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Astăzi, la București, în meciul-retur cu Anderlecht

STEAUA, LA UN PAS DL FINALA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI

in cadrul etapei de vară a Daciadei—

Festivalul pionieresc de la Focșani

UN NOU SALT CUTEZĂTOR 
AL MICILOR GIMNAȘTI 

SPRE PERFORMANTĂ a
Fetele din lași și băieții din București, laureații ediției a IV a

• Deținătoarea titlului in fotbalul nostru se prezintă cu argu
mente reale in fața echipei din Bruxelles • „Jucătorul nr. 12“ 
și importantul lui rol • Partida incepe la ora 16,30 și va fi 

transmisă la radio și televiziune

Pițurcă înscrie al treilea gol al Stelei in partida de campionat 
cu Rapid, de sîmbătă. Hat-trick-ul virfului de atac al cam
pioanei este dătător de speranțe pentru partida de astăzi.

Foto : Aurel D. NEAGU

g ÎMPREUNA cu toți iubitorii FOTBALULUI, | 
I URĂM MULT SUCCES CAMPIOANEI NOASTRE! f
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ANDERLECHT A SOSIT IEHI EA BUCUHfSH
© Belgienii au deplasat un lot de 17 jucători • Oaspeții s-au 

antrenat pe Stadionul Steaua
La citeva numen le după ce a 

intrat in holul hotelului „Flora" 
l-am ruga> pe antrenorul Arrie 
Haan, care coborise primul din 
autocarul ce aducea pe Ander- 
lecnt de la aeroport, să ne vor
bească despre partida de astăzi: 
„Ce să vă spun 7 Că va fi un 
meci roarte greu 7 O știm șl noi, 
o știu și partenerii noștri de În
trecere, o știe toată lumea. A- 
vem un gol avantaj, ceea ce nu 
reprezintă o garanție suficientă. 
Vom Încerca să I apărăm. îmi 
dau seama de dificultatea misiu
nii noastre pentru că apreciez 
valoarea echipei steaua, despre 
care am mal avut ocazia să vor
besc elogios și inainte, șl după 
partida de fa Bruxelles. Impor
tanța partidei este foarte mare — 
intrarea in finală. Sper insă ea 
ea să nu influențeze calitatea 
spectacolului, să putem oferi pu
blicului un meci demn de o se
mifinală".

In continuare, antrenorul cam

pioanei belgiene ne-a prezentat 
lista celor 17 jucători care au fă
cut deplasarea la București : 
Vekeman, Munaron, Schrijver. — 
portari; De Greef, Demol, An
dersen, Gr lin, Gudjohnsen, Frl- 
man, Lozano, Olsen, Peruzovici, 
Scifo, Vandenbergh, Vandereyc- 
ken, Vercauteren, Marchoul. Cele 
două noutăți, față de lotul de 15 
iucători înscris pe foaia de ar
bitraj a partidei de la 2 aprilie, 
sînt De Schrijver șl Marchoul.

Bineînțeles, ne-a interesat for
mația cu care Anderlecht va în
cepe partida de astăzi. Antrenorul 
Haan ne-a anunțat insă că n-o 
va comunica decît în orele dina
intea startului. Se pare că el are 
unele probleme în alcătuirea e- 
chipel, principalul semn de în
trebare reprezenl.îndu-1 utilizarea 
iul Vandenbergh.

Ieri după-amlază. chiar I* ora 
startului. 16,30, fotbaliștii belgieni 
au participat Ia un antrenament 
pe Stadionul Steaua.

Capitala noastră găzduiește 
astăzi unul dintre cele mai im
portante jocuri de fotbal ale 
sezonului internațional : Stea
ua — Anderlecht in semifina
lele Cupei Campionilor Euro
peni. Două dintre cele mai 
bune formații de club ale con
tinentului iși dispută la Bucu
rești un loc in finala de la 7 
mai, care va stabili ciștigătoa- 
rea ediției 1985/1986 a celei mai 
mari competiții intercluburi. 
Avînd cea mai lungă istorie 
dintre toate Întrecerile genului, 
do pe continentul nostru sau 
de pe alte continente. Cupa 
Campionilor Europeni și-a 
cîștigat un prestigiu bineme
ritat, devenind — pe lista 
întrecerilor oficiale — una 
dintre... vedete. „Numai Cam
pionatul Mondial și Campiona
tul Europei pot pretinde că 
depășesc in amploare întrece
rea dintre campioanele conti
nentului european. Numai că 
aceasta din urmă are avanta
jul unei mai mari ritmicități, 
ceea ce are un efect deloc ne
glijabil in rîndul spectatorilor. 
Și nu numai al celor de pe 
bătrînul continent" — afirma, 
într-un amplu articol dedicat 
analizei celor mai importante

Eftimie IONESCU

(Continuare in vag 2—3)

Dnpft „Internaționalele" 

de judo ale României

Așa cum este cunoscut. 
Campionatele Internaționale de 
judo ale României, desfășurate 
sîmbătă și duminică în sala de 
atletism a Complexului Spor
tiv „23 August" din Capitală, 
s-au încheiat cu succesul spor
tivilor noștri, care au ocupat 
locul I Ia patru din cele șap
te categorii la care au avut 
loc întreceri.

Programate la numai două 
săptămînl după finalele Cam
pionatelor Naționale și cu 
aproximativ trei săptămini 
înaintea Campionatelor Eu
ropene (8—11 mai. Iugoslavia). 
„Internaționalele" de la Bucu
rești au constituit un ultim 
test de verificare a stadiului 
de pregătire la cate au ajuns

Dragostea nețărmurită fată 
de partidul clasei muncitoare 
si fată de neobositul său 
conducător. tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU. recu
noștința caldă pentru condiți
ile minunate ce le-au fost crea
te de a învăța, de a dezlega 
tainele culturii si stilntel. de a 
practica sportul, de a-și vedea 
împlinite cele mai înaripate vi
suri au fost exprimate din nou 
de către reprezentanții tinerei 
generații, ai purtătorilor cra
vatei roșii cu tricolor, copiii 
prezenti la Festivalul pionie
resc de gimnastică, găzduit de 
Sala Sporturilor din Focșani.

Grație, zimbet și... flori pen
tru frumusețea gimnasticii

Foto : Gabriel MIRON

EXISTĂ CATEGORII BINE ÎNCADRATE, 
DAR Șl UNELE SEMNE DE ÎNTREBARE
principalii candidați la un 
loc in echipa pentru întrece
rile continentale. Care a 
fost gradul de dificultate a 
turneului, cum s-au comportat 
in condițiile respective aspi
ranții la titularizarea în echi
pa reprezentativă, oe per
spective au sportivii români la 
Campionatele Europene T — 
iată întrebări la care vom 
încerca să răspundem în cele 
ce urmează.

Trebuie făcută precizarea, 
încă de la început, că la ac
tuala ediție a „Internaționa
lelor" noastre participarea a 
fost destul de valoroasă. Pe 
foile de concurs au figurat 
nume de rezonanță în judoul 
internațional, ca francezii

Printr-o exemplară ordine si 
disciplină, printr-o ținută cu a- 
devărat sportivă, printr-o mun
că migăloasă, plină de ambiția, 
cei peste 300 de participant! la 
a IV-a ediție a Festivalului 
s-au arătat a fi la înălțimea a- 
cestui eveniment sportiv, orga
nizat in întîmpinarea celei dea 
65-a aniversări a P.C.R.. mo
ment însufletitor. de mare în
semnătate pentru întregul nos
tru popor.

Recomandate de poziții frun
tașe si la edițiile precedenta 
(București si Tg. Jiu), micile 
gimnaste care au reprezentat 
județul Iași. în speță Școala 
nr. 6 din municipiul de reșe
dință. s-au impus cu autori
tate. etalînd talent și gratie. e 
linie sportivă impecabilă. a- 
preciată de arbitre si specta
tori (sală arhiplină în toate zi
lele de concurs). Prof. Constan
tin Radu are merite deosebite 
pentru selecția și pregătirea 
sportivelor scolii, care după 
ce s-au situat pe locul I la 
ansamblu — prin Ionela Dorof- 
te. Manuela Dîrțu. Roxana 
Avasilicăi, Gabriela Olaru. Ma
nuela Penisoară si Oana Rusa

Tiberiu STĂM A

(Continuare in pag 2—3)

Marc Alexandre (campion eu- 
.ropean în anul 1984 și locul 3 
in 1985), J. Lesson, V. Mar- 
chiset șl P. Tayot (campioni 
europeni de juniori în a- 
nul 1985). sovieticul Valerl 
Divisenko (dublu campion eu
ropean de seniori). Andrea* 
Preschel (R.D.G.) — campion 
mondial în 1983 etc.

Gheorghe Dani (superușoară) 
a reușit să cîștige concursul, el 
dovedi ndu-se un sportiv
fără contracandidat la a- 
oeastă categorie. Totuși, el a 
părut mal puțin incisiv in ac
țiunile de atac, in partida fi-

Mihci TRANCĂ

(Continuare în pag a 4-a)

Un imperativ de stringenta actualitate in voleiul nostru

SĂ PORNIM DE LA BAZĂ PENTRU A REVENI ÎN ELITA MONDIALĂ!
De-a lungul anilor, voleiul românesc 

și-a făurit o bogată și strălucitoare co
lecție de medalii și trofee cucerite in 
marile competiții internaționale. In pa
noplia sa se află nu mai puțin de 14 
medalii de aur, argint si bronz oblinute 
la C.E., C.M., J.O., de reprezentativele ță
rii, între anii 1955—1980, precum și 7 
trofee continentale (6 în C.C.E. !) aduse 
de echipele masculine de club. O zestre 
care justifică renumele cîștigat cu ani 
in urmă de purtătorii culorilor românești 
In arena mondială si o dovadă limpede 
a vocației, calităților motrice remarcabi
le, creativității (cîndva se vorbea chiar 
de o scoală românească in volei), inte
ligenței, tenacității, bărbăției pe care ti
neretul nostru le are pentru ■ acest sport 
de amplă solicitare fizică, tehnico-tac- 
tică și psihică.

Dar, de ci ți va ani încoace, mai precis 
după medalia olimpică adusă de repre
zentativa masculină in 1980, prezenta vo
leiului românesc in arena mondială a 
cunoscut O UIMITOARE. INVOLUȚIE 
pe scara ierarhiilor. De pe poziția de 
campioană europeană și vicecampioană 
mondială, apoi de pe podiumul olimpic, 
echipa națională masculină cobora ver
tiginos pe poziția a 8-a (în două ediții 
consecutive : 1983 și 1985) in Europa și 
pe a 15-a în lume, iar computerele o 
situează valoric, acum, dincolo de locul 

20. nefiind calificată nici pentru ediția 
din acest an a C.M., nici pentru viitoa
rea ediție a J.O. Tot de pe poziție de 
vicecampioană mondială, cîndva, a co- 
borît și „naționala" feminină în afara... 
dreptului de participare la C.M. (compe
tiție în care n-a figurat nici în ultimele 
două ediții) și la J.O.. iar pe plan euro
pean tocmai pe locul 11. cel mai slab 
înregistrat vreodată... Iată că, DIN PRO
TAGONISTE (mai ales la băieți) in ma
rile întreceri Internationale, reprezenta
tivele noastre au ajuns OUTSIDERE IN 
COMPETIȚIILE BALCANICE, care anul 
trecut, pe teren propriu, n-au putut fi 
ciștigate !

Cum se explică acest inadmisibil re
gres, paradoxal, dacă avem in vedere 
faptul că din an in an baza materială a 
sportului (voleiul fiind si el între marii 
beneficiari) a cunoscut creșteri conside
rabile, noi și funcționale săli de antre
nament sau polivalente dîndu-se în folo
sință în majoritatea centrelor, condițiile 
de pregătire și refacere îmbunătățindu- 
se simțitor, baza de selecție lărgindu-se 
și ea ? Mai presus de orice, credem că 
distanța de Ia performanta autentică în 
care se înscria constant voleiul cu ani 
în urmă și contraperformanțele actuale 
este distanta de la FAPTE la VORBE ; 
de la muncă serioasă, entuziastă, respon
sabilă si pasionată — în întreg terito

riul și la toate nivelurile — la forma
lism, de la înaltă profesionalitate la ple- 
zirism, de la o metodică valoroasă, care 
făcea „școală", Ia bîjbiieli în cîmpul me
todic pe urmele celor ce ne-au depășit 
treptat și pe acest plan, de la o activi
tate bine concepută si orientată, riguros 
organizată și ferm condusă la scăderi e- 
vidente la aceste capitole vitale. Dacă 
pe plan intern anul acesta am constatat 
o sporire a interesului iubitorilor de 
sport față de competițiile voleibalistice 
(mal ales la fete, unde concurenta la 
titlu a fost mai bogată și mai pasio
nantă), competitivitatea internațională 
incă scăzută derivă din mediocritatea 
tehnico-tactică a sportivilor și sportive
lor, din insuficienta capacitate atletică.

Revitalizarea voleiului ni se pare a 
necesita un proces ce trebuie început 
URGENT prin schimbări radicale de op
tică. pe un traseu care să ducă de la 
VORBE LA FAPTE. Pentru că vorbe am 
auzit multe după fiecare eșec din ulti
mii ani, dar faptele au fost mai puține. 
Analiza făcută luni, în plenara Comite
tului F.R.V., a identificat (ca și alte a- 
nalize trecute) marile neajunsuri din a- 
cest sport. S-a vorbit mult despre în
gustarea îngrijorătoare a ariei de prac
ticare a voleiului, determinată de goana 
spre săli, ceea ce a limitat serios baza 
de masă a performanței. Nu se mal 

joacă in aer liber ca altădată, iar tere
nurile (numeroase cindva) au dispărut în 
cea mai mare parte ; in școlile generale 
nu se mai practică voleiul, după cum 
nici în liceele fără secții de performanță 
șl nici in facultăți ; nu există o activi
tate viabilă in rîndul copiilor, minivole- 
iul răminînd pe plan organizatoric incă 
un deziderat ; competițiile juniorilor II 
sint neconsistente, puținele echipe sustl- 
nind 4—8 meciuri oficiale pe an ; nu 
există decit pe alocuri o activitate lo
cala (la nivelul orașelor, municipiilor 
sau județelor), fapt pentru care — s-a 
spus în plenară — adesea campioanele 
județene nu sînt desemnate prin compe
tiții organizate, la porțile diviziei se
cunde prezentîndu-se formații... la in- 
tîmplare, pentru a se îndeplini o forma
litate de înscriere la campionatul de ca
lificare ; in județele (17) unde voleiul 
este sport prioritar nu se asigură pepi
niere valoroase, capabile să alimenteze 
eșaloanele superioare, de unde și goana 
după racolări din alte „grădini" dintre 
care puține sînt cele ce dau roade bu
ne. Și, astfel, poposim in perimetrul u- 
neia dintre cele mai serioase deficiențe 
din aria marii performante : SLABA AC
TIVITATE DIN SECȚIILE DE JUNIOR^ 
unde — cu rare excepții — nu se re»-

(Continuare în pap. 2—3)



La Campionatele Naționale de haltere -juniori 1/ CUPA CARPAȚI LA SĂRITURI IN APĂ NU
ȘAPTE NOI RECORDURI, COMPETITIVE PE PLAN INTERNAȚIONAL

Campionatele Naționale de hal
tere rezervate juniorilor, desfă
șurate sub egida Daciadei, s-au 
încheiat la Bistrița cu un bilanț 
foarte bun. Ne referim, îndeosebi, 
la rezultatele din ultima zi de în
treceri, cind pe podiumul de con
curs au urcat juniorii I (pînă la 
20 de ani) — 75 de participant 
(care s-au adăugat la cei 235 din 
zilele anterioare, copii șl juniori 
II). In ultimele reuniuni, tinerii 
sportivi au reușit să corecteze 
șapte recorduri naționale de ju
niori I, toate de valoare internațională. Vom evidenția îndeo
sebi comportarea lui A. Kereki, 
T. Cihărean, A. Sîrbu, A. Czanka, 
L. Muntean, care, prin rezultatele 
lor, au egalat sau au depășit 
chiar și performanțele medalia- 
ților de la C.M. și C.E. de ju: 
niori de anul trecut, de la Edin
burgh ’ A lipsit — motivat — A. 
Socaci, de la Dinamo București, 
aflat în plină pregătire pentru a- 
propiatele C.E. de seniori, după 
care va participa și la C.M. și 
C.E. de juniori. Iată rezultatele :

Cat. 52 kg. ; 1. T. Cihărean
(Gloria Bistrița : antrenor I. Mo
ra ru) 225 kg (100 4- 125) — re
corduri jun. I la smuls (100 kg) 
și la
217.5
127.5 
ciun 
kg :

total : 2. A. Sîrbu fClujana) 
kg — record la juniori II: 
kg la aruncat ; 3. M. Cră- 
(Steaua) 177,5 kg ; cat. 56

1. P. Toroszkoi (Gloria Bis-

trița; antrenor M. Saranciuc) 230 
kg (100 4- 130) ; 2. I. Hoalbă
(Steaua) 220 kg ; 3. L. Rădulescu 
(CSM Reșița) 182,5 kg; cat. «kg: 
L A. Czanka (CSM Cluj-Napoca; 
antrenor T. Roman) 275 kg (122,5 
4- 152) — record egalat la total ; 
2. C. Jiajița (Dunărea Galați) 
227,5 kg ; 3. N. Ctmpean (Dinamo Buc.) 227,5 kg ; eat. 67,5 kg : 
1. L. Munteanu (Gloria Bistrița) 
295 kg (135 4- 160) ; ‘ “
(Olimpia Buc.) 282,5 
Iordache (Tracțiunea 
kg ; cat. 75 kg : 1.
(Steaua ; antrenor V. 
kg (140 4- 175) ; 2. G. 
pid Buc.) 310 kg ; ‘

265 kg; cat. + 110 kgî 1. A. Gu
liei (Olimpia Buc.) 330 kg — re
cord juniori I (152,5 — la smuls 
— record juniori I 4- 177,5) ; 2. 
I. Bemat (duj ana) 260 kg ; 3. A. 
Keri (Viitorul IPA) 217,5 kg.

Ion OCHSENFELD

Activitatea competițională de 
primăvară a săritorilor în apă 
va fi inaugurată prin concursul 
dotat cu Cupa Carpați, care se 
va desfășura, joi, vineri și sîm- 
bătă. în bazinul Olimpia din Si
biu. întrecerea este rezervată ju
niorilor (născuți în 1969 și mai 
mid) și junioarelor (1970 și mai 
mici), dintre care cei mai buni 
vor face, cu acest prilej, și un 
util test în vederea Campionate-

lor Internationale care vor 
loc săptâmîna viitoare, tot 
Sibiu.

Programul Cupei Carpați: 
ora 9,30 : trambulină 1 m 
ora M ;_____
vineri, ora 9,30 
băieți, ora 16 : 
■tmbătă, ora 9,30 : trambulină 3 
m fete, ora 16: platformă băieți. 
Vor fi alcătuite clasamente 
dlvlduale șl pe echipe.

avea 
la

joi, __ ______  _ fete, 
trambulină 1 m băieți ; 

trambulină 3 m 
platformă fete ;

„Ol// /

in-

FINALISTELE DIVIZIEI ȘCOLARE Șl DE JUNIORI LA BASCHET
2. V. Roșu 
kg ; 3. C. 
Buc.) 255 
M. Bîrzan
Dociu) 315 
Secan (Ra

pid * Buc.) 316 kg ; 3. C. Oprea 
(Olimpia Buc.) 295 kg ; cat. 82,5 
kg : 1. N. Osiac (Olimpia Buc.; 
antrenor M. Constantinescu) 320 
kg (145 4- 175) ; 2. A. Roșea
(ASA Tg. Mureș) 317,5 kg ;
D. Țîmea (Steaua) 312,5 kg ; cat. 
90 kg : 1. V.Mereuță
322.5 kg (142,5 + 180) ; 2. V. Bar
bu (Dunărea Galați) 280 kg ; 3. 
D. Sandu (Farul) 260 ; cat. 100 
kg : 1. A. Kereki (Dinamo Buc. ; 
antrenor T. Enuță) 362,5 kg (165 
4- 197,5) — toate recorduri națio
nale de juniori I ; 2. G. Maxim 
(Dunărea Galați) 275 kg ; 3. L. 
Roșea (Carpați Mîrșa) 240 kg ; 
cat. 110 kg : 1. A. Szasz (Steaua)
352.5 kg (157,5 4- 195) ; 2. S. Ol
tean (CSM Cluj-Napoca) 282,5 
kg ; 3. F. Pop (ASA Tg. Mureș)

c.

3.
1. (Steaua)

Divizia școlară și de juniori la 
baschet și-a încheiat Întrecerile 
din cadrul seriilor și urmează ca 
echipele clasate pe locurile 1 și 
2 să ia parte, între 30 aprilie și 
4 mai, la turneele finale, găz
duite de Sala CSȘ din Timișoara 
(probele și normele de control 
vor avea loc în ziua de 29 apri
lie). lată?*5* clasamentele după cele 
trei tururi disputate 
seriiilor :

MASCULIN, seria 
Mediaș 40 p. 2. CSȘ Craiova 33 
p. 3. CSȘ Tg. Jiu 32 p, 4. CSȘ 
Brașovia 32 p, 5. CSȘ Tlrgoviște 
32 p, 6. CSȘ Deva 30 p, 7. Lie.

Clasamen tele 
la handbal :

în cadrul
I : 1. CSȘ

ACTUALITATEA
la zi in Divizia A

ATLETISMUL ȘI-A FĂCUT DEBUTUL ÎN NOUL SEZON 
DE CONCURSURI PE PISTA

PITEȘTI, (prin telefon). Deși 
calendaristic au mai rămas încă 
destule săptămîni pînă la desfă
șurarea primului concurs atletic 
de pistă din actualul sezon corn- 
petițional, iată că sportivii se 
grăbesc să ia startul și pre
merg aceste concursuri oficiale, 
prevăzute în calendarul central. 
Atlet! și atlete reprezentînd 40 
de secții din cluburi și asociații 
sportive, din 19 județe și Municipiul București s-au reunit la 
Pitești, pe familiarul Stadion „1 
Mai“. cu prilejul unui concurs 
traditional, dotat anul acesta 
„Cupa a 65-a Aniversare

cu
a

P.C.R.".
Competiția — organizată, ca 

obicei, foarte bine de C.J.E.F.S. 
Argeș, prin Comisia județeană 
de atletism — s-a bucurat de o 
vreme foarte bună, deși întrece
rile au stat mult timp sub ame
nințarea ploii.

Pentru cele mal bune rezulta
te ale competiției, organizatorii 
au oferit cupe foarte tinerei atlete Mihaela Dumitru, junioară 
III. de la Aripi Pitești. pentru 
rezultatul său de 12,3 pe 100 m. 
Si lui Iorgu Lemnaru. de la C.S.

de

Sătesc Ilfov, cîștigătorul cursei 
de 1500 m. cu 3:47,7.

Fiind primul concurs din noul 
sezon, chiar dacă in ultimele 
săptămîni antrenamentele s-au 
desfășurat, din plin, direct pe 
stadioane, in aer liber, s-ar im- 
Dune totuși să arătăm o oarecare 
bunăvoință în aprecierea diferi
telor rezultate. Cele mai bune 
dintre performanțele Înregistrate, 
simbătă si duminică, la Pitești, 
sînt : FEMEI : 200 m : Camelia
Cornățeanu (Dacia Pitești) 25,1; 
400 m : Florentina Bufă (CSM 
Craiova) 57,1 ; MO m : Viorica
Ghican (Voința Tg. Jiu) 2:07,0 ; 
1500 m : Ghican 4:18,4,
Daniela Vieru ,____ . ____ .
BARBATI 100 m : Cornel Hăpă- 
ianu (IEFS) 10,7, 200 m : Hăpă- 
ianu 21.4 ; 400 m : Emanuel Cbl- 
rilă (CSU Galați) 40,5 ; 000 m : 
Nicolae
Gheorghe) 1:50.8Lemnaru 
Constantin Ariciu 
14:29,8; 400 mg: Floricel 
(Dacia Pitești) 56,2 : 3000 m 
Viorel Popescu (CSM Sf. Gheor
ghe) 9:04,8; triplu : Lucian Sfiea 
(Steaua Buc.) 15,68 m.

3000 n\ :
(IEFS) 9:3t,0 ;

■ r ■ r ~ , ’joi
Gombocz (CSM 

. 1500 m : 
3:47,7 ; 5 000

(ASA l

I St.
Iorgu m : 
Sibiu) Tudor 
obst.:

CUPA PRIMĂVERII LA MARȘ
Cupa Primăverii la marș a pro

gramat duminică dimineața cea 
de a doua etapă, pe un traseu 
în jurul Combinatului Poligrafic 
Casa Sein teii. învingătorii, In or
dinea categoriilor : Juniori HI — 
2 km : Ion Huț&nu (CSȘ Doro- 
ho4) T4:25 ; Juniori n 
Daniel Despa 
Juniori I —

5 km :
(CSS Reșița) 22:58 ;
5 km : Laurențiu

Stânei (Unirea Alba Iulia) 2*1:15; 
Seniori — 15 km : Gheorghe
Frecăteanu (PTT Buc.) 1.04:05 ; 
Junioare m — 2 km : Aurica 
Râuțu (CSS Dorohoi) 9:41 ! Ju
nioare H — 3 km : Florentina 
Rădăcină (CSS Focșani) 15:15 ; 
Senioare — 5 km : Mihaela Do- 
găroiu (Unirea Alba lulia) 23:34.

RUGBYȘTII SUCEVENI CIȘTIGA 
PRIMA RESTANȚĂ

loc la Suceava par- 
din

l de
Ieri a avut 1 

tida restantă 
a Diviziei A 
echipele CSM din 
R.C. Gri vi ța Roșie 
capătul unui joc 
mărit de un numeros public, gaz
dele au terminat învingătoare cu 
scorul de 15—6 (6—3>. Au mar
cat Vasiliu — 2 drop și l.p.,

etapa a ifi-a 
rugby dintre 

localitate și 
București. La 
disputat, ur-

l.p. și drop, respec- 
— drop și l.p. A ar- 
Soare (București).

Livadaru — 
tiv T. Radu 
bitrat P.
I. MINDRESCU, coresp.

Azi, în București (teren Tei, 
ora 10) : Sportul Studențesc 
Știința Petroșani, iar mîine, 
Timișoara, Universitatea 
rul, de asemenea, restanțe 
tapa a 12-a.

la 
Fa

di n e-

Cupa României la hochei

MECIUL STEAUA - SPORT CLUB M. CIUC 
DOMINĂ PROGRAMUL DE AZI

Cele două partide disputate 
ieri în Cupa României au făcut 
parte din turneul pentru locu
rile 5—8. în primul joc : VIITO
RUL GHEORGHENI — I.M.A.S.A. 
SF. GHEORGHE 5—1 (0—1, 1—0,
4—0). De remarcat că învinșii 
au deschis scorul în secunda 45 
a jocului prin Nuțescu, 
au putut rezista 
superioare a 
Gheorgheni, care _ _____ _
cinci ori la rînd prin Ambrus, 
Andras, Andre, Benedek si Toke. 
Au arbitrat : N. Enache — S. 
Dinu și D. Trandafir. Partida 
vedetă a revenit formației gă- lătene DUNĂREA : 7—3 (3—1,
0—2, 4—0) cu A.S.E. CONSTRUC
ȚII BUCUREȘTI, 
învinșii au marcat 
Autor : Ungureanu, 
35 a întîlnirfi ! In 
Dunărea s-a impus_ ________
a unei pregătiri superioare. Au

, dar nu 
pregătirii fizice 
formației din 
a înscris de 

Ambrus,

Si aici tot primul gol.
în secunda 
continuare, 
ca urmare

ii *.
Șt. Zaharia și Mocanu

Paraschivoi.u și 
Tasnudi 
Micu. 
de la 

din 
de i M.

: (ora i 
M.

mai marcat: Radu 3, L 
2. L- _ respectiv 
Au arbitrat : Gii. 
M. Presneanu și Gh. !

Programul de azi 
ttaoarul „23 August", 
nitală, e dominat 
Steaua — Sport Club 
(ora 12). In deschidere 
Dinamo Progresul

urmare a 
în timpul 

- Sport Club

Dinu 
(D). 

Nibu.

pa- 
Ca- 

jocul 
Ciuc 

9,30) : 
Ciuc.

abaterilor 
meciului 

Miercurea
« Ca 

săvârșite 
Dinamo ____ _
Ciuc, jucătorii Gereb (Sp. Club), 
Costea și Solyom (Dinamo) au 
fost sancționați, conform regu
lamentului, cu o etapă de 
suspendare, în timp ce jucătorul 
Z. Nagy (Sp. Club) a fost 
suspendat pe toată durata tur
neului. Abaterile lor vor fi 
rediscutate cu prilejul primei 
ședințe a Biroului Federal.

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor interesați că 

pentru autoturismele OLTCIT CLUB se primesc în continuare 
înscrieri prin transferul cumpărătorilor care au depus bani la 
C.E.C. in cont pentru autoturism pînă la data de 30 iunie 1983.

De asemenea, pentru autoturismul DACTA 1410 Sport se pri
mesc înscrieri prin transferul cumpărătorilor oare au depus 
bani la C.E.C. în eont pentru autoturism pînă la data de 31 
decembrie 1034.

înscrierile se fac prin prezentarea cumpărătorilor la magazi
nul auto IDMS București, str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 
6, tei. 70.26 46 — Int. 152 sau 153.

care au depus

knd. nr. 1 IURT Lugoj 27 p, 8. 
CSȘ Tg. Mureș 20 p ; seria a 
H-a : 1. CSȘ Timișoara 28 p, 2. 
CSȘ Viitorul Cluj-Napoca 27 p, 
3. CSȘ Arad 20 p, 4. Lie „Petru 
Maior" Gherla 20 p, 5. CSȘ Si
biu 20 p, 6. CSȘ Satu Mare 20 p; 
seria a m-a : 1. Steaua Bucu
rești 35 p, 2. C.S.Ș. 4 ICED 
București 34 p, 3. Lie. Matema- 
tică-Flzică Constanța 28 p, 4. 
CSȘ Ploiești 26 p, 5. Lie. Mate- 
matică-Fizică Pitești 23 p, 6. 
csș Găești 23 p, 7. CSȘ Automa
tica Alexandria 19 p ; seria a 
IV-a : 1. CSȘ 1 Constanța 41 p, 
2. Dinamo București 38 p, 3. Ra-

LA HANDBAL

FEMININ
1. știința Bc. 15 13 2 0 429-316 43
2. R-ulm. Bv. 16 13 1 2 347-288 43
3. Hidro tehn. 16 7 4 5 332-295 34
4. Rapid Buc. 16 7 3 6 337-346 33
5. TEROM 16 6 4 6 393-366 32
6. Chimistul 15 6 5 4 362-337 32

—.»<
7. Conf. Buc. 16 6 2 8 339-358 30
8. CSM Sibiu 16 6 1 9 332-346 29

.9. Mureșul 16 4 4 8 360-366 28
10. Dorob. PI. 16 4 3 9 279-340 27
11. Text. Zalău 16 5 0 11 341-397 26
12. Bedon-ul Săv. 16 3 1 12 296-392 23

MASCULIN
1. Dinamo B. 13 12 1 0 381-315 38
2. Steaua 12 10 1 1 335-252 33
3. „Poli" Tim. 12 10 1 1 306-269 33
4. HC Minaur 11 7 2 2 290-235 27
J. Știința Bc. 14 5 2 7 350-362 26
8. Oonstr. Or. 14 5 1 8 307-324 25
7. Carpați M. 14 < 8 8 311-324 26
1. Dinamo Bv. 14 6 0 8 276-294 26
9. Univ. Cv. 14 5 1 8 309-345 25

18. Const. Arad 14 3 3 8 309-342 23
11. Met. B-ța 14 4 0 10 296-340 22
12. Rekxnul Săv. 14 0 2 12 274-344 16

REZULTATE DIN 1DIVIZIA B
MASCULIN, Seria I : IMU Ba

cău — ASA Buzău 7—5 (4—3), 
Dada Pitești — Hidrotehnica Con
stanța 22—9 (8—3), Tractorul Bra
șov — CSU Galați 17—17 (9—7), 
Mofldosin Vaslui — Artic Găești 
16—13 (7—5), Petrolul Teicajen — 
CSM Borzești 33—20 (18—11) 1 se
ria a n-a : CSM Reșița — Utila
jul Petroșani 23—11 (10—6), Me
talul Hunedoara — Universitatea 
Cluj-Napoca 20—14 (9—4). FEMI
NIN. Seria I : Progresul Bucu
rești — IT București 17—15 (12— 
4) : handbalistele de La Progresul 
au condus în prima repriză cu 
5 și 6 goluri, tn partea a doua a 
meciului, ITB a mai refăcut din 
handicap, d*ar Progresul a câști
gat pe merit. Au marcat : Ivan 
4, Croitoru 4, Panait 3, 
Mandescu 3, respectiv, 
6, Dobre 4, Bărbulescu 
tăneamu 1. Gheorghe 1,

DIVIZIA

Mîncu 3, 
Cemean u
2, Căpi-
Culan 1.

TROFEUL „SPORTUL- PEN
TRU EFICACITATE

FEMININ i 1. Mariana Tîrcă (Ști
ința) 146 de goluri ; 2. Rodica
Grigoraș (Confecția) 133 ; 3. 
risa Cazacu (Hidrotehnica) 
4. Edit Tdrâk (Chimistul) 114 
Marilena Ijilișca (Relonul) 6 - - - - -----------
7.
8-9. Sevastița Grigore (Rapid)
10. Eugenia Marian (Textila) oi ,
11. Elena Nițoiu (Știința) 65 ; 12. 
Georgeta Cervenciuc (Știința) 60.

MASCULIN : 1. Lucian Vasila- 
che (Constr. Arad) 123 de go
luri ; 2. Mihai Zaharia (Rezonul) 
102 ; 3. Măricel Voinea (HC Mi- 
niaut) 100 ; 3. Vasile
(Steaua) 95 ; 4. Adrian 
(Știtoța) « ; 5. — 
schi (Dinamo) 85 ; i 
Fblker („Poli") 81 ; ..
Kapomay (Oonstr. Oradea)
8. Vasile Avram (Metalul) «o ,
9. Gheorghe Dumitru (Universita
tea) 72 ; 10. Benone Nicol es eu 
(Dinamo Bv.) 70 ; 11. Gabriel 
rian (Universitatea) 69 ; 12. 
rian Dumitru (Steaua) 63.

Rodica Covadiuc (TEROM) 
Esztera Laszlo (Mureșul) 

Cristina Tache (Rulmentul)

La- 
128 ;
; 5.

107 ; 
99;

97 ;
82 ;
71 ;
67 ;

z pid București 33 p, 4. CSȘ Uni
rea Iași >0 p, 5. CSȘ 1 Galați
29 p, 6. CSȘ 2 București 29 p, 7. 
CSȘ Bacău 29 p. 8. CSȘ Piatra 
Neamț 21 p.

FEMININ, seria 1:1. CSȘ Vii
torul Cluj-Napoca 46 p, 2. CSȘ 
Brașovia 36 p, 3. CSȘ St. Gheor
ghe 32 p, 4 Olimpia București
30 p, 5. CSȘ Mediaș 29 p, 6. CSȘ 
Gheorgheni 28 p, 7. CSȘ 1 Oradea 
28 p, 8. CSȘ Cimpina 26 p ; seria 
a n-a : 1. CSȘ 2 Crișul Oradea 
27 p, 2. CSȘ Timișoara 24 p, 3. 
CSȘ Sa tu Mare 23 p, 4. CSȘ Tg. 
Mureș 22 p, 5. CSS Sibiu 21 p, 
6. csș Arad 18 p ; seria a m-a : 
1. CSȘ Rm. Vflcea 40 p, 2. CSȘ 
1 Constanța 38 p, 3. CSȘ Ploiești 
30 p,4. CSȘ Craiova 30 p, 5. Pro
gress București 30 p, 6. CSȘ Tî- 
nărul Petrolist Tîrg-o-viște 29 p, 7. 
CSȘ Călărași 27 p, 8. Rapid 
București 26 p ; seria a IV-a : 1. 
CSȘ 2 Voința București 37 p, 2. 
CSȘ Botoșani 36 p, 3. CSȘ Tul- 
cea 34 p, 4. CSȘ 4 București 34_ ------ ----- - — - CSș

Iași

Primele 
puonatului da 
net) au scos 
dent decal, 
eoncurenți. 
situat M. Ș< 
Bogdan și 
deja afirmi 
petițional ă. 
s-au intere 
Gh. Stănel, 
ueș și alte 
plină ascer 
celor mai ti 
sportivii de 
N. Dragomai 
văzînd cu o 
ții 
cu 
la 
că
tre concura 
termine ma 
tocmai cind 
mai dragă, 
jați în lupt 
fruntaș, 
sau D. 
puncte 
au intrepr 
puterile 1< 
De asemer 
F. Ungurea

au furni
schimbe 

un tur 1 
există ac

3.

8.

p, 5. CSȘ Bacău 30 p, 6.
Focșani 28 p, 7. CSȘ Unirea 
26 p, 8. CSȘ Galați "

ÎNTRECERI

1.

Stingă 
Bondar 

Mircea Grabov- 
6. Alexandru 

: 7. Ladlslau 
79 ; 
76 ;

Ma- 
Ma-

- TINERET (ETAPA A 13-a)
(A. Soare — coresp.). Oțelul 
tați — Filatura Focșani 
(11—7), Textila Buhuși - 
zia Vaslui 10—8 (6—5), CSM Sf. 
Gheorghe — Vulturul Ploiești 
13—6 (5—5), Chimia Brăila —
Mecanică Fină București 16—12 
(9—6), CFR Craiova — Trainica Pu
cioasa 25—14 (13—8); seria a II-a : 
Metalica Oradea — Constructorul 
Hunedoara 15—12 (8—8), Gloria 
Bistrița — Textila Sebeș 22—10 
(6—2), Nitramonia-Făgărr.ș — 
Industria Ușoară Or. 10—10 (4—8), 
Constructorul Timișoara — Con
structorul Bala Mare 12—17 
(7—14). (Corespondenți : L. Man ti
ler, I. Fețeanu, C. Gruia, M. Fio

le Fuchs,
A. Vieru, 

, Popovici, 
Lazăr,

rea, O. Bălteanu, 1 
Vlad, S. Nicole»cu, 
Briotă, G. Rizu, V. 
Ghișa, I Toma, 
Crețu).

v.

B DE TINERET LA VOLEI
In cea de a 14-a etapă a Cam- 

blonatului Republican de volei — 
Divizia B de tineret s-au înre
gistrat următoarele rezultate:

FEMININ, seria I : CSU IEFS 
București — CP București 3—1, 
Chimia Tr. Măgurele — Comerțul 
Constanta 3—0. Braiconf Brăila 
Oltcit Craiova 2—3. Chimpex 
Constanta — CSM Otelul Tîrgo- 
viște 3—0. ASSU Craiova — Me
tal 33 Buc. 3—2, Ceahlăul TCMKIC 
P. Neamț — Hidrotehnica Foc
șani 3—0; seria a II-a : Armă
tura Zalău — Metalotehniea Tg. 
Mureș 3—0, CSM Lugoj — Voin
ța București 3—0, Politehnica Ti
mișoara — Universitatea Cluj- 
Nanoca 3—1, Explormln Caranse
beș — IT București Electra 3—0, 
GIGCL Brașov — Olimpia Ora
dea 3—0, Flacăra Roșie n Bucu
rești — Maratex B. Mare 0—3.

I :

26 p.

DE TIR
aer liber 9i-a

Ga- 
29-20 

Preci-

I. 
L.
I. 

C.

Vulcan 
Brăila

MASCULIN, seria
București — Spartacus 
3—0. IT București Electra — ASA 
Buzău 0—3, IATSA Dacia Pitești 
— Viitorul Bacău 3—0, SARO 
Tîrgoviște — Gloria Tulcea 3—1, 
Calculatorul II București —- CSU 
Galati 3—1, CSM Delta Tulcea — 
Prahova Ploiești 3—0 ; seria 
II-a : Explorări Știința II 
Mare — Rapid București 
IOR București — Voința 
3—1, Oltul Rm. Vîlcea 
Caransebeș 3—0, Metalul 
doara — PECO Ploiești 
telul Dr. P. Groza — ' 
II Brașov 3—2, ASA Sibiu — Vo
ința Zalău 0—3. (Corespondenți : 
N. Mateescu, C. Gruia, C. Popa, 
I. Domuța, P. Comșa, I. iones- 
cu. A. Crisan, M. Avanii, I. Fe- 
teanu, I. Vlad, I. Plaștin, M. Bi
zon, C. Vlădoianu, C. Crețu, D. 
Cristache, S. Magda, D. Roșianu).

i a
B. 

3—1, 
Iulia 
CSM 

L Hune- 
3—1, O- 

Tractorul

A.

D
G

pr»

Sezonul de tir în__ ____ ,___
intrat deplin în drepturi, calenda
rul competițional intern aflîn- 
du-se In plină desfășurare. Iată 
unele amănunte de la concursuri 
care au avut loc în ultima vreme.

Cupa F.R.T., la tir cu arcul. Des
fășurate la Aninoasa, întrecerile 
au fost cîștigate de următorii 
sportivi : seniori : V. Stănescu 
(Petrolul-Ploiești) 1227 p ; senioa
re : Gabriela Coș o van (Voința 
Rădăuți) 1231 p ; juniori I : Vio
rel Habian (Minerul Aninoasa) 
1163 p ; junioare I : Diana Nico- 
laescu (Olimpia București) 1112 p; 
juniori H : Dumitru Jega (Mine
rul Aninoasa) 1024 p; junioare II: 
Andrea Atyin (Voința S. Mare) 
787 p. Trofeul a revenit secției 
Minerul Aninoasa.

Cupa Primăverii, la talere. Pri
ma competiție^. de talere a anului 
găzduită de poligonul Tunari a 
fost Interesantă, . printre perfor
meri situîndu-se Ion Toman, 194 t, 
la skeet și Mihai Ispasiu, 186 t, 
la trap. Iată rezultatele înregis
trate, skeet seniori : 1. Toman 
(Vînătorul Timișoara) 1944-24 t ; 2. Para schi v --- ----

lOO-LOK • q
Mare) 1904-30 t ; juniori : 
bunaru (Steaua) 178 t ;
(Steaua) 175 t ; senioare : 
Moldovan (CS Arad) 128 t . 
ria Andrei (■Constructorul Alba- 
Iulia) 112 t, 3. Lia Mihaiu (CSM 
Baia Mare) 104 t ; trap, seniori : 
1. Ispasiu (Olimpia) 1864-23 t, 2. 
Baban (Olimpia) 1794-24 t, 3. Sta- 
m&te (Olimpia) 1804-16 t; juniori: 
1. Marcbenie (Olimpia) 159 t, 2. 
S to ian (Steaua) 149 t, 3. Ologeanu 
(CS Alexandria) 148 t ; senioare
1. Elena Ujeniuc (Olimpia) 139 t,
2. Doinița Păun (Olimpia) 127 t,
3. Mihaela Tănăsescu (Olimpia)

(Metalul Plopeni) 
Ciorba (CSM Baia 

' 1. Căr-
2. Stan 
1. Lucia 
; 2. Ma-

3. Mihaela Tănăsescu 
124 t.

Campionatul Capitalei 
Ia probe cu glonț și de
Cîteva dintre cele mai___
zultate : pușcă standard 60 
junioare : Carmen Mălina (Meta< 
Iul) 5874-94 p ; 3X20 f. junioare :

Co sm eseu
pușcă liberă, 
M. Neață 

. C. Cioc 
3. G. Pateli s

(juniori), 
la 10 m. 
bune re- 

f.c.

Cătălina 
5544-89 p ; 
juniori : 
5894-99 p, 
5861-97, “
5804-100 p ; pistol sport,
1. Daniela Dumîtrașcu v__ ____
xandria) 5584-99 p, 2. Ileana Szin 
(UT Arad) 5654-91 p, 3. Maria 
Clobanu (CSU Brașov) 5564-97 p ; 
pistol liber, juniori : 1. Juncu 
(Letea Bacău) 5394-94 p, 2. Pîn- 
zaru (Poli. Iași) 5384-90 p ; ju
niori mici : 1. Berechet (Dinamo) 
5384-82 p. Pistol viteză juniori: 1. 
Șuță (Steaua) 5894-96 p, 2. Manole 
(Steaua) 5854-99 p.

1.
2.

(Metalul)
60 f.c. 

(Metalul) 
(Metalul) 

(Petrolul) 
junioare: 
(CS Ale-

Peste 70 d< 
categoriile, i 
etapă a can 
cros, desfăș 
la Moreni. 
tisfăcut pe 
meroșilor sp 
un frumos 
ne-a spus ci 
derațiel de 
cu le seu, da» 
plăcut înf 
©onsecinț 
anoste, i

■

FESTIV
(Urmi

— s-au r< 
duale“. Drii 
naște amil 
succes al l 
care răspb 
ediție) efo 
lingă prof, 
conducerea 
învătămint 
dactice si 
nieri. „An 
ajutorul s< 
fi putut r< 
mantă, in 
cipări foai 
ca prof. R

Alături 
din Iași s- 
de valori 
zentînd ii 
primul 
antreno. 
Sergiu Po 
faDtului c 
cui secunt 
vidual “ c 
mele 6 lo< 
si Laura 1 
fostei lor 
dor. acum

Iată si 
blu : 1. 1 
București, 
Călărași; 
nuda Pen 
Rusu (las 
(București 
Daniela 
Magda Ti 
Laura Mi: 
sament g<

SĂ PORNIM DE LA BAZĂ PENTRU A REVENI
(Urmare din pag 1)

lizează o selecție bazată pe criterii ști
ințifice, nu se efectuează o pregătire co
respunzătoare (multi profesori-antrenori 
ignorind datoria lor de bază, aceea de a 
învăța pe copii abecedarul voleiului, de 
a crea jucători și nu echipe mediocre, 
prin care-și justifică prezența în clu
burile de performanță) ; nu se urmă
resc necesitățile stringente ale marii 
performanțe (de unde si criza coordona
torilor, a jucătorilor de centru, a celor 
de gabarit, dar și cu calități motrice co
respunzătoare jocului de apărare în li
nia a doua) ; secții unde se muncește 
puțin, cu mult sub normele de volum 
cerute pe plan internațional. Rezultatul 
îl vedem mereu în momentul promovă
rii tinerilor în eșaloanele superioare. Cei 
putini ®i cu calități native produși de 
secțiile de juniori vădesc numeroase și 
mari carențe tehnice, ba chjar vin cu 
deprinderi greșit însușite si greu de co
rectat, ca dovadă că nici cu „vîrfurile" 
nu se lucrează individualizat, temeinic. 
Cîtiva antrenori pasionați, de ridicată 
profesionalitate, care-si înțeleg exact me-

nirea (Sandi Chiriță, Machedon Gheor- 
ghiță, Mugur Niculescu, Petre Badea, 
Maria Savinescu, Mircea Dumitrescu — 
la fete ; Ion Șoacă, loan Buhățel, Vene- 
ru Tătaru, Alexandru Lazăr, Vasile Io- 
nescu — la băieți) nu au cum să asi
gure elemente pentru întregul prim eșa
lon. Dar pentru aceste carențe in munca 
majorității celor care trebuie să creeze 
jucători nimeni nu-i trage la răspun
dere...

De fapt, prin volum mic de lucru se 
caracterizează și activitatea la eșaloane
le superioare (pe la jumătatea volumului 
la care s-a ajuns pe plan internațional). 
S-a spus în plenară că numai secțiile de 
băieți de la Steaua și Dinamo lucrează 
la nivelul cerințelor (noi vom spune — 
și nu fără argumente — aproape de ni
velul cerințelor), recunoscîndu-se astfel 
că peste 90 la sută din secțiile primului 
eșalon lucrează cam de mînluială. Cum 
să nu se reflecte aceasta si asupra pre
stațiilor reprezentativelor ? Cum să nu 
le reducă serios competitivitatea ? „Me
todele și mijloacele folosite în pregătirea 
tuturor echipelor sînt în mare parte de
pășite" spunea noul antrenor federal.

Sandi Chiriță. E drept. S-a 
cu alte prilejuri că metodii 
este neunitară, că nu se re 
Iul jocului de volei impus 
mulți antrenori folosind me 
lucrind „după ureche". La di 
de perfecționare s-a consta 
antrenori nu sint in temă 
tode și orientări. S-a spus i 
cut nimic ! în plus, faptul 
din echipele Diviziei A temi 
putut trece normele de cont 
nă, la începutul sezonului, < 
perioadă de pregătire pent 
la juniori numărul corijent 
nici mai mult nici mai puți 
tul că în plină perioadă c 
componentele lotului națion 
re si junioare, convocate p 
tire în vederea sezonului 
au făcut febră musculară 
mai 3 zile de antrenament 
slaba calitate a muncii de: 
cluburi, climatul de suficie 
scăzut pentru o muncă asi 
tate, responsabilă, climatul 
rință în unele unități de 
(reflectat in indisciplină, si
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A. Bucur aleargă uneori cam 
pe unde vrea... motocicleta, iar 
reprezentanții 
Petrolul 
tinelei. 
trenează 
in drop 
a busculadelor, care 
pericol și securitatea adversa
rilor. trebuie Insă 
In procesul de instruire, de
oarece unii dintre tinerii ta
lentat! nu au încă suficiente 
resurse fizice pentru a stăpini 
..caii putere" ai mașinilor 
respective.

Troian IOANIȚESCU
★

• Campionatul de tineret a 
continuat pe pista Stadionului 
IPA din Sibiu, cu etapa a treia. Ca șl * - ' '■ '
lupta 
s-au 
rențl : 
14 P, 
14 P, 
IX P, 
19 P, . __ ,
Clasamentul general : 1. H, iași 
39 p, 2. M. Șoaltă 39 p, 3. D. Gaș- 
par 35 p, 4. D. Bogdap 35 p. Joi, 
de la ora 16, are loc etapa a pa
tra, la Stadionul Metalul din Ca
pitală. (i. ionescu — coresp.).

secției A. S. 
Ianca au „frica’‘ mair- 
tatrucît acasă se an- 
pe o pistă amenajată 
liber. Cauza generală 

pun In

căutată

tn reuniunile anterioare, ln 
pentru un loc pe podium 
angajat mai mulți concu- 
1. D. Bogdan (Steaua)

2. H. Iași (Voința Sibiu) 
D. Gașpar (Met. Buc.) 
Gh. Stânei (CS Brăila) 
M. Șoaită (IPA) 11 p.

3.
4.
5.

TE LA MOTOCROS
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STEAUA, LA UN PAS
(Urmare din pag l)

competiții din lume. Joao Ha- 
velange, președintele F.I.F.A.

IN LOJA DE ONOARE A 
FOTBALULUI CONTINENTAL
Campioana noastră a a- 

juos. după trei tururi ta care 
a eliminat, pe rtad, dețină
toarele titlurilor naționale 
din Danemarca (Vejle), Unga
ria (Honved) și Finlanda 
(Kuusysi Lahti), ta primele 
rînduri ale cluburilor din 
Europa. Toți cei oare au ur
mărit partidele de pină a- 
cum ale fotbaliștilor de Ia 
Steaua — tehnicieni și comen
tatori — au remarcat, aproape 
invariabil, virtuțile fotbalului 
practicat de ei : un joc com
plet, fără cantonări excesive in 
apărare, chiar cind au evoluat 
în deplasare. Un fotbal de o 
apreciată spectaculozitate, în 
care viteza acțiunilor s-a im- 
pletiit cu o clară și elastică 
idee tactică, recurgind la exe
cuții tehnice rafinate și utili- 
ztad imaginația jucătorilor. 
„Fotbalul pe care ni l-a oferit

n
e
I,

p
CE TREBUiE 

SA ȘTIȚI 
DESPRE SEMIFINALA 

DE ASTĂZI

DE FINALA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI
seară campioana 

scria, după partida 
co
dim 

_ _ _ a
cuprins toate atributele tacticii 
moderne, un joc deschis, care 
nu a sacrificat de fel specta
colul în dauna obținerii rezul
tatului.
eâ traseul 
reprezintă 
timplării, 
ansamblu 
proci ere
mult despre poziția ciștigată de 
Steaua în ansamblul fotbalului 
european !

in această
României,
de la Bruxelles, decanul 
men ta terilor de fotbal 
Belgia. Jacques Lecoq,

Steaua ne-a dovedii 
ei de pină acum 
un beneficiu al 

oi efectul valorii 
O 
foarte

a echipei", 
care spune

nu 
în
de

UN ADVERSAR REDUTABIL
Fotbaliștii de la Steaua 

au de înfruntat o echipă ale 
cărei reputație, palmares și 
forță nu mai au nevoie de încă 
o subliniere. în condițiile 
unei partide (retur) în care 
vine la București doar cu a- 
vantajul unui singur gol, tre
buie să presupunem că Ander
lecht și-1 va apăra nu 
cu toată energia, ci și 
cele mijloace specifice 
formații de rutină.

cit și tinerii motocrosiști mulțu- 
mlndu-se parcă cu pozițiile ocu
pate după primele ture4*.

lată Învingătorii : E. Mulner 
(Steaua) 40 p la 250 cmc seniori; 
P. Schmidt (Steaua) 37 p la 125 
cmc tineret — principalul adver
sar, Fl. Pop, a căzut ; I. Bogdan 
(Torpedo Zămești) 37 p la 80 cmc 

— stelistul M. Feraru a terminat 
la egalitate de puncte cu învin
gătorul ; P. Gagyi (IRA Tg. Mu
reș) 37 p la 50 cmc.

IESC DE LA FOCȘANI
Vrancea, 3. București, 4. Galati. 
5. Arad, 8. Călărași.

întrecerea micilor 
la fel de atractivă, 
pentru acuratetă în 
joritate a cazurilor, 
ti* de ____  _____
Municipiului București, de la 
Școala nr. 24; locul I si la an
samblu (Stefan Dinulescu, Ște
fan Radulescu, George Pani» 
Nicolae Turcescu, Gabriel An- 
dronescu. Bogdan Botezatul, Si 
la individual, prin St. Dinules
cu. Un succes meritat. care 
scoate !n relief munca cadre
lor didactice de specialitate de 
la Școala nr. 24. și. totodată, 
„sprijinul acordat gimnasticii*. 
— cum remarca prof. Edmă 
llie, fostă sportivă de perfor
mantă. conducătoarea delegați
ei.

Clasamentele băieților : an
samblu : L București. 2. Mara
mureș. 3. Bistrița-Năsăud, 4. 
Galati. 5. Giurgiu, 6. Bacău;

1. Si. Dinulescu 
2. CI. Arghidean 

Lazslo 
Rădu-

gimnasti, 
cu grijă 

marea ma- 
a dat eîș- 

cauză reprezentanților I

numai 
cu a- 

unei 
atîția

Vercauteren, Scifo fi Lozano, ieri, la citeva momente după 
sosirea la hotelul „Flora“ Foto : Aurel D. NEAGU

Ora de Începere : 16,30.
Arbitri ; V. ~ 
Barnick, W. 
Germania).
U.E.FU4. : 
(Finlanda).

Roth — H. 
Mierswa (R.F.

Observator 
Erki Poroila

să abordeze cu 
luciditate meciul, 

numai astfel 
pună in va- 

Acum vom a-

calificat : Aa-Cum s-au 
derleeht : direct in turul 
al doilea (prin tragere la 
sorți) ; 1—<1 șl 3—1 cu O- 
monla Nicosia ; 1—2 și 2—9 
cu Bayern MUnchen. Stea
ua : i—i și 4—1 cu Vejle ; 
9—1 șl 4—1 
9—9 șl 1—9 
Lahti.

cu llonved : 
cu Kuusysi

individual: 
(București). 
(Bistrița-Năsăud), 3. 
Koos (Harghita) 4. St. ___
lescu (București), 5. N. Nacioca 
(Maramureș), 6. C. Cătineanu 
(Bistrita-Năsăud).

O ediție a Festivalului 
s-a bucurat de o organizare 
foarte bună, asigurată de Con
siliul National al Organizației 
Pionierilor, inițiatorul compe
tiției. cu sprijinul Comitetului 
Municipal Focșani al P.C.R. și 
cu concursul C.J.E.F.S. Vran- 
cea. al organizațiilor locale de 
pionieri. Focșaniul__ __L_.
din nou o gazdă primitoare...

mul de pregătire, nesubordona- 
cte intre tehnicieni și sportivi 
ate aceste neajunsuri au 
>ile datorită lipsei de exigență, 
1 și fermitate a federației, țo
ale, celor județene, conduceri- 
uburi și factorilor cu atribuții 
s în mișcarea voleibalistică. In- 
ția de resort a C.N.E.F.S, Stat 
leficiențele din activitatea tmui 
•ral care nu se implică în as- 
E FOND ale acestui sport. Și, 
și autocritic spunea unul din- 
ril săi : „Așa Birou Federal, 
ate", adică așa rezultate, apre- 
aată lumea sub nivelul cerin- 
ondițiilor de pregătire oferite 
l și statul nostru întregii miș- 
ve. Este, deci, timpul să se 
» activitate SUPERIOARA» la 
e calitate, la un climat de or-
sciplină desăvîrșită în toate 1 
(balistice, PENTRU A SE RE- I 
5EST SPORT LA COMPETI-
L DOVEDITA CU PRISOSIN- ■ 
I IN URMA. Să se ajungă la I

MONDIALA!

s-a arătat

care

• 1OBGULESCU, accidentat, nu a putut 
juca ln medul de la Timișoara. Permută
rile operate in defensivă s-au dovedit efica
ce : Mircea Popa la Oancea, Cristea la 
Bolba, Cazan libero. Toți spălătorii au ju
cat bine. Mal mult, Cristea a determinat 
șl înlocuirea Iul Bolba... > Cam prin mi
nutul 15, tn fața jocului de sile mari al 
Iul Hagl, timișorenii au procedat la tre
cerea Iul Pascu „om la oro", pentru tem
perarea elanului debordant al Internațio
nalului. Pascu a încercat să-și urmărească 
adversarul direct, dar asta a durat foarte 
puțin, misiunea Iul fiind extrem de difi
cilă • încă una de-a lui Sorin CIrțu, 
aflată la Timișoara... In timpul meciului 
cralovenllor cu „Poli", mijlocașul timișo
rean Varga a tras eu o forță neobișnuită 
o lovitură liberă de la >5 de metri. Min
gea a trecut bolid pe Ungă bară. Sorin 
CIrțu, care se afla ln preajmă-1, n-a scă
pat prilejul : „Mă, flăcăule, tu nu știi eă 
ala e poarta lut Lung 7“ • După jocul 
de la Timișoara, Horla Ciucudean, vicepre
ședintele secției de fotbal „Poli", ne spu
nea : „Sigur eă ne afectează infrîngerea, 
dar Poli, e, credem, pe un drum bun... 
După foarte mulți ani, echipa noastră nu 
a transferat nici un Jucător ln ultima pe
rioadă. Contăm tot mal mult pe cel tineri. 
Așteptăm ca foarte curind Oloșutean, B&r- 
bosu și mezinul Foaie să joace tot mai 
mult ln prima echipă" « COMENTATORUL 
RADIO, crainicul stadionului, cronicarul 
meciului, cu toții Intr-un mic impas Îna-N 
lntea partidei de la Pitești : doi Jucători 
cu numele de Pană în cele două formații. 
Șl amîndol cu prenumele de Constantin ! 
lată cît de utilă apare ațea aplicare a nu
merotării. In ordinea apariției ln arenă, 
a fotbaliștilor 1 Ca in cazul Zavoda I și 
Zavoda n sau Radu I șl Radu II (chiar în 
în lotul piteștenilor). Nu ar fi util să pro
cedăm șl acum la fel, mal eu seamă în 
situațiile de perfectă similitudine a nume
lor ? Noi credem că da șl tn consecință 
propunem : Pană I pentru jucătorul bra
șovean și Pană n pentru cel din echipa 
F. c. Argeș • Țălnar era, pe bună drep
tate, fericit după medul din Trivale. Nu 
numai că marcase un gol valorînd un mare 
punct ln deplasare, dar el, cel mai micuț 
jucător de pe teren, bătuse, Intr-un duel 
aerian, Întreaga apărare adversă 1 • Foar
te combativ, dornic să fie util echipei, 
ne-a apărut P. Lucian. Dar de aid șl 
pină la cele nouă faulturi comise Impo

I
1

internaționali in iot, mijloace 
care merg pină la limita regu
lamentului. De aceea se im
pune ca, înainte de orice, for
mația noastră 
mult calm și 
ințelegiind că 
poate să-și 
loare calitățile.
minți, ca o condiție a oreării 
condițiilor favorabile campi
oanei noastre, despre rolul 
spectatorilor ; prin atitudinea 
de încurajare permanentă, 
susțintadu-i pe „roș-albaștri“ 
ta momentele grele ale parti
dei, manifestînd sportivitate, 
spirit de fair-play, miile 
admiratori ai fotbalului 
flați ta tribune vor demonstra 
că iubesc cu adevărat acest 
sport, că doresc să ajute echi
pa noastră în tentativa intră
rii ta finală. Sîntem siguri 
că „jucătorul nr. 12“ își 
face astăzi datoria !

ARGUMENTELE JOCULUI
într-o 

celei de 
mult cel 
planului 
voie să 
cupați stat tehnicienii ambelor 
tabere de a realiza ..partituri" 
fără cusur ? Le vom urmări în 
minutele de dispută de pe Sta
dionul

Prin 
actual, 
ternică 
terenului, 
mentelor 
considerabil. Liniile 
Steaua si Anderlecht 
zintă 
loare 
Bălan 
ren. 
Scifo).
că, mai eu seamă la capitolul 
viteză, linia campioanei noas
tre este superioară celei a 
adversarului. După cum com
partimentul de fundași prezin
tă vigoare, siguranță și con
stanță de un nivel mai ridicat

de
a-

va

partidă de echilibrul 
astăzi contează foarte 
mai mic amănunt al 
tactic. Mai este ne- 
spunem cit de preo-

st ea.ua.
caracteristicile jocului 

prin concentrarea pu- 
de forțe la mijlocul 

rolul oomparti- 
mediane a crescut 

pe care 
le pre- 

conțin jucători de va- 
(Balint, Stoica, Boldni, 
— respectiv Vercaute- 

Friman, Vandereycken, 
înclinăm să credem

triva lui D. Zamfir este o cale cam... nere
gulamentară. Din fericire pentru el, carto
nașul galben nu a apărut ! • Badea (F. c. 
Argeș) a ratat duminică primul penalty 
după o serie de 12 executate fără gre
șeală 1 « IN AȘTEPTAREA REVENIRII
echipei lor favorite pe scena primei divi
zii, tirgoviștenil au avut duminică plăcutul 
prilej de a urmări în direct un meci de 
„A*. Șl el n-au scăpat acest prilej, popu- 
Hnd ln număr destul de mare tribunele 
stadionului local. Cum echipa Victoria va 
mal disputa citeva dintre partidele sale 
din actualul campionat la TTrgovlște, Iu
bitorii fotbalului din acest oraș vor putea 
realiza o mai rapidă adaptare Ia atmosfera 
Diviziei A in eventualitatea — sperată 
de ei — a promovării propriei lor formații 
in primul eșalon valoric • Foarte bună 
organizarea meciului de la Tlrgovlște, asi
gurată de Clubul Victoria cu sprijinul deo
sebit de prețios al organelor locale • Des 
tule absențe de marcă în cele două echipe 
care au evoluat duminică la Tlrgovlște : 
Andone șl Nicolae " 
L Marin, Mirea, Nlca (la Victoria). Șl to
tuși, calitatea jocului n-a avut de suferit 
• MULTE CORNERE (18) ln meciul Pe
trolul — F. C. Olt. Șl toate executate de 
numai doi jucători : Mocanu (de 14 ori 
pentru gazde) șl Bălăci (de patru ori pen
tru oaspeți). Toate — cu excepția unei lo
vituri trimise în spatele porții — excelent 
executate, de fiecare dată portarii Jlpa șl 
Ciurea trebuind să intervină In extremis 
pentru Înlăturarea pericolului • Minutul 54 
al partidei de la Ploiești : Petrolul domină 
cu autoritate și in suprafața de pedeaps 
a lui F. C. Olt numărăm nu mai puțin 
de 20 de jucători 1 Doar portalul Jlpa șl 
liberoul Pitulice rămăseseră tn jumătatea 
de teren a formației ’ocale e ÎN PARTIDA 
DE LA ORADEA s-au distins In mod deo
sebit 3 Jucători : Mărginean (travaliu pe 
tot terenul, autor al unul gol), Gabor (ac- 

tehnlc, pase de toată frumusețea) și 
dovedit
de 

nou, 
Coautor, 
declinul 
gol marcat — 

> arbitru — au- 
sportlv mîna,

(la Dinamo), Nlțu,

probabile :
Ducadam -~ lo-

Formații 
STEAUA : 
van. Bumbescu, Belodedlcl, 
Bărbulescu — Balint, Sto'- 
ca, BhWnl, Bălan — Lăcă
tuș. Pițurcă. ANDEK- 
LECHT: Vekeman — Griin, 
Peruzovid, Olsen, Ander
sen — Frtman, Vandereye- 
ken, Sclfo, Vercauteren — 
Lozano, Vandenbergh.

decît cel al apărătorilor lui 
Anderlecht, notați cu evoluții 
slabe in ultimele partide de 
campionat, inclusiv cea de 
sîmbătă eu Berschoot. In fine, 
credem că perechea noastră de 
vîrfuri (Lăcătuș—Fițurcă), dis
pune de o mai marc forță de 
penetrație decît cuplul 
denbergh—Lozano, 
probabil.
anticipări, 
mentul normal 
timentelor (nici 
îi este, de fel. 
Ducadam), să se 
astfel victoria 
tată a Stelei să 
lizeze.

Ii dorini deplin 
pioanei României 
de astăzi, un succes 
ducă, în premieră, 
românesc în finala 
Campionilor Europeni !

Van- 
anunțat ca 

Sperăm ca aceste
bazate pe randa- 

al compar- 
Vekeman nu 
superior lui 
realizeze și 
mult aștep- 
se materia-

succes căm
in partida 

care si 
fotbalul 

Cupei

IERI, LA ARAD, s-a dispu
tat prima tatîlnire de juniori 
U.E.F.A. ’89 dintre echipele 
României și Ungariei. Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul 
de 4—0 (3—0). Miine, tot pe 
Stadionul Strungul, se va dis
puta cel de al doilea meci din
tre cele două echipe.

tiv, 
De 
bun

foarte 
mijlocaș) 
prestația 

prin 
echi-

(un vlrf care s-a 
în noua postură 

_ Submediocră, din 
„înaintașului" Georgescu, 
ratări și randament, la 
pel din Oradea o La un 
dar nevalidat pe drept de 
torul Iul, Grosu, a ridicat 
„liniștind" pe cel ce nu înțeleseseră faza
• Ploieșteanul Iile Coț (care Ia al doilea 
meci de Divizia A s-a achitat bine de 
sarcina sa) spunea 1 „M-a ajutat mult în 
Joc Klein, c&pitanul hunedorenilor a con
tribuit efectiv Ia liniștirea unor coechi
pieri nervoși, intre care Văetuș, care se 
afla la im pas de... cartonaș galben"
• Din nou prezent In formația din Hu-

nedoara, eu randament bun, jucătorul 
Strola, in virată de 17 ani • Splendide 
cele două execuții (din care a înscris go
luri) ale lui Grosu : una de la 17 m, alta 
de la 11 m • Arbitrul — bun — al par
tidei de tineret (fiul fostului fotbalist dc 
la ,U", medicul Crăciun), a fost A. Cră
ciun — și el medic • DOUA ȘUTURI pen
tru un gol. Acesta a fost raportul Ia fi
nalizare la Universitatea Craiova în prima 
repriză. In schimb, Gloria Buzău a șutat 
de patru ori pe spațiul porții, fără să mar
cheze. S-a Intlmplat așa deoarece In poartă 
s-a aflat Lung, duminică in formă foarte 
bună I • FRUMOASE „desene tactice" au 
realizat la Bacău .șepcile-roșii". Dar ei au 
rămas Iar corigenți (In deplasare) la fi
nalizare. Doar două șuturi pe spațiul por
ții (unul din fază fixă, din care s-a mar
cat golul, șl altul, din acțiune, al lui 
Cimpeanu II), ambele in prima repriză', să 
recunoaștem că este foarte, foarte puțin 
lntr-un meci de fotbal • Șoșu a fost din 
nou accidentat la aceliși genunchi care 
l-a ținut mult timp — în campionatul 
trecut— în afara gazonului. Totul s-a în- 
tîmplat în min. 73, cînd clujeanul FI. 
l-a atacat Incorect (din „spate") pe 
căuan, fapt pentru care arbitrul V. 
trebuia să scoată cartonașul galben, 
primit, în schimb, pe nedrept, zicem 
Neamțu, întrucît n-a existat nici o nere- 
gularitate în atacul asupra lui Viscrcanu 
• DUMINICA, LA TG. MUREȘ, un foarte 
bun debut în Divizia A Ia linie : bucu- 
reșteanul Eugen Mustață. Cum de nu l-a 
văzut nimeni pină la... 43 de ani ? ! « Ioan 
Igna a făcut din nou linie. De data aceasta 
la meciul AS A Tg. Mureș — Chimia. îna
inte de a pleca la „Mundialul" mexican, 
Ioan Igna trebuie să aibă cinci „tușe", 
înainte de meciul de duminică el mărtu
risea 
tă !« 
i-am 
bitru 
bind _ _
za meciului de la Tg. Mureș, în cabina de 
transmisie, crainicul radio al partidei. Ni- 
colae Soare, mărturisea mltinit : „Băiatul 
meu a Jucat foarte slab. Nu-1 recunosc !“ 
De fapt, întreaga echipă mureșeană jucase 
foarte slab. Nicolae Soare-junior parcă 
și-a auzit tatăl șl a reușit o repriză se
cundă excelentă. Ca un cadou pe care 
șl l-a făcut înainte cu trei zile de imn' 
nirea frumoasei vtrste de 22 de ani.

Pop 
bă- 

Curt 
L-a 
noi,

;■
l'

: «Linia e foarte grea și importau- 
După meci, tot el : «Mă bucur că 
făcut linie lui Dan Petrescu, un ar- 
excelent !• Mai auzi șl arbitri vor- 

frumos despre colegii lor... • în pau-

• CÂȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 13 A- 
PRII.tE 1986. cat. 1 (13 rezultate): 
19 variante 190% a 21.702 lei ; cat. 
2 (12 rezultate) : 13 variante 
100% a 3.283 lei și 582 variante 
25% a 8X1 le! ; cat. 3 (11 rezul
tate) 7 191 variante 100% a «H Iei 
șl 7.857 variante 25% a 101 tal.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
nr. 2, cu Începere de la ora 15,30. 
Transmiterea desfășurării tragerii 
se va face la radio, pe programul 
L la ora 18,15. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate, de aseme
nea, ia ora 18,55 pe programul n, 
la ora 13 pe programul I, pre
cum șl mîlne, joi — reluarea lor 
—, la ora 8,55, tot pe programul T.
• INCA DOUA ZILE la dispo

ziția particlpanțllor pentru procu-

narea biletelor la cea de a doua 
tragere a „MARILOR CÎȘTIGURI" 
Loto de la Începutul anului, care 
va avea loc VINERI, 18 aprilie. 
Se atribuie importante cîștiguri 
ln autoturisme „DACIA 1300", 
mari sume de bani, precum șl 
excursii în R.P. Polonă. Tragerea 
va consta din două faze, cuprtn- 
ztnd 3 extrageri, care totalizează 
27 numere extrase (faza I, două

extrageri „legate", ca la orice 
tragere obișnuită de 9 din 90 și 
9 din 81 șl faza a n-a — extra
gerea „Marilor cîștiguri" — cu 9 
numere extrase din 90).

La faza a H-a, autoturismele 
pot fi obținute cu primele 3 nu
mere extrase, indiferent ordinea, 
precum șl asigurarea a minimum 
3 500 lei pentru 3 numere din 9 
(valoarea excursiei). Nu lipsiți de 
la această tragere 1 Mîlne, joi W. 
aprllle. este ULTIMA ZI DE PAR» 
TrCIPARE.

ea.ua


Campionatele Europene de lupte libere

DEBUT NECONCLUDENT AL SPORTIVILOR NOȘTRI
ATENA, 15 (prin telefon). La 

sala de sport de la „Stadionul 
Păcii șl Prieteniei* din locali
tate au Început luni întrecerile 
Campionatelor Europene de lupte 
libere, la actuala ediție fiind 
prezenți luptători din 23 de țări, 
printre care și șapte reprezen
tanți al țării noastre. Deși tra
gerile la sorți n-au fost nefa
vorabile sportivilor români, pri
mele două zile de concura s-au 
încheiat cu rezultate sub 
țări.

Alin Păcuraru (4S kg) 
ceput bine partida cu 
Heugable (R.F.G.) șl a 
Ia puncte cu 4—1. tn momentul 
in care adversarul a reușit să 
egaleze, sportivul nostru s-a de
mobilizat șl a fost învins la 
puncte (4—15). în meciul urmă
tor, Păcuraru l-a învins prin tuș 
(mln. 1,16) pe Mustafa Okai 
(Turcia), clastndu-se pe locul 2 
în serie. El urmează să lupte 
pentru medalia de bronz cu VI. 
Olejnlk (Polonia).

Nlcu Hlncu (52 kg) a avut o 
comportare mai bună, obțlnlnd 
trei victorii consecutive : b. sup. 
(13—0) pe G. Aivazoglu (Grecia), 
b. dese. mln. 4,55 H. Tutsch 
(R.F.G.) șl b.p. (6—2) Th. BOUT- 
din (Franța). Pentru primul loo 
in serie, ded pentru a-șl asi
gura medalia de argint, el va 
trebui să-l depășească pe bul
garul Valentin Dimitrov.

Aron Cindea (68 kg) s-a aed- 
dentat încă din primul med, dnd 
t pierdut la puncte (3—14) cu 
polonezul Jan SzimanskL apoi 
l-a depășit prin superioritate pe

aștep-
a ta- 

Iteiner 
condus

„„INTERNAȚIONALELE"
DE JUDO

(Urmare din pag D

nală. cu francezul J. M. Les
son. cînd a primit victoria la 
hanței. în timpul care ne mai 
desparte de data startului In 
Campionatele Europene, prin- 
tr-o alternare judicioasă a 
programului de pregătire cu 
cel de odihnă. Gh. Dani poate 
atinge cea mal bună formă 
sportivă, astfel ca el să se nu
mere din nou printre medalia- 
ții competiției.

în absența campionatului eu
ropean on litre, Ilie Șerban 
(oprit să concureze de către 
Centrul de Medicină Sportivă), 
toată atenția specialiștilor 
noștri s-a îndreptat spre 
Dorin Drîmbe. Noul campion 
al tării a evoluat bine pînă în 
finală. întrecindu-și cu des
tulă claritate toți adversa
rii. în meciql decisiv, cu fos
tul campion continental Marc 
Alexandre (Franța). D. Drîmbe 
nu s-a mai putut impune și a 
fost învins la puncte (yuko). 
Specialiștii. împreună cu re
prezentanții Centrului de Me
dicină Sportivă, trebuie să 
clarifice (șl să rezolve) si
tuația stării de sănătate a Iul 
Ilie Șerban. ca și posibilitatea 
Iul de a mai participa (in con
dițiile respective) la Cam
pionatele Europene.

După victoria din cam
pionat. Ștefan Nagy (ușoară) 
tranșează din nou în favoarea 
sa rivalitatea cu George Ciu- 
văț, titularul de anul trecut. 
In evident progres, Nagy l-a 
învins prin ippon, tn finală, 
ge Svea Loll (R.D.G.), cel care 

dimii ase (în primul tur) pe 
G. Ciuvăț. în aceste condiții. 
Șt. Nagy si-a cîștigat un loc în 
echipa națională și. credem
dreptul de a participa la C.E.

La categoria semimijlocie 
a terminat victorios tot un 
sportiv român. Loghin Lazăr, 
dar participarea la această 
categorie a fost mai slabă. 
Tocmai de aceea a surprins

l șiAbdulah 
părăsind

G. Bocanegra (Spania) 
abandonat tn partida cu . 
Magomedov (U.R.S.S.), ] 
întrecerea,
-Claudia Tămăduianu 

a obținut trei victorii < 
tive, care-1 mențin în lupta pen
tru medalie. In primul tur, b. 
superioritate (12—0) mln. 4,45 
Liubomlr Holubek (Cehoslova
cia), apoi b. tuș mln. 2,16 Andrt 
Verhelst (Belgia) șl b. sup. 
(12—0) Leons Kung (Elveția). 
Pentru primul loo în serie, Tă- 
mădulanu mal are de luptat eu 
B. Beudet (Franța) șl L Gulyas 
(Ungaria).

Gheorghe Mlțu (82 kg) a ob
ținut șl el două victorii : b. sup. 
(13—1) Al. Legrand (Franța) șl 
b.p. (9—3) H. “ ------- ------------
dar a pierdut 
AL Nan ev șl 
cui 2 tn serie, 
hoslovacia).

Iulian RIșnoveanu (90 kg), cel 
de la care se aștepta o mare 
performanță, a deziluzionat. 
După două victorii, b.p. N. Lo
han (Marea Britanle), b. dese. 
J. Niec (Polonia), a pierdut două 
meciuri, la 8- Oganesian 
(U.R.S.S.) șl T. Wagner (R.D.G.), 
ieșind din lupta pentru o me
dalie.

Ciprian Radu (IM kg) a obți
nut șl el o victorie (b.p. V. Stra
ti» — Grecia), dar a pierdut ur
mătoarele întilnlri (p.p. J. Cer- 
nak — Cehoslovacia șl p.p. G. 
Saradușev — Bulgaria) șl s-a 
clasat pe locul 3 In serie.

(74 kg) 
consecu-

p. Franz (R.D.G.j, 
la tuș cu bulgarul 

luptă pentru lo- 
cu J. Lohyna (Ce-

TURNEE DE ȘAH
BELGRAD, 15 (Agerpres). — 

In runda a 6-a a turneului in
ternational de șah de la Novi 
Sad, Dorin Moise a cîștigat 
la TadicL Dragovici la Simo- 
nicL Lazici La nijiri, iar Stoi- 
kovlci a pierdut la Boghici. 
In clasament conduce maestrul 
iugoslav Ștefan Boghici cu 
6 p, urmat de Dragovici 5,5 p.

★

După șase runde, in turneul 
marilor maeștri de la Sara
jevo. tn fruntea clasamentului 
se află Psahis și Spaskt cu 
cite 3,5 p. urmați de Gheoc- 
ghiev 3 p (2), Dizdarevici 3 p 
(1). Iukov 2,5 p (1) etc.Costin CHIRIAC

Foto : Aurel D. NEAGU
Mihai Cioc, ciștigător la categoria grea, obține* oțnouă oictone 
prin ippon, : —----- _. ----------

comportarea sub așteptări a 
oelor doi tineri componenți ai 
lotului național. Liviu Cim
peanu (Dinamo) și Dan Rad 
(Steaua). Cimpeanu a ajuns 
pînă în finală, dar a fost. în
vins fără 
L. Lazăr, 
parte de 
național.

Dintre 
prezenți 
cea mai 
avut-o 
2, învins In finală de francezul 
Pascal Tayot). Petre Anițoaie, 
campionul categoriei, a lip
sit de la „Internaționalele* 
noastre, participînd la 
de tineret de la Roma. Pro
blema selecției (și a partici
pării) la această categorie ră
mine deschisă, 
ma șansă o are 
pregătirii sale 
aduse corectări.

întrecerile categoriei semi
grea au fost dominate de spor
tivii de la Dinamo Minsk. V. 
Dlvlsenko și 8. Malțev, cla
sați în această ordine, deși pe 
foaia de concurs era înscris șl 
fostul campion mondial A. 
Preschel (R.D.G.). Pentru C.E. 
dl pentru viitoarele mari 
concursuri internaționale, la

drept de apel de 
care nu

multă vreme

apel de 
mai face 
din lotul

rornâni 
mijlocie;

sportivii 
la categoria 

bună comportare a 
Mircea Frăției (locul

C.M.

FLrește, pri- 
Anițoale, dar 
îi mai trebuie

TELE X« TELEX» TELLX •TELEX
HANDBAL ț Turneu masculin la Paris ■ . . . — _

penhaga - 
tru locul 
87—19.

■ pentru IjcuI I : Co- 
Algeria 21-20 : pen- 

3 : Paris — Belgrad
Înot • Med triunghiular la 

(Anglia) : 1. U.R.S.S.Coventry _______.... ______
231 p. 2.Olanda 211 p, 3. Anglia 
192 p. Rezultate. liber: 100 m : 
Annemarie verstappen (O) 57,08, 
400 m (F): Jolande Van Der Meer 
(O» 4:21,77, 1 500 m (M) : Vladi
mir Salnikov (U.R.S.S.) 15:35,97 ; 
fluture : 100 m (F) : Tatiana Kor
olkova (U.R.S.S.) 1:02,87 : spate : 
loo m (F) : Natalia Stbaeva 
(U.R.S.S.) 1 :04,94 : bras : 200 m
(M) : Dmitri Vylkov (U.R.S.S.) 
2:22,89.

SCRIMA • La Minsk, concurs 
de floretă dotat cu Cupa Blelo- 
ruslel. A cîștigat echipa feminină 
a Italiei, care a obținut patru 
victorii (9—5 cu România, 9—3 
cu Ungaria. 9—1 cu. R.F.G. șl 
9—6 cu U.R.S.S. TI), avlnd o sin
gură Infringere (7—9 cu U.R.S.S. 
I). Pe locurile următoare ale cla
samentului se află : Ungaria.

U.R.S.S. n, U.R.S.S. I, România, 
R.F.G., Polynia, R.D.G. șl Cuba 
• La Varșovia s-a desfășurat 
„Memorialul Otto Finskl* (sabie), 
tn finală s-au tnttlnlt Marco 
Marin (Italia) șl Serghei Koria- 
șln (U.R.S.S.). Sportivul ltaUan 
a cîștigat cu 10—7. tn finala pen
tru locul 3 : Serghei Mindrigasov 
— Gheorghl Pogosov (ambii
U.R.S.S.) 12—11.

TENIS • Finala turneului de 
la Dallas (Texas), conttnd pentru 
Marele Premiu — Nablsco : An
dres Jarryd — Boris Becker 
6—7. 6—1, 6—1, 6—4 • La Lisa
bona, tn finală : Marko Ostoja — 
John Frawley 6—2. 2—6, 6—2 • 
Hiltjr Head Island (tn Circuitul 
feminin) : — ~ '
Evert-Lloyd

VOLEI • 
competiției 
măveril. in 
Israel 3—0 
3—0, Suedia 
trla 
— Spania 3—0 Belgia — Finlanda 
3—2.

Steffi Graf 
6—4, 7—5.

tn ziua 
feminine 
Norvegia : 
Franța

Chris
a doua a 
Cupa Pri- 
Elvețla — 

Danemarca 
Anglia 3—0, Aus- 

Norvegta tin. 3—0, Turcia

ROMANIA-UNGARIA, TRIPLĂ ÎNTÎLNIRE
DE BASCHET MASCULIN

Importante verificări pentru Balcaniadă 
și Campionatul European

Reprezentativa masculină de 
baschet a țării noastre susți
ne, săptămtna aceasta, impor
tante teste internaționale lin 
vederea principalelor sale o- 
blective internaționale ale 
anului : Balcaniada (30 apri
lie — 4 mal. in orașul Bursa, 
din Turcia) si Campionatul 
European — grupa B. Challen
ge Round (15—26 mai. In ora
șele belgiene Anvers și Liâge).

Baschetbaliștli români lși 
vor verifica potențialul teh- 
nlco-tactic și fizic în com
pania selecționatei Ungariei, 
de asemenea participantă la 
Challenge Round (în altă gru
pă decît cea a țării noastre). 
Vineri șl shnbătă, partidele vor 
avea loc tn Sala Sporturilor 
din Oradea fin ambele zile de

la ora 18,00), iar duminică in 
Sala Sporturilor din Orașul 
Dr. Petru Groza (ora 11,30). 
care va fi pentru prima data 
gazdă a unui meci internațio
nal de baschet.

In 
stub 
Gh, 
află 
n»L 
cha 
(Steaua), ___,
Vinereanu, G. David, L Iones
co. V. Iacob (Dinamo Bucur 
reștl), A. Popovici (Rapid), 
A. Szabo (Universitatea C S S 
Viitorul Cluj-Napoca), V. Po- 
gonaru (ICED) șl G. Șarlă 
(Academia Militară Mecanică 
Fină București).

La zi

categorie speranțele 
sînt legate de 

Clinei, medaliat cu
C.M. de tineret de la

această 
specialiștilor 
Adrian 
bronz la 
Roma.

Deși 
goria grea n-a fost prea valo
roasă, deci Mihai Cioc n-a 
fost obligat să depună marie- 
forturi pentru a cîștiga turneul, 
el rămine un component de 
bază al echipei, pe care se 
poate conta. în evident progres 
și Arcadie Mariași, învin
gătorul lui Kiburdzanidze (lo
cul 1 la C.E. juniori de anul 
trecut).

concurența la cate-

vederea acestor întreceri. 
Îndrumarea antrenoriloe 

Novac și M. Cimpeanu se 
următorul lot : C. Cer
ii. Opșitaru. FI. Ermura-* 
A. Netoîițchi, S. Ardelean 

D. Nioulescu, AL

CU ORICE PREȚ?!
Deseori se apelează ta bo

xul profesionist 1* „dueluri* 
verbale, care preced sau chiar 
tnsoțeso lupta prjpriu-zlsă. Șl 
nu tnttmplâtor. Cu cit aceste 
schimburi stat mal dure, mal 
provocatoare, frizlnd relațiile 
civilizate dintre oameni, din
tre sportivi, cu atit se crede 
că devine mal eficientă „pro
paganda* în jurul tattlnirilor, 
cresc, ded, pasă-ml-te, inte
resul spectatorilor și Implicit 
rețetele. Săptămtna trecută, 
Larry Holmes s-a dat ta spec
tacol șl el, dar nu viztad 
vreun viitor adversar, cl pe 
oficialii Comisiei de box a 
statului Nevada, pe care l-a 
taxat, public, drept „Incom
petenți șl necinstiți*. Acuzație 
gravă, nu-1 așa, care ar fi 
trebuit să declanșeze un mare 
scandal. Dar, după dteva 
zile, Holmes șl-a cerut tR ta

public scuze, retracttad total 
cete spuse. Să fi devenit ofi
ciant, peste noapte, „cinstiți*, 
să-d fi schimbat Holmes, la 
fel de rapid, părerile I Nu se 
poate ști. E sigur însă că 
membrii Comisiei de box a 
statului Nevada au deolarat, 
scurt șl cuprinzător, că, dacă 
Larry Holmes nu-șl retrage 
acuzațiile, el vor anula me
dul revanșă, de la 19 aprilie, 
pe care Holmes urmează să-1 
susțină ta compania Iul Ml- 
chad Spinks, pentru titlul 
mondial al greilor (versiunea 
IBF). Așa că, in fața und 
asemenea alternative care cos
tă (la propriu, nu la figurat), 
pentru a evita pierderile, scu
zele constituie calea cea mai 
simplă de urmat. Chiar dacă 
e împotriva conștiinței pro
prii...

Radu TIMOFTE

CLASAMENTELE CAMPIONATELOR
EUROPENE DE TENIS DE MASA

La încheierea Campionatelor 
Europene de tenis de masă — se
niori au fost stabilite următoa
rele clasamente : SIMPLU FE
MININ: 1. Csila Batorfi (Ungaria), 
3. Fllura Bulatova (U.R.S.S.), 3. 
Otilia Bădescu (România) și Lisa 
Bellinger (Anglia) ; SIMPLU 
MASCULIN : 1. Jorgen Persson 
(Suedia), 2. Leszek Kuharsky 
(Polonia), 2. UIT Carlsson (Sue
dia) șl Andrzej Grubba (Polo
nia) : DUBLU FEMININ : 1.
Fllura Bulatova, Klena Kovtun 
(U<BJS.S.), 1. Marie Hrachova,
Bettine Vriesekoop (Olanda), 3. 
Maria Albolu, Otilia Bădescu 
(România) șl Barbro Wiktorsson. 
Marie Svensson (Suedia) ; DU
BLU MASCULIN : 1. Mikael
Waldner, Krick Llndh (Suedia), 
1. Mikael Appelgren, Ulf Carts- 
son (Suedia), 1. Dragutin Surbek, 
Zoran Kallnlc! (Iugoslavia) șl

Hja Lupulescu, Zoran Prlmorao 
(Iugoslavia) ; dublu mixt : 1. 
Jindrich Pansky, Marie Hrachova 
(Cehoslovacia), 2. Ilja Lupulescu, 
Gordana Perkucin (Iugoslavia). 
3. Dragutin Surbek, Branka Ba- 
tinid (Iugoslavia) și Milan Or- 
lowsky, Alena Safarova (Ceho
slovacia) : ECHIPE, FEMININ S 
1. Ungaria, 2. U.R.S.S., 3. R. F. 
Germania, 4. Cehoslovacia, S. 
Franța, 6. Anglia, 7. România, s. 
Olanda, 9. Iugoslavia, 10. Bulga
ria, 11. Suedia, 12. Finlanda (au 
retrogradat Suedia și Finlanda, 
au promovat Polonia șl Dane
marca) : MASCULIN : 1. Suedia, 
1. Franța, 3. Polonia, 4. Cehoslo- 

' vada, 5. Ungaria, 6. U.R.S.S., 7.
Iugoslavia, 8. R. F. Germania, 9. 
Bulgaria, 10. România, 11. Aus
tria. 12. Norvegia (au retrogra
dat Austria și Norvegia, au pro
movat Anglia șl Belgia).

ASTĂZI VOR FI DESEMNATE FINALISTELE
ÎN COMPETIȚIILE CONTINENTALE

A venit ziua returului in semifinalele competiții
lor continentale Inter-claburi. Iată programul, eu 
rezultatele din tur :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 
Steaua București — RSC Anderteeht 
CF Barcelona — IFK GOteborg

CUPA CUPELOR
Dukla Praga — Dinamo Kiev 
Bayern Uend!gen — Atletico Madrid

CUPA UEFA
Real Madrid — Intemazlonale Milano 
Waregem — FC KOln

In legătură cu aceste 
partide decisive pentru 
calificarea tn finalele
celor trei competiții, as
tăzi tn atenția tuturor
iubitorilor de fotbal. A- 
genția France Presse re
latează. intre altele, că 
echipa C.F. Barcelona — 
învinsă la scor in pri
mul meci — este totuși 
optimistă pentru retur, 
in urma recentelor sale 
victorii : miercurea tre
cută. la Bilbao, asupra 
Iul Athletic cu 2—1, In 
Cupa Spaniei, șl slmbă- 
tă. 3—0 cu Valencia. în 
campionat. Pentru parti
da de astăzi, antrenorul 
Terry Venables va utili
za 11-le cu care a obți
nut aceste victorii, 
care Archibald arată 
formă remarcabilă, 
tabăra suedezilor de 
Gfiteborg e... liniște 
nlștea dinaintea 
tunli 7). Un semn 
întrebare, șl nu i 
mic. îl ridică ____
fundașilor centrali: sto
perul Peter Larsson es-

in 
o 

In 
la 

(U- 
fur- 

dc 
unul 

folosirea

(•—1)
W-3)

(*-*)
(0-1)

(i-n
(0—4)

te ușor bolnav, iar llbe- 
roul Glenn Hysen. su
ferind de gripă... spa
niolă nld nu a plecat 
luni. cu avionul, la 
Barcelona. Probleme, 
ded, pentru antrenorul 
Gunder Bengtsson.

Partida dintre Real 
Madrid șl Inter Milano 
nu este doar o simplă 
revanșă a medului de 
la 2 aprilie, d, tn fapt, 
o Inttlnlre. să-l ‘ 
tradițională. In 
ani. ca un făcut, pe dru
mul calificării s-au aflat, 
nu o dată, fată tn față 
Realul șl Interul. La edi
ția din 1982/83 a Cupei 
Cupelor, în sferturi. Rea
lul a eliminat Intema
zlonale cu 1—1 (la Mi
lano) șl 2—1 (la Ma
drid). Iar la ediția din 
19CV85 a Cupei U.E.F.A. 
scorurile au fost 0—2 și 
3—0 tn favoarea spanio
lilor. în semifinalele 
competiției. Din forma
ția madrilenă va lipsi 
mîine argentinianul Val
dano. care este suspen-

zicem, 
ultimii

Fotbal
J meridiane

dat. iar la echipa mila
neză este puțin probabi
lă. la această oră. folo
sirea unei .piese de ba
ză* cum este vest-ger- 
manul Rummenlgge, ca
re n-a luat parte luni la 
antrenamentul de la 
Plnetlna. la Applano 
Gentile, dar șl-a însoțit coechipierii la — - - 
In . • . '
tul international 
Corso. antrenorul 
Inter, manifestă un 
mlsm reținuți

★
Pentru meciurile 

astăzi. U.E.F.A. a anuntat 
următoarele suspendări :

______ ___ Madrid, 
privința întîlnlril, fos- 

Marlo 
lui 

optl-

Majaru (Steaua). Beso- 
nov (Dinamo Kiev). VI- 
zek (Dukla Praga). Ra
mos (Atletico Madrid), 
Buttgerelt (Bayer Uerdln- 
gen) șl Valdano (Real 
Madrid).

★
excepția jocului

— Anderlecht, 
ora 

dintre 
(ora 
vor

de

Cu
Steaua 
care va Începe la 
16,30, șl a celui 
Dukla șl Dinamo 
18), toate celelalte 
începe după ora 21. Iar 
meciul de la Barcelona 
chiar la ora 22.15.

Să vedem, deci, ce va 
tl astăzi... (r. vil.).

„PRIETENII FOTBALULUI" ÎMPOTRIVA 
HULIGANISMULUI PE STADIOANE

LONDRA, 15 (Agerpres). — Federația en
gleză de fotbal a propus crearea unei aso
ciații numite „Prietenii fotbalului**, avlnd 
drept soop principal Izolarea huliganilor de 
pe stadioane. înființarea asociației respective 
va face parte dintr-o serie de măsuri care, 
așa cum a precizat Ted Criker, secretarul 
forului fotballstio englez. „vor fi aplicate 
ptnă ctad cei ce provoacă scandaluri vor fi 
eliminați din sport. Aceasta înseamnă că vom 
avea de lucru o perioadă ce se va întinde 
cel puțin pînă Ia turneul final al Campiona
tului Mondial din 1996, din Italia**.

De asemenea. Ted Croker a arătat : „In 
actualul sezon, grație Intervenției marii ma
jorități a publicului, am avut o disciplină 
simțitor ameliorată ta tribune și sperăm ca 
reacția de respingere a huliganilor să fie din 
ce tn ce mal eficientă*.
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