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Alia ți în aceste zile, de pu
ternică efervescență sărbăto
rească. în preajma glorioasei 
aniversări a partidului. în ora
șul de pe Dunăre — Galați — 
ne-am propus să scriem despre 
clubul sportiv al unei puter
nice unități economice. Si am

O amintire după fiiwla campionatului de casă (98 de echipe) la 
fotbal. Echipa clștigătoare, cea a Uzinei de piese și reparații 
siderurgice. Finala a fost arbitrată de N. Rainea (si el în fo
tografie) Foto : L STAN — Galați

i
ales atunci — ținînd seamă și 
de sugestiile primite în loca- 
litate — un dub cu foarte 
bune rezultate : „OȚELUL" 
GALAȚI. Aceasta, fiindcă este 
clubul local cu cele mai fru
moase realizări și împliniri din 
bilanțul omagial pe care, cu 
entuziasm tineresc. sportivii 
municipiului îl pregătesc în a- 
ceste zile, în întîmpinarea 
celei de a 65-a aniversări de 
la făurirea partidului.

Campionatele Naționale de tenis de masă pentru juniori

IN PROBELE DE DUBLU— VICTORII ALE FAVORIflLOR
Ziua a doua a întrecerilor 

finalelor Campionatelor Na
ționale de tenis de masă pen" 
tru juniori, care se desfășoară 
în sala Floreasca din Capitală, 
a avut în prim-plan competiția 
dublurilor (feminin și mascu
lin). in care au fost desemnați 
noii campioni, pe primele 
locuri sitaindu-se Otilia Bă- 
descu — Emilia Ciosu (Spartac 
CSS 1 București — antrenor 
Marius Lăzărescu) și Călin To
ma — Cristian Ignat (Univer
sitatea ÂSA Craiova — antre
nor Virgil Bălan), aceștia do- 
vedindu-se, la capătul unor 
dispute foarte frumoase. cei 
mai buni.

Campionele europene ale ca- 
detelor, Otilia Bădeseu și Emi
lia Ciosu, au reușit să intre 
în posesia titlului la. junioare, 
ele obținînd, am spune, o vic
torie logică, dar nu fără emo
ții. Fără îndoială, cel mgi fru

„CRITERIUL PRIMĂVERII» LA TENIS 

A DEBUTAT CU SURPRIZE
Sezonul în aer liber a de

butat, oa în fiecare an, cu 
„Criteriul Primăverii", care se 
desfășoară, în această săptă- 
mînă, pe terenurile din Parcul 
sportiv Progresul din Capitală. 
Competiția este rezervată se
niorilor, și juniorilor mari (17— 
18 ani). Sint prezență la start 
aproape toți fenistnanii noștri

Activitatea sportivă de la 
„Oțetul* *a cunoscut o sensibilă 
intensificare șl in legătură cu 
apropiatul Congres al U.G.S.R.

Șl astfel, am fost oaspeți pe 
întinsele domenii ale „gigantu
lui" fanion al industriei noi 
românești : COMBINATUL SI
DERURGIC GALAȚI. Ne-au 
ținut campanie Victor Vasila- 
che si praf. Valentin Leca — 
președinte st respectiv, meto
dist al clubului. Și, cu acest 
prilej, am aflat multe, foarte 
multe, In legătură cu remarca
bila activitate sportivă de pe 

platoul combinatului. Selectînd, 
ne-am oprit la :
• întreaga activitate sporti

vă din combinat este organi
zată prin cele 525 cercuri spor
tive (în tot atîtea grupe sindi
cale) existente în uzine, secții 
și servicii funcționale, avind 
la bază un calendar precis și 
cuprinzător • în sportul de 
masă, baza activității o consti
tuie campionatele de casă ale 
clubului la șah, tenis de masă, 

mos joc a fost cel din finală, 
în care le-au întâlnit pe Kinga 
Lohr si Anca Cheler. Un med 

Campioanele europene ale cadetelor, Emilia Ciosu și Otilia ’iă- 
descu, in timpul finalei de dublu, la capătul căreia nu cîstigat 
ți titlul la junioare Foto : Iorgu BĂNICĂ

fruntași, mai puțin Florin Se- 
gărceanu. Adrian Marcu și 
Daniela Moise, angrenați in 
concursuri Internationale. Iată 
ordinea principalilor capi de 
serie : masculin — Andrei Dii-

Doino STĂNESCU

(Continuare în oag î—3)

Pyle tari tUn toate țările, unifi-vă l
La sfîrșitul săptămînii, tirul în actualitate

CUPA STEAUA, ÎNTRECERE

volei, handbal si fotbal (La a- 
coastă ultimă disciplină sint 
înscrise In acest an 98 de echi
pe care joacă tur-retur, în fața 
a circa 2000 de spectatori la 
fiecare reuniune). Se adaugă 
crosurile, întrecerile de atle
tism, popice, tenis de cîmp ș.a 
® Clubul „Oțelul" are — în 
sportul de performanță — sec
ții la 11 discipline : nivel in
ternațional — judo, nivel na
tional — atletism, box, fotbal, 
handbal feminin, motociclism, 
automobilism, acromodele, na- 
vomodele, parașutism, șah. Cu 
408 sportivi legitimați, 3 candi
dați olimpici precum și sportivi 
în diferite loturi republicane •

Modesto FERRARINI

(Continuare tn pag 2—3)

ASTĂZI, LA TIMIȘOARA, ROMÂNIA - U.R.S.S.,
o partidă amicală de fotbal așteptată cu mare interes

TIMIȘOARA, 22 (prin tele
fon). Pe stadionul „1 Mai" din 
Timișoara se dispută miercuri 
(n.r. azi) întâlnirea amicală din
tre echipele de fotbal ale Ro
mâniei și Uniunii Sovietice 
Publicul timișorean, care a mai 
găzduit echipa națională — 
ultima oară, în partida cu Fin
landa — așteaptă cu nerăbdare 
acest meci despre care se poa
te spune că depășește ca inte
res partida din preliminările 
C.M. cu echipa lui Kuusola. 
Formația Uniunii Sovietice nu 
mai trebuie recomandată. ea 
fiind constituită pe Scheletul 
uneia dintre cele mai puternice 
echipe de dub din Europa, 
Dinamo Kiev.

în ajunul acestui meci deo
sebit de dificil. Mireea Lucesc» 
ne-a declarat : 

plin de neprevăzut pinâ la ul
timul schimb. Deși au condus 
cu 15—10, 17—14 și 19—16 în 

primul set. Otilia Bădeseu și 
Emilia Ciosu au fost, totuși 
depășite de tenacele lor adx 
versare. care nu s-au descura
jat în nici o clipă, luptîr.d pen
tru fiecare punct : 21—19 pen
tru Kinga Lohr — Anca Che
ler. în setul următor, jucă
toarele de la Spartac evoluea
ză la nivelul valorii, echili
brând situația. „Runda" decisi
vă a oferit o luptă exemplară 
de ambele părți, cu răsturnări 
de scor și un final în prelun-

Emonuel FANTANEANU

(Continuare în pag 2—3)

INTERNAȚIONALĂ

Cupa 
pînă 

ținta- 
si al 

pentru

Sezonul de tir în aer liber 
(se vor desfășura si probe de 
la 10 metri) programează în 
această săptămână. la Tunari și 
la Dinamo, două competiții in
teresante : fcupa Primăverii, 
concurs deschis tuturor trăgă
torilor din țară, categoriile se
niori și juniori, și Cupa Steaua, 
întrecere internațională. 
Primăverii (de miercuri 
duminică) oferă tuturor 
șilor prilejul afirmării 
depunerii candidaturii 
selecționarea în loturile națio
nale în vederea competițiilor 
internaționale din lunile care 
urmează. Iar Cupa Steaua (de

Astăzi și mîinc, la Pitești, iar vineri in Capitala

JOCURI AMICALE DE VOLEI FEMININ ROMÂNIA-BULGARIA
(reprezentative A și de tineret)
Voleibalistele loturilor națio

nale A și de tineret ale țârii 
noastre susțin în zilele urmă
toare cîte 3 partide internațio
nale amicale în compania for
mațiilor similare ale Bulgariei. 
Jocurile echipei noastre de ti
neret constituie ultime veri
ficări Înaintea turneului de ca
lificare pentru faza finală a

„Ne așteaptă un meci pe cîi 
de important, pe atit de greu. 
Face parte din programul nos
tru de pregătire, care cuprinde 
inițial patru meciuri pe teren 

II agi Protasov

propriu. în perspectiva meciu
lui de acasă cu Austria. 
Primul ar fi trebuit să fie cel 
cu Grecia, dar nu s-a mai dis
putat. Acesta, de acum, cu e- 
chipa Iui Biohin, devine, ast
fel, primul pe teren propriu. 
Va urma cel cu Cehoslovacia 
(7 mai) și cel cu Norvegia (4
MANWWWIAMAAAAAMMW

Hasa rotull!ia fSpartnl L
CÎND VA REDffll „DE AU«“.

FLOTILA „DL BRONZ" j
A CAIACULUI Șl CAMEI ?

'! Caiacul și canoea românească s-au situat, nu o dată, pe 
i' culmile performanței. Sportivi de talia lui S. Ismailciuc, %
< L. Rotman, D. Alexe, A. Vernescu, I. Patzaichin, V. Dina ,• 
5 (n-am epuizat, se înțelege, lista) și-au încununat eforturile <, 
1! tu numeroase medalii olimpice, mondiale și europene, in- ,j 
5 tregind substanțial panoplia trofeelor mișcării noastre spor- i,

tive. Generațiile s-au succedat, dar colectarea trofeelor a ,i 
,1 rămas o constantă specifică acestei discipline sportive. Nu i, 
ij mai departe decîț la ultimele cinci ediții, ale C.M., de h- 
b pildă, reprezentanții noștri au urcat de fiecare dată pe [ 
>[ cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. j
!' Dar iată că anul trecut, la C.M. din Belgia, seria „au-
< rului" a fost întreruptă, bilanțul general (două medalii de
b bronz) coborând graficul succeselor la o cotă minimă. Un ■ , 
i ] recul, un regres, pasager, un fenomen simptomatic 7 Am , > 
b căutat să deslușim sensul acestei involuții prin intermediul i[ 
i! invitaților noștri la o masă rotundă 5 Dorin Lăncrănjan, 'i 
b secretar responsabil al F.R.K.C.. Mihai Țurcaș, antrenor Ț 
i1 principal al lotului reprezentativ, Otto Tomlue, membru al ] i 

i Biroului federal. Manoilă Miliein, antrenor principal al i[ 
lotului de tineret, Igor Lipalit, antrenor la lotul de tineret ;

'! (Masa rotundă, ta pag. 2—3)

DE PRESTIGIU iț
vineri pînă duminică). întrecere 
tradițională organizată de soc- 
tia de tir a clubului militar, a 
devenit o competiție internațio
nală de prestigiu, la care par
ticipă trăgători de valoare de 
peste hotare. La această ediție, 
și-au anunțat, bunăoară, par
ticiparea țintași de la cluburile 
Ț.S.K.A. Moscova și Sofia, 
Zawisza Bydgoszcz și Ilonved 
Budapesta.

Sfîrșitul săptămânii mai pro
gramează si o întrecere de tir 
cu arcul, tot la poligonul Tu
nari. dotată, de asemenea, cu 
Cupa Primăverii.

C.E., turneu găzduit între 30 
aprilie șl 4 mai de Spania.

Meciurile amicale cu repre
zentativele Bulgariei se des
fășoară, în program cuplat, 
astăzi și mîine (de la ora 16) 
în Sala Sporturilor din Pitești, 
iar vineri în Capitală. Loturile 
voleibalistelor bulgare sînt aș
teptate să sosească în această 
dimineață cu autocarul.

iunie), toate fiind pe bază de 
reciprocitate. Regret că nu pu
tem alinia o echipă completă, 
dar noi, antrenorii, ca și toți 
„tricolorii" care vor avea misi

unea de a înfrunta o echipă 
în plină formă, au o compen
sație fericită, legală de faptul 
că Steaua va juca in finala 
C.C.E. îmi pare rău că iotul

loan CH1R1LĂ

(Continuare in pag. 2-3)



CÎND VA REDEVENI „DE AUR FLOTILA „DE BRONZ?
1. 0 statistică □ ultimelor 6 ediții ale C.M. de caiac-canoe arată că acest sport, după cele 

două momente de vîrf — 1978, Belgrad ți — 1983, Tampere — a consemnat în anul 1985 un punct 
minimal : doar două medalii de bronz aparținind, de fapt, unui singur sportiv, canoistul Aurel Ma- 
carencu. Care sînt cauzele, după părerea dvs., ale acestei involuții ?

2. Ce măsuri se preconizează acum pentru redresarea situației, astfel incit această disciplină 
pe care l-a avut ?olimpică să revină la locul fruntaș

1 Dorin Lăncrănjan: „Evolu
ția sub așteptări de la ulti
ma ediție a C.M. are mai 
multe explicații. Principala, 

după opinia mea, ar fi menți
nerea ștachetei în pregătire la 
aceiași nivel cind, In mod nor
mal. ea trebuia ridicată la ni
velul cerințelor actuale pe plan 
mondial. Lumea padelel si pa- 
gaei a evoluat, empirismul, lu
crul „după ureche" s-au autoell- 
mlnat, au cîștigat teren în mod 
hotărîtor parametrii științifici în 
procesul de antrenament, înglo- 
bind. se înțelege, cercetarea, me
dicina sportivă, calitatea mereu 
mal înaltă a materialului sportiv. 
Unii dintre antrenorii noștri, în
să. au rămas tributari Introdu
cerii noului, după cum nici fe
derația n-a reușit să stimuleze la 
Hmp acest proces. Tradiționalele 
noastre arme, material uman de 
calitate, ambiție, n-au putut a- 
eoperi decalajele sugerate, chiar 
dacă, aproximativ o secundă a 
constituit diferența care a des
părțit cinci, echipaje de medali
ile acordate la ultimele C.M. Es
te. deci, ușor de observat că, 
dacă ne-am fi aliat șl cu atuurl- 
le enumerate, care ne-au lipsit, 
bilanțul nostru s-ar fi înscris 
lesne în curba succeselor obiș
nuite. Ceea ce denotă că. în 
eluda schimbării de generație 
(să nu uităm că după aproape 20 
de ani de mari succese un cam
pion de excepție s-a retras din 
competiție, mă refer la I. Pat- 
zalchin, căruia 1 se adaugă 2 
„medalii de aur" la ultimele J.O., 
Maria Stefan, Nastasia Ionescu, 
Agafia Constantin), flotila noas
tră a acumulat suficiente puncte 
pentru a rămîne în plutonul 
fruntaș, dîndu-ne speranțe pen
tru viitor".

Mihai Turcaș: „De ce să nu 
recunoaștem, aria geografică a 
calaculul-canoei s-a extins, ridl- 
cîndu-se noi școli — suedeză, 
neo-zeelandeză, canadiană etc. 
— care au avut ca punct de 
start tocmai altitudinea fixată 
cindva de apreciata noastră scoa
lă românescă. Ele s-au armat, 
suplimentar și cu un material 
sportiv de cea mai înaltă cali
tate. inovînd și pe planul vîrstci 
în selecție și instruire, unde au 
coborit media cu trei ani. Fe
nomen care ne-a surprins, repli
ca noastră în materie suferind o 
oarecare Intîrzlere. Alte deficien
te acuzate: capacitatea necores
punzătoare a mijloacelor de re
facere șl control".

Otto Tomiuc : „Am oficiat de 
multe ori ca starter șef la C.M. 
șl J.O., calitate care mi-a asi
gurat o privire de ansmblu asu
pra evoluției caiacului șl canoel 
pe pian Internațional. Nu mî-a 
fost greu să constat că pregăti
rea specifică, pe apă, încă din 
primăvară, timpuriu, a devenit

un factor decisiv în ridicarea 
măiestriei. Or. din acest punct 
de vedere, reprezentanții noștri 
au fost în mod obiectiv handica
pați, condițiile atmosferice din 
iarna lui 1984—85 impunind o în- 
tîrziere substanțială în apariția 
pe apă. Concret, nu s-a putut ieși 
decît către sfîrșitul lunii mar
tie, în timp ce potențialii noștri 
adversari au lucrat aproape 
non-stop pe diferitele piste na
utice ale lumii".

Manoilă Milicin: „Am răspuns 
direct de pregătirea lotului în, 
1985. ca șl înaintea J.O. '84, de 
altfel. Nu mă consider absolvit 
de unele greșeli comise în in
struirea sportivilor, multi dintre 
el reprezentanți al „noului val*, 
îmi imput, cu precădere, erorile 
comise în alcătuirea echipajelor, 
cum ar fi cel de canoe dublu, 
format din T. Simionov 
Gurel, menținuți în lotul _ . 
s-a deplasat la C.M. în ciuda 
unui randament grevat de neîn
țelegeri de-a lungul întregului 
sezon precedent. Decalajul obiec
tiv. provocat de tardiva ieșire pe 
apă, nu a fost compensat de 
forme metodologice adecvate. 
Astfel, cam la o lună după În
ceperea pregătirii specifice, un 
control, care ne-a arătat indici 
de pregătire sub cel planificați, 
ne-a determinat să punem accent 
mai mare pe intensitate. La ur
mătorul control, cum era firesc, 
forma atinsese punctul dorit. 
Dar. Intensitatea, necorelată cu 
ceilalți factori ai antrenamentului, 
diminuase potențialul biologic al 
sportivilor, ceea ce greva creș
terea în continuare a formei 
pînă la cota necesară startului 
la C.M. Ml-aș permite, exact în 
acest sens, să aduc o critică 
factorilor de resort din C.N.E.F.S., 
care nu au luat măsurile opti
me. corespunzător situației ivi
te. In marea performantă de azi, 
după cum se știe, un singur om 
nu-șl poate asuma toate respon
sabilitățile. nici la succese, dar 
nici la insuccese. Dacă laurii Cam
pionatului Mondial precedent (9 
medalii la Tampere, în 1983) 
l-am împărțit — dintr-un sub
înțeles spirit de echipă — tot 
așa, la pașii înapoi, de la C.M. 
1985 asociez Centrul de Medicină 
Sportivă și Centrul de Cercetări 
Științifice, a căror colaborare și 
eficientă au fost mal sărace".

Igor Llpalit: „Așa cum sporti
vii își schimbă generațiile, fe
nomenul se menține și in peri
metrul tehnicienilor. Paradoxal, 
autoritatea în materie a celebru
lui tandem R. Huțan — (regreta
tul) N. Navasart, cu merite in
contestabile în afirmarea cala- 
clstllor și canolștllor noștri nu s-a 
manifestat în aceeași măsură și 
în formarea schimbului de inli
ne al antrenorilor, creîndu-se 
un vid greu de umplut de pe o 
zi pe alta".

F.
care

2 Dorin Lăncrănjan : „în
1931 a debutat o acțiune pe 
plan organizatoric, Inițiată 
de federație: selecție la ni- 
national a viitorilor

BILANȚ ROMANESC LA C.M. DE
---------- CAIAC-CANOE ------------

aur
2
2
1
1
3

1978
1979
1981
1982
1983
1985

argint
4
2
3
1
3

bronz
7
5
2
1
3
2

mari 
canoe.

înaintea finali
CUPEI ROMÂNIEI LA

vel
performeri din caiac și
Cuvîntul de ordine a fost: vîrstă 
coborîtă. gabarit impresionant! 
De aceea acțiunea, împrumutînd 
o denumire metaforică, împămin- 
tenită și în alte sporturi, a fost 
denumită „lotul giganților". Cri
teriul s-a dovedit eficient. Anul 
trecut, lotul național de juniori, 
condus de 
tocmai din 
s-a situat 
din Italia, 
dalii (deocamdată) de argint șl 

dintre 
(Milos, 

sînt 
Prime-

M. Turcaș, format 
„giganțll" selecționați, 
în prlm-planul C.M. 
unde a colectat me-

de bronz. Astăzi, unii 
laureatli de la Albano 
Stoian. Marinaehe, Căle) 
promovați în lotul mare, 
nirile îi vizează șl pe antrenori, 
opțiunile îndreptîndu-se spre 
tehnicienii care Iși dublează ca
litatea de foști performeri cu o 
pregătire teoretică solidă. Preco
nizăm în acest domeniu o ■ • — 
specializare, pe discipline, 
gorii de vîrstă, pe probe 
pine și masculine. Sîntem 
rit! să nu facem nici un 
la capitolul disciplină, " _ __
anul trecut (întîrzieri șl absențe 
de la antrenamente, conflicte per
sonale care au grevat omogenita
tea morală a echipajelor). EUmi-
nînd toate aceste tare, perfecțlontnd 
procesul de pregătire contînd și 
pe sprijinul celorlalți factori im
plicați, sperăm într-o reabilitare 
în greul an competițional 1988, 
marcat de Campionatele Mondia
le din lu>na august".

Mihai Turcaș: „Rezervorul ta
lentelor nu a secat. Avem spor
tivi capabili să mențină strocui 
ridicat al predecesorilor lor. Mă 
glndese. de pildă, la A. Macaren- 
cu, la Tecla Borcănea, la A. Ve- 
lea. I. Lețcaie, I. Constantin. N. 
Fedosei, V. Afanase, V. Lehacl.

9trlctă 
cate- 
femi- 
hotă- 
rabat 

deficitar

Sîntem datori să ridicăm proce
sul de pregătire la parametrii 
metodici ai pregătirii științifice, 
eficiente, folosind în acest scop 
o gamă largă de mijloace șl 
forme organizatorice adecvate".

Otto Tomluc : „Preconizata
standardizare a ambarcațiilor de 
concurs, anunțată de federația 
Internațională, măsură logică, e- 
chitabllă, ar egala șansele com
petitorilor din acest punct de 
vedere, al materialelor folosite, 
care la această oră, fiind foarte 
costisitoare, avantajează doar cî- 
teva școli".

Manoilă Milicin: „Așa cum re
gresul poate avea rădăcini mal 
vechi. Invizibile la un moment 
dat. și redresarea trebuie să fie 
rodul unor măsuri de perspecti
vă. Revenirii trebuie să 1 se clă
dească o bază. Consolidarea ei a 
si început prin „giganțll" de care 
s-a vorbit, cuprinși acum intr-un 
sistem organizatoric bine definit, 
cu centre lnterjudețene (în nu
măr de 8). Chiar săptămîna tre
cută. prin sita selecției au tre
cut aproape 300 de noi candi
dați".

Igor Llpalit: „Delta continuă să 
furnizeze talente, dar. din feri
cire. suprafața selecției mărin- 
du-se. șl alte centre se consti
tuie în pepiniere. Dacă înainte. 
Dunărea reprezenta un rezervor 
cvaslsingulnr, astăzi vin la Iot 
tineri șl de pe Străulești, de la 
Dăbuleni, 
geografice, 
vantal al ____ _ _
dea roade. Dar pentru aceasta va 
trebui ca șl noul eșalon al teh
nicienilor. printre care mă nu
măr. să-șl înzecească eforturile 
de depistare șl pregătire a ta
lentelor șl caracterelor puterni
ce".

După etapa cu numărul 13, de 
duminică, întrecerea Diviziei A 
la rugby se întrerupe, echipa na
țională jurând la finele săptă- 
mînii viitoare în Tunisia, în ca
drul Campionatului F1RA. în 
prlm-planul activității interne se 
va afla Cupa României, care-și 
consumă duminică dimineața, La 
Stadionul Tineretului din Capi
tală, actul decisiv, protagoniste 
fiind Știința CEMIN Bala Mare 
și Rulmentul Bîrlad.

Pînă la promițătoarea finală, să 
reținem ierarhiile disputei de pe 
prima scenă competițională:

SERIA I

SERIA a II-a

1. STEAUA *13 11 0 2 531- 99 35
2. CSM Sibiu 13 9 1 3 223-132 32
3. Șt. Petroșani 13 7 0 6 126-149 27
4. Grivița Roșie 13 6 1 6 192-111 26
5. Rulm. BîrJad 13 6 0 7 138-195 25
6. TC Ind. C-ț-a 13 5 1 7 130-248 24
7. „U“ 16 Febr. 13 5 1 7 118-235 24
8. Locom. Pașc. 13 5 0 8 112-293 23
9. CSM S-va 13 5 0 8 167-196 23

10. Sportul Stud. 13 4 0 9 120-200 21

1. DIN A MO 13 12 0 1 502- 88 37
2. Farul 13 11 0 2 524- 63 35
3. Știința B. M. 13 7 1 5 158-112 28
4. „Poli** Iași 13 6 1 6 201-122 26
5. Contact. Bz. 13 5 1 7 119-197 24
6. Rapid Buc. • 13 4 3 6 114-225 23
7. Gloria Arad • 13 5 0 8 112-240 22
8. Hidrot. Foc. 13 4 1 8 112-316 22
9. TMGB 13 3 1 9 105-356 20

10. „U- Tim. •• 13 4 0 9 104-324 19

mai tehnici 
Diaconu (Chi 
Wiener (CFR 
mai tânăr p 
Moscovici (G 
opt ani. Cei ] 
Tineretului d 
reținut și altx 
nulul Heghe, 
nei, bucșenea 
reștenilor Sta 
(IMGB), P. I 
șie), Pavel es< 
nicu (Steaua) 
cum se cuvin 
unor antreno: 
C. Vlad, V. S 
N. Manolach<

E limpede, 
dreptate foști 
Paul Ciobăne 
siei bucureșt 
călduros apel 
a Comitetului 
nătățirea a< 
Incepînd de 
„avem un in< 
talente, copii 
de dotați!*

Ru

din multe alte zone 
Imposibil ca acest e- 
preocupărllor să nu

S-au constatat în mod evident — atît la noi, cât și pe plan inter
național — mutații (de ordin valoric, schimb de generații, in sfera 
noutăților In pregătire și a construcțiilor de ambarcațil) care, în 
ceea ce privește caiacul și canoca românească au avut repercusiuni 
negative asupra evoluției loturilor reprezentative în marile competiții 
din anul trecut.

In acest context apreciem că — așa cum a șl reieșit din discuțiile 
mesei rotunde — federația de resort, ca și forurile de îndrumare șl 
control, de cercetare șt asistență medicală din cadrul C.N1E.F.S. nu 
au acționat cu operativitate șl decizie pentru a face față noii situații 
lvtte în această disciplină olimpică, pe plan intern șl Internațional.

Astfel, rezultatele sub așteptări de la ediția 1985 a C.M. au fost 
urmarea unor deficiențe: • plan de pregătire realizat, spre deosebire 
de alți ani, sub cerințele marii performanțe ® <selecția șl alcătuirea 
unor echipaje după criterii vechi, subiective • neformarea din timp 
a schimbului de ștafetă pentru marii campioni ajunși la limita de 
vîrstă • neimpltcarea factorilor moderni de testare, pregătire șl refa
cere O neglijarea consolidării bazei materiale (noi piste nautice adec
vate, ambarcațil de înaltă cailitate) • lipsa de preocupare pentru asi
gurarea unul climat de deplină colegialitate șl coeziune morală m 
rîndul sportivilor și antrenorilor.

Masă rotundă realizată de
Paul SLAVESCU, Vasile TOFAN, Ion CUPEN

• Penalizate cu 1 punct 
•• Penalizată cu 2 puncte 
TROFEUL SPORTUL, întrecere 

deschisă realizatorilor de eseuri, 
îl are, in continuare, lider pe 
constănțeanul Adrian Plloțscni, 
cu 17 reușite la activ, urmat de 
Sorin Fuicu (Steaua), Ștefan 
Constantin (Farul) cîte 14, Vasile 
David (Steaua), Cornel Popescu 
(Dinamo — remarcabilă ascensiu
nea fostului... bober, între cunos- 
cuții internaționali) cîte 12, A- 
drian Lungu (Dinamo), Marin 
Moț (Steaua) cîte 11, Marian Za- 
fiescu (Dinamo), Vasile Ion (Fa
rul) râte 10 etc. De remarcat că 
acest din urmă jucător este cea 
mai eficace din întreg campiona
tul, el reușind opt lovituri de 
pedeapsă și 50(!) de transformări

PRIMĂVARA RUGBYULUI, a- 
ceastă generoasă inițiativă a co
misiei de specialitate a CMEFS 
București, și-a desfășurat cea de 
a 7-a ediție. 38 de echipe, alcă
tuite din cîte 8, 12 sau 15 tineri 
și foarte tineri jucători, s-au în
trecut cu entuziasmul specific 
viratei, rezultînd partide dina
mice, spectaculoase. în final, cele 
mai bune s-au dovedit Chimia 
Năvodari, RC Grivița Roșie, CFR 
Brașov — la „VITI“; Lie. Ind. 
TMGB, Șc. Gen. Bucșani, Gloria 
Buc. — la „XII**; CSȘ Locomo
tiva Buc., CSȘ 2 Buc., CSȘ Stea
ua — la „XV“; în clasamentul 
general al întrecorMor, alcătuit 
în funcție de numărul echipelor 
prezentate la crâe trei categorii, 
râasîndu-se în frunte Gloria, CSȘ 
Locomotiva, CSȘ Steaua, CSȘ 2 
șl Știința din București. Nume
roase și frumoase au fost pre
miile oferite la festivitatea de 
închidere. între ele, pentru cei

BOGAT

TINERII ȘAHIȘTI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
NătâUina stroc și Aici, Constantin, laurcați la Juniori I

Timp de aproape două săptă
mâni, in trei centre ale țării, 
gazde de tradiție pentru întrece
rile șahiste — Băile Herculane, 
Sovata și Podana Brașov — au 
avut loo finalele campionatelor 
naționale de juniori, ediția 1986.

In întrecerea junioarelor mari 
(pînă în 20 ani), o spectaculoasă 
victorie a obținut fosta vicecam- 
pioană mondială, bucureșteanca 
Mădălina Stroe, care s-a distan
țat net de lotul celorlalte concu
rente. Pe podium au urcat în 
ordine: Mădălina Stroe (C.S.Ș. 1

București) 9 puncte din 12 po
sibile, Mălina Nlcoară (C-S.Ș. Pi- 
teșii) șl Otilia Ganț (Electromo
tor Timișoara), cv cite 7,5 p. La 
această categorie na a luat star
tul Cristina Bădulescu, medaliata 
cu bronz la recentele „europene**. 
Im cadrul acelorași Urnite de vîr
stă, întrecerea Juniorilor a re
venit iul Alexandru Constantin 
(A.S.A. Tg. Mureș) cu 8,5 p din 
11, urmat de Gruia Cailneseu 
(C.S.Ș. 1 București) și Cătălin
Navrotescu (C.S.Ș. Iași) — p.

Șahul timișorean obține slngu-

-------------------------«S3 ■

„CRITERIUL PRIMĂVERII-
(Urinare din pag. 1)

zti (Dinamo). Laurcnțiu Bucur 
(Viitorul), Nieoiae Manuel 
(Steaua), Dorel Pop (Steaua), 
Emil Hnat (TCB), Răzvan 
Constantinescu (Steaua) ; Ierni” 
nin — Diane Samungi (Dina
mo), Teodora Tache (Dinamo), 
Otilia Pop (Progresul), Lumi
nița Sălăjan (Politehnica Bucu
rești), Maria Romanov (Poli
tehnica București), Florentina 
Curpene (Dinamo) etc.

Concursul masculin s-a „evi
dențiat" încă de la început 
prin... rezultate-surpriză, tarei 
dintre favoriți fiind eliminați. 
Astfel, au părăsit concursul L. 
Bucur (Viitorul) 4—8, 5—7 cu 
Răzvan Itu (Steaua), N. Ma
nuel (Steaua) 1—6. 6—3, 1—6
cu Silviu Gorgan (Steaua) și 
Cornel Enache (Dinamo) 1—6, 
3—6 cu George Cosac (Dinamo 
Brașov).

în întrecerea feminină, doar 
tnfrîngerea Măriei Romanov în 
fața tinerei Gabriela Mitrică 
(Unirea IĂși) atrage atenția, în 
rest, favoritele impunlndu-se 
ușor.

Cîteva din rezultatele prime
lor tururi, masculin : Dîrzu — 
O. Biciușca (Poli. Buc.) 6—1, 
6—0 ; A. Popovicl (Steaua) — 
D. Mandu (TTB) 6—0, 6—1 s D.

Dobre (TCB) — I. Nițu (Dina
mo) 6—1, 6—4 ; Pop — S. Popa 
(Viitorul) 6—2, 7—5 ; C. Iftl- 
mie (Dinamo) — S. Nisiparu 
(Poli. Buc.) 6—0, 6—1 ; femi
nin : Samungi — Valeria Pene 
(TCB) 6—0, 6—1 ; Tache — L. 
Pop („U“ Cluj-Napoca) 6—4, 
6—1 ; Gheorghe — Gabriela 
Pop (Dacia Galați) 6—2, 6—3 
Curpene — Mădălina Voinea 
(Dinamo) 4—6, 6—0, 6—3 ; Pop 
— Cosmina Popescu (Poli. Bite.) 
6—1, 6—0 ; Monica Pecheanu 
(Dinamo) — Nadia Pacoste 
(Electrica Timișoara) 6—4, 6—3; 
Sălăjan — Angela Kerek (E- 
lectrica Timișoara) 7—6, 6—3.

rul său titlu prin Claudiu Zetocha 
(A.E.M. Timișoara) cu 8,5 p (11), 
ia categoria Juniori n 07 ani), 
unde următorii clasați au fost 
Daniel Moldovan (Spanac Me
diaș) 7,5 p șl Nieolae Pastor 
(C.S.Ș. Tg. Mureș) 7 p. La Juni
oare II, pe podium: Lulza Io
nescu (C.S.Ș. 1 București) 7,5 p 
(11), Costina Oltenesc» (Mecanică 
Fină București) 7 p, Gabriela 
Popa (Oțelul Galați) 6 p. Iar la 
juniori HI (14 ani), primele locuri 
în clasamente au fost ocupate, la 
fete, de Luminița Radu (Calcu
latorul București) 10,5 p (11), 
Buxandra Ignătescu (Voința Ga
lați) 9 p. Ana Maria Oriță 
(C.S.Ș. Iași) 8,5 p: la băieți: 
Costin Cozianu (Oțelul Galați) 8 
p(10). Levente Kocsis (C.S.Ș. Tg. 
Mureș) șl Andrei Istrătescu (Poli
tehnica București) — 7,5 p.

Cu îndîrjire și emoții și-au dis
putat șansa șl cei mai tineri 
dintre competitori, aspiranții la 
titlurile categoriilor de copil (11 
ani). La băieți un campion scon
tat, micuțul Gabriel Schwartz- 
man (Calculatorul București), cu 
8,5 p (din 11) secondat de Vaier 
Zetocha (C.S.Ș. Arad) 8 p și 
Cristian Gabriel (Minerul Moldo
va Nouă) 7,5 p. Fetițele au cam
pioană o prahoveancă, pe Raluca 
Negulescu (C.S.Ș. Ploiești) 8 p 
(din 11), urmată de Ioana Mu- 
rarîu (C.S.Ș. Iași) tot cu 8 p și 
Marina Costescu (C.S.Ș. 1 Bucu
rești) 7,5 p.

„OȚELUL" - CLUB
(Urmare din pag. I)

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
9 CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 20 APRILIE: 
Cat. I: (13 rezultate) 2 variante 
25% autoturism „Dacia 1300“ ; 
cat. a n-a: (12 rezultate) 95 va
riante 100% a 802 lei și 1 513 va
riante 25% a 200 lei ; cat. a m-a: 
(11 rezultate) 1 569 variante 100% 
a 87 lei șl 22 939 variante 25% a 
22 lei. Autoturismele „Dacia 1300" 
au revenit participanților: Apopel 
Nieolae din Brașov șl Arghtteanu 
Mihal din București.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 23 
aprilie, va avea Ioc în București,

în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2. cu începere de la ora 
15.50.

• Ca de obicei în zi de miercuri, 
publicăm programul concursului 
Pronosport de duminică, 27 apri
lie: 1. Avellino — Napoli; 2. Co
mo — Roma; 3. Lecce — Juven
tus: 4. Milan — Atalanta; 5. Pi
sa — Fiorentina; 6. Sampdorla — 
Inter: 7. Torino — Verona; 8. 
Udinese — Bari; 9, A scoli — 
Triestina ; 10. Cagliari — Paler
mo: 11. Catanzaro — Pescara 12. 
Cesena — Lanetossi; 13. Empoli 
— Crcmoncse.

Un indicator considerabil de
pășit : „în 1985 se vor organi
za excursii pentru 8000 de oa
meni ai muncii". Dar numărul 
acestora a fost de... 18 000 1
Unde se pleacă ? De obicei, la 
sfârșit de săptămînă, pe Valea 
Prahovei, la Slănic Moldova, 
în Nordul Moldovei, la Sărata 
Monteoru, Durău ș.a. Destule 
sînt excursiile (dublate de vi
zitarea unor obiective turisti
ce) in orașele untie joacă di
vizionara B de fotbal Oțelul • 
La loc de cinste sînt „Serbă
rile cîmpenești". minunate pri
lejuri de destindere, agrement, 
mișcare în aer liber la care 
vin mii de oameni cu familiile 
lor. Deci, cu acest prilej, dru
meții spre locurile unde au loc 
acestea (Gîrboavcle, Hanul Co- 
nachi, Buciumeni șa.), frumos 
numite : „Sărbătoarea Salcîmu- 
!ui“, „Sărbătoarea Teiului", 
„Sărbătoarea Bujorului" • O 
interesantă preocupare : selec
tarea de copii și pregătirea 
lor pentru sportul de perfor
manță. Sute de micuți aleși 
mai ales la șah și fotbal, după 
care au devenit membri ai 
unor oercuri, cu grape de pre
gătire și antrenori calificați • 
Baza sportivă a clubul ui — de 
toată lauda. Ln primul rind 
este vorba de stadionul „Oțe
lul" cu 12 000 de locuri. în afara 
stadionului, amintim de : două 
săli de box, terenuri de tenis, 
handbal, volei etc. • Pentru 
„Complexul sportiv Sport și 
sănătate" si-au trecut normele 
peste 9 000 de oameni ! Evi
dența lor este ținută la nive
lul grupelor sindicale • „Toată 
lumea" este insă, trup și su
flet, cu echipa de fotbal a 
clubului „Oțelul" Galați, care 
activează în. Divizia B, fiind 
fruntașa seriei, cu șanse reale 
de a promova în Divizia A. 
Speranțele se leagă de munca 
și rezultatele jucătorilor: Că- 
Itigăru, Dinu, C. Stan, Băje-

REPREZENTATIV
nara, Anghelinei, Popescn, Du
mitru, Abrașa, Burcea, Rotaru, 
M. Stan, Stamate, Posmac, Ste- 
rian, Vaișcovici, Ralea, Antohi 
șl antrenorilor : C. Rădulescu 
și I. Zdrobiș 9 într-o clădire 
frumoasă : un Club de șah. Cu 
săli de Instruire si studiu, de 
antrenamente si concurs. • 
Mulți sînt cei care pun suflet 
în organizarea și susți
nerea activității sportive ln 
cadrul clubului. între el : M. 
Rogojinaru, președinte de 
onoare al clubului, director co
mercial al CIS, F. Sandu — 
director adjunct al CIS, I. 
Gazea, I. Veștemeanu (pre
ședintele secției de fotbal), 
precum și muncitorii șl tehni
cienii : I. Ion, V. Constanti- 
nescu, V. Gălățeanu, E. Stoian.

AL FEDER/
CLUBU

Federația / 
mân are in 
program de 
automobilism 
Iată spicuiri 
tiv respectiv
• CAMPI 

CAN DE B 
din șase ets 
me: „Raliul 
loc în 11— 
„Raliul DelU 
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— județul 
„Raliul Bu< 
ceia va (21—. 
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noiembrie).
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(9 mal), Mt 
nîe), Stîna i 
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— Reșița (18 
Brașov (26 ? 
Ana — jud 
brie).
• CAMP 

CAN DE V 
Și acest ca 
șase etape, ■> 
în urmățoia 
11 mal, Sal 
Oradea — 6 
lie, Bucure* 
S fin tu Gheo

Q CAMP 
CAN DE A 
etape vor 
orașelor: C 
mal șl 18 
Ciuc (27 H 
octombrie)-.
e CAMP 

CAN DE ' 
LA KART 
etape, tre 
lăți (16—17 
octombrie), 
stanța (6—* 
ceava (19—:
• camp: 

HANȚA LZ 
trei etape: 
și 1 iunie) 
septembrie)

Dintre cc 
masă mal 
drul „Diac 
„Raliu! Fffl 
țară la Alt 
mobilelor i 
primăvară" 
karting, a.r 
din Cluj-Ni 
pa de toan 
Galați.

CAMPIONATELE DE TENIS DE
(Urmare din pag. 1)

girl, pe muchie de cuțit : 1—3 
3—3, x 4—7, 8—8, 10—9, 18—11, 
19—16, 20—20, 23—21 pentru
Bădescu, Ciosu, dar ambele cu
pluri merită felicitări pentru 
evoluția lor. Pînă în faza fi
nală, Otilia Bădescu — Emilia 
Ciosu au depășit cu 2—0 pe 
Horvath — Popescu, _ eu 2—1 
pe Popoviciu — Suciu și, tn 
semifinală, cu 2—0 (6, 15) pe 
Bogoslov — Gîrbină, ln timp 
ce Kinga Lohr si Anca Cheîer 
au întrecut cu 2—1 pe Gheor- 
ghiță — Pop. și Rășcanu — 
Mușetoiu, iar în semifinale cu 
2—0 (16, 18) pe Gherman — 
Enulescu.

Meciuri frumoase și la mas
culin, în final craiovenil Călin. 
Tom a și Cristian Ignat, bene
ficiari ai unei experiențe mai 
bogate și ai unei valori supe
rioare, obținînd un succes pre
vizibil, dar este de notat și 
ascensiunea în^ finală a eade- 
ților Călin Trritîâ șl Zoltan

Zoltan, c: 
palii car 
reprezent 
ropenelor 
aparținut 
Ignat, ln 
14). dar 
au opus 
Să notăn 
„drumul" 
pâr’ „ ln 
tițtei : Ci 
Ignat au 
Popescu 
Colan si 
2—0 (21 
Muntean, 
Zoltan Z
— Neacj 
Ciocirlie 
semifinal 
Mercioiu

ALTE 
cuHn : R 
cu Fran 
Predoaia 
Mercioiu 
Săftoiu ■
— Hettn



LA TIMIȘOARA, ROMANIA
(Urmare din pag. 1)

MECIUL NR.

I

I
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I
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I
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și așa incomplet nu va bene
ficia de prezenta lui Iorgules- 
cu și Ungureanu, De altfel, 
în lotul nostru, care a făcut, 
practic, un singur antrenament, 
ținind seama de necesitățile de 
refacere, după etapa de dumi
nică, mai persistă unele incer
titudini. în aceste zile, Ia Ti
mișoara, doar Klein și Mateuț 
nu au fost în grija doctorului 
Andreeseu".

Față de faptul că din cele 
patru jocuri (menite — în prin
cipiu — să dezvolte capacitatea 
ofensivă a echipei naționale, să 
asigure o ritmicitate în pregă
tire și să-i sporească omogeni
tatea) „tricolorii" vor putea fi 
în plen doar în meciul cu Nor
vegia, Mircea Lucescu ne-a 
spus :

„Nu va fi prea ușor. Echipa 
națională nu s-a mai intilnii 
de mult. A intervenit 
gerCa lui Ștefăneseu, 
sigur titular de pînă 
veni, desigur, rîndul 
zării Iui Belodedici, 
echipei de tineret de la Ips
wich, ale lui Lăcătuș și Balint, 
care au jucat și au mal fost 
in ambianța lotului (așa cum 
s-a inlîmplat eu Hagi Înainte 
de titularizare) și care urmea
ză un program special, pentru 
Sevilla. Va mai veni și rîndul 
altora, pentru că în viața echi
pei naționale e firesc să apară 
nume noi, mai ales după în
cheierea . unui ciclu, fără ca 
asia să însemne că renunțăm 
ia jucătorii care și-au făcut

și retra- 
cel mai 
ieri. Va 
titulari- 

căpitanul

din plin datoria, în meciuri 
foarte grele, cum au fost cele 
două cu Anglia, recenta învin
gătoare a echipei U.R.S.S, la 
Tbilisi".

In legătură cu meciul de la 
Timișoara, „tricolorii" sânt ho- 
tărîți — chiar cil absențele a- 
mintite — să dea o replică 
menită să marcheze faptul că 
ei se află la startul unui nou 
ciclu. Este, dacă vreți, un bine
venit prilej de selecționare a 
calităților psihice — în primul 
rrnd — în rinul unei echipe 
care a suferit mult de pe ur
ma necalificării la „Mundial", 
dar care are capacitatea de a-1 
readuce în prim-plan pe cei 
mai puternici si mai curajoși. 
Mircea Lucescu și Mircea Ra
dulescu cunosc destul de bine 
forța echipei ltd Blohin. Mir
cea Rădulescu. antrenor la Uni
versitatea Craiova, a înregistrat 
cel mai recent valoarea „gru
pului Dinamo Kiev", ta recen
ta dublă manșă din cupele eu
ropene. Să sperăm că planul 
tehnico-tactic va pune în va
loare la maximum resursele — 
e drept diminuate — ale echi
pei naționale care se va alinia 
la start.

Meciul de la Timișoara, pe 
lingă aspectele sale tehnice, ne 
va oferi probabil și două due
luri de mare efect. Este vorba 
In primul rînd despre duelul 
trlcourilor — Blohin va imbrăca 
tricoul cu nr. 100, în timp ce 
la noi Bîiloni a venit la echipa 
națională pentru a îmbrăca al 
89-lea tricou. în afară 
ne așteiptăm și la un

de asta, 
alt. duel

I Azi, ia soci, partida amicală a echipelor de
............... . tineret

I U. R. S. S ROMANIA

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I

SOCI, 22 (prin telefon). După 
o escală de o zi la Moscova, 
lotul nostru de tineret a sosit 
marți în localitate, unde va în
tâlni mîine (n.r. ^astăzi) echipa 
similară a ” 
cest 
flcare, 
moc și 
tează 
Toader 
Pascu, 
ianu, 
Săndoi. 
tatea Craiova). Sabou, Mărgă
rit — mijlocași ; Lazăr (F.C. 
Bihor). Bobaru și Bozeșan II 
— înaintași. Marți după-amiază, 
Întregul lot a participat la o 
ședință de pregătire complexă, 
cu caracter tehnico-tactic, care 
a avut loc pe un teren-anexă 
al stadionului oare va găzdui 
meciul de miercuri Toți com- 
ponenții lotului sint apti de 
joc, conducerea 
tind următoarea 
babilă : Toader 
hali, Cioroianu 
Sabou, Badea. Săndoi, Mărgă
rit — Bobaru, Lazăr. Antreno
rul principal Robert Cosmoc 
ne-a declarat că „această par
tidă constituie pentru noi un 
prim punct de plecare în per
spectiva pregătirilor care vor 
urma, un barometru al poten
țialului actual al celor vizați să 
contureze lotul pe care să con
tăm în continuare. Evident, fie
care dintre jucătorii sclecflo-

U.R.S.S. La a- 
joc de veri - 

Robert Cos-
con- 

jucători : 
portari ; 

Cioro-

prim
antrenorii

Nicolae Zamfir 
pe următorii 
și Zlotea 
Pologea, Mibali, 
Topolinschi — fundași ; 
Badea (ambii Universi-

tehnică anun- 
formatie nro- 

— Fascu, Mi- 
Topolinschi —

nați este dornic să lase o impre
sie cit mai bună, să ne convin
gă că putem conta pe șl. Neîn
doios, replica partenerului de 
întrecere va fi viguroasă, cu
noscute fiind viteza de joc și 
angajamentul fotbalului sovie
tic. Tocmai de aceea consider 
eă acest meci va fi o primă 
probă a adevărului pentru ti
nerii noștri jucători, un prim 
examen al posibilităților lor de 
exprimare".

Lotul tinerilor fotbaliști so
vietici este pregătit de antreno
rul Serghei Bosiaghin, care 
pînă acum două săptămîni s-a 
ocupat de selecționata olimpică 
a U.R.S.S. Preparativele lotului 
au avut loc aici, la Soci, pe 
parcursul unei săptămîni. Con
ducătorul tehnic al selecționatei 
sovietice a amînat pînă în ziua 
meciului anunțarea formației 
cu care va începe jocul.

Aid, la Soci, timpul este în
norat, a plouat în ultimele 
două zile. Se speră, totuși, tn- 
tr-o ameliorare a vremii, astfel 
Incit la ora meciului. 16 (ora 
Bucureștiului), terenul de joc 
să ofere condiții bune de des
fășurare a întâlnirii.

Stelion TRANDAFIRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

intre cei mai buni ju- 
ai anului 1985 — i'am 
pe fundașul Demianenko 
jucătorul care întruchi- 
speranțele anilor

inedit 
cători 
numit 
Și pe 
pează __ . .. _____
tort ai echipei noastre 
nale, Hagi.

La ffluierui arbitrului 
cAav D. Komadinici vor _  __
nlate următoarele formații pro- 
bfilyiil’fî *

ROMÂNIA : Lung — Rednic, 
Movilă, Nicolae, Munteanu II
— Mateuț, Boloni, Klein, Ilari
— Coraș, Cămătaru.

U.R.S.S. : D’așaev — Larionov 
(Bessonov), Civadze, Kuznețov, 
Demianenko — Gotsmanov, Raț, 
Aleinnikov (Iaremciuk), Ceren
kov — Protasov, Blohin.

Meciul va începe la orele Tt. 
Repriza a doua va fj transmisă 
la radio, începlnd de 3a ora 18.

urmă- 
națio-

iugo- 
fi ali-

• Partida de astăzi, de la Timișoara, dintre reprezentativele 
României și Uniunii Sovietice, este cea de-a șaptea din palma
resul celor două echipe și ane numărul 385 în bilanțul națio
nalei noastre, în care au fost Incluse și jocurile internaționale 
disputate in această primăvară. Drept urmare, meciurile cu 
Egipt au primit numerele 380 (2—2) șl 381 (victoria cu 1—0), 

©ele cu Irak, numerele 382 (1—1) și 383 (0—0), iar cel eu Scoția
(0—3), numărul 384.
• Meciul-start dintre formațiile țării noastre și Uniunii So

vietice s-a disputat la 1 iunie 1957, la Moscova, și s-a încheiat 
la egalitate, 1—1, golurile fiind marcate de Ene I (mln. 61) și 
Strelțov (min. 78). Următoarele -jocuri: 0—2 la. Kiev (1973), 2—2 
la București (1975), 0—1 la București (1978), ‘1—3 la Moscova 
(1979) și 0—2 la Moscova (1985).
• In vederea partidei de azi, antrenorii Mircea Lucescu și 

Mircea Rădulescu au anunțat următorul lot, din care lipsesc, 
după cum s-a mai anunțat, jucătorii de la Steaua (cu excepția 
lui Boloni), care urmează un program special de pregătire: 
Lung 30 ani — 34 selecții, Moraru 30—32, portari; Rodnic 24—45, 
Movilă 24—10, Cristea 22—2, Iorgulescu 30—4B, Al. Nicolae 31—15, 
Bfiloni 33—88, Munteanu II îl—24 (revine tn lot după aproape 
un an și jumătate de absență), fundași; Mateuț 20—15, Andone 
26—28, Klein 26—47, Hagi 21—28, Cireașă 21—1. mijlocași; cămă- 
taru 28—51, Geolgău 25—13, Coraș 27—31, Bălăci 29—67 (revine 
In lot după 13 luni), Gabor 24—34, atacanți.
• Din reprezentativa UJl.S.S. fac parte: Dasaev (Spartak 

Moscova) 29 ani, Krakovski (Dnlepr) 26 ani — portari; Larionov 
(Zenit Leningrad) — 29, Civadze (Dinamo Tbilisi) — îl, Bubnov 
(Spartak Moscova) — >1, Morozov ' (Spartak Moscova) — 24, 
Demianenko (Dinamo Kiev) — 27, Kuznețov (Dinamo Kiev) — 
23. Prigoda (Torpedo Moscova) — 29, fundași; Goțmanov (Di
namo Minsk) — 27, Aleinikov (Dinamo Minsk) — 25, Bessonov 
(Dinamo Kiev) — 28, Raț (Dinamo Kiev) — 25, Iaremciuk (Di
namo Kiev) — 24, Cerenkov (Spartak Moscova) — 27, mijlo
cași; Blohin (Dinamo Kiev) — 34 ani, 99 selecții, Protasov 
(Dniepr) — 22, Rodionov (Spartak Moscova) — 24, atacanți.

Antrenorul echipei este Eduard Malofeev.

Asfăzi, la Baia Mare, România R. D. Germana

UN INTERESANT MECI-TEST AL SELECȚIONATELOR OLIMPICE
BAIA MARE, 22 (prin telefon). 

Iubitorii fotbalului din localitate 
au miercuri privilegiul de a ur
mări In premieră o lntilnire in
ternațională. Este pentru prima 
oară ctad acest oraș găzduiește 
o partidă interțări, față in tată 
aflîndu-se selecționatele olimpi
ce ale României șl R.D. Germa
ne. Acest med reprezintă pentru 
antrenorii celor două echipe un 
bun prilej de verificare a sta
diului actual de pregătire a" ele
vilor lor. potențialul lor de Joc 
în perspectiva jocurilor prelimi
nare din toamnă, după ce Con
gresul F.I.FA. va stabili grupele 
pentru J.O. din 1988.

Ambele selecționate au sosit 
la Bala Mare în cursul zilei de 
luni. Cea a României — dimi
neața, iar aceea a R.D. Germa
ne — după-amiază. Lotul nostru, 
pregătit de antrenorii Cornel 
Drăgușin și Tănase Dima, a e- 
fectuat două antrenamente luni 
*1 un altul marți. Jucătorilor 
aflat! aid 11 s-a alăturat șl

eraioveanul Bleu. selecționat, 
initial, pentru Iotul A. Medicul 
Gheorghe Untea Încearcă să-i 
recupereze pe Dragnca (care • 
contractat o viroză) și pe M. Ma
rian (acuză dureri în zona lom
bară). Ded două semne de în
trebare pentru „unsprezecele* 
care va intra pe teren, tn urmă
toarea alcătuire probabilă: Spe
riata ................ :------- “
eu. Ștefan, Varga — 
Dragnea (Rada), Bleu — 
Augustin, Orac. După 
de pregătire de marți, 
rul C. Drăgușin ne-a

M. Marian (Zare), Stan- 
Tlcleanu, 
Văldean, 

ședința 
ahtreno- 

______ spus că 
■jocul este foarte Important In 
Condițiile definitivării lotului șl 
construcției echipei in fata unul 
partener mult mai avansat fn 
ceea ce privește pregătirile-.

Antrenorul selecționatei R. O. 
Germane. Klaus Petersdorf — 
fost secund al primei reprezen
tative —, ne-a declarat, la rta- 
dul său: „Jocul cu echipa ro
mână are drept scop continuarea 
unui Îndelungat proces de pre-

g&tlre, startul fiind luat la în
ceputul acestui an. Va fl nn nou 
test pentru omogenizarea Iotu
lui. după meciurile din cadrul 
tradiționalului turneu din India, 
unde am ocupat locul 3, după e- 
cblpele U.R.S.S. șl R.P. Chineze, 
la care s-au adăugat șl partidele 
amicale cu Olanda (0-4)) șl Bul
garia (1—1)*. Am aflat șl for
mația probabilă a oaspeților, care 
este următoarea: Hoffmeister — 
Kslenczyk, Lieberam, Pesehke, 
Pahlke — Krauter, Krauss, Keller 
— Pastor, Busse, Mathes.

După două zile ploioase, aid. 
Ia Bala Mare, a ieșit soarele și 
gazdele, ta primul rind F.C. Ma
ramureș, care asigură o organi
zare la Înălțime, scontează pe un 
număr mare de spectatori.

Partida, care va avea lpc pe 
stadionul .23 August*, tacepînd 
de la ora 17, va fi condusă de 
arbitrul L. Hartman (Ungaria).

Gheorghe NERTEA

re ; feminin : Bogoslov — Gîr- 
bină 2—1 cu Năstase — Cocoș. 
Gyeresi .— Erdbs ; Gherman — 
Enulescu 2—0 cu Szabo — Mar
ton, 2—1 cu Anescu — Radu.

CLASAMENTE FINALE, du
blu masculin: 1. CĂLIN TOMA, 
CRISTIAN IGNAT (Universi
tatea ASA Craiova), 2. Călin 
Creangă (Sticla CSS Bistrița), 
Zoitan Zoltan (CSM Cluj-Napo- 
ca), 3. Florin Mercioiu, Ikiu- 
rențiu Bîrlan (Stirom CSS 2 
București) și Romulus Revlsî 
(Stirom CSS 2 București), Mi
hai Muntean (Progresul IIRUC 
București) ; dublu feminin : 1. 
OTILIA BADESCU, EMILIA 
CIOSU (Spartac CSS 1 Bucu
rești), 2. Kinga Lohr (Construc
torul IJGCL Tg. Mureș), Anca 
Cheler (Juventus MILMC 
București), 3. Maria Bogoslov, 
Anda Gîrbină (CSS Metalul 
Rm. Vîlcea) și Gabriela Gher
man (CSM Cluj-Napoca), Cris
tina Enulescu (Juventus 
MILMC București).

Astăzi, de la ora 9, se des
fășoară partidele din ultimele 
toruri ale probelor de simplu 
(masculin și feminin).

a DIN PARTEA CLUBULUI 
SPORTUL STUDENȚESC. Pentru 
jocul de Divizia A dintre echi
pele Sportul Studențesc si Stea
ua. care se va disputa duminică 
27 aprilie, ora 17, pe stadionul 
Sportul Studențesc, biletele se 
pun in vinzare in ziua de vineri. 
25 aprilie, la casele obișnuite. In 
ziua meciului nu se vor vinde 
bilete.

La acest joc sint valabile nu
mai carnetele de liberă intrare 
eliberate de CNEFS, ‘ 
tlchete care se vor 
sediul clubului, din 
Furtună nr. 140, in 
aprilie.

a CLUBUL SPORTIV PROGRE- 
a editat un 

și atractiv 
programele 
intitulat 

acest

însotite de 
distribui ta 
str. Stefan 
ziua de 15

SUL BUCUREȘTI 
substanțial 
pliment la 
de fotbal, 
na". Bogat ilustrat, 
pliment cuprinde, printre altele, 
amintiri, impresii și opinii des
pre echipa de fotbal din str. Dr. 
Staicovld și șansele el de pro
movare In Divizia A. savuroase 
interviuri eu actori îndrăgiți ai 
scenei românești, un amplu pa
noramic al „Mundlalului* mexi
can. o prezentare a marilor clu
buri de fotbal ale lumii, precum 
si a unora dintre stelele fotba
lului european. Suplimentul 
rena* se găsește de vinzare la 
toate chioșcurile de difuzare a 
presei.
• CLUBUL RAPID organizează 

joi. 14 aprilie. Ia ora 17, ta sala 
de festivități a Regionalei de 
Căi Ferate București (piața Gă
rii de Nord), o lntilnire eu su
porterii săi.

Su- 
sale 

„Are-
Su-

• „SĂ JUCAM FĂRĂ CARTONAȘE!-* este in- 
demnnul la sportivitate sugerat de titlul unul 
tabel afișat pe culoarul vestiarului hunedorean, 
cuprinzând numele jucătorilor de la Corvinul 
care, tn acest campionat, au primit cartonașe 
galbene sau roșii. Dacă ta tur rubricile erau 
destul de pline, lată că în ultimele cinci etape 
nu a fost trecut decât un singur cartonaș gal
ben. Deci, mai bine mai târziu decât niciodată! 
• Promoțiile hunedorene, ta Înălțime! Trei pro
moții cu trei lideri incontestabili, ta ordine re
prezentate de Gabor, Mateuț șt Stroia, ultimul 
tacă Junior, care meci de med lasă o frumoasă 
impresie. • Criza golgeterulul Petcu continuă, 
nid sâmbătă el nereușirad să figureze pe lista 
marcatorilor, deși s-a bătut foarte mult și a 
fost căutat, nu o dată, cu mingi de gol de 
coechipieri. S-a revanșat în sdilnlb cu unele 
pase ideale, așa cum a fost cazul ta primul gol, 
înscris de Mateuț, o dovadă de altruism a ta
lentatului mijlocaș hunedorean.
• ÎNAINTEA MECIULUI DE PE DlNAMO, 

antrenorul ploi oștenilor, Mircea DridC-a, ne măr
turisea temător: „Iată, evoluez ta Capitală in
tr-un moment ctad inii lipsesc patru titulari : 
lamandi șl Grigore — suspendați pentru cumul 
de cartonașe galbene, P. Gușe și Ștefan — acci
dentați. Barem să nu primesc multe goluri...*. 
Noroc cu... ofensiva dtaamiovistă, care, sâm
bătă, n-a fost deloc inspirată, sarabanda rată-' 
rilor reprezentind, ta fapt, țarasa echipei Petro
lul • „Dacă Andone ar fi mal calm, spunea 
cineva ta tribună, ce bine l-ar sta. Parcă ar 
căuta cu luminarea cartonașul galben...1*. Și ca 
să nu-1 la, conducerea tehnică a echipei Dina
mo l-a... retras pe banca de rezerve • Sâmbătă, 
formația lui Dragnea șl Redute a trecut eu bine 
peste al „12-lea val* <10 etape de campionat și 
două de Cupa României). IMe șl acesta un 
aemn al lucrurilor bune ta Șos. Ștefan cel Mare.
• LA SLATINA, ÎNAINTE D® MECI, eu pl- 

dorul în ghips, Donose: „E mal greu pe tușă! 
Dar și ta teren e foarte greu, ctad se mișcă 
clasamentul sub noi. O victorie, astăzi, ne-ar 
lansa moral!" victoria a venit, urmează să ve
dem cum stâ F.C. Olt cu moralul... • După 
prima jumătate de oră, când era t—i, un su
porter mucalit din inimoasa galerie a lu! F. C. 
OM afirma: „Băieții noștri ar trebui să uree 
mal des pe cin tar!* Glumă, ^umă, dar ta cazul 
unora parcă s-ar cuveni o cură de slăbire. Ca 
st „crească* jocul!
• NEAȘTEPTAT DE PUTINI SPECTATORI, 

«tmbâtă, ta tribunele stadionului Municipai dta 
orașul de lingă Dealul FdeaculuL Cd absenți 
(dta cauza ploii?) n-au avut însă ce regreta, 
echipa locală chinuindu-se, literalmente, să 
scoată un 1—0, ta dauna unei formații, e drept, 
in ascensiune de formă sportivă • Similitudine 
perfectă filtre golul înscris, almbătă, de Cîm- 
peanu H șl acela marcat de «I, ta București, 
ta partida-tur: tot dta lovitură liberă, ta mar
ginea suprafeței de pedeapsă, tateral dreapta, 
șl tot ta „păianjen*,-ta colțul lung • în ulti
mele secunde ale jocului de ta CluJ-Napoca, 
Victoria s-a aflat foarte aproape de un rezultat 
de egalitate. La șutul puternic «1 tal Glonț, 
mingea duclndu-se... glonț pe Ungă tasko por
tarul Iui „U* a fost salvat de coechipierul său, 
Hbero-ul Ciocan. Fapt cane !-« prilejuit unul 
suporter al localnicilor următoarea remarcă 
^ferită, acum, la cabine, efocaa • strângere de 
mtaă de Ia toți Jucătorii fi ta prtrmH rtnd de 
ta... Iasko".
• DE LA STATIA DE AMPLIFICARE a sta

dionului din Craiova s-au adresat euvinte fru-

moașe la adresa echipei Steaua, după victoria 4 
asupra Anderiechtulul. Cel peste 30 000 de spec- ■ 
tatori au aplaudat cu căldură succesul fotbaiiș- , 
tilor militari, mal ales după completarea crai- 3 
nlculul stadionului: „Ne-ar tace plăcere ca Uni- ] 
versitatea să joace ta ultima etapă de campionat • 
cu— deținătoarea Cupei Campionilor Europeni**. ; 
Cu siguranță că stadionul din Bănie va fi i 
atunci arhiplin. • Aproape 5 minute, Universl- ' 
tatea Craiova a jucat ta 10 oameni. Geolgău j 
părăsise terenul pentru că era in locuit de Mă- i 
năllă. Dar când tușlerul l-a controlat acestuia ' 
crampoanele, a constatat că nu sint regulamen- ] 
tare. Șl până s-au adus alte ghete, Mănăilă a , 
stat pe tușă aproape 5 minute șl scorul era i 
1—1. Oare eJ iau știa că are crampoane neregu- 1 
lamentare7 • După povestea cu accidentarea Iul , 
Cămătaru la Piteț „ mulți se așteptau ca par- i 
tlda de la Craiova să fie plină de durități, i 
Să nu ae încingă spiritele, F.C. Argeș l-a lăsat ' 
pe Ștefan la Pitești, iar cele două echipe, spre , 
lauda tor, au avut o comportare corectă, fără i 
„polițe". Doar câțiva spectatori au încercat să-l 1 
hulduie pe oaspeți, dar repetatele apeluri la ' 
sportivitate, făcute prin stația de amplificare, , 
buna organizare șl conduita corectă a marii ma- ' 
jorități a spectatorilor au făcut ca atmosfera ' 
de pe stadion să fie eu adevărat sportivă. • ,
Cu o floare... ta repriza secundă, F.C. Argeș nu ■ 
a șutat decât o dată la poartă, când a și marcat 1 
golul. Dar cu un șut, iată, nu s-a putut obține ' 
punctul dorit. ,
• EXCELENTA CALITATEA GAZONULUI din i 

„Zăvoiul* vtlcean. ta ciuda plodi care a căzut I 
continuu. In tâmpul partidei Chimia — FXJM. , 
Brașov. Gospodarii stadionului, in frunte cu i 
administratorul bazei, Ion Fler, merită felicitări. ' 
Pe care te adresează- probabil și... Laurențlu , 
Fler, tatălui său, atunci, când, venind de la lotul i 
național de juniori C.EJ.A. *37, mal joacă câte ' 
un med ta poarta juniorilor de la Chimia, unde ' 
este legitimat. • O pildă de devotament pentru , 
culorile clubului a oferit „vârful" formației i 
Chimia, Treschin, care a jucat, riscând, cu un ' 
voluminos bandaj ta piciorul drept. Deși reaed- , 
dentarea atârna de un fir da ață, el nu s-a i 
menajat ddoc, bă-ttadu-se, conform rigorilor i 
postului, eu tot „careul brașovean*, marcând șt I 
prețiosul gol cu care s-a deschis scorul.
• BURCHEL A AVUT O MARE NEȘANSA fa i 

partida de la Tg. Mureș. Intrat în joc ta mtau- ' 
tul 83, ei a urmărit un balon care se Îndrepta , 
■pre Unia de fund, minge pentru care lupta șl i 
portarul Varo. Din ciocnirea celor doi, bucureș- i 
teanul (care abia ae refăcuse după un alt aed- , 
dent) a suferit o întindere de ligamente care , 
fl va ține din nou ta afara terenului. Nu trecu
seră decât două minute de când Burchel părăsise 
banca rezervelor! • Pe o ploaie care n-a con
tenit, o ploaie rece care te pătrundea pînă la 
piele, peste 1000 de adevărați (și sportivi) iubi
tori al fotbalului dta Tg. Mureș au fost prezențl 
pe stadion. Nu au avut bucuria unei victorii a 
favorițltor, dar au aplaudat, ca adevărați cunos
cători, evoluția formației bucureștene din a 
doua repriza. • ta mijlocul coechipierilor, In
tr-un moment greu pentru colegii săi, tspțr, 
căpitanul de echipă șl antrenor secund, luptă 
cu o energie de tânăr. „Bătrânul lup de fotbal* 
mai are un cuvânt de spus in dificila (dar wu 
imposibila) cursă de salvare. • Toți coecMplerii 
J! spun „nașul*. Am întrebat de ce? Pentru că 
le vine de bac tuturor echipelor. El a marcat 
cele mai tmportante (psihologic) goluri. Ca șt 
ta Tg. Mureș. Știfi despre cine este vorbat 
Despre „decanul* Sportului Studențesc, Mirees 
Sandu!
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SEMIFINALELE PUNCT FINAL ÎN C.E. DE HOCHEI
CUPELOR EUROPENE

LA HANDBAL
în manșa a doua a semifi

nalelor cupelor europene la 
handbal masculin, s-au înregis
trat următoarele rezultate (în 
paranteză scorurile din meciu
rile tur) :

CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI : Steaua București — 
Mcialoplastika Sabac (Iugosla
via) 17—23 (24—22) și Atletico 
Madrid — Wybrezeze Gdansk 
(Polonia) 21—25 (24—21).

CUPA CUPELOR : H.C. Mi- 
naur Baia Mare — TV Gross
wallstadt (R.F. Germania) 16— 
25 (28—22) și Epitok Vesprem 
(Ungaria) — C.F. Barcelona 
| o_ 90 ZȘ7_ otp

CUPA FEDERAȚIEI INTER
NAȚIONALE DE HANDBAL: 
Tecnisa Alicante (Spania) — 
Lugi Lund (Suedia) 29—27 (24— 
13) si Raba Eto Gyor (Unga
ria) — Proletar Zrenjanin (Iu
goslavia) 22—25 (30—19).

Echipele subliniate s-au ca
lificat tn finalele competițiilor.

Clasamentul final al Campio
natului European de hochei pe 
gheată (care se joacă conco
mitent cu Campionatul Mon
dial) desfășurat la Moscova, se 
prezintă astfel, după ultimele 
două partide (Suedia 
-landa 4—4 și R.F.G. — 
4—1) : 1. U.R.S.S. 10 p> 
dla 7 p, 3. Finlanda 
R.F.G. 4 p, 5. Polonia

1 p. Urmează 
competiției, ia 
clasate In faza 
Suedia, Finlan- 
vor lupta pen-

ACESTA
r&/ffhty>4i*Cțj

Există in lume fel 
de fel de sporturi ; 
unele de circulație 
internațională, recu
noscute de Comite
tul Internațional O- 
limpic, altele cu o 
arie mult mai res- 
trînsă ca răspindire, 
iar altele pur și 
simplu niște „spor
turi" (de ce li s-o 
li spunînd astfel ?) 
ridicole, un simula
cru de spectacole, 
realmente degra
dante pentru parti- 
cipanți, pentru în
săși specia umană. 
UniA dintre acestea 
este o nouă varian
tă a „faimosului" 
catch, tn care lupta 
(mai totdeauna tru
cată) se desfășoară 
nu pe un ring, 
corzi normale, 
pur fi simplu, 
tr-o... cușcă t ?

Acest spectacol 
rușinos, de care s-ar 
niște gorile închise într-o aseme
nea cușcă, atrage totuși specta
tori, oare plătesc cu mulțl dolari 
btletete de intrare. Ce-o fi avtnd 
comun acest spectacol cu sportul

— Fin- 
Polonia
2. Sue-

6 p, 4.
2 p, 6.

Cehoslovacia (!) 
faza a doua a 
care primele 4 
inul (U.R.s.s., 
da și Canada)
tru titlul mondial, iar ultimele 
4 (S.U.A., R.F.G., Cehoslovacia, 
Polonia) se vor întrece intre 
ele pentru a desemna echipa 
oare va activa sezonul viitor 
ta grupa B a C.M.

A 90-a EDIȚIE A MARATONULUI DE LA BOSTON
Există în atletismul interna- 

tional câteva competiții oare au 
traversat anii, și încă cu brio. 
Una dintre ele este Maratonul 
de la Boston, care deși luni 
a avut doar 4000 de concurent!, 
cu mai bine de 10000 sub tota
lul participantilor, spre exem
plu, de la Maratonul de la New 
York, se mindrește Insă eu 
faptul. că anul acesta a sărbă
torit a 90-a ediție ! Victoria a

revenit australianului Robert 
de Castells, campionul monrila) 
ai probei, cu 2.07:5 (la 39 i 
de „recordul" lumii). L-au ur
mat : Art Boileaa (Canada) 
2.11:15, Orlando Pizzolato (Ita
lia) 2.11.43, Bill Rodger» 
(S?U.A.) 2.13:46 etc. Proba fe
minină a revenit norveglen.ee! 
Ingrid Kristiansen in 2.24:55. 
Pe locurile următoare : Caria 
Beuerskens (Olanda) 2.27:35, 
Lizanno Pussieres (Canada) 
2.32:14 Reamintim că „recor
dul" mondial feminin îi apar
ține alergătoarei norvegiene eu 
2.21:06 — 1985.

Performanțele ciștigătorxlor 
se înscriu, oricum, între orie 
mal bune prestații mondiale, 
mal ales cea a lui de Castella 
care este a treia din istorie, 
după : 2.07.12 Carlos Lopes
(Portugalia) la Rotterdam — 
1985, X07:13 Steve Jones (Țara 
Galilor) 1985 — la Chicago.

U.R.S.S. Cunoscutul ciclist 
Serghei Suhurucenko, Învin
gător în „Cursa Păcii" la 
edițiile 1979 și 1984 și cam
pion olimpic in 1980, șl-a 
făcut reintrarea după 
absentă. Suhurucenko 
declarat că principalul 
obiectiv ii reprezintă ~ 
pionatele Mondiale 
Denver (Colorado), 
speră să 
formanțe la 
oare l-au consacrat 
unul dintre cei mal valoroși 
rutieri din lume.

FRANȚA. Campionatul fe
minin de volei al Franței 
prezintă la actuala ediție 0 
noutate : printre cele 12 
echipe participante se nu
mără si reprezentativa de 
junioare a țării. In aoest 
fel. tinerele voleibaliste au 
prilejul să-și măsoare for
țele cu cele mai bune for
mații de senioare, ceea oe 
va duce, după părerea teh
nicienilor. la creșterea mă
iestriei lor sportive.

CHIDE. Jaime Fill ol, că
pitanul nejucător al echipei 
de Cupa Davis a reprezen
tativei Chile, a renunțat la 
această funcție. Echipa țării 
sale va întâlni, intre 18 șl 
20 Iulie, formația Braziliei. 
FUM a declarat că hotărf- 
rea a fost luată in urma 
neînțelegerilor sale cu noua 
conducere a federației na
ționale.

PAKISTAN. Jucătorul pa
kistanez de hochei pe iarbă 
Hanii Khan și-a anunțai re
tragerea din activitatea 
campetițională. în lunga sa 
carieră sportivă, Hanlk 
Khan a fost selecționat de 
155 de ori în echipa națio
nală. Printre reușitele sale 
— titlurile de campion o- 
limpic șl mondial.

JAPONIA. Pentru prima 
oară, japonezii au fost pre
zent! la maratonul de la 
Londra — aflat la a 6-a e-

'■v«"aVw.\v«VB'n

Chay Blyth, 
performanta 
Dodge Mor- 
12 noiembrie

jena poate ?i adevărat ne este foarte greu să 
înțelegem...

Romeo VILARA
P. S. De la sine înțeles, acest 

„meci" a avut loc peste Ocean, 
tn S.U.A., aco'o unde există con
diții pentru o asemenea manifes
tare așa-zts sportivă.

TELEX • TELEX
ATLETISM a La El Paso (Te

xas). Joe Dial a sărit 5,88 m la 
prăjină, rezultat cu care a În
registrat un nou record al S.U.A. 
In același concurs, recordmanul 
mondial Willie Banks a obținut 
17.57 m la triplu.

PENTATLON MODERN a Com
petiția de la Alma Ata a revenit 
sportivului sovietic Oleg Plaksin 
care a totalizat 5551 o.

MOTO ■ Pe traseul de la Gro- 
ttazzollna, in Italia, a avut loc 
cea de a treia probă din cadrul 
Campionatului Mondial la clasa 
125 cmc. Ambele manșe ale con
cursului au fost cîștlgate de ita
lianul Massimo Contini pe „Ca- 
giva*. Pe primele locuri ale cla
samentului general se află: 1. 
Pekka Vehkonen (Finlanda) 92 p, 
2. Dave Strijbos (Olanda) 74 p, 3. 
John Ven Der Berg 
69 p

(Olanda)

SARITUM s Dublul 
olimpie Grcg Louganis _ _____
șl în acest an în posesia titlu
rilor de campion al S.U.A. (în 
sală). El a realizat 695,22 p la 
trambulină șl 634,50 p la platfor
mă. La femei victoriile au apar
ținut Iul Michelle Mitchell (vl- 
cecampioană olimpică), la am
bele probe.

campion 
a intrat

TENIS a In cadrul turneului 
de la Monte Carlo, iugoslavul 
Marko Ostoja l-a eliminat pe a- 
merlcanul Jimmy Brown, cu 
6—3. 6—3 iar spaniolul Fernando 
Luna a dispus de suedezul Ste
fan Eriksson, cu 6—2. 6—2.

YACHTING a Campionatul 
Mondial la clasa „Tornado", des
fășurat la Hamilton. în Bermude, 
s-a Încheiat cu victoria sportivu
lui englez Rob White, secundatele 
vest-germanul Stephan Lange.

Cam- 
cie la 

unde 
per- 
oeOor 
drept

dttta . care s-a desfășu
rat la 20 aprilie. Mat mult 
decât atât, Toshihiko Seko, 
câștigătorul maratonului de 
la Tokio din 1983. cu exce
lentul timp de 2h08:38, e 
reeditat acum succesul, ter- 
mkilrtd primul, in 2hl0:02 
Sl oprind, totodată, seria 
celor 4 victorii britanice 
consecutive.

S.U.A. Navigatorul ame
rican Dodge Morgan, 53 de 
ani. a efectuat, fără escală, 
la bordul ambarcatiei „A- 
merican Promise" (18 m 
lungime). Înconjurul lumii 
(27 500 de mile), stabilind 
ta același timp și un nou 
record mondial : 145 de zile 
22 are si 22 minute. Vechiul 
record era deținut dinl971, 
de britanicul 
care realizase 
in 292 de zile. 
g$n a plecat la 
1985 din portal St Georges 
(Iristitele Bermuda), a tre
cut pe la Capul Bunei Spe
ranțe si a revenit pe la 
Capul Horn.

R.F.G, Jucătorul de golf 
vest-german Bernhard Lan
ger, Învingător în ultimul 
Masters (1985), a fost de
semnat „nr. 1 mondial" in 
clasamentul stabilit de In
ternational- Management 
Group (IMG), ceea ce în
seamnă Comitetul Interna
tional al Antrenorilor. Lan
ger este urmat de Severia
no Ballesteros (Spania), 
Sandy Lyle (Scoția), Tom 
Watson și Mark O’Meara 
(ambii S.U.A,), primii in
tr-o listă de 2C0 de jucători.

. Meridiane
Comisia de Control șl Disci

plină a UEFA. reunită la Berna, 
a amendat cu suma de 7000 de 
franci elvețieni echipa belgiană 
KSV Waregem, pentru compor
tarea nesportivă a publicului din 
Courtral la meciul, din Cupa 
UEFA. susținut în compania 
formației vest-germane FC Koln 
(3—3). De asemenea, IFK GOte- 
borg a fost amendată cu 500 de 
franci elvețieni pentru că la 
partida cu CF Barcelona, din se
mifinalele 
a aruncat

In ceea 
prin care _ ___ __________  ___
nul lui FC Koln, pentru meciul 
din finala Cupei UEFA. la 8 mal, 
(care urmează a se desfășura, 
probabil, la Stuttgart), conduce
rea echipei vest-germane a notă- 
rit să conteste această măsură 
pe care o apreciază ca injustă.

TURUL CICLIST
Marți se va da startul intr-o 

nouă ediție, a 11-a. a Turului 
ciclist al Spaniei, faimosul „La 
Vu-elta", care va reuni o seric 
d« vedete de primă mină ale 
ciclismului internațional. în
trecerea va avea un caracter 
open. între concurențl aflîn- 
du-se și marea vedetă a ci
clismului amator mondial, spor-

■ La Queretaro, in fata a 25000 
>ectațorv selecționata Mexicului

CCE. publicul suedez 
petarde in teren.
ce privește decizia 

a fost suspendat tere-

AL SPANIEI
tivul sovietic Serghei Suhuru- 
cenko (campion olimpic în 1980, 
de două ori învingător în Tour 
de l’Avenir, 
dștigător 
El este 
sovietioe, 
notăm si
Vedernikov (campion mondial, 
la Fraga, In 1981).

în 1978 și 1979, 
aL Cursei Păcii), 
liderul formației 

în rîndurile căreia 
prezenta lui Andrei

ROLAND GARROS 86
Prospecte tipărite cu multe luni Înaintea startului celebrelor 

Campionate Internaționale de tenis ale Franței (26 mai — 8 iu
nie, cu cite 128 de „actori* și „actrițe* admiși pe tablouri, 
cobespunzînd clasamentului ATP) anunțau că „vedeta pariziană*
— cum este numită arena de la Roland Garros — își va primi 
oaspeții, la ediția din acest an, in haine parțial noi. Organiza
torii au pornit de la ideea că dacă „starul* londonez (citește 
Wimbledon) aduce an de an Îmbunătățiri nu mai puțin fai
moaselor suprafețe de gazon, asemănător procedîndu-se și la 
Flushing Meadows, în timp ce australienii vor construi o nouă 
arenă pentru tot atît de celebrele lor campionate internaționale
— Roland Garros-ul nu poate să rămînă in afara „c.ursei de 
supraviețuire*.

Așadar, ce va fi nou, în această primăvară, la Roland 
Garros? Sensibilitatea francezilor pentru sexul frumos nu se 
dezminte nici în materie de tenis, astfel că jucătoarele care 
vor avea privilegiul de a fi admise la primul mare turneu al 
anului se vor putea folosi de un excelent salon, prevăzut cu 
cabine de masaj, de coafură și cosmetică, cu... sufragerii pen
tru relaxare, dar șl cu încăperi cu jocuri mecanice. Admițîn- 
du-se ideea că' arbitrii consumă o mare cantitate de energie 
nervoasă, șl. acestora le vor fi puse la dispoziție săli pentru 
relaxare, ca și . pentru cei peste 200 de copil de mingi. Sportivii, 
ca șl reprezentanții federațiilor naționale și invitații de onoare 
al federației franceze vor avea la dispoziție un mane club, ca 
șl cinci bucătării cu preparate specifice din toată lumea. Arhi- 
tecțll Și-au propus ca toate amenajările să fie construite în 
stilul „nou-normand*1.

Itx^GAVRILESCU

spectato rff Sexcufraiszia let .■ivarputui 
a întUniț Universitario dim Chile 
de care a dispus cu 2—1 (2—1). 
Golurile au * 
Flores (mln. 
gazde. Ryes 
oaspeți.
• Jocul amical,

Wrexham (Tara . „ __
tre echipele Tării Galilor si Uru- 
guayului s-a terminat nedecis: 
0-0.

• Reprezentativa Argentinei 
urmează să efectueze un turneu 
peste Ocean mai înainte de a 
se deplasa în Mexic. Cu acest 
prilej, elevii antrenorului Carlos 
Bilardo vor juca la 30 aprilie la 
Oslo, cu Norvegia șl la 4 mai la 
Tel Aviv. cu Israel. întîlnirea 
cu Marocul a fost anulată.

OLANDA (et. 29). Roda — Den 
Bosch 0—0, Heracles — Sittard 
0—3. Groningen — Twente 5—1, 
Eindhoven — Sparta 1—1. AZ 67 
— Excelsior 1—0, MW — Nec 
0—1. Feyenoord — Utrecht 2—0,

fost marcate 
36 șl 
(mln.

de:
41) pentru 

20) pentru

disputat la 
Galilor), dln-

PORTUGALIA (et. 30. ultima).
FC Porto — Sporting Covilha 
4—2, Boa vista Porto — BenHca 
1—0. Sporting Lisabona — Sal- 
guelros Porto 2—1, Porttmonense
— Guimaraes 1—1. Sporting Bra
ga — Desportivo Chaves 1—1, 
Belenenses Lisabona — Penaflel 
0—0. Academica Coimbra — Des- 
DOrtlvo Aves 0—1. Maritimo Fun
chal — Vitoria Setubal 1—0. Cla
samentul: 1. FC Porto 49 p (1S3 
păstrează titlul), 2. Benfica Lisa
bona 47 p. 3. Sporting Lisabona 
46 n... 15. Penaflel 18 o, 16. Spor
ting Covilha 17 p.

GRECIA (et. 29). Panathinalkoa
— Panlonlos 3—0. Ofl — Doxa 
1—6, Serres — AEK 2—0, Hera
klion — Apollon 1—0. Yannina —> 
Aris 2—0, Kalamaria — Olympia- 
kos 1—2. Larissa — PAOK 2—1, 
Panahaikl — Ethnikos 3—0. Cla
samentul: 1. Panathinaikos 42 n, 
3. Ofi 37 p. 3. AEK și Heraklix 
35 D.... 15. Doxa 22 p. 16. Pana
haikl 20 p.

scoția 
Midlothian 
Midlothian

ANGLIA
West Ham
Watford —

(restantă din et. 34). 
— Aberdeen 1—L. 
conduce cu 48 p (34 j).

(meciuri restanță)!
— Newcastle 8—1!, 
Nottingham Forest

Surpriză la Krefeld, 
pe Bayer Uerdingen 
zind scorul. IU urma

Eagles

tn Cupa Cupelor, unde Atletico Madrid a învins 
pe Rubio de la madrileni deschi- 

Telefoto: A.P. — AGErpres
cu 3—2. Iată-l 
unui penalty.

Go Ahead 
0—0. VW — 
tul: 1. psv 
Ajax 45 D, 
(27 j), 4. Den Bosch 
17 D (28 j), 17. Nec 
racles 14 n.

POLONIA. Gornik _ .
d) și-a asigurat titlul de campi
oană la actuala ediție devansînd 
cu 3 p Leg ia Varșovia și cu 4 p 
pe Widzew Lodz, Au mai rămas 
doar meciurile ultimei etape.

SUEDIA (et. 1 a unui nou 
campionat). Djurgaarden — Kal
mar 2—1, AIK — Malmoe FF 
2—5. Ilalmstad — Elfsborg 2—0, 
IFK Gâleborg — Hammary 3—1, 
Norrkdping — Brage si Oester — 
Oergryle Goleborg au fost ami
nate.

Haarlem 
Ajax 1—4. Clasamen- 
pindhoven 51 p. 2. 
3. Feyenoord 41 p 

34... 16. MW 
15 p. 13. He-

In clasament: 1. Liverpool 
(39 j), 2. Everton 79 p (38 
West Ham 72 p (37 ii.

(ultima etapă). 
River Plate 4—1, Bo-

Zabrze (44

1—1.
79 p 
j) 3.

ARGENTINA
Platense ___ ______ _ _
ea Juniors — Talleres 2—4, Gim- 
nasia y Esgrima — Newell’s Old 
Boys 1—1, Deportivo Espanol — 
Racing de Cordoba 1—0, Ferro- 
carril Oeste — Chacarila Juniors 
2—0, Tempcrlcy — indeDendiente 
1—3. Institute de Cordoba — Ar
gentines Juniors 0—0. Huracan — 
San Lorenzo de Almagro 1—t, 
Union de Santa Fe — Estudian- 
tes La Plata 2—2. Clasamen
tul: 1. River Plate 56 n. 2. De- 
nortivo Espanol 43 p. 3. Newell’S 
Old Boys 46 n. 4. Argentlnos Ju
niors 44 p... 17. Platense 27 p. 18, 
Racing de Cordoba 26 o. 19. Cha- 
carlta Juniors 21 p.
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