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Duminica, la Buzău și Baia Mare

ECHIPELE NOASTRE SUSJIN PRIMA MANȘA
ÎN SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL (m)

Două dintre cele mai bune echipe ale noastne la handbal, Steaua 
și Minaur Baia Mare, ajunse pînă in semifinalele Cupei Campioni
lor Europeni șl, respectiv. Cupei Cupelor, susțin duminică prima 
manșă, de o mare importanță, în vederea obținerii unei zestre care 
să le confere, pentru meciurile-retur, șansa calificării în finale. Steaua Întâlnește, la Buzău, pe Metaloplastica Sabac, iar Minaur 
joacă, la Baia Mare, cu TV Grosswallstadt.

Cupa Campionilor Europeni: STEAUA A PREGĂTIT
CU DEOSEBITĂ GRIJĂ PARTIDA CU METALOPIASTICA

De aproape trei decenii, Clu
bul Sportiv Școlar Triumf din 
București își reunește membrii 
și simpatiZanții (mereu mai 
mulți și mai entuziaști) la fru
moasele festivaluri cultural- 
sportive pe care le organizea
ză. Cel țâre a avut loc recent 
a fost inițiat în întimpinarea

în cinstea glorioasei aniversări

UN REUȘIT SPECTACOL CULTURAL-SPORTIV 
ORGANIZAT ÎN CAPITALĂ UE C.S.S. TRIUMF
unui eveniment care Însufle
țește întregul nostru popor — 
glorioasa aniversare a Partidu
lui Comunist Român, 65 de ani 
de la făurirea sa.

Un foarte inspirat montaj 11- 
terar-muzical, alcătuit dintr-un 
recital de poezie de către pro
fesoara de limbă română Ma
ria Stoian, de la Școala nr. 17, 
și susținut de cîteva dintre ele
vele sale (printre ele Andreea 
Puia, Carmen Bădin, Mihaela 
Copu, Teodora Miciu), a inau
gurat actuala ediție a festiva
lului, cu aplauze pentru micile 

interprete ei pentru autorii ver
surilor, poeții Nicolae Dragoș, 
Virgil Carianopol ș.a.

Festivalul sportiv propriu-zis 
a cuprins peste 20 de reprize 
de gimnastică — ritmică și 
sportivă — avînd ca executan
te eleve de frunte în aceste 
discipline olimpice, de la șco
lile nr. 17 și 118, pepiniere în 
performanță ale C.S.Ș. Triumf. 
Aproape două duzine de repri
ze, una mai atractivă ca cea
laltă. O etalare de grație și 
măiestrie, în cele mai multe 
cazuri de la vîrsta cravatelor 
roșii cu tricolor. Un spectacol 
unitar, de o frumoasă tinută 
sportivă și artistică, avînd 
coordonator pe neobositul pro- 
fesor-antrenor loan Sabău.

Pentru toată lumea — miile 
de spectatori din tribunele să
lii de sport a Institutului Agro
nomic „Nicolae Bălcescu" (gaz
dă deosebit de primitoare a re
prezentanților C.S.Ș. Triumf și 
a altor colective sportive bucu- 
reștene) — a fost foarte difi
cil de a stabili o ierarhie a... 
frumuseții reprizelor. Dacă ar 
fi să ne orientăm, de pildă, 
după frecvența aplauzelor, am 
fi tentați să situăm pe locul I 
repriza „Ritmul șoimilor", an
samblu al celor mai mici spor
tive, toate eleve în prima clasă 
a Școlii nr. 17. Trei minute de 
exerciții pe covorul catifelat al 
sălii, clipe de încîntare pentru 
gingășia micilor gimnaste și de 
prețuire a muncii lor plină de

Tiberiu STAMA

Eveniment spor
tiv de primă mă
rime, disputa din
tre Steaua și Me
taloplastica Sabac 
(Iugoslavia), con
tend pentru prima 
manșă a semifina
lelor Cupei Cam- 
uinilor Europeni 
la handbal mascu
lin. este așteptată 
cu mare interes de 
iubitorii handbalu
lui. La Buzău — 
orașul care are o- 
noranta misiune de 
a organiza acest 
meci (Sala Sportu
rilor. da la ora 
17,30) — echipa
noastră campioană 
isi continuă în li
niște antrenamen
tele. iar cei dor
nici să asiste du
minică la specta
col speră să-si 
procure mult rîv- 
nitul bilet de in
trare.

înainte de ple
carea steliștilor la 
Buzău, am discu
tat cu antrenorul 
echipei, Radu Voi- 
na. „Știu pe dina
fară cum aruncă, 
cum aleargă, cum 
se repliază in apă
rare fiecare component al aces
tei foarte puternice formații 
iugoslave, Metaloplastica Sa
bac. Aceleași detalii le sint cu
noscute si lui Vasile Stingă, 
Marian Dumitru, Nicolae Mun- 
teanu. Cezar Drăgănită, între

Cupa Cupelor :
OPTIMISTĂ ÎNAINTEA

Vasile Stingă înscrie, făcînd inutil blocajul 
lui Stig Santa (Fază din partida Steaua — 
I.K. Redbergslids Goteborg, disputat. la 

București, în „sferturile" C.C.E.) 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

gii echipe. întotdeauna si cu 
oricare adversar noi am pre
gătit totul cu scrupulozitate. Si

Ion GAVRILESCU

(Continuare în naa 2—3)

H. C. MINAUR BAIA MARE, 
MECIULUI CU TV GROSSWALLSTADT

Secvență din spectacolul cultural-sportiv, organizat de Clubul
Sportiv Școlar Triumf Foto : Iorgu BĂNICA (Continuare în pag 2—3)

Mîine, la Lille, o importantă partidă de rugby

FRANȚA - ROMÂNIA, ÎN CADRUL CAMPIONATULUI EUROPEAN
ieri au plecat la Lille rug- 

byștii noștri care — cum am 
mai anunțat — vor disputa 
sîmbătă. în compania XV-lui 
Franței, cea mai importantă 
partidă a lor din cadrul Cam
pionatului European — F.I.R.A. 
Incepînd cu această ediție, 
competiția a intrat într-o etapă 
superioară, cele 6 echipe din 
grupa A (Franța, Italia, Portu
galia, U.R.S.S. Tunisia și Româ
nia) disputîndu-și partidele 
după sistemul tur-retur, ceea 
ce a conferit întrecerii noi di
mensiuni.

Echipa Franței este deosebit 
de puternică, manifestîndu-și 
în ultimul timp o forță de joc 
care a confirmat-o printre ma
rile puteri rugbystice ale lumii 
succesul din recent încheiata e- 
diție a Turneului celor 5 na
țiuni (locul I, la egalitate cu 
Scoția, dar după un joc strălu

citor, în cane rugbyștii francezi 
au înscris 12 eseuri, primind 
doar unul !) și suita de victorii 
din campionatul continental 
(33—0 cu Tunisia, 18—0 cu Ita
lia, 60—18 cu Portugalia. în 
meciurile disputate pînă acum).

Iată de ce considerăm jocul 
de mîine. de la Lille, drept 
foarte greu pentru XV-le nostru 
reprezentativ, cu atît mai mult 
cu cît forma sportivă a echipei 
române nu s-a dovedit a fi din
tre cele mai bune. Ultima par
tidă. cea cu Scoția, care se do
rea o „repetiție generală" îna
intea întîlnlrii oficiale cu echi
pa „cocoșului galic", nu a în
semnat pentru rugbyștii noștri 
o reușită. Nu atît scorul cu 
care am pierdut (18—33) a lăsat 
o impresie defavorabilă, cît mal 
ales slăbiciunile manifestate în 
acest meci de către sportivii 
noștri, el nefiind în măsură 

să rezolve cu succes nici puți
nele momente de atac, nici pe 
cele de apărare, Așteptăm, de 
aceea. în partida de la Lille, 
o reabilitare din partea rugbyș- 
tilor români, o creștere a po
tențialului lor de joc. Stă în 
puterea unor sportivi ca M. 
Paraschiv, Fl. Murariu. I. Bu-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag 2—3)

„ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR NOASTRE - 
REVITALIZAREA OINEI ÎN ȘCOLI"

afirmă secretarul responsabil

al F.R.O. - CRISTIAN COSTESCU

Duminică, la ora 17, Sala 
sporturilor Dacia din Baia 
Mare va fi. desigur, arhiplină, 
așa cum este totdeauna cînd 
echipa masculină de handbal 
HC Minaur evoluează în fața 
inimoșilor ei suporteri. Impor
tanta partidei de duminică re
zidă în faptul că reprezintă 
prima manșă a semifinalelor 
Cupei Cupelor. Așadar, forma
ția favorită a publicului băimă- 
rean. prezentă din nou în fa
zele superioare ale competiți
ilor continentale (reamintim că 
anul trecut a cîstigat Cupa Fe
derației Internaționale de 
Handbal), va încerca să ia un 
avans cît mai consistent pentru 
partida-retur cu echipa TV 
Grosswallstadt (R. F. Germa
nia). Să revedem drumul cali
ficării băimărenilor în semiti- 
nala Cupei Cupelor: 28—21 (în 
deplasate) si 32—22 cu USAM 
Nîmes (Franța), în optimi, 
26—18 șl 19—24 (în deplasare) 

cu HK Drolt Halmstad (Sue
dia). în sferturi.

Partenera de întrecere a ele
vilor antrenorilor Lascăr Pană 
si Petre Avramescu va fi cu
noscuta formație vest-germană 
în palmaresul căreia figurează 
două succese finale în Cupa 
Campionilor Europeni (în 1979 
și 1980), Cupa IHF (in 1984). 
precum și victoria în Suoer-cu- 
pa cîștigătorilor de cupe. în 
1980. Handbaliștil vest-germani. 
supranumiți „locomotiva fără 
aburi". îl au antrenor pe ceho
slovacul Jiri Vicha, celebrul 
portar al anilor ’60. în rîndul 
formației din Grosswallstadt 
activează cîțiva jucători din 
prima selecționată: portarul
Siegfried Roch (27 de ani — 
1,80 m), Manfred Freisler (28 
— 1,97), de care se leagă cele

Mihail VESA

(Continuare în pag 2—3)

Secvențe vasluiene

PAȘI PE DRUMUL
• Lcnuța Ignat, de la clubul 

sportiv Viitorul, recordmană na
țională la atletism, în proba de
5 km marș, atît la junioare, cît 
și la senioare. Succes notabil 
pentra un județ fără veleități, 
în primul dintre sporturile o- 
limpice și la care tînăra atletă 
(pregătită în prezent de prof, 
Vasile Onuț) a adăugat alte 
cîteva în perspectivă : locul I 
la „triunghiularul" internatio
nal de la Leipzig, locul 2 în 
Concursul Prietenia și locul
6 la Campionatele Europene de 
junioare. Componentă a lotului 
național, ambițioasa atletă din 
Vaslui se pregătește, în aceste 
zile, pentru marile el examene 
din 1986 : Jocurile Balcanice de

PERFORMANȚEI
juniori (Izmir) și seniori (Lju
bljana) și Campionatele Mon
diale de juniori (Atena). Obiec
tiv ? Consacrarea ! • Același 
obiectiv îl vizează și reprezen
tanta Clubului Sportiv Școlar 
din Vaslui, Vienușa Coșeru 
(antrenor, AI. Viorel Gajură), 
recomandată pentru performan
tă de două locuri III la Cam
pionatele naționale de junioare, 
tot In proba de 5 km marș, 
precum și Georgeta State (locul 
I la Crosul Internațional al 
Păcii de La Moscova), Stefănel 
Tipu (3 000 m) si Claudia Pa- 
lade (400 m). care, de aseme- 

(Continuare în pag. 2-3)

Sub puternicul impuls gene
rat de ampla competiție națio
nală Daeîada, oină a cunos
cut o mai mare răspîndir». an- 
grenînd în cursul anului 1985 
peste 1300 de echipe, intr-un 
bogat program competițional. 
în care și-au disputat întiieta- 
tea mai bine de 33.000 de spor
tivi, dintre care 8000 de jucă
tori legitimați, 11000 nelegiti- 
mați și 14000 de copii. Unul 
din obiectivele majore ale ac
tivității din anul trecut a fost 
revitallzarea jocului de oină în 
sistemul de învătămînt, în
deosebi în școlile din mediul 
rural, unde s-au înființat nu
meroase" formații de elevi.

Care sint principalele coordo
nate ale activității din acest 
sezon în sportul nostru natio
nal? — l-am întrebat pe secre
tarul responsabil al F.R.O..

Cristian Costescu. care ne-a 
răspuns:

„Activitatea oinei se va des
fășura sub genericul marii 
competiții Daciada, urmărin- 
du-se dezvoltarea de masă a 
sportului nostru național. tn 
acest sens, biroul federal va 
conlucra permanent cu C.C. al 
al U.T.C., C.N.O.P., M.E.I.,
U.N.C.A.P. și ceilalți factori cu 
atribuții în extinderea practi
cării oinei. Un obiectiv priori
tar îl va constitui strînsa cola
borare cu inspectoratele școla
re ludetene. pentru ca în fie
care comună să existe c’te 'o 
echipă școlară. Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimen
tare a luat măsuri ca în fie
care liceu agricol să se eradi
ce oină.

Pentru inițierea si perfecțio
narea cadrelor didactice fede

rația a conceput un îndrumar 
Metodic pentru predarea oinei 
în scoli. în luna ianuarie, peste 
900 de cadre didactice au ur
mat un curs de perfecționare, 
iar in aceste zile ale vacantei 
de primăvară are loc la Bucu
rești un nou curs de perfec
ționare. de 6 zile, cu oarticipa- 
rea reprezentanților din toate 
județele tării. în colaborare cu 
inspectoratele școlare, vom or
ganiza periodic cursuri de per
fecționare a profesorilor de e- 
ducatie fizică. De asemenea. 
I.E.F.S. a Început, din acest an. 
o amplă acțiune de inițiere 
în oină a viitorilor profesori, 
studenții învățînd locul la 
cursul de bază.

Traian 1OANITESCU

(Continuare in vag 2—3)



COMPETIȚII OMAGIALE
In intimpinarea apropiatului 

Congres al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, în 
București se desfășoară ample 
acțiuni sportive de masă, ale 
căror finale vor avea loc în pe- 
floada 21—26 aprilie. Dotate cu 
trofeul „Cupa Congresului UGSR", 
Întrecerile — la care au parti
cipat șl participă începînd de la 
Blvelurlle de cercuri sportive sute

de mii de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile din Capitală — se dispută la «Următoarele discipline: cros (fina
lele pe municipiu — la Parcul Tineretului). „ștafeta tlnărului muncitor- (3X4 000 m la mascu
lin și 3X2 000 m la feminin), șah, 
tenis de masă, orientare turisti
că (în Pădurea Băneasa), tox, 
handbal și volei.

ÎN GIMNASTICĂ, SUCCESELE ST CIAOISC CU PIRSMUMA
Dumitrița Turner angajata activ tic oiitrciioarc

REUȘIT SPECTACOL CU1TURAL-SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

ambiție. Să sintetizezi intr-un 
asemenea spațiu de timp, un 
efort de ani de zile 1 Pentru 
că _ nota be>2 — fetițele nre- 
xente la acest festival au de
butat în gimnastică incă din 
perioada în care erau în gru
pele mici de grădiniță...

Alături de ele, la alt regis
tru de interpretare, gimnaste 
care au ajuns pe primele trep
te ale devenirii în sport, Pe
tru ța Dumitrescu, componentă 
a lotului olimpic, cu un foar
te dinamic exercițiu cu coardă, 
Maria Lucan, intr-un sugestiv 
exercițiu cu măciuci, Raluca 
Popescu, din lotul național de 
junioare, într-un expresiv mo
ment artistic, apoi componente
le secției de „ritmică" în re
priza „Flori de primăvară" sau 
cele de sportivă cu „Dans mo
dern". în replică, băieții au 
prezentat o inedită alegorie 
acrobatică, anticipînd drumul 
spre înălțimi, către lotul olim
pic, al celor mai multi din
tre ei.

Un impresionant tablou cu 
tema „Copiii României doresc

pacea a încheiat acest reu
șit festival, care se înscrie 
printre manifestările de excep
ție aleC.S.Ș. Triumf, ale fete
lor și băieților din secțiile de 
gimnastică, dar și ale celor 
care cu atîta dăruire și migală 
îl pregătesc, profesoarele-an- 
trenoare Victoria Vîlcu-Buruia- 
nă, Doina Firică, Eliza Stoica, 
Elena Ceampelea-Lixandru, Mi- 
haela Tîrnovean, V. Grecu, Gh. 
Neagu, V. Florea, B. Ferețeanu 
și Șt. Gali, coregrafa Steluța 
Formescu și pianiștii C. Gri- 
gore și D. Ursu.

Prof. Teodor Bolea, președin
tele (de mai bine de un sfert 
de veac), C.S.Ș. Triumf", ți
nea să sublinieze, peste valoa
rea festivalului, atuurile co
lectivului de gimnastică : „o 
foarte exigentă acțiune de se
lecție, o riguroasă disciplină in 
muncă, intensitate maximă la 
antrenamente, care îl situează 
printre sediile de elită ale 
clubului". O subliniere-îndemn 
pentru toate celelalte secții, 
acum cînd această unitate spor
tivă școlară de performanță a 

1 de-al 29-lea an de 
existență.

SECVENȚE VASLUIENE s
(Urmare din pag. 1)

nea. au punctat pentru prima 
oară, în 1985, în concursuri in
ternaționale. • „Vor realiza 
luptele libere pasul mult dorit 
spre elita acestui sport ?" „In
discutabil — ne-au dat răspun
sul cei doi antrenori de la Vii
torul. Dumitru Ignat și Ion Ni- 
ca — pentru că sportivii noș
tri pot mult mai mult decât lo
cul 5 în Divizia A (n.n. în 
seria a V-a). Suplimentarea an
trenamentelor, o mai judicioasă 
planificare a pregătirii la Sala 
Sporturilor (pină ce luptătorii 
vor avea repartizată o sală pro
prie) și exigenta tehnicienilor 
ar fi argumente în sprijinul a- 
firmațici. Ignat și Nica, prove
nind de la un club de talia lui 
Dinamo Brașov, știu că au o- 
bligația ca între vorbe și fapte 
să existe o perfectă armonie • 
Calificarea în semifinalele ..Cu
pei României" — ediția 1986, 
departe de a-i automulțumi pe 
rugbyștii de la Rulmentul Bîr
lad, i-a făcut să privească cu 
și mai multă angajare munca 
lor de pregătire pentru realiza
rea obiectivului principal în *-  
cest an — locul 5 (din 20 de 
echipe) în Divizia A. Ar fi cea 
mai bună performantă a bîrlă- 
denilor • de Cînd activează în 
rugby. Și ei vor să o înfăptu
iască acum. în al 30-lea an de 
existență. Au toate condițiile: 
o bază materială excepțională 
și o conducere (în întreprindere 
Si în asociație) receptivă Ia toa
te nevoile echipei • Handbalul 
vasluian începe să facă și el 
o deschidere spre performantă. 
O dovadă : jucătorii Cocuz și 
Mitrache se află în vederile lo
tului speranțelor (Cocuz a și 
fost transferat la Minaur Bala 
Mare, echipă fruntașă în hand
balul nostru). S-ar impune, 

- Insă, ca Clubul Sportiv Școlar 
din Vaslui să devină o pepl-

nieră și pentru formațiile din 
județ, de pildă pentru divizio- 
nara B Moldosin. Și, de ase- 
menea, să realizeze mai mult 
pentru readucerea handbalului 
feminin pe linia de plutire, 
după retrogradarea dintre divi
zionare, anul trecut. Antreno
rul, prof. Virgil Bedicov, cu 
experiența sa, poate împlini un 
asemenea deziderat • într-o 
perioadă de pregătiri febrile 
i-am găsit pe fotbaliști, pe cei 
de la Inter Vaslui și FEPA ’74 
Bîrlad îndeosebi, care vizează, 
anul acesta, promovarea în Di
vizia B, dar și pe cei de la 
Steaua Mecanica Huși, toate e- 
chlpe cu condiții excelente de 
antrenament si cu oameni dfe 
nădejde ia cîrma secțiilor, unul 
dintre aceștia fiind Teodor Lo- 
ghin, directorul întreprinderii 
mecanice din Huși, cu o con
tribuție demnă de luat în sea
mă în amenajarea stadionului 
și dotarea adecvată a acestuia 
• Două noutăți pentru acest 
județ : afirmarea tot mai con
vingătoare a judo-ului (antre
nor, Gh. Arghir) pe plan na
țional, în special prin Cozma și 
Chirazi (dar lingă ei alți 38 de 
judokani se pregătesc pentru a 
aduce echipa Rulmentul Bîrlad 
în prima divizie) și crearea unui 
nucleu de halterofili, sub îndru
marea antrenorului Aurel Aba- 
ze, tot sub egida întreprinderii 
de rulmenți. „Cred — ne spu
nea Al. Tăbăcaru, președintele 
C.J.E.F.S. Vaslui — că alături 
de atletism, lupte și rugby, sec
țiile de judo si haltere se vor 
afirma, cit de curind. la scară 
națională. Sigur, dacă și federa
țiile de resort vor căuta să le 
sprijine..." Cum un astfel de 
sprijin, din câte ne-am dat sea
ma. se face simțit tot mai 
mult, perspectiva celor mai ti
nere ramuri de sport susamin- 
tite în județul Vaslui este încu
rajatoare. (T. Șt.).

• t• c

• c

■ t

• PE STADIONUL de hand
bal CAROM din Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej s-a dispu
tat un turneu de handbal bă
ieți dotat cu „Cupa Păcii", 
la care au evoluat echipe din 
Vaslui, Brăila șl orașul gazdă. 
Trofeul, după jocuri spectacu
loase șl de un bun nivel teh
nic, a revenit formației C.S.M. 
I Borzești. Echipa cîștigătoare a obținut următoarele rezul
tate : 25—23 cu Celuloza Brăi
la, 25—21 cu Moldosin Vaslui 
șl 22—22 cu C.S.M. H Borzești. 
• PE CANALUL BEGA, din 
Timișoara, „Cupa C.F.R." a 
inaugurat noul sezon de ca
notaj, competiție în care s-au întrecut 42 de echipaje din di
ferite localități ale țării, ju
niori șl seniori. Reprezentan
ții clubului bucureștean Metalul au avut o remarcabilă 
comportare, ei ciștigînd patru 
probe. De asemenea s-au evidențiat și canotorii constăn- 
țenl, învingători șl ei în pa
tru curse. A PE ALEILE pă
durii Crlhala din Drobeta Tr. 
Severin a avut loc o reușită 
întrecere de cros, faza municipal a unor tradiționale

¥♦¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

competiții de acest gen rezer
vate pionierilor și tineretului. 
La „Crosul tineretului" au cîș- tlgat Liliana Daba (Lie. ind. 
5) și Vasile Graure (Lie. Ind. 
1) — categ. 15—16 ani, Cristi
na Motreanu (Lie. ind. 4) și 
Ovidiu Cioaba (Lie. „Tralan")

— categ. 17-19 ani, iar la „Crosul pionierilor- au ter
minat pe primul loc Mlrela 
Jianu șl Emil Topală gen. 1) — categ. 11-12 ani, 
nlela Pănescu (Șc. gen. 
lingă) șl Florin Sima 
gen. 6) — categ. 13—M 
• LA A.S. CHIMIA 
a luat ființă o nouă 
box, care are o sală 
Iată, amplasată Ia
Grupului școlar de chimie nr.

(ȘC. 
ani. 

BRAILA 
secție de 
bine uti- 

lncinta

in activitatea
se execută 
teribil de

corect ți mai exact 
ce li se cerea. Alina

Manuela Radu, 
Ghilifloiu,

clementelor ce 
azi a crescut 
mult, iar cel care ignoră 
aceste adevăruri nu va pu
tea obține rezultate superi
oare. Lucrînd cu fetițe, fi
rește că experiența mea de 
gimnastă mi ajută într-o 
măsură foarte mare în ceea 
ce fac, deoarece pot să e- 
xemplific in permanență 
cum trebuie executat 
clement sau o mișcare,

mai
ceea
Stoia, Manuela Radu, Mi- 
haela Ghilifloiu, Nausica 
Baciu, Florinda Zeida, Ma- 
rinela Afrințoaie erau — ni 
s-a părut — cu un pas 
înaintea colegelor lor și a- 
cestea sînt. de fapt, șl fe
tele de la care Dumitrița 
așteaptă primele rezultate 
notabile. Dacă cu ani în 
urmă, ca gimnastă, ea tre-

Ceea cc 
cititorilor 
simplă gl 
problema 
brica trec 
una din 1 
„Tratatul 
autofului 
Romei, c; 
XVI. Ma 
Păstrat îr 
culară. p 
reeditare.

Diagran 
Dc2, Tel, 
g3; negru 
f8. P17, 
nea. totu 
crete" pe 
veacului 
sacrificiu 
deschide 
ciziei, pe 
fortat. 1 
concentri 
se albe 
(frumoas; 
gului fia 
acțiunea,

Au trecut aproape șapte 
ani de la aoel noiembrie 
1979. de neuitat pentru gim
nastica noastră feminină, 
cînd, la Fort Worth, Româ
nia cucerea trei medalii de 
aur ! Ne amintim și acum 
de finalele pe aparate, în 
care una din eroinele în
trecerii a fost sportiva nOSs- 
tră Dumitrița Turner, pro
venită din pepiniera Cen
trului Onești. Dacă prezența 
ei în finala la sărituri era 
previzibilă, date fiind cali
tățile pe care le avea pen
tru 
tul 
tuit 
rie . 
delegație ; în ambele încer
cări efectuate, Dumitrița 
s-a întrecut pe sine, a a- 
vut elanuri ferme, bine 
calculate, zboruri precise 
peste cal și aterizări excep
ționale. sal rari! o sale îna
inte, cu 180 de grade, fiind v 
notate cu 9,90 și 9,95, gim
nasta 
astfel, 
titlu 
dială.

O tînără care a practicat 
mai bine de zece ani gim
nastica de performantă și 
a gustat din plăcerile pe 
care ti Ie oferă succesele, 
nu putea să nu-și lege pro
fesia. viața, de această dis
ciplină și iat-o azi pe fosta 
campioană mondială la să
rituri. Dumitrița Turner, 
antrencare în orașul său 
natal, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, lucrînd, deci. în ace
leași locuri unde ea însăsi 
făcea primii pași în siport 
și obținea primele satis
facții din viața de sportivă, 
în mod firesc pentru socie
tatea noastră, în ultimii 5 
ani. de cînd a abandonat 
activitatea competitională, 
Dumitrița a cunoscut și alte 

, împliniri personale : și-a 
închegat o familii (soțul 
său. Petru Ciucescu. este, 
de asemenea, antrenor), a 
primit o locuință confor
tabilă, are asigurate cele 
mai bune condiții de lucru 
în cadrul liceului de gim
nastică.

La fol de firesc â fost 
ș-o întâlnim pe Dumitrița 
în postură de antrenoare, 
cu o deja bine conturată 
experiență de șlefuitoare de 
talente, cu 
pro ce are de făcut și, mai 
ales, cum, 
rea acelei _____ ,___ _____
de care nu se mai poate 
vorbi astăzi despre mari 
succese în gimnastica de 
performanță. „Sportul nos
tru — ne spune ea — a 
progresat intr-un ritm ex
trem de rapid. Dificultatea

această probă, rezulta- 
final obținut a consti- 
o plăcută și mare bucu- 
pentru întreaga noastră

română înscriindu-și, 
în palmares primul 

de campioană mon-

Constantin MACOVE1

pentru atinge- 
perfecțiuni fără

de azi — ne măr- 
Dumitrița Tumer- 
— s-au maturizat, 
evident, mai mult

I
opinii dare des-

ANUNȚ

combinație. Important este 
să avem răbdare. în gim
nastică, succesele se clădesc 
puțin rite 
curiozitate, 
triei se 
Mi-aș dori 
prima mea 
tițe să dea 
una-două 1 _
deosebite, care să poată as
pira Ia selecția în loturile 
reprezentative".

Dumitrița lucrează din 
1984 împreună cu soțul său, 
Petru Ciucesou. A vizitat 
numeroase grădinițe și școli 
generale, trecând în revistă 
— in procesul complex al 
selecției — sute de fetițe, 
pentru a le testa calitățile 
și aptitudinile. I-am găsit 
pe cei doi soți-antrenori in 
sala de antrenament a li
ceului, cu grupa de 16 fe
tițe, alese dintre peste o 
sută, dornice să lucreze cu 
campioana mondială de la 
Fort Worth. Fetițele erau 
numai ochi si urechi la in
dicațiile tinerei antrenoare, 
se străduiau să execute cât

puțin, cu metî- 
treptde măies- 
urcă anevoios, 
foarte mult ca 

promoție de fe- 
. la iveală măcar 
fete cu calități

buia să aibă o singură grijă, 
aceea de a îndeplini întoc
mai sarcinile stabilite de 
antrenori, azi Dumitrița se 
află în postura, evident mai 
grea, de a fixa ea însăși 
obiective pentru 16 fetițe 
cu caractere diferite, de a 
le îndruma pașii, atît în 
viață, cit și în performanță.

„Copiii 
turisește 
Ciiucescu 
pot da, 
și depinde de dascălii lor 
ca aceste atuuri să fie va
lorificate. Ca proaspătă an- 
trenoare, îmi dau seama că 
profesiei noastre ii revin 
mari responsabilități. Iar 
faptul că lucrez aici, in 
Centrul Onești, de tradiție 
în gimnastica românească, 
dc unde au plecat atitea 
mari talente ale sportului 
nostru, reprezintă un motiv 
în plus dc a face totul ca 
munca mea să fie utilă pe 
toate planurile".
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mind' forn 
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rumb, Mir

Rugăm pe coresponden
ții noștri ca duminica. In 
relatăflle telefonice despre 
competițiile oficiale, să 
ne transmită și rezultatele 
meciurilor din campionate
le Diviziei B la handbal, 
volei și rugby.

1. Antrenorul noii secții, Du
mitru Staicu, fost boxer la B.C. Brăila, are în pregătire 
deocamdată, 15 pugiliștl, din
tre care cițiva sînt tineri cu 
reale perspective pentru aceas
tă disciplină sportivă. Acum, 
este în curs de desfășurare o 
acțiune de selecție ga O PRE
MIERA la Mediaș. Este vorba 
de primul concurs'de ciclism rezervat fetelor, care a avut 
loc recent din inițiativa unul 
inimos activist al sportului 
cu pedale, Ioan Comloșan. La 
cursa care s-a desfășurat ta 
Piața Republicii au luat star
tul 43 de concurente. Un început promițător © DIN INI
ȚIATIVA C.J.E.F.S. Buzău se 
desfășoară o competiție de 
handbal (m) eșalonată pe pa
tru turnee. Primul turneul 
disputat ta sala Dacia din Bu
zău a revenit echipei I.P.G. 
Ploiești, urmată ta clasament 
de Industria sîrmel Buzău, Șantierul naval Brăila șl 
Voința Tecuci.RELATĂRI DE LA : Gh. 
Grunzu, C. Crețu, S. Manafu, 
N. Costin, I. lonescu și C. 
Căpățtnă.

Centrul de perfecționare 
a cadrelor din mișcarea 
sportivă, împreună cu Con
siliul Municipal pentru 
Educație Fizică și Sport, sub auspiciile Universității 
cultural-științifice, organi
zează luni 14 aprilie 1986, 
în Sala Dalles, la orele 
12,30, o masă rotundă cu 
tema : „Potențialul olim
pic al Clubului Sportiv 
Progresul București la în
ceputul anului 1986". Par
ticipă conducerea și antre
norii clubului ; prezintă 
conf. dr. Nicu Alexe.

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 11 aprilie, va avea loc în București, In sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 15,50. Trans
miterea desfășurării tragerii ae va face la radio, pe programul 
I. la ora 16,15. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate, de aseme
nea. la orele 23 pe programul I, precum și mîine, sîmbătă, in re
luare. la ora 8,55, tot pe pro
gramul L După efectuarea ope
rațiunilor de tr»”»re 
filmul „KRAMEIl 
KRAMER". Intrarea liberă.

a Au mai rămas INCA DOUA 
ZILE la dispoziția particlpanți- 
lor pentru procurarea biletelor 
la atractiva tragere EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES care va 
avea loc duminică 13 aprilie. Ih

va rul«
CONTRA

FRANȚA - ROMANIA, LA
(Urmare din pag. 1)

can, A. Lungu, Gh. Caragea, cu 
nenumărate selecții în echipa 
națională, ajutați de cei din 
„noul val", să 
cheta calității si 
mai aproape de 
i-a consacrat.

Partida de mîine este notată 
în palmares cu nr. 169 și va fi 
cea 
by 
de 
tim
București — victoria a fost de

redreseze șta- 
să se exprime 
valoarea care

de a 35-a întilnire de rug- 
româno-franceză (Ia nivel 
echipe naționale). Reamin- 
că în 7 meciuri —- toate la

cadrul celor 42 numere, extrase ta două faze, participanțil au 
din nou posibilitatea obținerii unor importante cîștlgurl ta au
toturisme „DACIA 1300“, mari 
sume de bani, precum și excursii 
In U.R.S.S. Extrageri „indepen-, 
dente" de cite 8 și. respectiv, S 
numere din totalul de 45.
• CÎȘTIGURILB TRAGERII 

LOTO DIN 4 APRILIE 1986. Cat. 
1 : 2 variante 25n/o — autoturisme Dacia 1300 ; cat. 2 " "
a 23.998 lei ; cat. 
a 4.153 lei ; cat. 4 2.571 Iei ; cat. 5 : 
a 598 lei ; cat. 6 : 
a 345 lei ; cat. X : 1.676,25 varian
te a 100 lei. Report la cat. 
159.584 lei. Autoturismele „Dacia 
1300", de la cat. 1, au revenit 
participanților : MIRCEA ANICA 
din Galați și SANDU ȘTEFAN 
din Brazi.

: 4,50 variante 
3 : 26 variante 
: 42 variante a 180,50 variante 
312,75 variante

1 :
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ÎN GLUMĂ Șl... 
ÎN SERIOS

e, Si acum, un salt în plină 
o actualitate șahistă. Pe noua

— noastră diagramă, avem un
i- stop-cadru de la marele
t, turneu internațional înche-
n iat acum cîteva zile, la
il Moscova. Tara noastră a
e fost reprezentată cu succes,
c. pe podiumul competiției. A-
;t mănunte. în rubrica viitoa-
- re.
li ”* *'••»

Pentru atragerea cit mai mul
tor _ echipe pe terenurile de 
oină, am inițiat, fără a neglija 
formațiile de performantă din 
mediul urban, un calendar 
competițional de natură să-i 
convingă pe tinerii de la sate 
că-și pot împrospăta forțele și 
petrece in mod plăcut timpul 
liber practicind mai ales jocul 
de oină, important mijloc de 
educație a elevilor. La sfîrși- 
tul lunii aprilie va avea loc 
ediția inaugurală a campiona
tului republican al școlarilor și 
juniorilor. De asemenea, cam
pionatul liceelor agroindustri
ale. „Cupa Pionierilor", „Cupa 
U.T.C." și „Cupa U.N.C.A.P." 
sînt tot atitea competiții repu
blicane deschise tinerilor de la 
sate. Comisiile județene vor 
trebui să ia toate măsurile ce 
se impun, pentru buna desfă
șurare a acestor întreceri".

UN SUCCES DE SEZON, 
LA INDEMÎNA TUTUROR !

Cu suma de numai 10 Iei, 
ricine joacă poate obține :
• AUTOTURISME „DACIA 

J00"
• VARIATE CiȘTIOURI 1N 

ANI

Agențiile Loto-Pronosport și 
nzătorii volanți vă oferă -zilnic 
isibilitatea de a vâ număra și 
i. printre marii câștigători la 
)Z IN PLIC I

\\\\\\\\\\\\\^
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România —n.D. Germana, sdccfionatclc U.E.r.A. TS

ACELAȘI SCOR CA LA TÎRGOVIȘTE:

ti: STEAUA A PRECAUT 
ABffBA CU MtlAilll'USIIM |

componentă nume devenite . 
de-acum cunoscute, între altele, I 
si datorită faptului că repre- I 

i zentativa acestei țări a intrat, 
chiar în acest an, pentru pri- I 

. ma oară în istoria sa, în po- I 
sesia titlului mondial. Iar la I 

i obținerea răsunătorului succes
i au contribuit si cîtiva handba- I

listi de la Metaloplastica. în- I 
i tre ei fiind — pentru a oferi | 

doar cîteva nume — Mirko 
Bășici, Veselin Vukovici, Jas- ■ 
min Mrkonja.

Partida va Ii condusă de cu- I 
piui norvegian Jan Rolv Lidvig- 
sen si Per Erik Sjong. Obser- I 
vator din partea IHF: David ] 
Davidov (Bulgaria).

3.2
MORENI, 10 (prin telefon) 

Cochetul stadion al echipei 
Flacăra Auitomecanica Mor end. 
lidera seriei a Il-a a Divi
ziei „B“, a găzduit partid» 
revanșă dintre selecționatele 
de juniori U.E.F.A, ’86 ale 
României și Republicii Demo
crate Germane. De data aceas
ta, ambele conduceri tehnice au 
trimis în joc formații mult 
schimbate fată de partida 
disputată marți la Tîrgoviște și 
încheiată cu scorul de 3—2. Cu 
același scor, s-a încheiat si a- 
oest al doilea meci, 3—2 (1—1), 
însă modificările din formații 
și-au pus amprenta asupra Jo
cului. îndeosebi la începu
tul partidei, cînd fazele de 
poartă au fost destul de Tare 
Si mai puțin clare. Am notat 
doar acțiunile lui Dumitraș- 
cu (min. 16) și Kraft (min. 18). 
în această primă parte a jo
cului, vîntul a fost aliat 
al oaspeților și aceștia au reu
șit să deschidă scorul în min. 
23, cînd WEICHERT a fructi
ficat, cu un sut plasat, de Ia 
circa 14 m, o centrare a lui 
Sammer. Juniorii noștri au 
acuzat șocul și au atacat preci
pitat. Așa s-au explicat mari
le ratări ale lui Nuță (min. 
24) și Jercălău (min. 32). care 
n-au reușit să-l învingă pe 
Hiemann, ieșit oportun. în 
min. 37 însă, echipa noastră a 
obținut egalarea : a șutat 
Jercălău, portarul n-a putut 
retine și D. PETRESCU, pe 
fază, a reluat de la 8 m.

După pauză, în min. 48, o 
nouă acțiune viguroasă a oas
peților : Ritter a centrat de 
pe stingă și SAMMER a în
scris : 1—2! Din acest mo
ment, „tricoLorii" s-au menți-

a-o
nut minute J» șir in terenul 
oaspeților și NUȚĂ a reușit 
să egaleze, în min. 56, cu un 
șut înșelător, in urma unei 
pase primită de la D. Petrescu. 
Elevii antrenorilor Gh. Stai- 
cu și C. Frățilă au continuat 
să atace, dar să și rateze mult 
și din situații deosebit de fa
vorabile. Astfel, în min. 72 
și 74 a ratat D. Sava, în min. 
75 Negrău a șutat la înche
ietura barelor. în min. 76 a 
irosit o bună ocazie și D. Pe
trescu. iar în min. 77, Lau- 
drath a scos de pe linia porții 
balonul trimis cu capul de 
Nuță. Golul victoriei a ve
nit în penultimul minut de 
joc. Jercălău a pătruns pe 
stingă, a centrat și D. PE
TRESCU, ca un veritabil ata
cant, a reluat cu capul în 
plasă : 3—2.

Absolut meritată victoria 
echipei noastre, care a ju
cat bine în a doua parte a me
ciului.

Arbitrul N. Dinescu (Rin. 
Vîlcea) a oondus foarte bine 
formațiile :

ROMÂNIA: Prunea — D. 
PETRESCU, Strola, GH. PO
PESCU, Bejenaru (min. 84 
Pană) — OLOSUTEAN. Or. 
Sava (min. 60 NEGRAU). D. 
Sava (min. 84 Stan) — Dumi- 
trașcu (min. 60 Sedecaru), 
Nuță, JERCĂLĂU.

R. D. GERMANA l HIE
MANN — Anstein, LAU- 
DRATH, Kracht, Ritter — 
KoUer. Krise Weichert (min. 
65 Prasse), Minkurtz (min. 88 
Barila) — SAMMER. Zimmer- 
lang.

Adrian VASILESCU

L-am în- 
Reșița, în 
Apoi, Ia

Consemnări +♦+++++>++-H-ff+t-v

DUDU GEORGESCU - GOLUL 250
Dudu Georgescu. 11 cu

nosc de la debutul lui fot
balistic. L-am întilnit pri
ma dată, acolo, în parcul 
cu platani al Clubului Pro
gresul (azi. și Vulcan), cînd 
numele Iui încă nu spunea 
nimic deosebit. L-am revă
zut tot acolo. într-un mo
ment greu, in cîrje. tîrîn- 
du-și piciorul fracturat aflat 
în carcasa ghipsului. Sufe
rința era mascată de un 
zîmbet care, peste ani. 
aveam să constat că nu e 
deloc forțat și că el expri
mă. de fapt, o stare sufle
tească aparte.

Au trecut anii, 
tîlnit pe Dudu la 
plină ascensiune. 
Dinamo. în marele lui „ur
cuș european". Din șutul 
lui si din spectaculoasele 
lovituri de cap (ce păcat ar 
fi fost să fi rămas fundaș 
central, cum a jucat cîndva. 
la Progresul) au început să 
curgă golurile. O dată, de 
două ori, de trei ori, de pa
tru ori a devenit golgcterul 
campionatului. S-a luat la 
întrecere cu Bonyhadi — 
peste ani, bineînțeles — și 
s-a apropiat la numai două 
goluri de recordul arădea
nului — 49 de goluri. De 
două ori, în 1975 și 1977, 
Dudu a cucerit prestigiosul 
trofeu „Gheata de aur", în- 
scriindu-și numele alături 
de glorii ale fotbalului eu
ropean, ca Gerd Muller, Eu
sebio. Gomes, Krankl, Ian 
Rush. Și recordul lui con
tinental rezistă! (47 de go
luri)...

Si după atîta glorie, la 36 
de ani (îi va împlini la 1 
septembrie), Dudu slujește 
cu aceeași pasiune și mo
destie fotbalul. Satisfacțiile 
nu-1 ocolesc. în 6 zile, în 
două partide, cu Vllasnia 
Skkoder, în Cupa Balcanică, 
si cu Rapid. în campionat, 
a marcat 5 goluri, 
alte două ocazii s-a 
trivit bara. Duminica 
tă. în meciul cu F.C. 
a stabilit un frumos 
în campionatul Diviziei A. .. 
GOLUL 250. în clasamentul - ■ 
golgeterilor absoluți, Dudu ■ ■ 
se distanțează si vor tre- ’ “ 
bul să treacă ani și ani ca .. 
recordul lui să poată fi bă- - ■ 
tut de cineva (ce zici, ■ “ 
Hagi?), pentru că podiumul " 
arată azi astfel: 1. Dudu ,, 
Georgescu — 250 de goluri, - 
2—3. Oblemenco si Dumitra- " ’ 
chc — 170, 4. Radu II — ” 
166, 5. M. Sandu — 163.

L/ 36 de ani, Dudu nu se > - 
lasă și 
luri Ia 
crețul 
L-am uiiu. ... ...
tr-o zi de pregătire, pe ză- ;; 
cadă, înaintea campionatu- '' 
lui: „Dudu a fost un exem- .. 
piu în pregătirea dc iarnă. ■ ■' 
A tras cu dinții de el". La ; “ 
care simțim nevoia să mai . ’ 
adăugăm patru cuvinte de- Ț 
finitorii: 
hărnicie 
DESTIE.

Si azi, 
sportivă,------  _ _
respectuos și de... timid ca 
Ia debut.

Constantin ALEXE

iar la 
împo- 
trecu- 
Bihor, 
record

urcă recordul de go- ’ ‘ 
250. Care să fie se- ’ 

longevității sale? .. 
aflat la Buzău. în-

valoare, talent, ■ ■ 
și, mai ales, MO- ""
după atîta glorie 
Dudu e la fel de

Din Divizia C

MIWH baia made, I POIANA CiMPINA - PERFORMERA COMPETIȚIEI
„FOSTA AAEA ECHIPA PĂSTREAZĂ AAARI
ȘANSE DE A SE CALIFICA ÎN FINALĂ...'

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

IUI CU TV GROSSWALLSTADT
ghe Covaciu, Mihai Mironiuc, 
Iosif Boros și ceilalți compo
nent! ai echipei, toți avînd un 
singur gind — victoria — pen
tru care nu vor precupeți nici 
un efort.

Partida va fi arbitrată de 
Branislav Krstici si Dragoslav 
Vuksanovici (ambii din Iu
goslavia). Observator din par
tea I.H.F. — M. Kaminski 
(Polonia).

REDACȚIA ÎNTREABĂ, » * 

FEDERAȚIILE RĂSPUND
(Urmare din pag. 1)

I

După disputarea a trei etape 
din returul campionatului Di
viziei C, o succintă incursiune 
in competiția celor aproape 
două sute de echipe nu este, 
credem, lipsită de interes :
• Un avantaj, am putea spu

ne, inedit îl deține la ora ac
tuală lidera seriei a XlI-a, Po
iana Cîmpina, care conduce, fa
ță de formațiile situate pe 
locurile 2—4, cu nu mai puțin 
de 12 puncte ! Deci, drumul 
spre Divizia B al echipei cîm- 
pinene nu mai poate fi barat. 
• Tot din această grupă o 
observație, dar la negativ, des
pre Nitramonia Făgăraș, care 
îa tur a fost principala con
tracandidată la promovare, iar 
acum se pare că s-a resemnat. 
Și nu mai luptă ! Numai așa 
se explică cele trei infringed 
consecutive ale acestei divizio
nare considerată pînă acum 
drept una dintre fruntașele se
riei „brașovene". • Continuă să 
aibă o comportare frumoasă 
Sportul 30 Decembrie, o for
mație din județul Giurgiu cu un 
stagiu de doar cîtiva ani în 
campionat, care a egalat-o la 
puncte pe lidera grupei, Uni
rea Slobozia, și se anunță O 
rivală demnă de luat în sea
ma în lupta pentru promovare, 
în două din cele 12 serii sînt 
cite o pereche de echipe din 
aceeași localitate aflate în frun
tea clasamentelor respective, in 
seria a X-a, Unio și Someșul 
Satu Mare și, în seria a Xî-a, 
Eleciromureș și Metalotehnica 
Tg. Mureș. Dacă Unio nu are... 
frică de Someșul fiind depar-

« COMUNICARE U.E.F.A. Fo
rul continental a înștiințat oficial 
clubul Steaua că, întrucît jucă
torul Majaru a primit în partida 
de la Bruxelles al doilea carto
naș galben, el nu va putea evo
lua In partida-retur din se
mifinalele Cupei Campionilor Eu
ropeni de miercuri 16 aprilie, de la București.
• DAT FIIND faptul că unele 

terenuri din Capitală sînt în re- 

)

*

L

FOTBAL PENTRU ELEVI
Clubul Sportiv Școlar nr. 1 din Capitală organizează o se

lecție pentru elevii doritori să practice fotbalul. Pot parti
cipa elevii, din București și din provincie, născuțl intre anii 1969—1977.

Selecția are toc In perioada 6—21 aprilie, zilnic între orele 
9—Î2, la baza sportivă a clubului, situată In cartierul Dămă- 
roala (capătul tramvaiului 24 și autobuzului 331).

Clubul dispune de internat și cantină.Relații se pot obține la telefonul 65.29.30.

tajată cu 6 p în clasament, în 
schimb, Electromures are emo
ții, deoarece formația concita- 
dină o tatonează la numai un 
punct diferență. • Minerul 
Paroșeni a fost detronată du
minică din fruntea clasamentu
lui seriei a VIII-a, tocul ei 
fiind preluat de C.S.M. Lugoj, 
care a mai condus ostilitățile 
grupei după etapa a XlV-a. 
Continuă să se mențină prin
tre fruntașele grupei noua pro
movată Strungul Chișincu Criș, 
care în tur s-a aflat, spre lau
da ei, de sase ori pe primul 
loc în seria a VIÎI-a. • Sti- 
cla-Arieșul Turda (în Divizia 
B acum doi ani) a egalat-o la 
puncte pe Metalurgistul Cugir 
(aflată în eșalonul secund. în 
campionatul trecut) șî ambele 
forțează promovarea fără ca 
nici o altă formație să le ame
nințe pozițiile : locurile 1—2. 
• In ultima etapă a surprins 
comportarea slabă a unor for
mații fruntașe care — în jocu
rile de pe teren propriu, în 
care porneau mari favorite — 
au obținut doar rezultate de 
egalitate. în asemenea postură 
s-au aflat Autobuzul București, 
Steaua-C.F.R. Cluj-Napoca șl 
Automatica Alexandria, care 
probabil, și-au desconsiderat 
adversarele. • Deși a fost în
trecută duminică, în deplasare, 
Gloria-Pandurii Tg. Jiu con
tinuă să fie lider autoritar 
în seria a VlI-a. Adversara ei 
directă, Gloria Reșița, se află 
la 5 puncte...

T. RĂBȘAN

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
facere (Metalul), iar altele (pre
cum stadionul Dinamo), in sta
rea actuală, nu pot suporta mai 
multe meciuri la date apropiate, 
Clubul Victoria a solicitat din 
•timp, șl s-a aprobat de către fo
rurile competente, ca unele din
tre partidele sale din campionat 
să se dispute la Tîrgoviște. Din 
acest motiv și întâlnirea din 13 
aprilie (etapa a 24-a) va fi găz-

J

Dialog cu
întîlnire nepre

văzută — dar bi
nevenită (în aceste 
zile de frumoasă 
prestație în arena 
internațională a e- 
chipei din Ghen- 
cea) — cu Vasile 
Zavoda, fostul 
fundaș dreapta el

C.C.A.-ului și al naționalei. El 
este binecunoscut nu numai 
datorită măiestriei demonstrată 
pe dreptunghiul gazonului, ti 
și unei rare dovezi de atașa
ment față de culorile clubului 
pe care, ca jucător și apoi ca 
antrenor, l-a slujit timp de 
33 de and. „De la 28 noiembrie 
1950 — precizează interlocuto
rul nostru — și pînă în primă
vara Iui ’83, tind, imbolnăvin- 
du-mă, m-am văzut nevoit să 
bat în retragere...".

Trece repede peste succesele, 
multe la număr, repurtate In 
ambele ipostaze, de jucător și 
de antrenor (titluri de cam
pion. Cupe ale României, cele 
25 de selecții în prima re
prezentativă a țării, trofeul 
primit pentru faptul de a fi 
fost ales, în 1956, cel mai bun 
fotbalist român...), revenind 
mereu, in discuția noastră, la 
ceea ce a însemnat pentru fot
balul românesc echipa C.C.A.- 
ului. Și, între alte exemple, el 
stăruie asupra faptului că, la 
un moment dat. aproape în
treaga formație a C.C.A.-ului 
(9 jucători, plus Nae Geor- 

duită de stadionul Municipal din 
Tîrgoviște, așa cum s-a anunțat în presă.
• MUNE, MECIUL STEAUA — 

RAPID. Partida Steaua — Rapid, 
din etapa a 24-a a Diviziei A, 
va avea loc mîine, cu începere 
de la ora 17, pe stadionul Steaua.
• PARTIDA DE DIVIZIE B 

Flacăra Automecantca Moreni — 
Muscelul Cîmpulung, meci con- 
tînd pentru etapa a 22-a (Seria a 
n-a) se va desfășura mîine, stai- 
bătă, de la ora 17, pe stadionul 
din Moreni.
• CAMPIONATUL CLUBURI

LOR ȘCOLARE. La Medgidia s-au 
disputat jocurile uneia dintre 
„zonele" Campionatului cluburi
lor școlare, la care au participat 
5 echipe. Iată clasamentul : 1.
C.S.S. Medgidia 8 p, î. C.S.Ș. 1 
Constanța 6 p, 3. C.S.Ș. 1 Bucu
rești 3 p, 4. C.S.S. Mangalia 2 p, 
5. C.S.Ș. Alexandria 1 p. (N. CA- 
RABAȘ, coresp.).

Vasile Zavoda
gescu și Szoke) a învins, cu 
1—0, la Belgrad, puternica se
lecționată a Iugoslaviei.

— A fost, se pare, perioada 
anilor 1956—1957. momentul de 
vîrf al lui... Vasile Zavoda. Și 
la echipa de club, și la na
țională...

— Cu o singură excepție, pe 
care n-am s-o uit niciodată. 
Mă refer la accidentul suferit 
de mine in primul minut al 
celei de a 3-a partide cu Bo
russia Dortmund, meci dispu-, 
tai pe teren neutru, la Bologna", 
in ziua de 29 decembrie 1957, 
in Cupa Campionilor Europenii 
Cum pe vremea aceea un ju
cător accidentat nu putea fi 
înlocuit, am jucat 89 de mi-, 
nute cu... novocaină. Am jucat 
este un fel de a spune, fără 
voia mea C.C.A.-ul a trebuit 
să evolueze in 10 oameni, pier- 
zind, cu 3—1, manșa deci
sivă...

— După 29 de ani, Steaua 
strălucește, iată. în arena eu
ropeană. Spune-ne, te rugăm,’ 
cu trei ani în urmă, la silita 
retragere din activitatea de 
antrenor, ai anticipat ascensiu
nea ei 1

— încă de pe-atunci. Steaua 
progresa in mod evident. Pri
mele semne ale ascensiunii 
le-am avut, insă, in momentul 
in care echipa a adăugat Us 
valorile ei cîteva „piese grele",' 
absolut necesare. Mă refer la 
Boloni, Belodedici, Bumbescu, 
Pițurcă. Acum, cînd coeziunea! 
sub toate aspectele, s-a pro
dus, jucătorii se „simt" intre 
ei, nici unul nu pregetă să vină 
in sprijinul coechipierului aflat 
în dificultate. Peste toate a- 
cestea, se impune remarca, o- 
norantă pentru oricare echipă 
care se respectă, că Steaua po
sedă un stil al ei, ca si o ști
ință a jocului, care-i permite 
să schimbe tempoul și direcția 
de atac, în funcție de replica 
de moment a partenerei de în-, 
trecere.

— Cum vezi manșa a Iî-a 
cu Anderlecht ?

— Am afirmat și după acel 
0—0 cu Kuusysi Lahti că 
Steaua se va califica în semi
finale. O spun și acum : după 
cum s-au desfășurat lucrurile 
la Bruxelles, fosta mea echipă 
păstrează șanse mari de a a- 
junge in finală. Cu condiția de 
a repeta partida-retur cu Hon- 
ved. Vom fi acolo cu toții, trup 
și suflet aproape de formația 
noastră.

Gheorghe NICOIAESCU
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7? CtIPILE INTERClUBUItl Ml CONTRIBUIT

La Campionatele Europene
as

EMILIA CIOSU Șl CALIN TOMA AU OBȚINUT declară Marian Kozlowski,

fle Tenis de masă VICTORII In probele individuale
PRAGA, 10 (prin telefon). După 

o zi de pauză, participanțli la 
cea de a 15-a ediție a Campio
natelor Europene de tenis de masă pentru seniori s-au reunit 
în marea Sală a sporturilor pen
tru a începe disputele în probele 
individuale. O luptă aspră, In * care fiecare minge poate fi aed-

Joi a avut loc Congresul 
Federației Europene de Tenis de masă (E.T.T 
Președinte a fost ales lihoi Kapetanicl — Iugoslavia. vicepreședinte L.olo 
Hammarlund — Suedia, iar ca secretar George Yeats 
— Anglia. în Comitetul 
Executiv al E.T.T.U. a fost realeasă Ella constan- 
tinescu.

sivă in stabilirea rezultatului, a- vtad in vedere că flecare partidă 
este eliminatorie.

Dacă Marla Alboiu, Otilla Bă- 
descu, Vasil a Florea șl Andras 
JTejer nu au jucat în primul tur, 
ei fiind calificați direct în cel de al doilea, care se desfășoară 
aproape de miezul nopții, în 
schimb Emilia Ciosu, Călin Toma 
șt Cristian Ignat au intrat în fo
cul bătăliei, ca și dublul Toma, 
Ciosu, care a trebuit să-șl capete dreptul de a figura pe tabloul 
principal evoluînd mal tatii în 
calificări.

Vicecampioana europeană a ca- 
detelor. Emilia Ciosu, a întilnit-o In primul joc pe mult mai expe
rimentata sportivă cehoslovacă 
Daniela Davîdkova, în fața căreia a reușit o prețioasă victorie cu

3—1 (16, 22,—14,13), la capătul unul 
joc echilibrat, mal cu seamă ta 
partea Întâi, cu schimburi frumoase de mingi șl atacuri inci
sive de ambele părți. în turul următor misiunea jucătoarei 
noastre va fl mult mai grea, ea 
uimind să întâlnească pe Miriam Kloppenburg (Olanda).

Un meci greu șl pentru Călin 
Toma care, deși a fost condus cn 2—0, după ce s-a aflat In fie
care set la un pas de victorie, a 
remontat spectaculos,. învingînd 
cu 3—2 (—19, —19, 18, 7, 18) pe 
finlandezul Mika Seim, tn turul 
secund el îl va avea ca adversar 
pe Redel (R. F. Germania), ju
cător cu o bună „carte de vi
zită". Lipsa de experiență a lui 
Cristian Ignat — debutant La o 
astfel de competiție mare — șl-a 
spus cuvin tul in meciul cu Bela Mesaros (Iugoslavia), sportivul 
nostru fiind întrecut cu 3—1 (13, 14, —18, 18), nu fără a încerca să 
opună o dîrză rezistență. In sfîr- 
șlt, dublul Călin Toma, Emilia Ciosu a intrat pe tabloul princi
pal la mixt, întrecînd cuplul aus
triac Dletmar Palmi, Andreea 
Kotek cu 2—0 (13, 16).

ALTE REZULTATE, simplu 
masculin : Zlkos (Grecia) —
Grman (Cehoslovacia) 0—3, Ga- 
tien (Franța) — Mich (Polonia) 3—0, Cecava (Cehoslovacia) — 
Palmi (Austria) 1—3, Lupulesou 
(Iugoslavia) — Johanssen (Norve
gia) 3—1, Kriston (Ungaria) — Hauth (Danemarca) 3—0, Fettner 
(R. F. Germania) — Saive (Bel
gia) 0—3, Amplatz (Austria) — 
Leroy (Belgia) 3—0, Fraczik 
(Austria) — Rebel (R.F. Germa
nia) 0—3, Pedersen (Danemarca) 
— Boute (Olanda) 3—1, Takacs 
(Ungaria) — Jokinen (Finlanda)

0—3, Sevcenko (U.R.S.S.) — Drys- 
zel (Polonia) 1—3 ; feminin - 
zekas (Ungaria) — lonia) 3—0. Welss 
Eliasson (Suedia)(Tara Galilor) — staleva (Bulga
ria) 1—3, Grefberg (Finlanda) — 
Skutle (Norvegia) 3—0, Kawalek (Polonia) — Lbuka (Grecia) 3—0. 
Malmo (Finlanda) — Higuet (Bel
gia) 0—3, Schreiber (R.F. Germania) — Krauskopf (Austria) 0—3, 
Nolten (R.F. Germania) — 
Grundy (Anglia) 2—3, Kovtun 
(U.R.S.S.) — Ojstersek (Iugosla
via) S—1, Germain (Franța) — 
Medvedeva (U.R.S.S.) 3—2, Elllot 
(Anglia) — Wentzel (R.F. Germa
nia) 3—0.

Emanuel FANTANEANU

Fa-
Konopa (Po- (Spanla) — 
0—3, Cotter

JtOriÂNlA - R.D. OERPIANA
LA BASCnn - JUNIOARE
In cadrul pregătirilor șl verifi

cărilor In vederea turneului de 
calificare pentru Campionatul 
European de baschet-junioare, 
selecționata țării noastre susține, azi șl duminică, la Arad, me
ciuri în compania reprezentativei 
R.D. Germane. Oaspetele vor mal 
juca, sîmbătă, cu echipa de ca- 
dete a României.

Prezența în țara noastră a 
vicepreședintelui Federației In
ternaționale de Baschet, Ama
tor (F.I.B.A.), Marian Kozlow
ski (Polonia), ne-a prilejuit o 
interesantă convorbire în le
gătură cu prezentul sportului 
cu mingea la coș și viitoarea 
sa evoluție. Prima întrebare 
adresată Interlocutorului s-a 
referit la elementele care au 
determinat progresul baschetu
lui din Europa față de cel din 
alte continente, fapt ilustrat 
de clasamentele ultimelor edi
ții ale Campionatului Mondial 
(1. U.R.S.S., 3. Iugoslavia. 4. 
Spania) șl Jocurilor Olimpice 
(2. Spania. 3. Iugoslavia, 5. Ita
lia).

— Apreciez că un rol impor
tant l-au avut cupele interdu- 
buri, care au contribuit la 
dezvoltarea baschetului in 
Europa. Acest lucru scoate in 
evidență însemnătatea activită
ții in cadrul cluburilor : dacă 
aici se lucrează bine, apar per
formanțele ridicate, reflectate 
și in rezultatele reprezentati
velor naționale. Ce poate fi 
mai edificator decit faptul că 
țările care au formații frun
tașe in cupele europene sini 
fruntașe și in cele mai 
tante competiții oficiale 
țări ?

— Ce se preconizează 
dezvoltarea în

impor- 
inter-

pentru
continuare a

baschetului european ?
— Dintre numeroasele inten

ții, una se va pune în apli
care chiar în vara acestui an 
și vizează instruirea unor an
trenori din cele 35 de țări din 
Europa, cu federații afiliate la 
F.I.B.A. Cu sprijinul federației 
iugoslave, la Pola, va fi orga
nizat un centru de instruire a 
antrenorilor de minibaschet. 
juniori $1 cădeți. Am pornit de 
Ia ideea că la înalta perfor
manță nu se poate ajunge de- 
cît dacă cei mici sînt instruiți 
de la început corect, de către 
antrenori care, la rindul lor. 
știu să predea corect.

— Ce impresie v-au 
echipele românești, 
cele naționale ? Ce 
Ie întrevedeți 
competiții 1

— în general, in 
selecționatele țării dumneavoas
tră și-au menținut pozițiile, iar 
in C.C.E. la fete, echipa Uni
versitatea CluJ-Napoca a obți
nut rezultate remarcabile. Cred 
că mergeți pe un drum bun 
șl cind afirm aceasta am in 
vedere talentatele echipe de 
minibaschet văzute, cu cîțiva 
ani in urmă, Ia Constanța. A 
devenit de multă vreme o cer
titudine că cine se preocupă 
serios de minibaschet va cu
lege roade bogate.

Dumitru STANCULESCU

la

făcut 
in special 

perspective 
viitoarele

ultimii ani

SE MAI POATE INTÎMPLA Șl AȘA I î

TURNEE DE ȘAH FINLANDA A ClȘTlGAT
A luat sfîrșit ediția a X-a a Turneului internațional de șah 

feminin de la Hyăres (Franța). 
Al doilea an consecutiv, marea 
maestră Nona Gaprlndașvili, fos
tă campioană mondială, și-a a- 
propriat victoria totalizînd 9 p. Atît ea, cit și compatrioata ei Li
dia Semenova, clasată a doua cu 
8 p, sînt singurele șahiste care n-.u cunoscut înfrîngerea în a- 
cest turneu. Un rezultat bun a 
înregistrat reprezentanta noastră Ellsabeta Polihroniade, clasată a 
patra cu 6,5 p. Pe locul trei. Van Der Mlje (Olanda) 7 p etc. In ultima rundă Gaprindașvill a re
mizat cu Szusza Makai, Semeno
va cu Elfi Janus iar Polihronla- de cu Tunde Csonikcs etc.
• In runda a șasea a turneu

lui de la Varșovia. Dana Nuțu a cîștigat la Kaczorowska. Levi
tina la Hajkova, Erenska la Brustman, iar partidele Volska — Szmaclnska, Jagodzlnska 
go s-au încheiat remiză, 
sament conduc Levitina, man'și Voiska — 4,5 p 
Dana Nuțu ocupă locul 2.5 p.

C.E. DE HOCHEI JUNIORI !

In cursul unei ședințe de antrenament a fotbaliștilor de la Florentina urmărită de mulțl „tlfossl", un grup destul de nu
meros dintre aceștia s-a apropiat de antrenorul Aldo Agroppi, 
molestându-1 pentru faptul că nu-1 titularizează în formație 
pe favoritul lor Giancarlo Antognoni (care, fiind ta discuții 
cu conducerea clubului, a fost, evident, suspendat și pus pe 
lista transferărilor pentru viitorul sezon). Primul care a con
damnat acest gest huliganic a fost chiar Antognoni.

— For- 
In cla-Brust- fiecare. 
opt cu

Șl ziua a clncea a întrecerilor grupei A din cadrul Campionate
lor Europene de juniori (18 ani) 
la hochei pe gheață a cunoscut 
cîteva rezultate, la prima vedere, 
surprinzătoare, dar perfect vero
simile față de raportul de forțe 
existent la această categorie de 
vîrstă la ora actuală. Turneul fi
nal (locurile 1—4) : U.B.S.S. — 
Suedia 4—4, Cehoslovacia — Fin
landa 4—4. In urma acestor re
zultate clasamentul final se pre
zintă astfel : 1. FINLANDA 5 p, 
2. Suedia 3 p, 3. Cehoslovacia 2 
p, 4. U.R.S.S. 2 p.

în turneul pentru locurile 5—8 : 
R.F.G. — Norvegia 3—2, Elveția— 
România 7—2. Clasamentul : 5.
R.F.G. 6 p, 6. Elveția 4 p, 7. Nor
vegia 
ediția 
mația 
grupa

2 p, 8. România 0 p. 
viitoare a competiției 
României va evolua 
B.

La 
for- 

în

PROFESiONiSMUL PĂTEAZĂ PÎNĂ Șl COPILĂRIA!

E greu de crezut, dar e. totuși, adevărat : un copil de 14 
ani, suedez, tenisman (In 
mare, desigur!), a încheiat, 
curtnd, un contract de 
profesionis*  cu o 
meroială din țara 
fesionișmul a început să invade
ze, după cum se vede, și vîrstele 
coborite, după modelul diferitelor 
discipline în care campionii șl 
recordmanii se aleg dintre ado
lescenți sau chiar dintre copil.

„Vedeta" de 14 ani (numele său 
este Niklas Kulti) a băgat niște 
bani ta buzunar și a început să dea ... interviuri I Satisfăcut de 
clauzele primului său contract 
foarte tânărul sportiv speră, după propria sa declarație. să 
ajungă la virful valorii 
sale peste 3 ani, cînd crede că

for- 
:, de 

jucător 
firmă co
sa. Pre

îl va întîlni, pe teren, pe idolul 
său de acum, John McEnroe.Sigur, marea performanță evo
luează mereu, uneori chiar în di
recții surprinzătoare. N-ar fi de
loc exclus ca, bunăoară, marile 
firme să înceapă o cursă asiduă 
în căutarea nu a performerilor 
deja afirmați, care să le repre
zinte interesele pe terenurile de 
sport, cl a... viitorilor campioni I

Numai că toate ------ ‘ ‘
au și o altă fațetă, vește formarea ca 
lui recordman : în 
care destinul său _ ____tiv legat de interesele compani
ilor investitoare, timpul afectat, 
să zicem, studiilor sau altor 
preocupări specifice vîrstel ado
lescenței se va micșora conti
nuu. Dar, desigur, pe cel ce trag foloase în afaceri de pe urma
publicității prin sport nu-i inte
resează destinele sociale ale purtătorilor de reclame.

aceste lucruri 
una care prl- om a vlitoru- 
momentul in 

va fi defini

Radu TIMOFTE

TELEX*TELEX*TELEX*TELEX
ATLETISM • Cursa de la Was

hington (10 mile) a fost cîștlgată 
de alergătoarea portugheză Rosa 
Mota — 53:09, urmată de neo
zeelandeza Lorraine Moller — 
53:40 șl americanca Joan Nesbit 
54:41 ■ La Maratonul de la Lon
dra, din 20 aprilie, s-au înscris 
peste 25 000 de concurențl !

AUTOMOBILISM • Pe circuitul 
de la Jerez are loc mllne Marele 
Premiu al Spaniei, contînd ca pro
ba a doua pentru C.M. de formu-

cu

ba a doua 
la 1.

HOCHEI 
Stockholm (0—2, 2—0, 
U.R.S.S. I ■ _________
4—0. 2—1) • Turneu la Varșovia. In meciul decisiv Polonia ■

• Meciuri amicale. La 
: Suedia — Canada 4—1 

, 2—2), la Moscova : 
— U.R.S.S. n 7-1 (I—0.

dispus de U.R.S.S. (tineret) 7—3.
TENIS • Turneu la Bar!, 

Marele Premiu : Carlsson - rro 6—0, 6—0, Schwaier — 
6—2, 6—1, Pecci — Panatta 
6—2, McNamee — Brown 
6—2 • La Lisabona. In 
Frawley ' ‘ .
toja — McNamara 6—1, 6—4.

VOLEI • Cupa Savaria (femei), 
la Szorr' athely : Ungaria — Fran
ța 3—1 Cuba — R.P.D. Coreeană 3—0 • Turneul de calificare pen
tru C.M. (masculin), la Atena : Bahrein — Australia 3—0, Cana
da — Tunisia 3—1. Grecia — Co
reea'de Sud 3—0 ; Algeria — 
Noua Zeelandă 3—0, Cuba — Sue
dia 3—t.

l, in 
- Cie- 
Potler

______ atp : 
Becka 6—1, 7—6, Os-

FLORETA SE VA ODIHNI I
După ce a luat parte la 21 de ediții ale Campionatelor Mon

diale de scrimă, între care cinci de tineret, floretistul vest- 
german Harald Heln, din echipa Tauberbischoishelm, de mal 
multe ori campion național, Individual și cu formația sa, a 
decis să pună punct activității competlționale. Hotărîre firească după o activitate atît de îndelungată, timp în care Heln 
a cîștigat majoritatea turneelor de anvergură ale acestui sport. 
Singurele competiții în care n-a obținut niciodată victoria 
au fost Campionatele Mondiale șl Jocurile Olimpice...

UN VIITOR RECORDMAN AL LUMII ?
Hurdlerul canadian Mark McKoy (24 ani, 181 cm, 71 kg), 

afirmă specialiștii, este astăzi 
omul cel mai indicat să-1 a- jungă pe Renaldo Nehemlah, 
recordmanul mondial al cursei 
de 110 mg (12,93 In 1981, Ztirich). Anul acesta, el 
cîștigat titlul de campion 
sală al S.U.A., alergînd, New York, distanța de 
yarzi garduri In S,95, iarJaponia, la Kobe șl, respec
tiv, la Tokio a realizat re
corduri mondiale la 50 rtig — 

6,25 s șl la 60 mg — 7,47 s. McKoy s-a impus la Jo-curlle 
Commonwealth-ului, din 1982, 
de la Brisbane, eînd a cîștl- 
g.at 110 mg în 13,37 s (recor
dul său personal ptaă atunci 
fusese 13,76 s). în 1983, la C.M. de ia Helsinki s-a clasat 
Insă al 4-lea cu 13,56 s (Fos
ter — 13,42, Brygare, Gault) 
și tot al 4-lea a fost șl la

ta a 
de 
la' 60 
in

J.O. de Ia Los Angeles cu 
13,45 s (Kingdom — 13,20,
Foster, Brygare). Anul trecut 
a stabilit un record național 
cu 13,27 s șl într-un concurs 
la Nisa a realizat 13,00 s. dar, 
s-a apreciat, ca „dubios" cronometrajul electric...

O FAMILIE LA ÎNĂLȚIME
Pivotul echipei de baschet 

din Detroit °e numește Chuck 
Nevitt. El are înălțimea de 
225 cm. Nevitt face parte dln- 
tr-o familie foarte bine
crescută, căci tatăl șl încă 
doi frați au fiecare peste 200 
cm, sora cea mică măsoară 
102 cm. Doar mama sa este 
ceva mai scundă: doar 183 
cm ! Asta da o familie înaltă!
ANTRENAMENTE DE ZI CU ZI

Un oarecare John Grimbeck 
a ridicat o halteră de 200 kg, 
la genuflexiune. Desigur, vor spune ' specialiștii, este vorba 
de o performanță banală. 
Dar nu este așa, căci. Grim
beck este în vîrstă de 77 ani, 
ceea ce, evident, schimbă da
tele problemei. Acesta a con
curat, fără prea mult succes 
însă, la J.O. din 1936, la cate
goria grea. Multă vreme, el 
a participat, în diverse cir
curi, la fel de fel de demon
strații de ridicare a haltere
lor, fiind considerat un ade
vărat „rege al mușchilor". De 
la vîrstă de 60 de ani, Grim
beck nu lasă să treacă o zi 
fără să tacă un antrenament 
serios !

■:

PENTRU APARAREA „ZGURE1"
Doi francezi iubitori al tenisului, Yves Mercier și Bruno Re

nault, acesta din urmă fost campion național universitar, au 
constituit o asociație, care a găsit repede susținători. Este 
vorba de Asociația pentru apărarea terenurilor cu zgură, deoa
rece, susțin el, numai această suprafață de teren permite un 
joc adevărat, în spiritul tenisului autentic, deoarece betonul 
sau diferitele materiale plastice care au luat locul zgurii, pe 
lingă efectele negative asupra articulațiilor picioarelor, favori
zează cu precădere un joo extrem de rapid care nu are a 
face cu tenisul. Căci se servește, eventual se returnează și... 
punct.

Forurile sportive din Monte Carlo au și anunțat că pun la 
dispoziția iubitorilor „zgurei“ un astfel de teren de tenis.

Rubrică realizată de Romeo VILARA
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Fefbal meridian»
I

• ÎN EUROPA s-au desfășurat 
miercuri două jocuri importante 
în preajma turneul final al C.M. 
La Basel, echipa B. F. Germania 
a obținut victoria cu 1—0 (1—0) 
în fața reprezentativei Elveției. 
Meciul nu s-a ridicat la Înălțimea 
așteptărilor — comentează agențiile de presă — fiind presărat 
cu numeroase faulturi, unul cu 
consecințe grave : Jakobs l-a 
provocat lui Perret (Neuchâtel) 
o fractură la piciorul drept, tn urma unei intervenții foarte dure. 
Dar și elvețienii n-au fost prea 
cuminți... Egll l-a faultat (min. 20) pe Briegel (care mai tirzlu a 
părăsit terenul). Singurul gol a 
fost marcat în min. 34 : Falken- 
mayer a executat un corner, ba
lonul a ajuns la Matthăus, acesta 
!-a prelungit veteranului Dieter 
HSness (33 de ani, chemat tn lot 
în ultima clipă în locul lui K.H. 
Rummcnigge), care a reluat cu 
capul tn plasă. în fața celor 25 000 
de spectatori, pe un timp ploios 
șl rece, arbitrul Joel Quinou 
(Franța) a condus formațiile :

ELVEȚIA : Brunner — Bottezon 
(min. 64 Weber), In Albon, Egli, 
Ryf — Wehrli, Hermann, Perret 
(min. 71 Bregy), Decastel (min. 

76 Maissen) — Sulser, Halter 
(min. 83 Metthey). R. F. GERMA
NIA : Stein — Berthold, K. H. 
Forster (min. 46 Jakobs), Augent- 
haler, Briegel (min. 76 Buchwald) 
— Matthaus, Magath, Rolff, Fal- 
kenmayer (min. 60 Brehme) — 
Honess, Thon (min. 46 Allgower). 
• La Sofia s-au întîlnit două 
participante în turneul final : 
Bulgaria a cîștigat in fața Dane
marcei cu 3—0 (0—0), prin golu
rile marcate de Sirakov (min. 63 
și 77), șl Vellcikov (min. 87). 
După meci, antrenorul danezilor 
Sepp Plontek a declarat că vic
toria este meritată, șl că " 
fotbaliștii bulgari vor juca 
de bine și tn Mexic ei vor 
u. t cuvînt serios de spus, 
rlndu-se la formația ‘ .
Plontek a afirmat că jucătorii săi 
slnt buni, dar- echipa este încă insuficient de omogenă, " 
faptului că pentru prima 
după o lungă absență, 
in lot fotbaliști care 
peste hotare, tn fața 
de spectatori, arbitrul 
(Suedia) a condus 
BULGARIA : Mihailov
Arabov, Dimitrov Al. Markov - 
Sirakov (min. 7»_ Vellcikov). Sad- 
kov, Ghetov, 
(min. 47 
(min. 66

(min. 70 Mladenov). DANEMARCA! 
Qvlst - 
Nielsensen
sen 
che,

Sivebaeck, Olsen, Busk*
— Bertram, Lerby, Lar- (min. 46 Lauridsen), Simon- 

(min. 70 Donnerup) — Manni- Elkjaer (min. 46 Chistensen).
IN C.E. DE TINERET 

Șl JUNIORI 
semifinalele C.E. de tineret

dacă 
la tel avea 
Refc- 

daneză.

datorită 
__ i oară, 
au revenit activează 
celor 50 000 Fredrikson 

echipele : — Petrov,

Plamen Markov Pașev) — Gospodinov 
tordanov). Iskrenov

In _ ______
(meciuri tur) : la Pisa, Italia — 
Anglia 2—0 (1—0). Au înscris 3 
Donadoni (min. 11) și Viall (min. 
72 din penalty) ; la Budapesta, 
Ungaria — Spania 3—1 (1—1). Au 
înscris : Balogh (min. 40), Szeke- 
res (min. 53), Kovacs (min. 83 din 
penalty), respectiv Beguirlstain 
(min. 44). La învingători au ju
cat mal mulțl Internaționali din 
lotul care se pregătește pentru C.M. (Pinter, Cseh, Fitos. Kovacs 
șl Dajka). • In C.E. de juniori 
I, la Szombathely : Ungaria — 
Bulgaria 0—1 (0—0). A înscris Mit- 
cev (min. 86).

★• Meciuri de Cupă : Spania 
(semifinale) : Real Madrid — Za
ragoza 3—2 (în tur 0—2)!, Athletic Bilbao — C.F. Barcelona 1—1 
(0—1). Deci în finală : Zaragoza— 
C.F. Barcelona ; Belgia (semlfi- 
nale-tur) : Malines — F.C. Bru
ges 3—1, Franc Borains — Cercie 
Bruges 0—2 : Portugalia : (semi
finale) : Belenenses — Sporting 
Braga 2—0 ; Penafiel — Benfica 
0—0 (după prelungiri). Meciul se 
va rejuca.
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