
„Strungul44-© asociație sportiva sindicala

cu tot mai apreciate reușite

LEGĂTURĂ SFRÎNSĂ, FRUCTUOASĂ, 
1NII5E ACTIVITATEA DE MASĂ

Șl CEA DE PERFORMANTA ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

Intlmpinarea gloriosului ju
bileu — 65 de âni de la făuri
rea Partidului Comunist Ro
mân — prilejuiește, pretutin
deni. în întreaga tară si în 
toate domeniile de activitate, 
inclusiv in cel al educației fi
zice si sportului, bilanțul Unor 
strălucite succese ne care, 
acum. în prag de sărbătoare, 
le evocăm cu dragoste si recu
noștință, cu puternică mîndrie 
patriotică. Intre acestea si im
petuosul avînt al sportului din 
marea întreprindere arădeană 
de mașlni-unelte.

...Cu 15. cu 20 de ani în ur
mă, sportul arădean însemna

in primul rînd U.T.A.. în al 
doilea rind Vagonul. în al tre
ilea rînd Rapid. Despre Strun
gul se vorbea doar ca despre 
o întreprindere nouă. în care 
oameni extrem de inimoși si 
harnici se străduiesc să facă 
strunguri; strunguri din ce în 
ce mai bune; strunguri tot 
mai moderne; strunguri cerute 
acum si pe piața externă, mar
ca ARIS impunîndu-se cu ra
piditate pretutindeni. Ei, cei 
peste 5000 de arădeni de la 
I.M.U. Arad (aceasta este titu
latura întreprinderii), fac, așa
dar. masini-unelte de cea mal 
bună calitate, dar. în ultima 
vreme, s-au molipsit de la ve
cinii lor de la U.T.A. și au 
prins, astfel, si gustul unei 
activități pe care puțini o fă
ceau înainte: activitatea spor
tivă. Și „s-a început tot cu 
fotbalul", cum avea să ne spu
nă unul dintre vechii activiști 
pe acest tărîm. Gheorghe Ivan, 
în prezent instructor la „Strun
gul".

«S-a început cu fotbalul, e 
adevărat, confirmă si Teodor 
Faur. președintele asociației

Laurenjiu DUMITRESCU

(Continuare in pag 2-3)

0 FRUMOASĂ MANIFESTARE SPORTIVĂ 
A VIITORILOR INGINERI CONSTRUCTORI

Complexul cultural-sportiv Tei : se dispută finalele la tenis de 
masă Foto : V. BAGEAC

Dorind, din toată inima, să 
întîmplne cu dragoste. recu
noștință si entuziasm aniver
sarea a 63 de ani de Ia cre
area partidului, studenții Insti
tutului do Construcții Bucu
rești au participat, in număr 
impresionant, la finalele tra
diționalei cupe a institutului, 
ajunsă Ia a XXIII-a ediție, 
transformînd întrecerile intr-o 
splendidă sărbătoare a sportu
lui de masă studențesc, a Da- 
ciadei.

Finalele — la atletism, hand
bal. fotbal, tenis de cîmp si 
de masă, sah și volei — s-au 
desfășurat oe terenurile de 
sport de la Complexul cullu- 
rai-sportiv Tel. fiind viu a- 
plaudate de sutele de studenți 
ai celor cinci facultăți ale in
stitutului. In tribune s-au a- 
flat membrii conducerii. fapt 
care atestă — asa cum spunea 
prof. dr. ing. Florin Chiriac,

rectorul institutului — „grija 
si dragostea cu care este ur
mărită de către partid, de ca
drele I.C.B., activitatea sporti
vă, acest prieten credincios in 
procesul de învățâmint".

La întrecerile de atletism, 
cele mai multe titluri au fost 
cucerite de studenții de la 
„Civile" (Marian Drăghiciu, 
Adrian Goia, Horia Grușcă si 
Viorel Vișoiu). La fete, cele 
mal bune au fost Larisa Nl- 
tulescu („Geodezie") si Violeta 
Dinu (..Hidrotehnică"). La 
handbal, finala s-a desfășurat 
între studenții de la „Utilaj" si 
cei de la „Instalații", primii 
clstigînd Ia o diferență de două 
goluri (24—22). Tot cei de la 
„Utilaj" au cîștigat și alte 
două finale: la fotbal (3—2 în

Sever NORAN

(Continuare în pag 2—3)
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GIMNASTICA NOASTRĂ TÎNĂRĂ ȘI-A CONFIRMAT
CLASA INTERNAȚFONALĂ

Bilanțul remarcabil de la Campionatele Europene de 
juniori (4 medalii de aur, 2 de argint și 4 de bronz) - 

premisă pentru noi și prestigioase afirmări
KARLSRUHE, 5 (prin Lele- 

fon). — Au trecut puține ore 
de cînd la Europahalle, de aici 
din localitate, s-au încheiat în
trecerile celei de-a cincea edi
ții a Campionatelor Europene 
de gimnastică — juniori și. fi
resc. în cercurile sportive de 
aici. în paginile ziarelor. în 
rubricile sportive ale canalelor 
de televiziune sînt încă vii co
mentariile pe marginea aces
tui de-acum traditional si im
portant concurs continental de 
gimnastică sportivă. După cum 
se știe, reprezentanții României 
au încheiat competiția cu un 
bilanț remarcabil: 4 medalii de 
aur. 2 de argint și 4 de bronz, 
deci an total de 10 medalii, 
fapt ee reflectă munca fructu
oasă ce se duce în cluburile 
noastre fruntașe la nivelul ju
niorilor, pentru asigurarea unor 
rezerve puternice echipelor 
noastre reprezentative. Prin 
prisma rezultatelor realizate 
aid se poate face aprecierea 
că gimnastica noastră tinără 
continuă să joace un rol frun
taș pe plan continental si că

bilanțul mal sărac de la ediția 
anterioară a acestei competiții, 
de acum doi ahi. de la Rimini, 
a fost de fapt un simplu acci
dent. Chiar dacă Aurelia Do- 
bre nu a Izbutit să se impună 
la individual compus, asa cum 
au făcut-o Emilia Eberle și E- 
caterina Szabo la edițiile de la 
Milano (1978), Lyon (1980) și 
Ankara (1982), cele două me
dalii de aur cucerite de ea la 
sărituri și paralele, ca si „ar
gintul" de la bîrnă si „bron
zul" de la individual compus o 
recomandă ca o gimnastă in 
devenire dintre cele mai pu
ternice si este de așteptat ca 
în anii viitori ea să se impună 
cu autoritate sl în prima for
mație a țării. Bilanțul Aureli
ei Dobre putea fi si mai spec
taculos dacă ea n-ar fi ratat 
exercițiul la sol în concursul 
general de vineri seară. Cu
vinte de apreciere merită, fără 
îndoială, si celelalte două con
curente române, Gabriela Po- 
torae si Mirela Sidon, medali
ate cu bronz la paralele, res
pectiv soi, (dar — din păcate

Mirela Sidon, medaliată cu 
bronz la sol

— si ele au avut cite o rata
re). Aceste rezultate atestă 
faptul că la Deva. în cadrul 
lotului reprezentativ antrenorii

Doru Dinu GLAVAN

(Continuare in pag a 4-a)

In vederea partidei decisive cu F. C. Barcelona

STEAUA SE AFLĂ DE IERI ÎN ORAȘUL MARII FINALE
# Cei 11 titulari despre duelul de miercuri seara @ O 
dorință unanimă: Cupa Campionilor Europeni să po

posească la București
SEVILLA, 5 (prin telefon). 

Startul Stelei pentru marea fi
nală de miercuri seară de la 
Sevilla a Început luni la ora 10 
pe aeroportul Otopenl din Bucu
rești. Drumul spre orașul anda
luz a durat cinci ore șl un sfert, 
Insumlnd și o scurtă escală la 
Timișoara. S-a discutat mult, 
firesc, despre duelul celei mal 
tari cupe a bătrînului continent. 
Ducadam, conștient că se află la 
primul său meci în Spania, e 
hotărlt, ca de altfel toți coechi
pierii săi, să facă o partidă mare: 
,,1-am studiat mult pe cel de la 
Barcelona in ultima săptămînă pe 
videocâsete. Sînt foarte pericu
loși la loviturile libere și la cor- 
nere. Sigur, jucăm in deplasare, 
cum s-a spus, dar eu, unul, nu 
pot uita că Roma a pierdut acum 
doi ani finala cu Liverpool pe 
terenul său". Iovan îșl cunoaște 
și m adversarul direct, după 
toate probabilitățile, Carrasco : 
„L-am văzut de mal multe ori 
pe video șl cred că l-am ghicit 
mișcările. Dar nu eu îl voi ur. 
mări pe ei, ci îl voi obliga să mă 
urmărească el pe mine. Ceea ce 
înseamnă că vom încerca să ne 
impunem jocul". Bumbescu se 
interesează in continuare dacă va 
juca Arclbald : „Ceea ce nu mă 
sperie. Nu ml-e teamă de el. 
Chiar dacă știu că este un jucă
tor tare, care a înșelat mutți 
stoperi". Belodcdicl e mai calm 
ca niciodată : „Hopurile de ptaă 
acum ne-au dat o mare sigu

ranță. Intîlnim un adversar 
foarte puternic. Insă nici Hon- 
vedul șl nici Anderlechtul nu pă- 
reu, Înainte de joc, echipe ușoare. 
Să joci o finală a Cupei Campio
nilor la ll de ani este un vis pe 
care, lată, am șansa, împreună cu 
coechipierii mei, să-l transform in 
realitate". Bărbulescu spune că se 
așteaptă să vină mai mult Victor 
pe partea iul, dar, după studiul 
celor patru partide ale Barcelonei, 
n-ar fi exclus să apară și 
Carrasco pe dreapta. „Numai că 
nu voi fi singur, știe asta fiecare 
dintre jucătorii noștri". Bălan,

tăcut, gindește citeva momente 
clnd U întreb cum va fi miercuri 
seara : „Va fl o finală mare ! Eu 
am mal jucat in Spania cu F. C. 
Baia Mare, Ia Madrkl, acum patru 
ani, și am reușit să deschidem 
chiar scorul. Nu aveam însă a- 
tunci experiență și am pierdut 
partida. Astăzi, datele problemei 
sînt cu totul altele. Joc intr-o 
formație de clasă europeană, cu 
experiență internațională și va 
trebui să dovedim ceea ce au 
scris ziariștii francezi despre noi, 
că sintem revelația anului". 
B3l3nl nu se aventurează in 
pronosticuri, tșl drămuiește cu
vintele, etntărește mult sensul

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pap. 2-3)

TINERETUL Șl JUNIORII, IN LINIE DREAPTA,
SENIORII S-AU POTICNII LA... STARTURI

O NOUA ARENA DE 
POPICE TiN VALEA JIULUI

Zestrea sportivă a 
Văii Jiului s-a îmbogă
țit de curînd cu o nouă 
dotare. Este vorba de 
moderna arenă de po
pice din orașul Vulcan, 
înzestrată cu patru pis
te de joc, avînd supra
față din material plas
tic. Popicele, sport pre
ferat al minerilor, va 
cunoaște de acum îna
inte o și mai largă 
dezvoltare pe. acest:; 
meleaguri.

Text și foto ■ 
Alexandru TATAR

Pregătirile efectuate în luni
le premergătoare sezonului 
competitional de bob si sanie 
au reflectat preocuparea fede
rației de specialitate pentru a- 
sigurarea. in măsura posibili
tăților. a condițiilor de antre
nament si de participare la 
concursurile interne si inter
naționale. Astfel, au fost de
puse eforturi pentru modifica
rea pirtiei betonate din Sinaia 
în spiritul noilor prevederi ale 
Federației Internationale de 
Bob si Toboganning (F.I.B.T.) 
privind sporirea securității ho
herilor. s-au organizat con
cursuri de selecție, de trecere 
a probelor si normelor de con
trol. au fost construite boburi 
noi si au fost Încheiate lucră
rile de amenajare (deocamdată 
pe distanta de 800 de metri) a 
pistei de sanie de la Sărmas 
— Harghita.

Activitatea propriu-zisă. pe 
gheată, a început insă tîrziu si 
s-a Încheiat foarte repede, din 
cauza condițiilor atmosferica 
care, m de • parte, au aml-

nat oină in luna februarie da
rea in folosință a pirtiei din 
Sinaia, iar. ne de altă parte, 
au curmat la începutul lunii 
martie posibilitatea organizării 
competițiilor (cele mai impor
tante concursuri de bob ale 
sezonului — Campionatul Re
publican si Trofeul Carpati. 
întrecere internațională, au si 
fost contramandate), precum si 
a tradiționalei scoli de oilott 
In aceste condiții si tinind 
seamă si de faptul că noile bo
buri nu S-au ridicat la nive
lul competitiv cerut de marile 
întreceri Internationale, se poa
te aprecia — credem noi — 
că echipajele de tineret ale 
României au ocupat locuri 
conforme cu realitatea la 
Campionatele Europene rezer
vate acestei categorii de vîrstă. 
clastndu-se. la Igls. oe locurile 
10 (B. Vasile — C. Nagy. A. 
Grfgore, FI. Olteanu). 12 (R.

Dumitru STANCULESCU

(0raHntuM*< In pag. 2-3)



Pe marginea and ample acțiuni de selecție la tenis

MULȚI COPII - ȘANSE SPORITE
PENTRU DEPISTAREA

UNOR NOI TALENTE

ÎNTRECEREA ECHIPELOR DE ȘAH 
A INTRAT ÎN A DOUĂ JUMĂTATE

CSȘ STEAUA (b) Șl CSȘ CltlJ
CAMI'IIIAMII TĂRII IA BASCH

Nu de mult a luat sfîrșit o 
nouă acțiune de selecție la tenis 
pentru copil (după cele din 1983. 
1984, 1985 — de două ori), In ve
derea completării loturilor de 
perspectivă șl de Juniori. Acțiu
nea, Intrată de-acum In stilul de 
muncă al federației de resort, a 
reunit 437 de copii din toată 
țara, număr record, ceea ce ii 
bucură pe specialiști.

S-a Jucat timp de 9 zile. pe 
cele două baze ale Complexului 
sportiv „23 August* din Capitală, 
la 3 categorii de virstă (9. 10, 11, 
12 șl 13 ani), băieți și fete, după 
sistemul „dublu k.o„* fci prima 
parte a Întrecerilor (un concurent 
părăsește competiția numai după 
ce a fost Învins de două ori, 
avind astfel șansa recalificării). 
Primi) a calificați la fiecare ca
tegorie de virstă au Jucat sistem 
turneu, ei intrind In vederile 
selecționerilor loturilor.

Se poate aprecia nivelul tehnic 
al Jocului micilor tenlsmanl. mult 
superior cehii din anii trecuți. In 
sprijinul acestei aprecieri stau, 
pe de o parte, preocuparea se
rioasă a unor antrenori pentru 
predarea cit mai timpurie a unei 
game bogate de lovituri, iar pe 
de altă parte, grija pentru asi
gurarea pregătiri) în perioada de 
iarnă. Dintre centrele evidenția
te, unele au fost remarcate și In 
anii trecut) : CSȘ Reșița, CSȘ S 
Constanța, Electrica Timișoara, 
CSȘ Viitorul Pitești Mecanica 
Bistrița. Altele sini mai nou apă
rute : CSȘ Sigbet. Sănătatea 
Oradea. „U* ChjJ-Napoca. Du
nărea Galați. CSȘ Dîmbovița Tîr- 
govlște, CSȘ Bacău. Sport Club 
Bacău, Dinamo Brașov. Din 
București, la fete — Dlnamo, 
TCB, Politehnica, Progresul, iar 
la băieți — TCB, Steaua. Pro
gresul. Trebuie menționate aici 
și numele unor antrenori : Tl- 
beriu Moklo, Viorel Pop, Victor 
Buruiană, Grlgore Geantă, Elena 
Mocuța, Costel Curcă, Ladlslau 
Marcovicl. Gheorghe Giurgiu, 
Victor Pantllin, Helorlan Stoica, 
Gabriel Săndulescu, Leonte la- 
novschi, ludith Gohn, Nicolae 
GorJ, Constantin Dima. Dintre 
copii s-au remarcat Bogdan Peia 
(CSȘ Reșița), prin calitatea ridi
cată a cunoștințelor sale tehni-

„STRUNGUL" - 0 ASOCIAȚIE CU TOJ MAI APRECIATE REUȘITE
(Urmare din pag I)

sportive, dar, în prezent, avem 
nouă ramuri de sport, sase cu 
caracter republican (fotbal, 
handbal, judo, haltere, orienta
re și modelism) si trei de ni
vel local (șah, volei si detta- 
planorism). în plus, desfășu
răm o permanentă activitate 
sportivă de masă, activitate în 
care am reușit să angrenăm 
an număr tot mai mare de oa
meni, în jur de 60—70 ta sută 
dintre muncitorii noștri. Iată 
numai două exemple care, 
cred eu. spun suficient de 
mult în acest sens. Din cadrul 
„Complexului sport si sănăta
te'* am extras două _ probe, 
tracțiunea in brațe si "mișcări 
pentru întărirea mușchilor ab
dominali si ne preocupăm să 
le aplicăm în cadrul gimnasti
cii la locul de muncă. Aeor- 
dăni, de asemenea^ o mare a- 
tentie acțiunilor turistice, de 
la începutul anului si pînă în 
prezent desfășnrindu-se 12 Ia 
care au luat parte peste 1200 
dintre angajați! întreprinderii. 
Avem Ia activ si duminici cul- 
turat-suortîve (cu demonstrații 
de judo, haltere etc.) si atrac

0 FRUMOASA MANIFESTARE SPORTIVA A VRTORIEOR
(Urmare din pag 1)

meciul cu „Instalații"), și Ia 
volei. învingînd pe cei de la 
Construcții civile.

împreună cu neobosita conf. 
univ. Mioara Șerban. șeful ca
tedrei de educație fizică si 
sport, am asistat la dîrze în

HI PI S M G. POPESCU (cu Satim) A CÎȘTIGAT „PREMIUL PĂCII1
Imprimînd alergării un tempo 

susținut, Satim și-a dominat în 
finalul „Premiului Păcii" adver
sarii, care Insă au realizat cu 
toții performanțe de valoare, do
vedind astfel clasa trăpașilor 
noștri. Tot din formația G. Po
pescu în ultima reuniune a mal 
Cîștigat Rimeț. energic susținut 
In finalul probei de R. Costieă. 
Liderul clasamentelor, N. Nicolae. 
Șl-a completat lista victoriilor cu 
încă două ciștigînd eu Orac, de 
o manieră care a impresionat, șl 
cu Dinga, lntr-o cursă fără pro
bleme. Formația L Oanâ, cu R. 
Arsene în sulky, a reușit și ea 
două victorii : cu Turba. In real 

co-taetlce, dar și prin combativi
tate, Andrei Pavel (12 ani, CSȘ 2 
Constanța), Alexandru Băncllă 
(11 ani, Dinamo), Cornel Toader 
(10 ani, CSȘ Reșița), Paul Hart- 
weg (9 ani. Electrica Timișoara), 
Monica Năatase (13 ani, TCB), 
Irina Spirlea șl Ruxandra Mă- 
țăoanu (ambele Dinamo) șl Si
mona Petru (CSȘ Reșița), toate 
la 12 ani. Aura Zîrnoveanu (Dl
namo) și Antoanela Votna (CSȘ 
Reșița) la II ani, Mirela I vă li
cean u (Dlnamo) și Mihaela Vul- 
pe-Davls (SC Bacău) la 10 ani, 
Raluca Nină (9 ani. Progresul). 
Deși necalificat, Csaba Borsos 
(Mecanica Bistrița) a atras aten
ția antrenorilor de la Centrul 
republican de pregătire, care l-au 
și reținut în vederea perfecțio
nării Jocului.

Ca șl în alt* ani. unii antrenori 
n-au înțeles nici de această dată 
rolul și semnificația aeestel ac
țiuni de nivel republican, care, 
așa cum s-a precizat cu fiecare 
ocazie, este organizată eu un 
scop bine determinat : de a se
lecționa cel mat dotați eopll, cel 
mal buni dintre cel care Joacă 
tenis. Au înscris în concurs copil 
care abia descifraseră tainele a- 
cestel discipline: CSȘ Ploiești, 
Prahova Ploiești, Constructorul 
Hunedoara, IUC Borzeștl. Dacia 
Galați. Constructorul CluJ-Napo- 
ea, CSȘ Brășovia, CSȘ Slobozia, 
constructorul Brăila, Fortus Iași, 
CSȘ Curtea de Argeș, precum și 
cluburile bucureștene Dlnamo, 
Steaua. TCB șl CSȘ 2 !

Ca și anterioarele acțiuni de 
selecție, și eea de anul acesta 
poate contribui la depistarea șl. 
ulterior, formarea — Intr-un 
timp pe care l-am dori cit mal 
scurt — a unor Jucători com
plex, tpțl să reprezinte tenisul 
românesc în arena internațională, 
cu condiția ea acestor copii să li 
se acorde atenție permanentă.

Iată eîștigătorll, la categoria 9 
ani! Raluca Nină și Paul Hart- 
weg; 19 anii Mirela Tvănceanu 
șl Cornel Toader ; 11 ani : Aura 
Zîrnoveanu șl Alexandru Băncllă: 
12 ani : Irina Sprîlea și Andrei 
Pavel ; 13 ani : Monica Năstase 
și Bogdan Peia.

Doina STANESCU

tive campionate de casă (la 
fotbal, handbal, volei, cu 7—800 
de participant!), manifestări 
organizate cu ajutorul sindica
tului întreprinderii, al U.T.C.- 
uiui. și cu sprijinul nemijlocit 
al unui colectiv de oameni 
care iubesc cu adevărat mișca
rea. sportul..." Si președintele 
asociației sportive „Strungul" 
ne-a oferit numele cîtorva din
tre ei: C. Corlea. Gh. Băltea- 
nu. A. Bălăneanu, M. Grecu, 
Gh. Juchel. M. Stana. I. Sze- 
kel. R. Bătrîna. C. Popovici.

Cu scurgerea anilor însă, 
sportul a început să prindă 
arini tot mai puternice la 
„Strungul", să pătrundă tot 
mai decis si în perimetrul per
formantei. Fotbalul are o .pi
ramidă" solidă: o echipă In 
„B". două în „C“ (la Lipova 
și Chișineu-Criș), cinci de 
iuniori republicani, un centru 
olimpic. în total 100 de seni
ori, 400 de copii și juniori. 17 
antrenori. Cum si baza mate
rială e dintre cele mai bune 
(stadion modern, terenuri ga- 
zonate si. în perspectivă. 2 
cu zgură, microcantină etc.), 
pretențiile de la acest sport 
devin si ele , tot mai mari.

treceri la tenis de masă (câș
tigători: frații Emil si Sorin 
Bălăscanu) si la cele de tenis 
de cimp. unde a cîștigat Car
men Cazacliu, după finala a- 
Drig disputată cu... sora ei. 
Cristina. La șah, cei mai buni 
s-au dovedit reprezentanții Fa
cultății de Construcții.

progres, și cu Rug, beneficiarul 
accidentelor de parcurs. Reali- 
zlnd un progres de 1,2 sec. șl 
arătînd că nu șl-a epuizat re
zerva Jenl a reușit prima victo
rie din acest an, Osvald a con
firmat forma bună din ultima 
vreme, iar Recrut l-a învins la 
mare luptă pe Sadovan. condus 
puțin cam încrezut de A. Vasile.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I s Rimeț (Costieă) 1:29,5. 2. Am
fora. Cota : cîșt. 0. Cursa a II-a: 
Orac (N. Nicolae) 1:34,1, 2. Fa- 
nela. Cota : cîșt. 3, ev. 11. Cursa 
a HI-a : 1. Rug (R. Arsene) 
1:23.5. 2. Sorel, 3. Kaius. Cota : 
cîșt. 2. ev. 8, ord. triplă 921. 
Cursa a IV-a : 1. Jeoi (R. lo- 
nescu) J :29,1, 2. Sugiuc, 3. For

BUZ1AȘ, 5 (prin telefon). 
Fruntașa clasamentului. Poli
tehnica București, menține 
ritmul si in Jumătatea a doua 
a întrecerii pentru titlurile 
republicane Ia Șah pe echipe. 
In runda a 7-a. studenții poli
tehnicieni conduc cu 0—2 (2 
partide întrerupte) in meciul 
eu CJS.M. Electrometal Cluj- 
Napoca (3—1 la băieți, unde 
însă M. Ghindă a fost surprin
zător învins de D. Oltean ;
2—0 la fete ; 1—1 la Juniori- 
junioare). în celelalte întîl- 
niri: Calculatorul — Mecani
că fină 4,5 — 5,5 (3,5 — 2,5, 
după ce A. Urzică l-a învins 
pe C. lonescu. la prima masă ; 
0—2 ; 1—1). I.T.B. — Electro
motor Timișoara 7,5 — 2.5 
(5—1 Gheorghiu — Kertesz 
1—0 : 1—1 ; 14 — 0,5) scorul 
zilei ; Politehnica Iași — Pe-

ACTUALITATEA
Clasamentele ia zi In Divizia A 

la handbal se prezintă astfel : 
MASCULIN

1. Dinamo B. 10 15 1 0 435-S73 47
2. Steaua M 11 1 I 423-340 41
3. „Poli* TIm. 1« 12 1 3 403-376 41
4. H.C. Mtaeur 10 11 2 3 427-340 40
5. Știtața Be. 17 5 2 10 423-449 29
9. CoiMrtr. Ord. 17 3 1 11 374-411 28
7. Carpați M. 17 a 8 9 391-398 33
». Dinamo Bv. 17 7 • 19 348-371 31
9. Metanii B-ța 17 7 O 10 375-483 31

10. Constr. A. 17 S S 9 383-412 30
11. Urjlv. Cv. 17 0 1 10 383-424 30 
ii. Betonul Săv. 17 0 2 13 343-427 19 
TROFEUL „SPORTUL* PENTRU

EFICACITATE
1. Lucian Vasilachc (Constructo

rul Arad) 133 de goluri ț 2. Mă
ricel Voinea (H. C. Minaur) 1.32 ; 
3. Vasile Stingă (Steaua) 126 ; 4. 
Alexandru Fdlker ’(„Poli") 123 ; 
5. Minai Zaharia (Betonul) 122 ; 
0. Adrian Bondar (Știința) 109 ; 
7. Mircea Grabovschi (Dinamo 
Buc.) 97 ; a. Ladislau Kanornay 
(Constructorul Oradea) 96 ; 9.
Vasile Avram (Metalul) 92 ; 10. 
Gabriel Marin (Universitatea) 89; 
11—12. Benone Nlcolescu (Dinamo
• Astăzi, în Sala Horească din 

Capitală, va avea loc partida res
tantă din Divizia A (m) dintre 
Steaua șl Politehnica Timișoara. 
Jocul va Începe la ora 18.
• Joi. 8 mal a.e., tot In Sala 

Ftoreasca, de la ora 18, se va

Dar. In aceste rînduri. n-am 
vrea să ne referim în amă
nunt la rezultatele obținute de 
sportivii de la .Strungul" si 
la condițiile materiale existen
te. toate, de la an la an, mai 
bune. Vrem doar să subliniem 
un fapt care este în fond, con
diția sine qua 17>n a izbînzilor 
din orice activitate. Iată des
pre ce este vorba. în a doua 

t lunii aprilie, ssetia 
de haltere a „Strungului" a 
reușit prin cei mai mici spor
tivi ai ei să ajungă pînă la 
medaliile de campioni ai tării. 
La campionatele desfășurate 
Ia Bistrița. FI. Spetcu si Gh. 
Viragos au cîștigat titlurile 
iar CI. Manyt și Gh. Cădar au 
obținut si ei locuri fruntașe, 
în total, copiii de la „Strun
gul" s-au întors de Ia Bistrița 
cu 12 medalii! Un început de 
drum cu adevărat bun pentru 
o secție nouă, cu numai 32 
de copii si juniori legitimați. 
Aceste medalii sînt... izvorî te 
din multă, multă pasiune si 
multă, multă muncă. E numito
rul comun al oricărei realizări 
deosebite și despre asa ceva 
ne-a vorbit, printre alții, si 
antrenorul laureatilor de la

INGINERI CONSTRUCTORI
Am trăit, la Complexul cul- 

tural-sportiv Tei. o neasemuit 
de frumoasă zi de primăvară, 
in care viitorii constructori au 
cinstit, eu elan tineresc, glori
oasa aniversare a marelui con
structor al României socialiste. 
Partidul Comunist Român.

mosa. Cota : cîșt. 2,40, ev. 8, ord. 
triplă 295. Cursa a V-a t 1. Dinga 
(M. V. Mihai) 1:33,0, 2. Rișa. 
Cota : cîșt. 3, ev. 14. Cursa a 
Vi-a : l. Satim (G. Popescu) 
1:27,3, 2. Crișan. 3. Toporaș. Cota: 
cîșt. 7, ev. 14, ord. triplă 277 
triplu H-IV-VI 374. Cursa a VII-a: 
1. Osvald (Simion) 1:27.2. 2- Ra- 
rău. 3. Hamilton. Cota : cîșt. 7. 
ev. închis, triplu V-VI-VH în
chis. Cursa a Vin-a i l. Turba 
(R Arsene) 1:32,0. 2. Hendorf. 3. 
Onuca. Cota : cîșt. 2, ev. 30. ord. 
triplă 51. Cursa a IX-a : 1. Recrut 
(O. Dumitru) 1:31.2, 2. Sadovan. 
Cota s cîșt. 12. ev. 18. ord. 35.

A. MOSCU

1—0 ; 0,5 1,5 ; 
în- 

A.E.M.

trolul 3,5 — 4,5 (3—3_ Foișor 
Negulescu 
0—0) două partide fiind 
trerupte; Metalul
Timișoara 3,5 — 4,5 (2—3 Pessi 
— Șubă 0—1 ț .0,5 — 1,5 ; 1—0) 
și două întrerupte ; Universita
tea București — Voința Rin. 
Vîlcea 7—2 (4,5 -— 0,5 Geor
gescu — Radulescu 1—0 ; 
0,5 — 1,5 ; 2—0) și o între
ruptă.

Pe primul Ioc, Politehnica 
București, eu 21 p. urmată de
I.T.B.  18 și Ă.F.M. 15 p (un 
joc mai puțin). La masculin : 
Politehnica București 27,5 p 
(2), A.E.M. 27,5 p, I.T.B. 25 p. 
Feminin : A.E.M. 10,5 p. Poli
tehnica București si Electro
motor — 9,5 p. Juniori — Ju
nioare : I.T.B. 12. Metalul 9 p 
(1), A.E.M. 8 p (1).

P. ȘTEFANOV

LA HANDBAL
Bv.) și GUeorghe Dumitru (Uni
versitatea) 08.

FEMININ
1. Rulm. Bv. 18 14 1
2. Știința Bc. 10 13 2
3. Hidroteh. 18 8 4
4. Chimistul 17 0 5
5. Rapid Bvc. 18 a 3
6. TEROM Iași 17 6 4

3 381-318 47
1 456-343 44
« 362-338 33
4 407-380 30
7 374-384 37
7 413-387 33

7. Cenf. Buc. 18
0. C.SJ4. Sb. 18
9. Mureșul 18

10. Dorob. Pi. 18
11. Text, zalău 18
12. Relonul Siv. 18

7 2 9 384-403 34
7 1 10 371-304 33
34 9 404-408 32
5 0 10 320-378 31 
0 0 12 379-437 30
4 1 13 335-435 27

TROFEUL „SPORTUL* PENTRU 
EFICACITATE

1. Mariana Tircă (Știința) 158 
de goluri ; 2. Rodlca Grigoraș 
(Confecția) 152 ; 3. Larisa Cazacu 
(Hidrotehnica) 134 ; 4. Edit TSrdk 
(Chimistul) 130 ; 5. Esztera Laszlo 
(Mureșul) 117 ; 6. MarUena luliș- 
ca (Relonul) 115 ; 7. Rodlca Co- 
valluc (TEROM) 101 ; 8. Cristina 
Taehe (Rulmentul) 82 ; 9. Sevas- 
tlța Grigore (Rapid) 74 ; 10—11. 
Eugenia Marian (Textila) și 
Gheorghița Oprea (Rapid) 67 ; 12. 
Elena Nițoiu (Știința) 63.
desfășura Jocul restant dintre
Dinamo București și II. C. Minaur 
Baia Mare.

Ambele partide contează pen
tru etapa a ni-a a torului se
cund.

Bistrița. Nicolae Patru ț. Si 
încă ceva. în conducerea aso
ciației „Strungul" există acum 
oameni care iubesc cu adevă
rat sportul. Si nu numai că-1 
iubesc, dar și pun umărul ca 
activitatea aceasta să devină 
mai bună, cu rezultate cores
punzătoare condițiilor create 
în ultimii ani. loan Vlaicu, 
Rusalin Opruț. Teodor Gavaz- 
diuc. Teodor Todeca. Petrică 
Mihai. Liviu Mladin oferă mul
te ore din timpul liber pen
tru ca fotbalul să uree spre 
vîrful clasamentelor, ca hand
balul să aiungă în eșalonul 
secund, ca iudocanul L. Loghin 
(unul dintre cei 70 de sportivi 
legitimați) să transforme ar
gintul în aur la viitoarele cam
pionate naționale si alții să-l 
urmeze, ca halterofilii să re
pete pînă la seniorat. perfor
mantele lor de Ia Bistrița. Prin 
efortul acestor oameni, cu spri
jinul conducerii întreprinderii 
si al organelor locale arădene. 
„Strungul" a început, așadar, 
să bată tot mai insistent la 
porțile performantei, sâ devină 
una dintre cele mai puternice 
asociații sportive din orașul de' 
pe Mureș.

SPORTURILE DE IARNĂ
(Urmare din pag. 1)

Vasile — A. Grigore) șî 14 
(C. Nagy — FI. Olteanul, fiind 
devansate doar de echipaje din 
Austria. R.F. Germania si El
veția. adică din țări ai căror 
boberi beneficiază. în fiecare 
an. de coborîri numeroase pe 
oîrtii înghețate artificial si de 
boburi noi. construite în ate
liere specializate, de mult con
sacrate.

Meritorie a fost comportarea 
sănierilor la Concursul Priete
nia desfășurat în stațiunea ce
hoslovacă Smrzovka: Rodica 
Constantin a ocupat locul 4 
(cea mai bună performantă din 
istoria participării reprezentan
ților tării noastre la eoncursul 
respectiv), iar dubloul Cr. Su- 
du — L. Cepoi s-a clasat pe 
locul 5. îrt condițiile unei con
curente aprige, specifice aces
tei competiții.

în contrast, insă, boberii ro
mâni participant! la Campiona
tele Mondiale de seniori de la 
Konigssee au dezamăgit, ei si- 
tuî”du-se ne poziții total nesa
tisfăcătoare. cu mult sub ceea

Turneele finale ale Diviziei 
școlare și de juniori Xa bas
chet, găzduite (în condiții or
ganizatorice excelente, asi
gurate de C.J.E.F.S. Timiș si 
Comisia județeană) de sălile 
Olimpia și C.S.Ș. Timișoara, 
au fost ciștigate de echipele 
C.S.Ș. Steaua București la bă
ieți si C.S.Ș. Viitorul Univer
sitatea Cluj-Napoea la fete. 
Rezultate și clasamente : BĂ
IEȚI, grupa finală 1—4 : C.S.Ș. 
Steaua — C.S^. Politehnica 
Timișoara 93—84, C.S.Ș. 4 
ICED București — C.S.Ș. Me
canica Mediaș 96—67, C.S.Ș. 
Timișoara — C.S.Ș. Mediaș 
85—69. C.SJȘ. Steaua — C.S.Ș.
4 ICED 86—88. Clasament: 1. 
C.S.Ș. Steaua 5 p (lotul cam
pioanei : R. Reisenbăchler, A. 
Popescu, B. Răduiescu, M. 
Toma, M. Chiriae, D. Casapu, 
R. Nieolae, B. Arșinel. Șt. Cer- 
bu, A. Dulău î antrenori : C. 
Moldovan și N. Danețiu), 2. 
C.S.Ș. Politehnica Timișoara
5 p, 3. C.S.Ș. 4 ICED 5 p. 4.
C.S.Ș. Mecanica Medias 3 p. 
GRUPA 5—8 : C.S.Ș. Rovine 
Craiova .— C.S.Ș. Viitorul Uni
versitatea Cluj-Napoca 40—59, 
C.S.Ș. 1 Constanța — Dinamo 
București 69—48, C.S.Ș. 1 Con
stanța — C.S.Ș. Cluj-Napoca 
58—74, C.S.Ș. Craiova — Dina
mo 53—48. Clasament : 5.
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
6p, 6. C.S.Ș. 1 Constanța 5p,
7. C.S.Ș. Rovine Craiova 3 p,
8. Dinamo 3 p.

FETE. GRUPA FINALA 
1—it C.S.Ș. Viitorul Universi
tatea Cluj-Napoca — C.S.Ș. 
Chimistul Rm. Vîlcea 67—63. 
C.S.S. 2 Crișul Oradea — 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea 68—72. C.S.Ș.

Cluj-Napoca 
73—31. C.S.ț 
2 Oradea 41 
C.S.Ș. Vii 
CIuj-Napoc: 
pioanei : A 
rika Vigh, 
diko Mana 
res, Simor 
Pop, Delii 
Crișan, Ani 
Beta Pali, 
antrenor : 
Chimistul i 
C.S.Ș. 2 Ci 
C.S.Ș. Braț 
5—8 : C.S.J 
șoara — < 
82—79. C.S 
rești — C 
șani 63—29 
— C.S.Ș. 
C.S.Ș. Tina 
toșani 58— 
C.S.Ș. 2 V 
6. C.S.Ș. F 
5 p. 7. C.S 
8. C.S.Ș. 1

Premii s 
Gabriela 
soara) 135 
buchler (Sl 
citate : G 
Rm. Vîlce: 
Enyedi (C. 
joc de cen 
(C.S.Ș. Clv 
tînără ju< 
culeseu (C

Jocurile . 
de arbitrii 
prea, I. Ci 
Aldea (Plo 
cu (Tîrgov 
oea), V. 
Gal. C. . 
(Timișoara; 
Constant'

kRIMA TABĂRĂ PEKTRU ZBSR Cil PLÂM
în ultima decadă a lunii a- 

prilie. Federația Aeronautică 
Română împreună cu A. S. 
Terom au organizat Ia Iași 
prima tabără dîn acest an pen
tru pregătirea și calificarea 
instructorilor de zbor cu pla
noare ultrausoare.

Cursurile teoretice. însoțite 
de demonstrații practice de 
zbor, coordonate de instruc
torul Mironel Dimovici, au a- 
sjgurgt toate condițiile nece
sare calificării noilor in
structori ceruți de dezvoltarea 
acestei discipline tinere cu 
reale perspective de a deveni

cu adevăr, 
dintre ei 
sau III.

Demonsti 
șurată dui 
prezența 1 
a confirm 
tire a pai 
tractivitati 
zintă aces

Cu accai 
dentiat i 
Călin Mor 
viu Cheia 
ion Baras

O. P

Zborul la pantă (favorizat de curentii dini 
rită conformației terenului) este caractet 

spectaculos

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI
ce se aștepta: D. Degan — G. 
Tudor. Gh. Peptea. C. Petrariu 
pe locul 19. D. Degan — C. 
Petrariu locul 30 L. Pap — G. 
Tudor locul 31. Este adevărat 
că si ei au avut de suportat 
handicapurile de care am a- 
mintit. dar acestea le-au în
fruntat si componentii echipa- 
ielor de tineret care totuși, 
s-au menținut în prima Jumă
tate a clasamentului. La seni
ori însă, s-a adăugat defecțiu
nea inadmisibilă a starturilor 
slabe (pe primii 50 de metri 
echipajele noastre au obtinut 
timpi care le-au clasat între 
tocurile 15 si 25). fapt cu to
tul surprinzător dacă ținem sea
ma că. de-a lungul anilor bo
burile românești s-au menținut 
De Doz'tii onorabile datorită. în 
mare m ăsură. starturilor exce
lente. Este greu de înțeles (și 
mai ales de admis) cum s-a 
a’”ns la această situație.

Readucerea starturilor hohe
rilor noștri la cel mai înalt 
nivel (prin formarea unor echi
pase atletice competitive si 
ca urmare a unor pregătiri a- 
decva’e' studierea si Dunerea 
în practică a posibilităților de

construire 
să se ric 
consacra t< 
măr core 
de antrei 
Derea se: 
iată cîtev 
deplinire 
progresul 
noastră.

Un apo 
adus si d 
gii activi 
tia de k 
(căreia t 
doar une 
f 1 ace: 
tînd fi i 
tate de 
F.R.B.S. 
varea pre 
în toamn 
scop diri 
județul 1 
si de la 
sprijin te 
re a pîri 
de către 
tuatii ca 
cut. cîn6 
cînd Dist 
De traseu 
gajati în 
boberii e 

-Apoi, o dt 
rilor. a i



| PREGĂTIRI INTENSE IA F.C. BARCELONA

I Semne de întrebare privind 
juca Archibald? Alonso sau

I
I
I
I
I
I
I
I

SEVILLA, 5 (prin telefon). Fi
nalista catalana a sosit la Se
villa la două ore după venirea 
echipei noastre campioane. „Os- 
tile" s-sti adunat pe aeroportul 
din Scviila, numărul fotorepor
terilor a fost mult mal mare 
decît cei al comentatorilor care 
1st pregătesc condeiele In cursul 
serii de luni. cfupă antrenamen
tul seninei noastre. Aici, la Se
villa. un oraș dominat pînă teri 
de afișe'e eorrldelor, începe he
gemonia fotbalului. Barcelona, 
„muștruluită" de presa spaniolă 
după «xin-tr.» perform an (a din fi
nală Cudci Spaniei, a trecut la 
un program de o duritate en
glezească. antrenorul Terry Ve
nables fiind evident supărat pe 
echipa sa din acest punct de 
vedere. Asa cum spuneau colegii 
spanioli, misiunea Stelei va fi 
ceva mai grea, deoarece un e- 
veniual succes In Cupa Spaniei 
ar fi prelungit starea de eufo
rie cu efeetete inevitabile pentru 
finală. Așa. însă. spaniolii sînt 
conectat! la „cravașa* lui Vena
bles. eare lși continuă seria de 
două antrenamente pe «1. 
prea obișnuite ia o echipă 
..stele" ea aceea a Barcelonei.

Veștile din tabăra echipei

nu 
de

ca-

I STEAUA
(Urmare din pag. 1)I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

«ecărel vorbe: „Barcelona este 
un adversar eu firma, știm ci 
va face totul să se revanșeze 
pentru eșecurile din campionat și 
cupă. Dar. dacă noi vom avea 
aceiași tonus ca in ultimele par
tide, cred că totul se va termina 
cu tine". Ballnt, Jucătorul de
semnat să preia sarctate lui 
Stoica, care nu va juca pentru 
cele două cartonașe galbene, a 
intrat ta febra partidei : „11 am 
de mareat pe Schuster care, cui- mea, a tost cîndva simpatia mea. 
Consider că știu bine cum joacă 
Ia ora actuală. Este un jucător 
periculos prin pasele lui, dar 
vulnerabil prin aceea că nu face 
marcaj, ceea ce mi-ar putea per
mite să plee In sprinturi care să 
ajute ofensiva". Majaru, al pa
trulea mijlocaș, vorbește insă des
pre golul cu Sportul Studențesc : 
„Dacă aș prinde unul și la 
Sevilla aș fi un om fericit! Nu 
voi juca insă ca să Înscriu eu, ci 
ca succesul să fie al echipei". 
Lăcătuș este foarte categoric : „Am 
promis eă voi înscrie un gol ta 
finală și trebuie să mă țin de 
cuvint. Dacă nu voi înscrie eu, 
probabil că va înscrie altcineva, 
pentru că pronosticul meu este 
1—0 pentru Steaua". Plțurcă lși 
știe foarte bine adversarul direct : 
„Aleargă foarte mult fundașii cen
trali ai Barcelonei și lansează 
atacuri cu pase lungi. Voi încerca 
să-i surprind în careu, cu mingi pe 
jos. Va fi foarte greu acest meci, 
dar este marea noastră șansă".

Aceștia stat cei fl titulari cu 
care Emerich Jenei speră să în
ceapă partida de miercuri. Antre
norul Stelei este convins că-1 
așteaptă o disputa la cea mal 
Înaltă tensiune. Dar, repetă, șan
sele sînt Ia ora actuală egale : 
„Barcelona are un stil britanic, 
imprimat de antrenorul Venables. 
Cu pase lungi, cu angajări în a- 
dîncime. Dar prezentlnd și carac
teristici ale fotbalului tatin in care 
Carrasco, Vietor șl Alonso pot 
produce multe faze de rafina
ment tehnic. I-am studiat In mc- 

i ciurile cu Beal Zaragoza, In Cupa 
Spaniei, cu Real Madrid, In cam
pionat, cu Juventus și Goteborg și 
știu eă trebuie să ne Înarmăm bine 
In apărare șl, mai ales, să jucăm 
pe atac, pentru eă Intre Steaua și 
Barcelona nu se dispută decit un 
singur joc. Important este să ne 
impunem jocul și să facem totul 
pentru Îndeplinirea obiectivului 
propus*. O idee completată de 
președintele clubului Steaua, col. 
Nicolae Gavriiă : „Întreaga de
legație a pornit spre Sevilla hotă- 
rită să îndreptățească dragostea și 
atașamentul sutelor de mit de su
porteri pentru a reuși un mare 
rezultat în această finală. Nu sîn- 
tem dectamativi, dar după miile de 
ore de muncă sper să avem un 
sprint eare să reprezinte pentru 
sportul românesc o mare victorie. 
Toți sîntem responsabili și tre
buie să facem totul spre a ne În
toarce de la Sevilla eu capul sus". 
Si, tot discutând despre meciul de 
miercuri, avionul a ajuns pe aero
portul din Sevilla, acolo unde, 
înainte de aterizare, una dintre 
stewardese avea să spună la mi
crofon : „Sperăm ea la întoarcere 
avionul să fie mai greu, ca Cupa 
Campionilor Europeni ta el*. E 
gîndul tuturor, ai cetor de aici șl 
al celor de acasă.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIS TICURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 30 APRILIE 1986
Categoria 1: 1 variantă .25% a 

50.000 Iei; categoria Ir Ș,75 va
riante a 17.976 lei; categoria J: 
21.25 variante a 3.172 Iei; cate
goria 4: 91 a 741 lei; categoria 
5: 268 a 253 lei; categoria 6: 
8.597.50 a 40 lei; categoria 7: 320 
a 200 Ici; categoria 8: 4.961,25 a 
40 lei.

Report categoria 17 17.411 lei.Cîstigu’ de 50.000 Iei a revenit 
participantului: BALTAȚEANU
EHEORGHE din București.
• Nu uitați nici de tragerea o- 
bișnultă Pro noexp res de miine, 
miercuri, 7 mal, pentru care nu
mai astăzi mai puteți procura 
bilete.

formația de începere : *a 
Carrasco în linia de atac
talane sînt incerte si contra
dictorii. Archibald a sosit din O- 
landa si, cu toate că nu e per
fect refăcut, se pare că va juca 
virf de atac alături de Carras
co sau Alonso, presa spaniolă 
oreferîndu-I pe primul și pen
tru faptul că, in baza legii se
riei, Alonso s-ar fi epuizat prin 
cele trei goluri ta aspra semi
finală eu GOteborg. Semne de în
trebare sînt și pentru linia de mijloc, unde se dă ca sigură 
doar prezenta Iul Victor si 
Schuster, tn cazul acestuia din 
urmă, se menționează faptul că 
internaționalul vest-german con
tinuă să fie o mare necunoscută, 
ritmul Iul prea puțin spaniol 
avînd nevoie de o zi de excep
ție pentru a se Integra în cel 
catalan. Pentru celelalte două 
locuri ale liniei de mijloc se 
vorbește despre Esteban șt, mal 
ales, despre Pedrazza, acesta din 
urmă In rolul conducătorului de 
ioc capabil să suplinească fan
teziile, uneori excesive, ale lui 
Schuster. Linia de fund nu pare 
să ridice semne de întrebare. Se 
contează pe prezenta Iul Gerar
do. Miguelli. Alesaneo el Julio Alberto. In poartă — Urrudcoechea. 
Să mai amintim că presa spa
niolă retine absenta forțată a 
lui Caldere (două cartonase gal
bene) despre eare se spune că 
este o piesă de bază a echipei, 
comparabilă cu absenta Iui Stol
en. așa cum afirmă gazetarii 
spanioli prezentl Ia Bueureștl Ia 
returul cu Anderlecht.

Lunl-seora, după antrenament, 
afluența comentatorilor a crescut 
mult, depășind cifra șl asa mare 
a celor prezenti tn holul hotelu
lui Mâcarena la sosirea echipei 
române. In așteptarea altor vești, 
să ne oprim aici, subliniind fap
tul eă Steaua manifestă o mare 
încredere. Și, etnd spunem asia, 
ne gindirn la optimismul celor 
tineri, stimulați 
sansă eare 11 
faptul eă joacă 
la 22 de ani.

CELE 30 DE CISTIGATOARE ALE C.C.E.
Ed. I, 1955—56. Paris (13.VI.

1956) : REAL MADRID — 
REIMS 4—3 (2—2). 40 000 spec
tatori. Arbitru : Ellis (An
glia). Au marcat : Di ștefano 
(14’), Rial (30’ și 7#’), Mar
quitos (67’) — Real ; Leblond 
(6’). Templin (10’), Hidalgo (62’)
— Reims. REAL (antrenor : 
Villalonga) : Alonso — Atlen- 
za, Marquitos, Lesmes — Mu
noz, Zarraga — Joseita, Mar- 
chal, Di Ștefano, Rial, Gento.

Ed. II, 1956—57. Madrid (30.V.
1957) : REAL MADRID — FIO
RENTINA 2—0 (0—0). 125 000
spect. Arbitru : L. Horn (O- 
landa). Au marcat 7 Dl Ște
fano (70’ — pen.), Gento (76’). REAL (antrenor : Viltalonga): 
Alonso — Torres, Marquitos, 
Lesmes — Munoz, Zarraga — 
Kopa, Mateos, DI Stefano, 
Rial, Gento.

Ed. in, 1957—58. Bruxelles 
(28.V.1958) : REAL MADRID —
A. C. MILAN 3—2 (0-0, 2—2). 
67 ooo spect. Arbitru : Alsteen 
(Belgia). Au marcat: Di Ste
fano (74’), Rial (79’), Gento 
(107’) — R ; Schiaffino («0’), 
Grillo (78’) — M. REAL (an
tr. L. Carnlglia) : Alonso — 
Atlenza, Santamaria, Lesmes
— santlsteban, Zarraga — 
Kopa, Joseito, DI Stefano, 
Rial, Gento.Ed. IV, 1958—59. Stuttgart 
(3.VI.1959) I REAL MADRID
— REIMS 2—0 R—0). 80 000 
spect. Arbitru: Dutch (RJ.G.). 
Au marcat: Mateos a*), DI 
Stefano (47’). REAL. (antr. L. 
Carnlglia) : Dominguez — 
Marquitos, Santamaria, Zar
raga — Santisteban, Ruiz — 
Kopa, Mateos, Di Stefano, 
Rial, Gento.

Ed. ▼, 1959—60. Glasgow
(18.V.1960) : REAL MADRID — 
EINTRACHT FRANKFURT PE 
MAIN 7—3 (3—1). 195 000 spect. 
Arbitru : Mowatt (Scoția). Au 
marcat : IM Stefano (27’, 30’, 
75’), Puskas (46, 56’. Sir, 71’)
— R. ; Kress fl O’), stein (72’, 
74’) — E. REAL (antr. Mu
noz) 1 Dominguez — Marqui
tos, Santamaria, Pachta — 
Zarraga. Vidal — Canario, Del 
Sol, Di Stefano, Puskas, 
Gento.

Ed. VI, 1960—41. Berna 
(31.V.1961) t BENFICA LISA
BONA — F.C. BARCELONA
3—2 (2—1). 50 000 spect. Arbi
tru : Dlenst (Elveția). Au 
marcat : Aguas (90*), Ramal- 
lets (»’ — autogol), Coluna 
(55’) — Benfica ; Kocsis (20’), 
Czibor (75’) — Barcelona.
BENFICA (antr. B. Gutt- 
mann) : Costa Pereira — 
Joao. Germano, Angelo — 
Neto, Cruz — Augusto, San
tana, Aguas. Coluna, Cavern,

Ed.VII, 1961—62. Amsterdam 
(2.V.1962) 7 BENFICA LISA
BONA — REAL MADRID 5—3 
(3—2). 68 000 spect. Arbitru : 
L. Hom (Olanda). Au marcat: 
Aguas (25’), Cavern (34’), Co
luna (51’) Eusebio («5’, 63’) —
B. ; Puskas U7*. 23’. 38’) — 
R. BENFICA (antr. B. Gut- 
tmann) : Costa Pereira — 
Joao, Germano, Angelo — Ca
vern, Cruz — Augusto, Euse
bio, Aguas, Coluna, Simoes.

Ed. VIII, 1962—63. Londra 
(22.V.1963) S A. C. MILAN — 
BENFICA 2—1 (0—1). 51 000
spect. Arbitru 7 Holland (An-

loan CHIRILA

de formidabila 
se acordă prin 

O finală C.C.E.

UN SEMNAL SONOR AL INIMII
PENTRU ECHIPA CAMPIOANA

Paul SLAVESCU

prețuiau marea
a campioanei 
finalistă & ac-

Mai era o jumătate de oră 
pină Ia începerea partidei, 
tribunele stadionului din 
Zăvoiul viloean erau arhi
pline, cei care nu găsiseră 
loc în incintă ajunseseră 
chiar si pe schela metalică 
a tabelei de scor. La tribu
na a Il-a — prin tradiție, 
la orice stadion de fotbal 
fief-ul suporterilor locali 
— se afla un grup masiv si 
bine organizat, de susțină
tori al Chimiei, care-si 
încuraja echipa favorită 
încă dinaintea apariției 
in teren, galeria fluturînd 
zeci de steaguri cu eulorile 
clubului vîlcean. Dar iată 
că pe terenul de joc a in
trat echipa campioană a 
țării, Steaua, adversara 
Chimiei In meciul de cam
pionat. Cu Ducadam si 
Stoica — căpitanul forma
lei militare — In frunte, 
elevii antrenorilor Jenei si 
Iordănescu s-au aliniat la 
centrul terenului si au sa
lutat miile de spectatori, 
care au răspuns cu multă 
căldură si simpatie. Și în 
acest timp, pe fondul sonor 
al aplauzelor unui Întreg 
stadion care, dincolo de

glia). Au mareat : Ai Vafin i 
(58’, 70’) — M. I Eusebio (19’)
— B. A. C. MILAN (antr. 
Rocco) : Ghezzl — David, 
Maldinl, Trebbi — Benitez, 
Trapatoni — Pivatelll, Sanl, 
Altaflni, Rivera. Mora.

Ed. IX, 1963—64. Viena (27.V.
1964) ! INTERNAZIONALE MI
LANO — REAL MADRID 3—1 
(1—0). 72 000 spect. Arbitru :
Stoll (Austria). Au mareat : 
Mazzola (43’, 76’), Milanl (61’)
— M. ; Felo (70’) — R. IN- 
TERNAZIONALE (antr. Her
rera) : S-arti — Burgnich, 
Guarnerl. Faechettl — Tagnin, 
Picchl — Jair, Mazzola, Mi
lan!, Suarez, Corso.

Ed. X, 1964—65. Milano (27.V.
1965) : INTERNAZIONALE —
BENFICA 1—0 (1—0). 85 000
spect. Arbitru : Dienst (Elve
ția). A mareat : Jair (42’). 
INTERNAZIONALE (antr.
Herrera) : Sard — Burgnich, 
Guameri, Faechettl — Bedin, 
Picchl — Jair, Mazzola, Petro, 
Suarez, Corso.

Ed. XI, 1965—46. Bruxelles 
ai.V.1966) : REAL MADRID
— PARTIZAN BELGRAD 2—1
(0—0). 60 000 spect. Arbitra: 
Kreiden (R.F.G.). Au mareat : 
Amancio (70’), Serena (75’) — 
R. ; Vasovici (55’) — P. REAL 
(antr. Munoz) : Araqulstakn
— Pachln, De Felipe, Zoco, 
Sanchls — Pirri, Velasquez — 
Serena, Amancio, Grosso, 
Gento.

Ed. XH, 1966—67. Lisabona 
(25.V.1967) S CELTIC GLAS
GOW — INTERNAZIONALE 
MILANO 2—1 W—1). 54 000
spect. Arbitru : Tschenscher 
(R.F.G.). Au marcat : Gemmel 
(63’), Ch al mem (85’) — C. j 
Mazzola (S’ — penalty) — I. 
CELTIC (antr. Jock Stein) 1 
Simpson — Craig, McNeill, 
Gemmel — Murdoch, Clark — 
Johstone, Wallace, Chalmers, 
Auld, Lennox.

Ed. XIII, 1967—68. Londra 
(29.V.1968) : MANCHESTER
UNITED — BENFICA LISA
BONA 4—1 (1—1, 9—0). 100 000 
spect. Arbitru : C. Lo Bello 
(Italia). Au ntarcat 7 B. Chart
ton (53’, 99*), Best (93’), Kidd 

— M. U. ; Graca (75’) — 
MANCHESTER UNITED 

(antr. M. Busby) 1 Stepney — 
Brennan, Stiles, Foulkes, 
Dunne — Crerand, B. Chari
ton, Sadler — Kidd, Aston, 
Best.

Ed. XIV, 1968—69. Madrid 
(28.V.1969) s A. C. MILAN — 
AJAX AMSTERDAM 4—1 
(2—0). 32 OOO spect. Arbitru : 
O. de MendibH (Spania). Au 
mareat: Pratl (7*. 40’, 75*), 
Sormanl (67’) — M. ; Vasovici 
(60’ — pen.) — A. A. C. MI
LAN (antr. Rocco) t Cudicinl
— Anqulllettl, Rosato, Mala- 
trasi Trapattoni — Lodetti, 
Rivera, Schnelllnger — Ham- 
rin, Sormanl, Pratl.

Ed. XV, 1969—70. Milano 
(6.V.1970) : FEYENOORD ROT- 

. TERDAM — CELTIC 
GOW 2—1 (1—1, 1—1)
spect. Arbitru : C. Lo Bello 
(Italia). Au mareat : 
(31*), Kindwall dll’) — F. ; 
Gemmel (29’) — C. FEYENO
ORD (antr. E. Happel) : P. 
Graafland — Romeijn, Lase- 
roms. Israel, van Duivenbode
— HasU. Janssen — Wery, 

GLAS- 
, MOOT

Israel

simpatiile pentru un club 
sau altul, se adresa de a- 
ceastă dată echipei cam
pioane naționale, reprezen
tanta fotbalului românesc 
intr-o mare finală conti
nentală, grupul de suporteri 
ai Chimiei de la tribuna a 
Il-a, inclinînd steagurile 
pasiunii lor, a dat Ia Iveală

Erau 
ma-

scria : „Vileea urează 
ees Stelei la Sevilla", 
cuvinte tzvorite din 
rele suflet al adevăratului 
iubitor de fotbal, cel care 
susține, cu sp vitate si 
înțelegere, pe mai buni 
și, mai ales, pe cei chemați 
să reprezinte cu cinste 
sportul românesc în lume. 
Ele se adăugau cuvintelor 
rostite de Ia microfonul 
stației de amplificare a sta
dionului, care, de aseme
nea, prețuiau marea per
formanță 
României, 
tualei ediții a Cupei Cam- 

' pionilor Europeni, si prefă-

1970—71. Londra 
AJAX MISTER- 
PANATHINAIKOS

Kindvall, van Hanegem, Mou- 
Mjn.

Ed. XVI, 
(2.VI.1971) : 
DAM — 
ATENA 2—0 (1—0). 84 000 spect. 
Arbitru : ----------
marcat :
Bis (87’ 
(antr. R. 
Suurbler, 
(46’ Blankenburg), Vasovici — 
G. Muhren, Neeskens, van 
Dijk — Swart (min. 46 Haan), 
Cruyff. Kelzer.

Ed. XVII, 1971—72. 
dam (31.V.1972) 
STERDAM — 
NALB MILANO 2—0 
62 000 spect. Arbitru : 
(Franța). A marcat : 
(47’. 78’). AJAX (antr. Șt. Co- 
vaci) : Stuy — Suurbler, Huls- 
hoff, Blankenburg. Krol — 
Haan, Neeskens, G. Muhren — 
Swart, Cruyff, Keizer.

Ed. XVIII, 1972—73. Belgrad 
(30.V.1973) : AJAX AMSTER
DAM — JUVENTUS TORINO 
1—0 (1—0). 90 000 spect. Arbi- 
bltru : Gugulovlcl (Iugosla
via). A marcat : Rep (4’). 
AJAX (antr. șt. Covaci) : Stuy 
— Suurbler, Hulshoff, Blan
kenburg, Krol — " 
G. Muhren, Haan 
Oruyff, Keizer.

Ed. XIX, 1973—74. 
OS și 17.V.1974) : 
MUNCHEN — 
MADRID , , . T
4—0 (1—0). 40 000 spect. Arbi
tru î Delcourt (Belgia) — la 
rejuoarc. Au marcat : Luts 
(113’; A. ; Schwarzenbeck 
(119’1 — B„ ta primul joc; 
lioness (28*. «l’>, G. Milller 
(57’, 70’) B„ în al doilea, BA
YERN (antr. U. Lattek): Maier 

Schwarzenbeck, 
Breitner — 

— Tors- 
Keppel- 
(arbitrat 
Belgia);

schimbat

Taylor (Anglia). Au 
van Dijk (S’), Kap- 
— autogol). AJAX 

Michels) : Stuy — 
Hulshotf, Rijnders

Rotter- 
; AJAX AM- 
INTERNAZIO- 

(0-0). 
Helies 
Cruyff

Neeskenș, 
— Rep.

, Bruxelles 
BAYERN 

ATLETICO 
1—1 (0—0, 0—0) și

— Hansen,
Beckenbauer, ____
Roth, Zobel, Honess 
tensson, G. Milller, 
mann. în primul joc 
de V. Loraux — 
Torstensson a tost 
cu Dtlrnberger (76’).

Ed. XX, 1974—75. Paris 
(28.V.1975) : BAYERN MUN- 
CHEN — LEEDS UNITED 
2—0 (0—0). 49 000 spect. Arbi
tru : Kltabdjian (Franța). Au 
marcat: Roth (71’), ~~~~
ier (SI’). BAYERN 
Cramer) : Maier — 
ger, Schwarzenbeck, 
bauer, Anderson (4’ 
Zobel, Kapellmann, ____
Hdness (37’ Wunder), G. Mill- 
ler, Torstensson.

Ed. XXI, 1975—76. 
a2.V.1976) : BAYE 
CHEN — ST. ETIENNE 1—0 
(3-0). 64 000 spect. Arbitru 7 
Palotal (Ungaria). A mareat 7 
Roth (57’). BAYERN (antr. 
D. Cramer) r Maier — Han
sen,'Schwarzenbeck, Becken
bauer, Horsmann — Dtimber- 
ger, Roth, Kapellmann — H8- 
ness. G, Milller. Rummenlgge.

Ed. XXII, 1976—77. Roma 
(25.V.1977) : F. C. LIVERPOOL
— BORUSSIA MONCHEN- 
GLADBACH 3—1 (1—0). 52 000 
spect. Arbitru : Wurtz (Fran
ța). Au marcat : MacDermott 
(29’), Smith (67’>, Neal (OF — 
pen.) — L. 5 Simonsen (50’)
— M. F. C. LIVERPOOL (an
tr. Paisley ): Clemence —• 
Neal, Smith, Hughes, Jones
— Kennedy, Case, MacDer-

a. MUi- 
(antr. D. 
Dilmber- 
Becken- 

Weiss) — 
Both — 

țau atitudinile» de spor
tivitate cu care, atît jucă
torii Chimiei (nici un car
tonaș n-a fost necesar In 
meciul arbitrat de Inter
naționalul I. . Igna). cit 
și spectatorii i-au primit 
pe Jucătorii bucureștenî, 
net superiori de-a lungul 
celor 90 minute de Joc.

Autocarul clubului Stea
ua se îndrepta, la ora a- 
murgului, după meci, spre 
București. La un moment 
dat, șoseaua se însoțea cu 
linia ferată, pe care mane
vra o locomotivă. Mecani
cul, aflat Ia geamul mașinii 
eu aburi, a văzut autocarul 
ce-1 purta pe Jucătorii mi
litari și antrenorii lor după 
ultima evoluție din cam
pionat înaintea finalei de 
mîine seară, de la Sevilla. 
Si atunci, intr-un spontan 
gest de prețuire, a salutat 
prin sirena locomotivei. 
Un semnal sonor al inimii, 
eare — am simțit — a în
călzit și mișcat profund Ini
mile jucătorilor și antre
norilor echipei noastre cam 
pioane.

Keegan,mott, Callaghan 
Heighway.

Ed. XXIII, 1977—78. Londra 
(10.V.1978) : F. C. LIVERPOOL
— F. C. BRUGES 1—0 (0—0)» 
92 009 spect. Arbitru : Corvee 
(Olanda). A marcat : Dalglish 
(64’). F. C. LIVERPOOL (antr. 
Paisley) : Clemence — Neal, 
Hansen. Thompson, Hughes — 
Case (63’ Heigh way), MacDer- 
mott, Souness, A. Kennedy — 
Fairolough, Dalglish.

Ed. XXIV, 1978—79. Miirichen 
(30.V.1979) : NOTTINGHAM

FOREST — MALMO F.F. 1—0 
(1—0). 70 000 spect. Arbitru : 
Llnemayr (Austria). A mar
cat : Tr. Francis (45’). NOT
TINGHAM (antr. B. Clough): 
Shilton — Anderson, Burns, 
Lloyd, Clark — Tr. Francis, 
McGovern. Bowyer -» Bi riles, 
Woodcock, Robertson.

Ed. XXV, 1979—80. Madrid 
(28.V.1980) : NOTTINGHAM
FOREST — HAMBURGER S. 
V. 1—0 (1—0). 50 000 spect. Ar
bitru : Garrido (Portugalia).. 
A marcat : Robertson (21’y. 
NOTTINGHAM (antr. B.
Cloug) : Shilton — Andersson, 
Burns, Lioyd, Gray (84*
Gunn) — Bowyer, McGovern, 
Mills (68’ O.Hare) — O’Neill 
Birtles, Robertson.

Ed. XXVI, 1980—81. Paris 
(27.V.1981) î F. C. LIVERPOOL
— REAL MADRID 1—0 (0—0). 
49 000 spect. Arbitru : Palotal 
(Ungaria). A marcat : A. Ken
nedy (81’). F. C. LIVERPOOL 
(antr. Paisley) : Clemence — 
Neal, Thompson, Hansen, A. 
Kennedy — Lee, R. Kennedy, 
MacDermott. Souness — Dal
glish (87’ Case). Johnson.

Ed. XXVII, 1981—82. Rotter
dam (26.V.1982) : ASTON VIL
LA BIRMINGHAM — BA
YERN MUN CHEN 1—0 (0-0). 
55 000 spect. Arbitru : Konrath 
(Franța). A marcat: Withe 
(67’). ASTON VILLA (antr. 
Barton) : Rimmer (9’ Spink)
— Swain, Evans, McNaught, 
Williams — Brerr-ner, Morti
mer. Cowans, Shaw — Withe, 
Morley.

Ed. XXVIII, 1982—83. Atena 
(25. V.1983) : HAMBURGER S. 
V. — JUVENTUS TORINO 
1—0 a—0). 73 000 spect. Arbi
tru : N. Ralnea (România). A 
marcat ; Magath (O’). HAM
BURGER (antr. E. Happel) 1 
Stein — Waltz. Jakobs, Hie
ronymus, Wehmeyer — Roltf, 
Mielewskl, Groh, Magath — 
Bastrup (56’ von Hessen), 
Hrubesch.

Ed. XXIX, 1983—84. Roma 
(30.V.1984) 7 F. C. LIVERPOOL
— A. S. ROMA 1—1 a—1» 
1—1), 4—2 la penaltyuri. 70 000 
spect. Arbitru : Fredriksson 
(Suedia). Au marcat : Neal 
(14”, — L. ; Pruzzo (43’) — R. 
F. C. LIVERPOOL (antr. J. 
Fagan) s Grobbelaar — Neal, 
Lawrenson, Hansen, A. Ken
nedy — Lee. Whelan, Johns
ton (74* Nicol), Souness — 
Rush, Dalglish (94* Robinson).

Ed. XXX, 1984—85. Bruxel
les (29.V.1985) 7 JUVENTUS' 
TORINO — F. C. LIVERPOOL 
1—0 (1—0). 58 800 snect. Arbi
tru * A. Balina (Elveția). A 
marcat : Platini (57* — pe
nalty) JUVENTUS (antr. 
Trapattoni) : Tacconl — Fa
vero, Brio, Sclrea, Cabrtal — 
BonW, Tardelll, Platini — 
Briasehl (85’ Prandrill), Rossi 
(89* Viimoia), Boniek.

Ed. XXXI, 1985—86. Sevin» 
(7. V.1986) • STEAUA BUCU
REȘTI — v.C. BARCELONA 7



SPORTIVI ROMÂNI ÎN IlilROTI mflINAIIONALE
• • șahistele romane s-au 'cla
sat pe primele douâ locuri ale 
turneului ..open** feminin de la 
Dortmund. Margareta Mureșan a 
obținut 8,5 p (din 11 posibile), iar 
Elisabeta Polihroniade 7 p. Pe lo
cul trei s-a clasat Maria Grosch 
(Ungaria) 6,5 p. In ,.open“-ul 
masculin. Mihai Ghindă s-a cla
sat pe locul 4, cu 8 p, primii 
fiind, L. Gutman (Israel). S. Ma- 
rangunici (Iugoslavia) și R. Lau 
(R.F.G.), clasați la egalitate, cu 
cite 8,5 p. In grupa marilor maeș
tri, pe primele locuri : Z. Ribll 
8 p, A. Mlles. V. Hort șl J. Fe- 
dorowlcz — 7 p.
• în penultima zi a turneului 

internațional feminin de baschet 
de la Wroclaw (Polonia), selec
ționata României a Învins cu sco

rul de 76—53 (43—27) formația
Greciei. Intr-un alt meci, repre
zentativa R.PJJ. Coreene a În
trecut CU 91—76 (46—42) echipa 
Slask Wroclaw.
• IjS Szczecin, in cadrul 

concursului internațional de ca
notaj, tinerii sportivi romani au 
eiștigat trei probe : 4 plus 1, du
blu rame și dublu vîsle.• In campionatul european de
fotbal pentru juniori U (cădeți), 
ce se desfășoară la Atena, echipa 
României a întrecut cu scorul de 
1—0 (0—0) selecționata Olandei.
Unicul gol al partidei a fost 
marcat de Lucian Moldovan, in 
minutul 71. Alte rezultate: URSS 
— Franța 4—1; RD Germană — 
Cehoslovacia 2—0; Spania — Sue
dia 3—0; Scoția — Grecia 1—0.

ROMÂNIA - R. 0. GERMANA 4-0 LA POPICE
In ultimul meci de verificare, 

la vederea apropiatelor C.M. (8— 
23 mal, la MUnchen), reprezenta
tivele de popice ale țării noastre 
au Întâlnit In deplasare echipele 
similare ale R. D. Germane, de 
care au dispus cu scorul de 4—0: 
2473—2461, 2393—2357 la feminin ; 
5331—5310, 5181—5125 la masculin. 
Arena, cu patru piste, din loca
litatea Neuergsdorf, deosebit de 
grea, l-a supus pe sportivii noș
tri! la un serios efort, ta urma 
căruia antrenorii C. Neguțolu șl

I. Băiaș vor face ultimele re’u- 
șuri. Au evoluat următoarele for
mații : Elena Andreescu — 456 
(record al sălii) — 402, Maria 
Zsizsik — 421, 409. Margareta Că- 
tineanu — 397 (Viorica Botezata 
385), Doina Tftgean — 407,306, 
Maria Todea - 393 (M. Cătineanu 
— 391), Ibolya Mathe — 39!). 410. 
L Hosu — 868 (A. Sekely — 850), 
V. Donos — 923 (record al sălii). 
882. Gh. Silvestru — 911.85.1, M. 
Andrei — 854. 851, St. Boar iu — 
890, 860 și I. Tismănar — 382, 879.

BANII NU AU MIROS?

REPREZENTATIVELE DE VOLEI (TINERET) 
CALIFICATE ÎN FAZA FINALĂ A. C.E.

Reprezentativele de volei (tine
ret) ale țării noastre, care au 
participat, In Spania — la San 
Sebastian (fetele) și Alcorcon 
(băieții) — la turneele de califi
care pentru faza finală a C.E. au 
dominat clar aceste întreceri pre
liminare, cîștigînd toate partidele 
susținute. în ultima zi a compe

tițiilor, echipa de băieți a învins 
cu 3—0 pe cea a Israelului, clasîn- 
du-se pe primul loc cu 10 punc
te. La rindul el, formația de fete 
a obținut 4 victorii și a ocupat, 
de asemenea, locul I. Astfel, e- 
chipele României s-au calificat 
pentru faza finală a C.E., pro
gramată, in august, în Bulgaria.

HNALE ÎN COMPEflȚIIlE EUROPENE DE HANDBAL
i Este perioada finalelor cupelor 
europene la handbal.

CUPA CUPELOR (femei). La 
Belgrad. în returul finalei, Rad- 
nicki Belgrad a Întrecut cu 
scorul de 27—23 formația vest- 
germană VfL Engelskirchen. 
Deoarece meciul tur fusese clș- 
tigat de echipa din Engelskir
chen cu 25—24, trofeul a revenit 
astfel formației iugoslave.

CUPA CUPELOR (bărbați). In 
primul meci (tur) al finalei, la 
Barcelona echipa locală a între
cut echipa din Grosswalstadt cu 
20—18 (11—9). Returul va avea loc 
la sflrșltul săptămîsnil în R. F- 
Germania.CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI (bărbați). In prima manșă, 
Wybrzeze Gdansk a dispus cu 
28—24 (11—11) de Metaloplastica

Sabac. Returiîl este programat 
la Sabac la 11 mal.

CUPA FEDERAȚIEI (femei). în- 
tîlnirea retur, dintre SC Leipzig și 
MVSC Debrecen a revenit primei 
echipe cu 25—15. (In tur, la Debre
cen fusese 22—16 pentru gazde). 
Trofeul a revenit echipei SC 
Leipzig.

PlItilLIȘTll NOȘTRI AII
Boxerii români au plecat la 

Campionatele Mondiale ce se vor 
desfășura între 8—18 mai la Reno 
(S.U.A.). Au făcut deplasarea ur
mătorii pugiliști : Cristian Morea 
(muscă), Marcelică Tudoriu (co-

CONCURSURI DE MMIUON
• Cea de a 11-a ediție a mara

tonului internațional de la Paris, 
la startul căruia au fost pre
zent! mal multe mii de alergători, 
a revenit lui Ahmed Salah (Djl- 
buti). El a fost cronometrat In 
2.12:33. Pe locurile următoare 
s-au clasat concurenții francezi 
Jacques Lefrand (2.12:55) șl Alex 
Gonzales (2.14:00). Succesul aler
gătorului din Djibuti este al doi
lea după victoria lui In Cupa 
Mondială de maraton, anul tre
cut, Ia Hiroshima.
• Concursul internațional de 

maraton de la Jersey City (New 
Jersey) a fost eiștigat de atletul 
american Bill Donakowskt, înre
gistrat pe distanța de 42,195 km, 
cu timpul de 2.11:40. L-au ur
mat coechipierul său Tom Hunt 
— 2.12 .T4 șl belgianul Karel Lls- 
mont — 2.12:31. La feminin, cel 
mal bun timp — 2.35:37 l-a reali
zat concurenta portugheză Rita 
Borrhalo.

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX
HAVANA (Agerpres). — Cunos

cutul pugilist Teofilo Stevenson, 
triplu campion olimpic, a fost 
inclus în lotul pentru apropia- 
tele Campionate Mondiale de

PLECAT IA RENO (S.U.A.)
coș), Nicolae Talpoș (pană). Da
niel Măeran (semiușoară) șl Ște
fan Drișcu (semimijlocle). An
trenor, Eustațiu Mărgărit, medic, 
dr. Petru Radovici ; arbitru, Ga
briel Danclu.

box. In. vlrstă de 34 de 
anL Teofilo Stevenson a ob
ținut 292 victorii In cele 304 me
ciuri susținute In prodigioasa sa 
carieră sportivă. Din lotul Cubei 
mal fac parte, printre alții, 
Orlando Reyes, Candelario Du- 
vergel, Angel Espinosa, Adolfo 
Harta și Pablo Romero.

MOSCOVA (Agerpres). — La 
Campionatele Mondiale de box, 
U.R.S.S. va participa cu pugi
liști la toate cele 12 categorii de 
greutate. Printre cel selecționați 
se numără Iuri Aleksandrov, Se
rik Nurkazov, Vasiîl Slșov, Man
vel Avetlsian, Aleksandr Iagub-

In mod cert, atunci ctad 
Împăratul roman Titus Fla
vius Vespasian (69—79 e.n.),
excelent organizator șl admi
nistrator. care a realizat o se
rie de reforme prin care a 
asigurat refacerea și stabili
tatea finanțelor, a formulat 
Ideea potrivit căreia „banii 
nu au miros**, habar nu avea 
că, mulțl ani mai tîrzlu, a- 
oeastă Idee avea să constituie 
baza „nemirositoare** a capi
talismului. De aceea și, ta a- 
cest spirit, se petrec astăzi 
ta lumea capitalistă cele mai 
felurite șl poate cele mal 
mari bizarerii posibile. Una 
dintre acestea (dacă o putem 
numi doar bizarerie !) este 
nefericita introducere a profe
sionismului ta box, cu în
tregul el lanț de consecințe, 
chiar antisociale. Foarte munți 
dintre gladiatorii pumnilor, 
da Ieri și de astăzi, adulați 
de publicul setos de astfel de 
spectacole, suprasolicitați de 
organizatorii de reuniuni, ta- 
vlrttad — la un anumit mo
ment — sume importante de 
bani, au sflrșlt nu numai cu 
sănătatea ruinată, dar practic 
au devenit oameni extrem de 
săraci. Lista lor exhaustivă 
ar fi Ixrtușl prea lungă I Din 
păcate, exemplul americanu
lui Joe Louis, marele cam
pion al greilor, al francezului 
Ray Famechon, fost campion 
european, sau cele al autor al
tora n-au fost atlt de convin
gătoare pentru a atrage aten
ția șl mal ales pentru a im-

pune măsuri de eradic-a ce a 
nocivității boxului profesio- ' 
nist. Dimpotrivă, am zice, a- 
cesta a proliferat, pentru că, 
pentru managerii și organiza
torii de gale veroși, realmente 
„banii nu au miros". Dovada 
o demonstrează șl existența, 
la această oră, a nu doar 
una, ci a mai multor organi
zații internaționale ale boxu
lui profesionist, fiecare iniți
ind întreceri pentru titlurile 
mondiale (de la care se fac 
desigur mari încasări), de re
gulă cam Intre alți combatanți 
(slnt foarte rare cazurile ctad 
aceste organizații recunosc 
toate un singur campion). Și 
pentru că afacerea merge, și 
tacă bine, numai ta America 
există trei asemenea organi
zații W.B.C., W.B.A., I.B.F..
cărora, iată, li s-a mai adău
gat tacă una. Este vorba de 
nou înființata Universal Bo
xing Association (U.B.A.) care, 
de la sine Înțeles, organizează 
șl ea meciuri pentru titluri 
mondiaje, ăvfad deci proprii 
campioni al lumii. Dar de ce 
numele „Universal** ? Din re
vista americană Ring aflăm . 
că, probabil, aceasta va orga
niza meciuri... între campio
nul de pe Pluto și 
Marte, pentru titlul 
tee ! 2...

S-ar putea, totuși, 
bună zi banii de pe 
sulul să și 
Încă urtt !

cel de pe 
Căii Lac- ’

ca tnlr-o 
urma bo- 

miroasă ! . Șl

Romeo V LARA J

TURNEU INTERNATIONAL. DE POLO

kin și Viaceslav Iakovlev.

In cadrul turneului organizat 
de A.S. Industria Linii Timi
șoara. pentru aniversarea a 50 de 
ani de la Înființarea echipei de 
polo eu același nume, au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : I.L. Timișoara — BOC

Vrnjocka (Iugoslavia) 9—5. r L. 
Timișoara — BS 6 Motor Karl 
Marx-Stadt 16—8, Anilana Lodz — 
BOC Vrnjocka 12—8, Anilana — 
BS 6 Motor 15—7. (Constantin 
crețu — coresp.).

GIMNASTICA NOASTRĂ TlNĂRĂ ȘI-A CONFIRMAT CLASA

i
I

5

Ș

(Urmare din pag. I)

Adrian Goreac. Maria Cosma 
si Octavian Belu au muncit 
bine în vederea acestui greu 
examen.

Pentru toți cei prezenți aici, 
la Karlsruhe, cei doi gimnaști 
români medaliati ' cu aur, Ma
rius Tobă si Marian Stoican, 
au constituit frumoase revela
ții. După ce s-au afirmat in 
Concursul Prietenia si în alte 
întreceri intrenaționale amica
le. iată-i acum învingători tn- 
tr-o competiție oficială. cu 
mare miză. Gimnastica mascu
lină românească cistigă astfel 
primele medalii de aur la Cam
pionatele Europene de juniori, 
ceea ce relevă buna activitate 
desfășurată de Centrul de pre
gătire olimpică de la Reșița, 
care "l are ca antrenor coordo
nator pe maestrul emerit al 
sportului Dan Grecu. el insusi 
un reputat specialist al inele
lor. probă în care acum a dat. 
iată, un campion de iuniori al 
Europei.

Iată rezultatele tehnice ale 
finalelor pe aparate: feminin 
sărituri 1. AURELIA DOBRE

AUTOMOBILISM • Ralyul Cor- 
aicil a luat sfîrșit cu victoria 
pilotului francez Bruno Saby, pe 
o mașină Peugeot. Pe locul se
cund, la 13:48, a terminat un alt 
automobilist francez ^ranțols 
Chatriot, la volanul unul Re
nault • La Vallelunga, ta Ita
lia, a avut loc Marele Premiu, a 
doua probă a C.M. de formula 
3 090. Circuitul, lung de 3,2 km, a 
fost acoperit de 64 de ori. Cursa 
a fost câștigată de Italianul Ivan 
Capelll (March 86 B) in 1.14:24,22. 
A fost urmat de francezul Pascal 
Fabre (Lola T 86) 1.14:42,88 șl de 
italianul Emanuele Pirro (March 
»6 B) 1.14:43,23. Cu 10.5 p Fabre 
este liderul C.M. din acest aa. 
Următoarea probă va avea loc la 
19 mal, la Pau (Franța).

ATLETISM • Englezul Steve 
Ovett a eiștigat cursa de o milă, 
la Gijon. In Spania, cu timpul 
de 1:20,70. Elvețianul Plerre De- 
leze a fost cronometrat ta 4:20,84, 
iar portughezul Marto Silva bl 
4:21,20.

CICLISM • Turul ,,Provincii
lor italiene** s-a încheiat cu vic
toria rutierului cehoslovac Jir! 
Skoda, urmat In clasamentul ti
na! de italianul Maurizio Fon- 
drtest la 38.0 s șl de Valeri Ma- 
iașenkov (U.R.S.S.) Ia 1:0*> • Cupa 

(România) 19,775 p. 2. Svetlana 
Boginskaia (URSS) 19,700 p, 3. 
Alevtina Priakina (URSS) 
19,625 p; paralele: 1. AURE
LIA DOBRE 19,825 p. 2. S. Bo
ginskaia 19,800 p. 3. Gabriela 
Potorac (România) 19,675 p; 
bîrnă: 1. S. Boginskaia 19,800 
p. 2. Aurelia Dobre (România) 
și Olga Strajeva (URSS) 19,600 
p; sol : 1. S. Boginskaia și A. 
Priakina 19,800 p. 3. Mirela Si
don (România) 19,475; mascu
lin: sol — 1. Vladimir Șepot- 
skin (URSS) 19,500 p. 2. Marius 
Tobă (România) 19,400 p„ 3. 
Ricardo Trapellă (Italia) 19,350; 
cal cu minere: 1. Aleksander 
Kolivanov (URSS) 19,250 p, 2. 
Jens Miltrandt (RDG) 19,250 p. 
1 Dimităr Tașkov (Bulgaria) 
19,150 p; inele: MARIUS 
TOBA 19,400 p. 2. V. Sepotșkin 
19,050. 3. K. Hristosov (Bulga
ria) 18,750 p: sărituri: MARIAN 
STOICAN (România) 19,150 p, 
X J. Miltrandt 18,950 p. X 
Stephanne Cauterman (Franța) 
18,925 p: paralele: D. Tașkov 
19,350 p. 2. Vladimir Novikov 
(URSS) 19,250 p. 3. Csaba He- 
gesl (Ungaria) 19,050 p; bară 
fixă: 1. V. Novikov și C. He- 
gesi 19.550 p. 3. M. Tobă 19,300.

TELEX • TELEX
orașului ziirlch a revenit portu
ghezului Acaclo .da Silva (6.48:23 
pe 272,5 km), tn același timp a 
sosit șl canadianul Steve Bauer 
• Turul Spaniei. Etapa a 12-a 
(Valladolid — Segovia, 238 km) a 
prilejuit succesul vest-germanului 
Raimund Dietzen care a tnvlns la 
sprintul final un grup de trei ci
cliști (Won Madiot — Franța. An
selmo Fuerte — Spania, Ivan Iva
nov — U.R.S.S.) cronometrați in 
1M-M. In clasamentul general 
primele locuri sînt' ocupate de: 
1. Alvaro Plno (Spania) 54:41,02, 
X Robert Miliar (Anglia) la 33 » 
șl Pedro Delgado (Spania) la 
im.

SCRIMA • Concursul de flore
tă (ie ta Bonn, din cadrul Cupei 
Mondiale, a avut ca finală : 
Aleksandr Romankov (U.R.S.S.) 
— Philippe Omnes (Franța) 10—8. 
Pentru locul trei : Frcderico Cer- 
vl — Mauro Numa (ambii Italia) 
12—ÎL Cupa Mondială s-a ta- 
ehetot eu succesul Iul Cervl 44 p, 
urmat de compatriotul său An
drea Borella 43. p șl de Omnes 
**TENIS • Turneul de la Ma-

ECHIPA ARGENTINEI ÎNVINGĂTOARE LA SCOR
Selecționata Argentinei a susți

nut la Tel Aviv un meci de veri
ficare ta compania echipei Israe
lului. Fotbaliștii argentinieni au 
obținut victoria cu 7—2 (2—1), prin

golurile marcate de Almiron (3), 
Maradona (2), BorghI și Tapia. 
Punctele formației gazdă au fost 
marcate de Sinai și Malmilian. Au 
asistat peste 30 000 de spectatori.

TURNEUL FINAL AL C.E. IN MAI MULTE ȚÂRI
LISABONA 5 (Agerpres). — La 

propunerea federației norvegiene, 
Congresul Uniunii Europene de 
Fotbal, de la Lisabona, a apro
bat în unanimitate principiul ca 
turneul final al campionatului 
continental să poată fi organizat 
de mal multe federații naționale,

CONDIȚII BUNE PENTRU DESFĂȘURAREA C.M.
Aflat în vizită în Mexic, Joseph 

Blatter, secretar general al 
F.I.F.A., a declarat că lucră
rile efectuate la stadioanele ce 
vor găzdui cele 52 de meciuri ale 
turneului final asigură condiții 
excelente de desfășurare a com

• F. C. Liverpool este cam
pioană a Angliei, după ce a dis
pus slmbătă cu 1—0 de Chelsea. 
Everton a pierdut, In meci res
tant, la Oxford, cu 0—1, iar West 
Ham a fost învinsă de Nottin
gham cu 2—1. Alte rezultate din 
ultima etapă : Birmingham — 
Ansenai 0—1. Coventry — Q.P. 
Rangers 2—1, Everton — Sout
hampton 6—1. Leicester — New-

drld, din cadrul Marelui Premiu 
— Nablsco s-a încheiat cu victo
ria suedezului Joakim NystrOm 
care a dispus ta două seturi (4—1,
4—1) de compatriotul său Kent 
Carlsson. Este al cincilea tur
neu pe care Nystriim 11 ciștigă 
ta acest an • In finală, la Ede 
(Olanda), Ivan Lendl — Stefan 
Edberg 7—6, 6—3 • Andres Go
mez (Ecuador) este cîștigătorul 
turneului de la Indianapolis, tn 
finala cu francezul Thierry Tu- 
lasne el a învins cu 6—4, 7—4.
Anterior, Gomez a dispus de Mi
kael Pamfors (Suedia) 6—3, 7—5, 
Iar Tulasne de Eduardo Bengoe- 
efiea (Argentina) 6—0, 6—4
• Francezul Yannick Noah 1-a 
învins eu 6—2, 4—6, 10—8 pe el
vețianul Heinz Gunlhardt, în fi
nală la Lausanne.

TENIS DE MASA • Finala
C.C.E.,  la Saarbruckcn, ASTV 
Saarbrucken — Vitkovice Ostra
va (Cehoslovacia) 5—1.

TIB • Proba de skcct din ca
drul concursului internațional de 
la Mbntecatlnl (Italia) a tost cfș- 
tlgată de Dieter Hochwald (R.D. 
Germană) — 199 p, urmat de Mi
lan Hula (Cehoslovacia) — 198 p. 
Pe echipe, victoria, a revenit 
Italici — 1 126 p, secundată de 
Suedia — 1114 p. 

deci să poată avea loc în mai 
multe țări. Pe de altă parte, a 
fost respinsă propunerea oficia
lizării terenurilor din materiale 
sintetice, votul nefavorabil fiind 
determinat de imposibilitatea con
trolului asupra folosirii acelorași 
materiale pe toate terenurile.

petiției. „în special stadionul Az
teca din capitala Mexicului este 
una dintre cele mai frumoase 
arene din lume. deosebit de 
funcțională prin structura și ca
pacitatea sa", a spus J. Blatter.

CAMPIONATE
castle 2—0, Manchester City — 
Luton 1—1, Oxford — Nottingham
1— 2, Sheffield Wednesday — Ip
swich 1—8, Tottenham — Aston 
Villa 4—2, Watford — Manches
ter Utd. 1—1, W.B. Albion — 
West Ham 3—3. Alte rezultate res
tante : West Ham — Manchester 
City 1—4, Arsenal — Chelsea 2—0. 
Watford — Southampton 1—1, Lei
cester — Liverpool 0—2, West 
Ham — Ipswich 2—1. înaintea 
altor restanțe. clasamentul se 
prezintă astfel : 1. F. c. Liver
pool U ș (a Încheiat cele 42 
jocuri), 2. West Ham 84 p (41 j), 
Everton U p (41 j).
• Surpriză in ultima etapă a 

campionatului Scoției. Echipa 
Midlothian, oare a condus mult 
timp In clasament, a fost Învinsă 
ta etapa a 36-a de către F.c. Dun
dee, ta deplasare, cu 0—2. In 
timp ee formația Celtic Glasgow 
a csștlgat cu 5—0, In deplasare, 
cu St. Mirren! Astfel, titlul a fost 
cucerit cu 50 de puncte de Celtic. 
Midlothian a totalizat același nu
măr de puncte, dar are un go
laveraj mal slab. • A început 
campionatul Finlandei. După 
două etape, singura echipă care 
a obținut două victorii este Ilves 
Tampere și conduce ta clasament 
ou 4 puncte. Rezultate din etapa 
a doua: Kuusysi Lahti — Ro
vaniemi Paloseura 1—0, Ilves 
Tampere — Kuopio Paloseura 
j-t. Kemi — Haka Valkeaknskl
2— 4, Koparit — Oulu 1—0. Tu
rtim — Mlkkelin 5—2. Helsingln— 
Port 1—4. • Gornik Zabrze, este 
noua campioană a Poloniei. In 
ultima etapă (a 30-a) ea a dis
pus ca 1—4 de Lechla Gdansk. 
Iată rezultatele etapei : Baltyk — 
Lech 1—1. Stal MieSee — Kato
wice 1—4, Zaglebie Lublin .— 
L.K.S. 2—0, Ruch Chorzow —

O fazi din campionatul austriacă 
Meciul desfășurat zilele trecute 
intre Rapid Viena și Admira 
Wacker (5—3). In imagine, in 
tricou alb. înaintașul I’acult 
(care face parte și din repre
zentativi). El a marcat cu acest 

prilej două goluri
Telefoto : A.P. — Agerpres

Slask Wroclaw 3—2. rogon — 
Gornik Walbrzycli 2—3, Leg ia — 
Motor Lublin 1—1, Widzew Lodz— 
Zaglebie Sosnowieo 1—1. Pe pri
mele locuri : Gornik zabrze 46 p, 
Legta Varșovia 42 p, VVid-zcw r.odz 
41 p. Au retrogradat : Baltyfc 
Gdynia șl Zaglebie Sosnowiec.

■ Campionatul Elveției a con
tinuat cu etapa a 24-a. Lupta 
pentru primul loc se anunță in
teresantă, trei echipe fiind încă 
ta cursă : Young Boys Berna, 
Neuchâtel șl Grasshoppers. Ia 
etapa a 24-a : Seiwetle — filon 
0—3, Neuchâtel — La Chau»-de- 
Fonds 4—2, Basel — St. Gali 3—1, 
Lausanne — Vcvey 5—2, Wettin- 
gen — Baden 2—1. Celelalte me
ciuri au fost aminate. Pe pri
mele locuri : Young coys 34 p 
(23 J), Neuchâtel 31 p (21 
Grasshoppers 32 p (23 j) ; pe ul
timele : 15. Granges 12 p (23 j)> 
14. Baden 4 p (24 j).
• ASTA SEARA are îoc. meciul 

retur al finalei Cupe! UDFA din
tre F.C. KMn și Real Madrid. In 
prima manșă. desfășurată la 
Madrid. Ilea! a eiștigat cu 5—1.


