căutat să alcătuim, 
prin opiniile celor prezenți, un 
clasament al primilor cinci ju
cători ai clubului belgian. Iată 
rezultatele anchetei noastre : 
1. Sdfo, 2. Lozano. 3. Vercau- 
teren, 4. Friman, 5. Andersen. 
I-am invitat, apoi, pe cîțiva 
dintre componenții lotului să 
ne spună opinia lor despre 
meciul de miercuri. Bumbescu : 
„Este un prilej extraordinar 
pentru echipa noastră. Nu-I 
putem scăpa !“. Iovan : „Meci 
foarte greu, nici nu mai este 
nevoie s-0 spun. Foarte impor
tant este să nu primim gol. Și 
n-o să primim Radu II : 
„Va fi o luptă de mare ten
siune nervoasă. Sînt convins 
că vom ieși învingători din a- 
ceastă dispută de maximă so
licitare". Bălan : „Sper să a- 
vem o formă bună Ia ora 
meciului. Muncim cu toții pen
tru a atinge nivelul de joc care 
a făcut din Steaua o echipă 
apreciată pentru fotbalul ei. 
Toate acestea ne fac să privim 
cu încredere decisiva noastră 
dispută cu Anderlecht". Vasile 
Iordache, care se ocupă de pre-

Arbitrul Dan Petrescu a 
condus foarte bine următoarele 
formații :

ROMÂNIA : Lucescu (min. 
61 Crișan) — Condurache, 
MITICI. Teodoreseu, Gheor- 
ghe (min. 61 Panait) — Dumi
trescu (min. 62 Stoian). BU- 
NACIU. Bănică (min. 61 Fa- 
rin) — Alexandrescu. Uleșan 
(min. 61 Stere), Timiș.

R. p. CHINEZĂ t JIANG 
HONG — Wang Yan, SHANG 
QING, Xie Yuxin, Zhang 
Liang — Zhang Xu (min. 27 
Zheng Yukuan), WANG TAO, 
Wang Zhuneng — Wang Xin 
(min. 46 GAO XU), Wei Ou- 
ming, WE YUXIN.

Mihai CIUCA

gătirea portarilor Ducadam și 
Stîngaciu : „Tot lotul are un 
moral excelent. Am ajuns pînă 
aici si dorim cu toții să reali
zăm victoria cea mare a intră
rii în finală".

Sînt cîteva dintre ecourile 
venite din tabăra campioanei, 
în zilele care urmează vă vocn 
prezenta și altele. Pregătirile 
vor continua în ritm susținut. 
Simbătă, pe stadionul din Ghen- 
oea, fotbaliștii de la Steaua 
vor efectua, prin jocul de cam
pionat cu Rapid, o ultimă re
petiție în vederea meciului cu 
Anderlecht. Campioana Belgiei 
și-a anunțat sosirea la Bucu
rești pentru marți dimineața, 
în după-amiaza aceleiași zile, 
Aride Haan și elevii lui vor 
efectua im antrenament pe 
Stadionul Steaua.

Astăzi, la Merenl

ROMÂNIA - R. II. GERMANĂ 
(selecționate de juniori 

II.EJ.A. ’86)
Iubitorii fotbalului din Moreni 

— pasionați susținători ai me
rituoasei lidere a seriei a Il-a 
a Diviziei B, Flacăra Auto- 
mecanica — vor avea astăzi 
posibilitatea să urmărească o 
atractivă partidă amicală in
ternațională, fată în față aflîn- 
du-se selecționatele de juniori 
U.E.F.A. ’86 ale României și 
R.D. Germane. Meciul va înce
pe la ora 17, constituind re
vanșa intilnirii care a avut Ioc 
marți la Tîrgoviște, cînd tinerii 
noștri jucători au cîștigat cu 
3—2 (2—0).

Revedere deosebit de plăcută, 
la București, cu Marcel Pușcaș, 
mijlocașul echipei Rapid, care 
de aproape șapte luni se află 
în afara activității competiționa- 
le, datorită gravei accidentări 
suferite în meciul din toamnă de 
la Timișoara. Are încă piciorul 
imobilizat în ghips, se sprijină 
pentru mers in cîrje, dar sufe
rința nu l-a doborît, fiind pe 
deplin încrezător că lntr-o bună 
zi va putea reveni pe terenul de 
fotbal.

— Cit de aproape crezi că va 
H acea zi î

— N-aș putea preciza dnd a- 
nume, dar acum sînt convins că 
acea zi va veni, negreșit. Au 
fost, însă, In toamna trecută, 
imediat după accidentare, unele 
momente in care mă gindeam 
că nu voi mai putea juca fotbal 
niciodată. Și nu era deloc de
plasat să gîndesc așa, având in 
vedere gravitatea accidentării 
suferite: dublă fractură deschi
să, de tibie si peroneu. Doctorul 
Horia Vermeșan, cunoscut spe
cialist in materie, m-a operat in 
două rînduri, imediat după me- 

Marcel Pușcaș (tricou de culoare închisă) in acțiune, așa cum dorim 
să-l revedem cit mai curind pe terenurile de fotbal

ciul cu „Poli", apoi la Înce
putul lui martie. Acum lu
crurile merg mai bine și 
In jurul datei de 1 mai voi 
putea da jos ghipsul. Va fi ast
fel posibil ca in vară să reiau 
ușor pregătirea, iar în toamnă 
ehiar să reintru în joc. Am 25 
de ani și cred că aș putea să 
joo încă un deceniu.

— Iți dorim mult să fie așa. 
De altfel, această dorință o au 
toți iubitori: fotbalului, pe care 
i-a afectat accidentarea ta și care 
abia așteaptă să te revadă pe 
teren. Mulți dintre ei s-au adre
sa*  și redacției noastre, in scris 
sau telefonic, interesindu-se de 
situația ta și urindu-ți grabnică 
însănătoșire.

— Le mulțumesc, cu această o- 
cazie, tuturor celor care, fie că 
au fost alături de mine, fie că 
s-au gîndit la mine, în greaua în
cercare prin care trec. N-am să 
uit niciodată grija și afecțiunea 
multor suporteri anonimi, care 
m-au vizitat la spitalul din Ti
mișoara sau apoi acasă, la Ora
dea, unde m-am aflat alături de 
părinți.

— Deși te-ai aflat pe patul su
ferinței, ai urmărit, desigur, 
desfășurarea campionatului pri
mei divizii și, cu un plus de 
interes, probabil, evoluția celor 
trei echipe in care ai jucat pî
nă acum: F.C. Bihor, Steaua și 

Rapid. Care sînt, în această pri
vință, impresiile și sentimentele 
tale ?

— Intrucît F.C. Bihor este clu
bul Ia care am crescut, începînd 
de la pitici, și m-am afirmat ca 
jucător, e firesc să mă întristeze 
regresul său actual. Sînt convins 
însă că, dacă va retrograda, e- 
chipa orădeană va avea forța 
necesară să revină după numai 
un an în prima divizie, unde îi 
este de fapt locul. Spre deose
bire de F.C. Bihor, steaua — e- 
chipa la care am juoat pînă in 
vara trecută — mi-a oferit o 
dublă satisfacție: atît din moti
vul că și in actualul campionat 
merge cu pași fermi spre titlu, 
cit și datorită remarcabilei sale 
evoluții din Cupa Campionilor 
Europeni Calificarea foștilor mei 
coechipieri în semifinalele pres
tigioasei competiții continentale 
mă bucură ca și cum aș fi con
tribuit și eu la ea. Le doresc, 
deci, fn continuare mult succes, 
să cîștige și finala. In privința 
actualei mele echipe. Rapid, deși 
mi-a dat și îmi mai dă unde 
emoții, sin*  convins că va reuși 

să evite retrogradarea și poate 
chiar să se depărteze de locurile 
liericuloase. Im: pare, totuși, rău 
că în această perioadă încă .di
ficilă pentru echipa feroviară nu 
pot pune și eu, cum se «spune, 
umărul la îndeplinirea obiectivu
lui pe care șl l-a propus. Tre
buie să subliniez că, venind va
ra trecută în Giulești, am fost 
foarte bine primit și reușisem 
In scurt timp să mă acomodez, 
cu noii mei coechipieri. Eram 
bine pregătit și aveam toate 
motivele să sper într-un sezon 
foarte bun. Dar n-a fost să fie 
așa cum mi-am dorit. Pentru că, 
totuși, in scurtul răstimp petre
cut in ambianța Giuleștiului am 
reușit să cunosc, cit de ctt, viața 
acestei echipe, calitățile și de
fectele ei, mi-aș permite să le 
fac jucătorilor rapidiști măcar 
două recomandări: să aibă mai 
multă încredere în forțele lor, 
întrucât am observat că mani
festă o oarecare teamă și cris
pare înaintea meciurilor, si să 
se apropie sufletește mai mult 
unii de alții, echipa avtad astfel 
numai de cîștigat din unitatea 
componențiăor ei.

— Așteptindu-le sâ revii cit 
mai curind pe terenurile de fot
bal, iți dorim grabnică refacere 
și mult succes in activitatea vi
itoare !

Constantin FiRÂNESCU

// Șl A SPORTULUI
să facem ceea ce doresc mun
citorii noștri — ținea să su
blinieze președintele secției de 
rugby. Victor Istrate — adică 
să formăm cit mai multe echi
pe Ia nivelul șantierelor și al 
brigăzilor...-.

Cert este că am dat peste 
multe... mingi de rugby în cî- 
teva șantiere, la Măicănești în
deosebi (unde sînt și cei mai 
mulți iubitori ai sportului cu 
balonul oval), dar si Ia Suraia 
sau la Gogești. Nu e nevoie de 
„condiții speciale", cei care, 
intr-adevăr, îndrăgesc exercițiul 
fizic folosesc orice loc propice 
pentru a-și satisface nevoia de 
mișcare, de destindere. Așa pro
cedează și mulți șefi de brigadă 
(Ion Moldoveanu, Ovidiu Roșu, 
Vasile Bîrdea). Și, după exem
plul lor, si oamenii muncii care 
lucrează pe șantiere.

Competițiile dedicate aniver
sării partidului onorează a- 
proape săptămînal calendarul 
competițional al celor de Ia Hi
drotehnica Milcov Focșani, cu 
întreceri care vor culmina, că
tre sfîrșitul lunii aprilie, cu un 
festival sportiv de proporții, in 
măsură să aducă pe terenurile 
și fn sălile din municipiul de 
pe Milcov, alături de tineri din 
această întreprindere, și alții 
din unitățile socialiste ale 
Focșaniului. Este frumoasă, 
semnificativă inițiativa celor 
care — si prin sport — își 
manifestă atașamentul, dragos
tea fierbinte față de partid, 
făuritorul tuturor izbînzilor 
noastre.

BASCHET. DUPĂ 50 DE ANI de activitate ne
întreruptă in domeniul baschetului, Anton 
Netolițchi — unul dintre primii jucători și 
arbitri din țara noastră — a primit titlul 
de Arbitru Onorific. O răsplată binemeri
tată pentru un harnic și inimos susținător 
al acestui sport, care a predat „ștafeta", 
ca baschetbalist, fiul său Anton Netolițchi, 
component de bază al reprezentativei na
ționale și al echipei campioane, Steaua • 
LA ȘCOALA DE ARBITRI organizată de 
Comisia municipiului București au rămas 
doar 6 cursanți din cel 26 înscriși inițial. 
De unde se vede că este mult mai ușor să 
„arbitrezi" din tribună (ca spectator păti
maș) sau din teren (ca jucător nediscipli
nat), decît să ajungi un adevărat cavaler al 
fluierului • ZILELE BASCHETULUI au 
întrunit în Sala Floreasca numeroși an
trenori (unii — Iulia Anderco și Gabriel 
Năstase — veniți din provincie) doritori să-i 
vadă jucînd pe cei mai buni basebetbaliști 
ai țării. Dar, regretabil, au fost și destul 
de mulți absenți, printre care toți (!) cel 
trei comnonenți al catedrei de baschet a 
CSȘ 1 (Era. Nicolescu, M. Chlciu, Gh. Stoi
ca) și antrenorul divizionarei A feminine 
Progresul (C. Ioneei). Să fie aceștia, ca șl 
ceilalți care nu au venit la „Floreasca*.  
atotștiutori ? (D. St.)

CICLISM. ARBITRI: O mină de oameni Ini
moși, de vlrste șl profesiuni diferite, care — 
indiferent că este ploaie, vînt, ger sau ca
niculă — sînt prezenți mereu la posturi, 
contribuind Ia buna desfășurare a con
cursurilor. La recenta competiție Cu na F.R. 
Ciclism au oficiat promnt, !n snirltul șl li
tera regulamentului, Ont. Amza, C, Po- 
novici, M. Bărbuleseu, VaL lonescu, D. Pa- 
naiteseu (cu un plus la „impresia artis
tică" lăsat tuturor prin arta cu care acesta 
din urmă a rilotat motoc*" ’“’a'. Gh. S*a-

mate, frații Gavrilă ș.a. • UN VERITA
BIL RECORD l-a stabilit mecanicul Marcel 
Florescu, care i-a schimbat în numai cîteva 
secunde roata din fată a bicicletei lui Cr. 
Neagoe (Steaua). După alte cîteva secunde, 
sportivul era urcat deja în șa, plecînd in 
urmărirea plutonului, care se depărtase, iar 
mecanicul clubului Voința își depunea, cu 
această ocazie, candidatura pentru trofeul 
„Fair-play". (H. S.)

LUPTE GRECO-ROMANE. o emoțio
nanta festivitate de premiere la Lugoj — 
unde au avut loc finalele republicane ale 
juniorilor — șl pentru reputatul antrenor 
federal Ion Comeanu. Pe o frumoasă cupă 
de cristal a fost Încrustat Impresionantul 
bilanț al medaliilor cucerite de luptătorii 
noștri fruntași la Jocurile Olimpice, cam
pionatele mondiale și europene — timp de 
30 de ani, sub îndrumarea... lugojeanului 
Ion Comeanu drd i-a fost inminată cupa, 
concetățenii să! n-au uitat și cîteva... ga
roafe • NECRUȚĂTOARE salturile finali
zate de juniorul Mircea Simion (Dinamo 
București), așa cum mal văzusem, cu ani 
fn urmă, numai la Nicolae Martinescu. Și 
nu ne-a surprins cînd Ie executa și Si- 
mfon, pentru simplul motiv că în colțul a- 
eestnia se afla chiar... Nicolae Martinescu 
• DE-A LUNGUL anilor, la Lugoj s-au 
aflat în arena luptelor multi frați. Iată că 
acum sînt Ia Început de drum frații Ște
fan și Gheorghe Nagy, primul — campion de 
juniori la „44 kg*,  al doilea — clasat pe lo
cul 3 la „06 kg*.  (C. CIL).

POLO. ÎN TRIBUNA, la Cluj-Napoca. 
Un spectator exclamă: „S-a grăbit numă
rul 7. Asta era poziție de șut?" Cel de ală
turi răspunde: „Nu ai văzut că mai erau 
doar două secunde pentru atac?*.  Al tre
ilea ascultă dialogul și surîde... O scenă 

obișnuită la polo. Atita doar că discuțiile 
se purtau simbătă după-amiază între spec
tatori mai puțin întîlniți pe marginea ba
zinelor. Erau J. Grama, D. Petrescu (în 
ordinea... replicilor) și D. Manole, arbitri 
de fotbal, care au urmărit cu interes de
clarat ultimele reuniuni ale turneului clu
jean. „M-am lămurit, e tare greu arbitra
jul Ia polo", concluziona D.P. La care J.G. 
adăuga: „Nu numai arbitrajul!" a GOL- 
GETERUL... la nevoie se cunoaște. în der- 
byul de mare tensiune cu Crișul, dina- 
movistul Vlad Hagiu a înscris de trei ori 
din acțiune (la 2—4, 7—3, cel mai frumos, 
din centru, și 10—101 și de tot atîtea ori 
din 4 m: 1—1, 6—7 si 11—11, această din 
urmă execuție avînd o deosebită încărcă
tură si Însemnătate. Mai erau, reamintim, 
două secunde, conduceau orădenil, atmos
fera din bazin era deosebit de încinsă, iar 
tînărul internațional a stat o clipă în cum
pănă. retrăgîndu-se din fata porții adverse. 
S-a auzit. însă, numele său rostit de an
trenorul Iuliu Capșa, s-au auzit cuvinte 
de îmbărbătare din apă si din tribună 
(vicepreședinta clubului Dinamo. Doina 
Ivănescu, fostul coechipier Dinu Popescu) 
— Vlad a încercat și nu a greșit O tărie 
psihică pe care o vrem repetată și în dis
putele internaționale! (G.R.).
SCHI. UN PRIETEN adevărat pentru 
iubitorii muntelui s-a dovedit a fi caba
nierul Gh. Mocanu de la „Valea eu Brazi" 
(Cota 1500). Gazdă desăvîrșită a arbitrilor 
de schi, care au oficiat Ia competițiile 
găzduite de pîrtiile din Bucegi, cabanierul 
a făcut eforturi vizibile pentru a asigura 
oaspeților săi condiții cit mai bune. Totul 
strălucește de curățenie, buna deservire 
e.„ la ea acasă, (ceea ce, trebuie să re
cunoaștem, nu se întimplă In toate caba
nele). Dar arbitrii de schi l-au îndrăgit 
cel mal mult pe Liviu Mocanu, fiul caba
nierului. care, la nici S ani împliniți, e- 
chipat ca un adevărat schior, face adevă
rate demonstrații de coborîri in viteză pe 
cunoscuta Vale a Iul Carp, pîrtie pe care 
doar cei mai dotați schiori o parcurg. 
Sperăm ca Liviu să fie cit mai perseverent 
în pasiunea lui pentru schi si — de ce 
nu? — chiar un viitor sportiv de mare 
performanță. (PJV.).
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I SOLIDARITATEA LUMII SPORTIVE

Campionatele Europene de tenis de masă Campionatele Mondiale

AZI ÎHCEP PROBELE INDIVIDUALE de judo •- tineret
I’RAGA, 9 (prin telefon). 

După desfășurarea a 198 de 
partide, timp de patru zile, 
proba pe echipe a celei de a 
XV-a ediții a Campionatelor 
Europene de tenis de masă 
s-a încheiat marți, după mie
zul nopții, cu victoria repre
zentativelor Suediei (masculin) 
si Ungariei (feminin). A fost 
o întrecere-maraton, deosebit 
de solicitantă, cu meciuri în 
marea lor majoritate echili
brate si de un ridicat nivel 
tehnic și spectacular.

In acest context, rezultatele 
formațiilor noastre pot fi a- 
preciate ca satisfăcătoare, dacă 
ținem seama că. atît la fețs 
cît și la băieți, au fost ali
niate cele mai tinere garni
turi din grupa de elită : două 
cadete și, respectiv, doi ju
niori între cei prezenți la me
sele de joc. Aceasta s-a re
simțit, desigur, pe plan fizic, 
psuhic și al experienței com- 
petiționale. Spre exemplu, bă
ieții au susținut marți dimi
neața un meci de trei ore Si 
jumătate cu echipa Austriei 
(5—4), decisiv pentru a rămîne 
in prima grupă valorică, pen
tru ca după mal puțin de două 
ore să înceapă jocul cu for
mația Bulgariei, care a durat 
peste patru ore...

Cu toate că a înregistrat 
doar trei insuccese (la U.R.S.S.. 
R.F. Germania — echipe me
daliate — si Franța), echipa 
noastră feminină — Mana Al- 
îboiu, Otilia Bădescu si Emilia 
Ciosu — s-a situat pe locul 7 
(cu același număr de infringeri 
R. F. Germania și Cehoslova
cia au obținut „bronzul"), o 
poziție mai bună detit la edi
ția precedentă, dar cairo putea 
fi și mai bună, dacă nu ar 
fi existat cîteva momente de 
scădere în special în meciul 
cu R.F. Germania. Oricum, e- 
chipa României a avut un 
standard competitiv. Șl, ținînd 
seama de tinerețea componen
telor ei, are posibilități de 
creștere valorică.

La prima lor prezență în 
elita tenisului de masă euro
pean, băieții — Vasile Florea, 
Andras Fejer, Căliin Toma și 
Cristian Ignat — au arătat 
reale calități, unii obținînd 
frumoase victorii de palmares. 
O. dovadă este că Vasile Flo
rea s-a situat între cei mal

miercuri) a fost zi 
iar de joi pînă 

peste 250 de 
dispută probele

PATRU SPORTIVI ROMÂNI
buni 10 jucători ai campiona
tului, în clasamentul alcătuit 
pe baza victoriilor individuale 
realizate.

Azi (n.r. 
de odihnă,
duminică, cei 
ooncurenti își 
individuale.

REZULTATE 
nin, locurile 1—2 
U.R.S.S. 3—2 ; 3—4 : R.F.G. — 
Cehoslovacia 3—1 ; 5—6 : Franța
— Anglia 3—1 ; 7—8 : România
— Olanda 3—0 ; 9—10 : Iugo
slavia — Bulgaria 3—2 ; 11—12 : 
Finlanda — Suedia 3—0 ; mas
culin, 1—2 : Suedia — Franța 
5—0 ; 3—1 : Polonia — Ceho
slovacia 5—1 ; 5—6 î Ungaria
— U.R.S.S. 5—3 ; 7—8 : Iugo
slavia — R.F.G. 5—1 ; 9—10 : 
Bulgaria — România 5—3 ; 
11—12 : Austria — Norvegia 
5—0. Echipele clasate pe ulti
mele două locuri au retrogra
dat în grupa a II-a, promo- 
vînd in locul lor Polonia și 
Danemarca (feminin). Anglia 
și Belgia (masculin).

Emanuel FANTÂNEANU

FINALE, femi- 
Ungaria —

LA START

Concurența din perimetrul 
sportului are caracteristici 
aparte față de aceea din 
alte d-omonii de activitate 
umană. Dacă ea este, bună
oară, apropiată de întreoe- 
rea loială dintre slujitorii 
artelor și, poate, ai științei, 
diferă, 
mental, de concurența ne
miloasă din 
finanțe, manifestată în di
verse zone ale lumii și con
travenind flagrant spiritului 
de fair-play. Mai mult ca 
orice alte activități, sportul 
și arta urmăresc perfec
tionarea ființei umane, o-

în schimb, funda-

economie sau

r»i ,a aceleași i- jr
mense eforturi. i [

Astăzi, marii performeri jî 
se implică tot mai mult în >J 
evenimentele zbuciumatei 5< 
vieți a Globului. Sînt din , [ 
ce în ce mai dese întîlni- ] ■ 
rile demonstrative dintre ț 
mari tenismani. ale căror Ji 
fonduri sînt destinate limi- i[ 
tării catastrofalelor conse- ți 
cințe ale foametei din țări 1 [ 
africane. Zilele trecute. Bec- !' 
ker și Vilas au vărsat în- 'J 
casările unei partide dintre I1 
el in fondul cercetărilor '! 
pentru micșorarea ravagiilor '[ 
produse

Vineri, la Roma, înoep în
trecerile Campionatelor Mon
diale de judo pentru tineret, 
prima competiție de acest gen 
la care vor fi prezenți șl re
prezentanți ai României. De
legația țării noastre, care s-a 
deplasat ieri spre Italia, cu
prinde patru tineri sportivi, 
evidențiați și cu ocazia Cam
pionatelor Naționale de seniori, 
desfășurate, cu puțin timp în 
urmă, la Tirgoviște. Este vorba 
despre Dragoș Bolbose (super- 
usoară), Florin Lascău (semi- 
mijlocie). Petre Anițoaie (mij
locie) și Adrian Clinei (semi
grea). Reprezentanții noștri sînt 
însoțiți de antrenorul Ilie 
Gheorghe. în prima zi vor 
concura Florin Lascău și Petre 
Anițoaie.

INTERNATIONALE

TURNEE FEMININE DE ȘAH
• In turneul international fe

minin de șah de la Hyeres 
(Franța), în partida întreruptă 
din runda a noua, Elisabeta Po- 
lihroniade a fost întrecută 
sovietica Lidia Semenova, 
în runda a 10-a a remizat 
Maria Grosch din Ungaria.
• In runda a 5-a a turneului 

internațional feminin de șah de 
la Varșovia, Brustman a cîștigat 
la Dana Nuțu, Lazarevici

CAMPIONATUL
DE HOCHEI

de 
iar
cu

Jag-odzinska. Ahmiiovskaia a 
pierdut la Voiska, iar partida 
Szmacinska — Erenska s-a ter
minat remiză. In clasament 
conduce poloneza Brustman, cu 
4,5 puncte, urmată de maestra 
bulgara Voiska — 3,5 p (1), și 
Iugoslava Lazarevici 
puncte.

ferind o replică morală în
trecerilor pe „timpul lui 
Marte", cursei 
care amenință
Sportul înseamnă, în 
mul rînd, concurență 
perfecționarea fizică și 
rală a omului.

In. această lume în 
mîntare, a neliniștii, marea 
performantă are valențe 
morale memorabile, pildui
toare pentru mai toate cele
lalte domenii. In această 
lume, sportul și slujitorii 
săi oferă confruntării o al
ternativă de generoasă soli
daritate. Și nu este vorba 
numai despre acel simplu 
gest moral, cu noblețea sa, 
decurgînd direct din spiri- 

olimpic ce a străbătut 
greu sau ușor — seco- 
nostru : invitarea de că- 

învingător, pe prima

„cîmpul 
înarmărilor 

omenirea, 
pri- 

în 
mo-

fră-

tul

Iul 
tre _
treaptă a podiumului, a ce
lorlalți doi medaliatl. în 
semn de prețuire a luptei 
lor corecte pentru supre
mația sportivă, a partieipă-

EUROPEAN
JUNIORI
ale Campio- 
de hochei, 

(18 ani) au
Turneele finale 

natului European 
grupa A, juniori . 
început sub semnul unor rezul
tate surprinzătoare. Astfel, în 
turneul pentru locurile 1—4, 
Suedia a întrecut Cehoslovacia 
cu 4—3, iar Finlanda a dispus 
cu 10—5 de echipa Uniunii So
vietice. In turneul pentru lo
curile 5—8, R.F.G. a dispus de 
România cu 6—3, iar Elveția a 
întrecut Norvegia cu 4—2.

MECIURI 
INTERNAȚIONALE

• Marți noaptea a avut

de droguri în rîn- 
durile tinerei ge
nerații din Statele 
Unite ale Americii. 
F.I.F.A. și nume
roase federații na
ționale de fotbal 
au oferit guver

nului Mexicului sume sub
stanțiale pentru recon
strucția țării de după 
gravul cutremur de acum 6 
luni. Drepturile cuvenite 
din transmiterea televizată 
a unor reuniuni atletice la 
care au participat sportivi 
din Uniunea Sovietică și 
S.U.A., în iarnă, au îmbogă
țit bugetul organizatorilor 
următoarei Olimpiade a 
handicapaților fizic. Lată și 
o convingătoare declarație 
de ultimă oră a diriguito
rilor clubului de fotbal Li
verpool care recunosc pu
blic că, avînd în vedere 
gravitatea faptelor din me
morabila finală a C.C.E.. 
„nu a venit momentul ca 
echipa să fie din nou ad
misă în competițiile euro
pene". Un nou gest de soli
darizare cu durerea provo
cată în urma meciului 
de tristă amintire de pe 
stadionul Heysel. încă un 
semn de responsabilitate 
față de destinele morale 
ale sportului contemporan.

Radu TiMOFTE

la Golana (Brazilia), meciul a- 
mical dintre reprezentativele Bra
ziliei șl B.D, Germane. Victoria 
a revenit gazdelor cu 3—0 (2—0), 
prin golurile marcate de MUller 
(min. 11), Alemao (mln. 36) șl 
Careca (min. 59). Arbitrul Bava 
(Argentina) a condus, în fața a 

70 000 de spectatori, formațiile: 
BRAZILIA: Gilmar — Leandro, 
(min. 46 Edson), Julio Cesar, Mo-

Vâ prezentam adversarele echipelor românești in cupele continentale:

SPARTAK KIEV, METALOPLASTICA SABAC Șl TV GROSSWALLSTADT
9

FORMAȚII
Evoluția foarte bună a echipe

lor românești de handbal în ac
tuala ediție a cupelor europene 
(Știința Bacău — feminin, Steaua 
— masculin, în finală, șl respec
tiv, în semifinalele Cupei Cam
pionilor Europeni, iar H.C. Mi
naur Baia Mare în semifinalele 
Cupei Cupelor) a produs o mare 
satisfacție printre iubitorii spar
tului din țara noastră, bucurie 
cu atît mai apreciabilă, cu cît 
toate cele trei formații au în
vins partenere valoroase ale 
handbalului continental de club.

Știința Bacău, Steaua șl Minaur 
vor intilni, în zilele ce urmează, 
formații de clasă superioară, ale 
căror succinte cărți de vizită le 
prezentăm în cele ce urmează.

MARE CLASA IN HANDBALUL EUROPEAN

SPARTAK KIEV, (cu care stu
dentele băcăuance se vor înțîlnl 
pentru desemnarea tiștlgătoarel 
C.C.E.', ca date probabile ale 
celor două meciuri fiind 27 apri
lie și 4 mai), de 20 de ori cam
pioană a Uniunii Sovietice, este 
șl pepiniera nr. 1 de unde ce
lebrul Igor lurch» („părintele" 
acestei echipe, acum antrenorul 

.reprezentativei) îșl selecționează 
majoritatea componentelor echi
pei naționale a U.R.S.S. In Cupa 
Campionilor Europeni, Spartak 
Kiev deține un record care cu 
greu va putea fi egalat: a ciștl- 
gat de 9 ori prețiosul și invidia
tul trofeu. Iată finalele In care 
a evoluat formația sovietică : 
Spartak Kiev 9—7 cu S.C. Leipzig 
(1970). 11—9 cu Ferencvaros Bu
dapesta (1971), 12—8 cu S.C.
Leipzig (1972). 17—8 CU UNIVER
SITATEA — 
14—1» 
(1975), 
(1977). 
du-se
13—17 . ______ ______
dapestă (1979), 21—24 si 29—19 cu 
Radnickl Belgrad (1981) și, în 
Bfîrșit, 23—16 șl 18—15 cu Rad

nicki Belgrad (1985). Să amin
tim, de asemenea, că la ultimul 
campionat mondial (grupa B), de 
anul trecut, din R.F. ~ 
Spartak 
zentante 
vletlce: Karlova, 
lui igor 
Olga Semenova, 
Evghenia Tovstogan șl 
Odinokova. Un palmares cu a- 
devărat impresionant al unei e- 
chipe în fața căreia Știința Ba
cău — sin tem siguri — va Juca 
dezinvolt. Și — așa cum au o- 
ferlt marea surpriză de a fi eli
minat pe Buducnost Titograd, cu 
victorie și pe terenul acestei pu
ternice formații iugoslave — în
drăznim să afirmăm că băcă- 
uancele nu slnt lipsite de șansa 
de a întrerupe șirul victoriilor 
din finalele C.C.E, ale celebrei 
Spartak Kiev.

Germania, 
Kiev a avut « repre- 
în echipa Uniunii So- Natalia Mitrluc, Larisa 
Zinaida Turcina (soția 

Turcin), Tamila Olexiuc, 
Tatiana Gorb, 

Liubov

llștilor de la Metalopiastica, fac 
din aceștia adversari redutabili 
pentru orice echipă de club din 
Europa. Șl încă un amănunt de
loc de neglijat: de la Metalo- 
plasWoa Sabac au fost selecțio
nați 6 jucători în reprezentativa 
Iugoslaviei (pentru prima oară 
campioană a lumii) la ultima 
ediție a C.M. Iată-i: Mirko Bă
șici, Veselin Vukovici, Jasmin 
Mrkonja, Zlatko Portner, Vese
lin Vujovici și Mlle Isakov ici.

cu 
Baia 
VfL 
cele 
club

zer, Branco — Elzo, Alemao, Fal
cao — MiiUer, Casagrande, Careca. 
R.D. GERMANA: Muller — Rohde, 
Krecr “ ' --
ger, 
(min.Thom, 
Ernst.
• Miercuri la Sofia: Bulgaria — 

Danemarca 3—0 (0—0). Au mar
cat : Slrakov (min. 63 șl 77) șl 
Vellcikov (mln. 87).
• La Buenos Aires: Biver Pla

te — Uruguay 1—1 (0—0). 
marcat: Alonso (min. 71 din 
m). respectiv Paz (min. 66).

CAMPIONATE, CUPE
• Finala Cupei U.R.S.S.

avea loc la 2 mal, la Moscova, 
între echipele Torpedo Moscova 
și Șahtlor Donețk. tn semifinale: 
Torpedo — Spartak Moscova 3—2;
Șahtlor — Zenit Leningrad 2—2, 
după executarea loviturilor de la 

■ 11 m: 6—5. Cîteva rezultate din 
etapa a 6-a a campionatului 
U.R.S.S.: Dinamo Moscova — 
Alma Ata 1—1. Dinamo Tbilisi — 
Harkov 2—2, Dniepr — Dinamo 
Kiev 2—2, Baku — Vilnius 2—0, 
Cernomoret — Dinamo Minsk 
3—0.
• După 34 de etape, în campio

natul Argentinei conduce River 
Plate cu 54 p (virtual campioa
nă), urmată de Deportivo Espa- 
nol 44 p, Newell’s Old Boys 13 p.

• Jocuri de campionat, restan
te. în - ----— - *’—
tes — 
Paris 
bourg 
xerre _ _. _ _ „_____ _____ I
după 35 de etape: Paris St. Ger
main 52 p, Nantes 49 
deaux 46 p; pe ultimele

------------ - —----- '» 
(mln. 39 Schossler), Săn- 
Zotzsche — Pilz, Minge 
80 Stfibner), Liebers —
Lesser (min. 65 Balata),

Au
11

va

diferite țări. Franța: Nan- 
Bordeaux 0—0. Socnaux — 
St. Germain 1—1. Stras- 
— Laval 2—1, Lens — Au- 
2—1. Pe primele locuri,

p, Bor-
18. Brest

21 p, 19. Strasbourg 27 p, 20. 
Bastia 19 p. Anglia: Arsenal — 
Nottingham 1—1, Sheffield Wednesday — Q. p. Rangers 0—0, 
West Ham — Southampton 1—0. 
Scoția: Dundee United — St. Mi
rren 5—0. R.F. Germania: Bayer 
Leverkusen — Mannheim 3—1, 
F.C. Kohn — Borussia Monchen- 
gladbach 0—2, Saarbrilcken — 
Bayer Uerdingen 1—2.
• Etapa a 19-a a campionatu

lui cehoslovac: Cheb — Trnava 
1—0, Inter Bratislava — Kosice
1— 0, Banska Bystrica — Pre;ov
2— 0. Slavia Praga — Dukla Pra- 
ga 2—0, Ceske Budejovice — Zl- 
llna 0—0. Dunajska Strsda — 
Olomouc 0—0, Ostrava — Vitko- 
vice 2—2, Sparta Praga — Bohe
mians 0—0. Pe primele locuri: 
Vitkovlce 27 p, Slavia Praga 25 p, 
Sparta Praga 22 p, (Dukla Praga 
se află pe locul 7 cu 19 p); pe 
ultimele: 14. Koslce 15 
Ceske Budejovice 15 p, 
Bratislava 14 p.

ALTE ȘTIRI
• Așa cum am mal 

se pare că în campionatul. Ita
liei va avea loc un final pasio
nant. Cine va cuceri titlul? Ju
ventus sau Roma? „Juve“ mat 
are de jucat la Genova cu Samp- 
dorla, cu Milan acasă și în de
plasare cu Lecce (ultima clasa
tă), în timp ce Roma va evolua 
duminică la Pisa, apoi acasă cu 
Lecce și în ultima etapă la Co
mo. Dacă „Juve“ și Roma vor 
termina la egalitate de puncte, 
nu se va ține cont de golaveraj 
sau de întîlnirlle directe, și se 
va desfășura un meci de baraj 
pe teren neutru!
• Fotbalistul francez Jean Ți

gana (30 ani) și-a prelungit pa 
alțl cinci ani contractul cu Bor
deaux, care l-a consacrat pe plan 
intern și internațional. Țigana a 
refuzat mal multe oferte prove
nind de ta e :hlpe din Italia șl 
Anglia.

o. 15.
16. Inter

amintit.

(1973), 
zagreb 
Leinzig

jucîn- 
fina'ă,

TIMIȘOARA 
cu Lokomotiv 

15—7 cu S.C. 
pînă în acest an 

un singur meci în _____,
și 14—9 cu S.C. Vasâs Bu-

METALOPLAsnCA SABAC (Iu
goslavia) va juca ’ "
prima manșă a 
C.C.E. (masculin), 
noastră campioană, 
tida urmînd să se 
toate probabilitățile, _  ___
Sporturilor din Buzău, tn ultimii 
doi ani, handbaliștii din Sabac 
s-au aflat in prim-planul celei 
mai importante întreceri conti
nentale în 1984. intr-o finală 
dramatică cu Dukla Praga, a- 
ceasta din urmă a cîștigat în 
urma aruncărilor de la 7 m, re
zultatele celor două manșe fi
ind 21—17 pe terenul cehoslova
cilor, șl to‘ 21—17 pe cel al iu
goslavilor. tn 1985, insă, Meta’o- 
plastica va ‘ " 
la C.C.E.
manse pe 
19—12 șl, 
cui uneori 
tarea foarte avansară, dar nu tn 
ultimul rînd pregătirea fizică șl 
tehnică ireproșabile ale handba-

duminică, în 
semifinalelor 
cu echipa 
Steaua, par- 

dispute, după 
în Sala

cîstiga de’așat fl-ns- 
învingînd în ambe’e 
Atletico Madrid. cu 
respectiv, 38—80. Jo- 
prea bărbă’esc. afă-

TV GROSSWALLSTADT, 
care va Juca H.C. Minaur 
Mare, este — după celebra 
Gummersbach — una dintre 
mal puternice formații de
din R.F. Germania. Doi ani la 
rînd, în 1979 și 1880, Grosswall
stadt a cîștigat Cupa Campioni
lor Europeni, totrecînd în prima 
manșă cu 14—10 șl apoi plerzînd 
cu 16—18 în fața Iul Empor Ros
tock (R.D. Germană), și respec
tiv dispunînd cu 21—12 (conform 
înțelegerii dintre cele două for
mații s-a jucat un singur meci, 
pe teren neutru) de echipa is
landeză Valur Reykjavik. tn su- 
percupa cîștigătorllor de cupe 
europene, adversara handballști- 
lor băimă-eni a fost întrecută 
cu 14—9 de VfL Gummersbach 
(1979). dar ln anul următor 
Grosswallstadt a dispus de Cal- 
filsa Alicante (Spania) cu t9—15.

n ediția 1983—1984 a Cupei Fe
derației Internationale de Hand
bal, Grosswallstadt s-a Imp'.’s în 
finală cu o dublă victorie, 20—19 
și 16—15 în fata forma‘lei da
neze Gladsaxe Soborg. tn repre
zentativa R F. German-,a, la edi
ția din acest an a C.M., au fost 
.re1°"fionatt următor’! tucă*or(  de 
la G-osswali«iadt: Siegfried Roc’t. 
Manured Freisler, Martin Schwald 
și Michael Roth.

TELEX «TE LEXCTELEX «TELEX
ATLETISM * La Tempe, în 

Arizona, marocana Nawal El 
Moutăwakll. campioană olimpică 
la 400 mg a obținut timpul de 
55,70. Danny Harris a cîștigat 
400 mg în 48,57, iar Judd Logan 
cu 78,10 m a înregistrat un re
cord al 3.U.A. la aruncarea cio
canului

CICLISM e Turul Țării Basci
lor, etapa a doua (Atnzuola — 
Alto d’Ibardin, 165 km) a re
venit irlandezului Martin Earley 
cu 4.04:13. La 8 secunde a so
sit plutonul sprintul final fiind 
cîștigat lot de un irlandez, Sean 
Kelly. Italianul Maurizio Rossi 

este lider al oompe-

Ion GAWlfSCU

cu 8.20:11 
tiției.

HOCHEI 
lui de la 
tele secunde ale U.R.S.S. și Ceho
slovaciei au terminat nedeeis 
3—3 (1—1 1—1, 1—1). Competiția
a fost cîștigată de sportivii so
vietici.

HOCHEI PE IARBA • tn a 
cinoea zl a turneului masculin 
de la Karacl. Pakistan — Olanda 
0—0.

ȘAH • în finalul turneului de

• In cadrul turneu- 
Leningrad, selecționa-

ia New York, disputa dintre ma
rii maeștrii Jan Smejkal (Ceho
slovacia) șl Gvula Sax s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 în fa
voarea celui dinții.

tenis • tn turneul A.T.P. de 
la Lisabona, în 16-iml, Derlin — 
Narduccl 2—6, 6—3, 6—4. McNa
mara — Clavet 6—4, 7—6, Aven
dano — Carlsson 7—6, 6—2, Fraw
ley — Mlnl.-is 6—1, 6—4 • Tur
neu feminin la Hilton Head Is
land (Carolina de Sud): K. Ma
leeva — Jo Fernandez 6—2, 7—5, 
Gildemelster — Moulton 6—1, 
6—7, 6—4. Hanlka — Bunge 4—6, 
6—2, 6—4, Marsikova — HobbS 
6—2, 6—4, Goles — Torres 6—3, 
6—3, Budarova — Pfaff 6—4, 6—3, 
Spence — Reggl 6—3, 1—6, 6—1,

VOLEI s Turneul de calificare 
pentru C.M. masculin, la Atena: 
Grec'a — Australia 3—0. Tunisia 
— Bahre'n 3—0, Canada — Co
reea de Sud 3—0 ta grupa A, 
Cuba — Noua Zetiandă 3—0, I- 
talla — Algeria 3—0 în grupa B. 
•) Med arn’o-i la Santa Ba-ba- 
ra: S.U.A. — Fran‘a 3—0 • Cuoa 
Savara (hem-el), la Szombathely: 
Ungar'a — R.P.D. Coreeană 3—0, 
Cehoslovacia — Franța 3—2.
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