
înaltele 'distincții acordate echipei de fotbal Proletari din leate țările.

„Steaua", a Clubului sportiv al armatei

UN INSUFLETITOR imbold 
PENTRU NOI SUCCESE 

ALE SPORTULUI ROMÂNESC

©Sportul
Acum o săptămînă, fotbalul 

românesc a înregistrat oea mai 
mare performanță din Istoria 
sa : echipa Steaua a cîștigat 
Cupa Campionilor Europeni, 
succes de răsunet mondial, o 
mire victorie pe care fotbaliștii 
clubului bucureștean au dedi
cat-o mărețului eveniment pe 
care l-a trăit la 8 Mai întregul 
popor, aniversarea a 65 de ani 
de la crearea gloriosului nostru 
partid comunist.

Splendida victorie a echipei 
Steaua, răsplătită prin înalte 
distincții înmînate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, conducător 
vizionar al poporului român 
pe drum de bunăstare, 
fericire si pace, susținător 
permanent și al sportului, con
stituie o recunoștință vie pentru 
minunatele condiții create miș
cării sportive din țara noastră 
de către partid. înalta apreciere 
acordată de conducerea de par
tid si de stat, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu per
sonal, fotbaliștilor clubului 
Steaua pentru excelenta lor 
performanță, care înseamnă, în 
același timp, un succes al fot
balului, al sportului românesc, 
obligă întreaga noastră mișcare 
sportivă la un salt calitativ, la 
creșterea exigenței si responsa
bilității pentru dobîndirea de noi 
succese prestigioase care să se 
adauge în cartea de aur a spor
tului românesc.

Cîștigarea Cupei Campionilor 
Europeni, performantă unanim 
apreciată pe toate meridianele 
lumii, demonstrează resursele 
fotbalului nostru, calitățile ju
cătorilor, competența antrenori
lor. semn că ștacheta calității 
poate fi ridicată permanent. 
Așa cum sublinia in vibranta 
sa cuvîntare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, con
ducerea mișcării sportive si a 
fotbalului românesc trebuie „să 
analizeze cu mai mare seriozi
tate rezultatele înregistrate în 
ultimii ani, unele minusuri — 
inclusiv în domeniul fotbalului 
— cînd am pierdut uncie jocuri 
cu multă, multă ușurință, și să 
determine măsuri hotărilc pen
tru ridicarea continuă a pregă
tirii sportivilor, a fotbaliștilor, 
dar și a celorlalte categorii de

sportivi, pentru a ridica nivelul 
general al sportului românesc 
Ia nivelul construcției generale 
a socialismului in patria 
noastră".

Angajamentele luate de con
ducerea clubului Steaua, de fot
baliștii militari, prin cuvîntul 
căpitanului de echipă de la 
Sevilla. Ștefan Iovan, în fața 
conducerii de partid și de stat, 
trebuie să reprezinte implicarea 
tot mai responsabilă a tuturor 
echipelor, a fiecărui jucător și 
antrenor, a fiecărui activist și 
conducător de asociație sau club 
pentru a crește calitatea selec
ției și a pregătirii de la bază, 
de la nivelul copiilor și junio
rilor, pină la virful piramidei, 
unde se cere mai multă exi
gență, mai multă disciplină, 
mai multă calitate.

Succesul Stelei, astăzi astru 
pe firmamentul Europei fotba
listice. înseamnă un punct de 
plecare pentru noi și necesare 
succese, pe măsura excelentelor 
condiții create permanent de 
partid pentru ridicarea sportu
lui românesc pe cele mai înalte 
culmi. Abnegația, dăruirea, înal
tul patriotism de oare au dat 
dovadă fotbaliștii clubului 
Steaua sînt, în fapt, calitățile 
sportivului model al noii noas
tre societăți și ele trebuie dez
voltate permanent în fiecare 
ramură sportivă, de fiecare an
trenor, de fiecare club sau a- 
sociațîe.

La ora acestei înalte perfor
manțe din istoria fotbalului ro
mânesc, gindurile trebuie să se 
îndrepte cu cutezanță înainte, 
șpre noi și noi succese, la tur
neul final al Campionatului Eu
ropean de juniori, în prelimi
nariile Campionatului European 
de seniori, care vor începe in 
septembrie, la calificarea pen
tru Jocurile Olimpice. Emoțio
nanta primire a invingătorilor 
de la Sevilla de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
minunatele cuvinte adresate ju
cătorilor, antrenorilor, tehnicie
nilor, înaltele distincții acorda
te trebuie să reprezinte un nou 
și însuflețitor imbold pentru 
pregătirea viitoarelor perfor
manțe, care să ridice tricolorul 
românesc pe cele mai înalte 
culmi !

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
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EXISTĂ T0ATE POSIBILITĂȚILE 
X /.Xere PENTRU SUCCESE Șl MAI MARI
A 64-a ediție a C.E. de hal

tere pentru seniori, desfășura
tă zilele trecute la Karl Marx- 
Stadt a luat sfîrșit cu un bi
lanț deosebit pentru reprezen
tanții noștri : 10 medalii. A- 
cestea au fost cucerite de 4 
din cei 8 participanți ai noș-

— 12 (argint) — 5 (bronz); 2. 
U.R.S.S. : 10—15—2 ; 3) ROMA
NIA : 4—0—6 ; 4. R.D.G. : 3— 
0—11 ; 5) Polonia ; 1—2—2 ; 6) 
Ungaria : 0—1—1 ; 8) Italia : 
0—0—3.

Ceea ce s-a impus cu cla
ritate este faptul că haltero-

N1CU VLAD — triplu campion al Europei la categoria 100 kg.
tri, și anume de : Nicu Vlad — 
3 medalii de aur. Andrei 
Socaci — 3 medalii (1 aur. 2 
bronz). Constantin Urdaș — 3

filii români au marcat acest 
succes în condiții semnificati
ve : 1) la aceste campionate
au participat 4 medaliati olim

pici, 16 campioni mondiali. 15 
campioni europeni, 6 record
mani mondiali ; 2) în decursul 
intrecerilor au fost înregistra
te 4 noi recorduri mondiale 
(Naum Salamanov — 3 ; Ale
xander Varbanov — 1). 3) îna
intea startului au avut loc lu
crările congresului Federației 
Europene de Haltere, care a 
hotărît. printre altele, și or
ganizarea, încă din acest an. 
chiar de la această ediție a 
C.E., a Cupei Europei pe echi
pe. La primul test, la Karl 
Marx-Stadt, s-a și alcătuit un 
clasament contînd pentru în
trecerile finale, din luna de
cembrie, de la Reims (Franța): 
1) Bulgaria 1872,09 p ; 2)
U.R.S.S. 1811,91 p; 3) R.D. Ger
mană 1805,94 p ; 4) ROMANIA 
1767,58 p ; 5) Cehoslovacia
1567,51 p ; 6) Polonia 1286.21 p.

Evident, halterofilii români 
se puteau impune mal net la 
ediția a 64-a a C.E. de la Karl 
Marx-Stadt. Dar mai trebuiau 
să existe și niște condiții, de
loc utopice : a) echipa să fi 
fost alcătuită din 10 sportivi, 
nu din 8. adică să fi avut re
prezentanți competitivi la toa
te categoriile ; b) fiecare par
ticipant să fi fost apt pe deplin 
pentru a depune eforturi al 
căror rezultat să-1 plaseze pe 
o poziție superioară, nu în zo-

Horia CRISTEA

(Continuare in pag. 2-3)
medalii de bronz. Teodor Iacob
— 1 medalie de bronz (Gheor- 
ghe Maftei — neclasat. Dorel 
Mateeș — locul 4 de trei ori. 
Petre Becheru — un loc 6 și 
două locuri 8. Vasile Groapă
— neclasat). Trebuie menționat 
însă faptul că din 21 de tari 
participante numai 7 au ob
ținut medalii. în ordinea ur
mătoare: 1) Bulgaria : 12 (aur)

Turneul international de lupte libere (j) de In Tg. Jiu

SPORTIVII ROMÂNI
AU DOMINAT ÎNTRECERILE

Astăzi și mîine, in patru orașe ale țării

SFERTURILE DE FINALA ALE „CUPEI ROMÂNIEI",
INTR 0 AMBIANȚA CREATA
în ambianța tonifiantă crea

tă pentru fotbalul nostru de 
splendida performanță realizată 
de formația campioană a Româ
niei Steaua (care, așa cum se 
știe, a intrat, miercurea trecu
tă, în posesia Cupei Campioni
lor Europeni) se dispută astăzi și 
mîine sferturile de finală ale 
„Cupei României", competiție ca
re se desfășoară sub egida Da- 
ciadei.

Nu încape îndoială, în cen
trul atenției se situează meciul 
care opune echipele Dinamo și 
Universitatea Craiova ; două 
formații de frunte ale fotbalu
lui românesc, cu remarcabile 
rezultate obținute și pe plan in
ternațional si care, de cite ori 
s-au întîlnit, au dat loc la dis- 
pute_ de bun nivel tehnic. Așa 
sperăm că va fi și astăzi, pe 
stadionul din Pitești, unde or
ganizatorii contează pe un mare 
număr de spectatori. Miza par
tidei pe care o va găzdui sta
dionul din Trivale este deose

DE SPLENDIDA PERFORMANȚA A ECHIPEI STEAUA
bită chiar dacă ambele com
batante au șanse mari ca, la 
sfîrșitul actualei ediții de cam
pionat, să reprezinte fotbalul' 
românesc in Cupa U.E.F.A. 
Pentru a fi scutite de orice e- 
moții, atit Dinamo cit și Uni
versitatea Craiova își îndreaptă 
atenția si asupra mult invidia
tului trofeu care este „Cupa 
României" și pe care fiecare 
dintre ele și-l dorește în vitri
na proprie. Un meci atractiv va 
fi găzduit, astăzi, de orașul Rm. 
Sărat, unde se vor afla față în 
față Oțelul Galați si Victoria 
București. Echipa pregătită de 
Constantin Rădulescu (aceea 
care, în drumul ei spre sfertu
rile de finală a eliminat puter
nica formație bucureșteană 
Sportul Studențesc) este virtual 
promovată în primul eșalon 
fotbalistic al țării, în timp ce 
divizionara A Victoria Bucu
rești ne apare de la un meci la 
altul mai forte, ca urmare a 
bunei forme sportive pe care o

manifestă in această stagiune 
de primăvară. In perspectivă, 
un meci care se va desfășura

(Continuare în pag 2-3)

Simbătă si duminică. Sala 
Sporturilor din Tg. Jiu a găz
duit concursul internațional de 
lupte libere, rezervat juniori
lor șl „speranțelor olimpice" 
(sportivi care n-au împlinit 
vîrsta de 20 de ani). La între
ceri au fost prezenti 87 de par
ticipanți din patru țări: 
R.D. Germană, R.F. Germania, 
Polonia și România.

Federația de specialitate a 
înscris în competiție un număr 
mai mare de sportivi, adică pe 
toți acei care intră In vederile 
specialiștilor înaintea marilor

competiții internaționale din 
acest an : C.E. de „speranțe o- 
limpioe" (1—3 august, la Lin- 
koping — Suedia) și C.M. de 
juniori (17—20 iulie, la Schif
ferstadt — R.F.G.),

Antrenorul federal Ion Crîs- 
nic este de părere că turneul 
nu s-a ridicat la un nivel va
loric deosebit, deoareoe nu Ia 
toate categoriile au existat sl 
parteneri de peste hotare, care 
să-i solicite în mod coreapun-

(Continuare In pag. 2-3)

O nouă etapă in campionatul de rugby

LIDERII CELOR DOUĂ CLASAMENTE JOACĂ ÎN DEPLASARE
Mîine se reia campionatul de 

rugby. Fruntașele celor două 
clasamente vor avea o misiune 
dificilă, ele jucînd „afară". Ast
fel, Steaua se va deplasa la Pe
troșani, unde o așteaptă un meci 
greu. Știința fiind angajată (cu 
Grivița Roșie) în luptă pentru 
poziția a treia a clasamentului, 
în timp ce Dinamo va juca la

Bala Mare acolo unde de regulă 
nu se prea cîștlgă. O partidă 
de asemenea echilibrată va avea 
loc ia Sibiu (C.S.M. — R. C. 
Grivita Roșie), deși gazdele — 
care în acest campionat au afi
șat o valoare ridicată — păs
trează prima șansă, ele vlzlnd,

totodată, locul doi In clasamen
tul seriei I. La București, o sin
gură întilnire (stadion Tel, oca 
10,30) între studenții din Capi
tală și a doua echipă a Con
stanței (T. C. Ind,), rugbyșUt 
universitari Incercind cu aces* 
prilej să... paseze lanterna roșie.

PROGRAMUL Șl ARBITRII

PROGRAMUL Șl ARBITRI!

IASTĂZI
Pitești : DINAMO
AI. Mustățea — D. Ciolan și A.
Rm. Sărat: OȚELUL GALAȚI
N. Dinescu — I. Dogaru (ambii' 

(ploiești)
JIUL PETROȘANI - CHIMIA RM. VÎLCEA
— I. Caraman și I. Medveș (toți din Oradea)

- UNIV. CRAIOVA
Nicolescu (toți din Piteștii
- VICTORIA BUCUREȘTI 

din Rm. Vîlcea) și I. Coț

Alba-lulia :
M. Neșu
MÎINE

București :
G. lonescu — E Pătrașcu și L. Pantea (toți din București)

PROGRESUL-VULCAN - STEAUA

(Stadion „23 August") 
TOATE PARTIDELE VOR ÎNCEPE LA ORA 17.

CLASAMENTE
SERIA I

1. STEAUA 14 12 0 2 592-111 38
2. CSM Sibiu 13 9 1 3 223-132 32
3. șt. Pet. 13 7 0 6 126-149 27
4. Gr. Roșie 13 6 1 6 192-111 26
5. Rul. Bîrlad 13 6 0 7 138-195 25
6. TCI C-ța. 13 5 1 7 130-248 24
7. „U“ Cj.-N. 13 5 1 7 118-235 24
8. Loc. Pașc. 13 5 0 8 112-293 23
9. CSM Sv. 13 5 0 8 167-195 23

10. Sp. Stud. 14 4 0 1.0 132-261 22
SERIA A II-a

1. DINAMO 13 12 0 1 502- 88 37
2. Farul Cța. 13 11 0 2 524- 83 35
3. St. B. M. 13 7 1 5 158-112 28
4. Polit. Iași 13 6 1 6 201-122 26
5. Cont Bz. 13 5 1 7 11.9-197 24
6. Rapid Buc. 13 4 3 6 11 4-225 23 •
7. Gloria A. 13 5 0 8 11 2-248 22 •
8. Hid. Fcș. 13 4 1 8 112-316 22
9. M.G. BUC. 13 3 1 9 105-356 20

10. „U“ Tim. 13 4 0 9 104-324 19**
*) penalizate cu 1 p.
•♦) penalizată cu 2 p

SERIA I
București

Petroșani 
Sibiu

Bîrlad

Suceava

SERIA A n-a 
Baia Mare

Iași 

Buzău

Arad 

Timișoara

SPORTUL STUDENȚESC — T. C. IND. CON
STANȚA (in tur : 6—16) 
stadion Tei ora 10,30, arbitru M. Popa (Iași)

ȘTIINȚA — STEAUA (3—23)
stadion știința ora 12, arbitru M. Vătul (Buc.) 

C.S.M. — R. C. GRIVIȚA ROȘIE (6—6)
stadion Dumbrava ora 10, C. Stanca (Constanța) 
RULMENTUL — UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
(3-16)
stadion Rulmentul ora 15, Al. Pavlovid (Buc.) 

C.S.M. — LOCOMOTIVA PAȘCANI (13—15) 
stadion Unirea ora 0,30, I. Davidoiu (Buc.)

ȘTIINȚA CEMIN — DINAMO (14—26) 
stadion Recea ora II, I. Vasilică (Buc.)

POLITEHNICA - FARUL CONSTANȚA (3—25) 
stadion Tineretului ora 10, M„ Galanda (Buc.)

A. S. CONTACTOARE — HIDROTEHNICA FOC
ȘANI (13—29) 
stadion Central ora 17, V. Chlrondojan (Constanța)

GLORIA P.T.T. — M. G. BUCUREȘTI (12—16) 
stadion Gloria ora 16,30, M. Voina (Brașov) 
UNIVERSITATEA — RAPID BUCUREȘTI (6—12) 

stadion-1 Mai n ora 10, Gh. Prisecaru (Iași)



SALONUL NAȚIONAL DE MODELISM,
AMPLĂ MANIFESTARE A CREAȚIEI TEHNICE

Complexul Expoz.țional din 
Piața Scînteii a găzduit săp- 
tămîna trecută cel de-al pa
trulea Salon National de mo- 
delism. organizat de federația 
de special.tate împreună cu 
A.S. Aeronautica București. 
Manifestarea, prilejuită de des
fășurarea Campionatelor Na
ționale ale constructorilor de 
machete, a reunit toate cele 
c'.nci ramuri ale modelismului. 
prezentjnd astfel Întreaga ga
mă a mijloacelor de transport 
făurite de Inteligenta si înde- 
mînarea omului. într-o succe
siune logică, impusă de apa- 
riț.a lor In timp, nave, trenuri, 
autovehicole. avioane, rachete 
au oferit privirii un impresio
nant tablou la scară redusă al 
creat.ei tehnice.

Prima încăpere le-a fost re
zervată 
oele 23 
prezente 
impresionat 
machete concurente la medalii. 
Finețea execuțiilor, minuțiozi
tatea detaliilor, și mai ales _ 
velierele de epocă obl .gă la'
nenumărate „amănunte" : toate. 
Împreună, au oferit tabloul su
gestiv al muncii migăloase, du
blată de talent și avînd drept 
stimulent dragostea de tehnică

navomoddiștilor din 
de asociații sportive 
în concurs, care au 

prin numărul de

de frumbs. Să enumerăm cîti- 
va dintre acești pasionați, cu 
regretul că nu-i putem inclu
de pe toti concurenfii : I. Go- 
ga, M. Kirițescu, Fr. Telenici, 
M. Popescu, Fl. Manolache, I. 
Decea, R. Andrei, R. Jelenici.

In cealaltă sală, de la pri
ma privire s-a impus aeromo- 
delismul. Treizeci de exponenți 
reprezentind 8 asociații spor
tive au prezentat cîteva sute 
de machete (zburătoare și ki- 
turi), o istorie „condensată" a 
celor 8 decenii de zbor cu a- 
parate mai grele decît aerul. 
Trofeul lor. „In memoriam", la 
a Vil-a ediție. îi obliga la per
formantă, iar construcțiile, re
plici la scară ale unor av.oane 
care au făcut epocă, au satis
făcut si pe cei mai exigenti 
examinatori.
L Botezata, 
Pașenco, M. 
Moiseseu, Tr. 
tr-o enumerare departe de a 
fi completă.

Trofeul „Mocănita". ediția a 
III-a, a reunit 15 concurenți 
reprezentind sase asociații 
spo.rt.ve de constructori fero
viari. Prin specificul lor. de
corul avînd o importantă deo
sebită. machetele au stîrnit un 
viu interes. Atentia ne-a fost 
atrasă de exponatele prezentate

S-au remarcat : 
D. Antoniu, O. 
Diaconescu, M.
Bădulescu, in-

de A. Georgescu, C. Marian, 
V. Ghenea, I. D. Popescu, C. 
Marinescu. O umbră : sîmbă- 
tă dimineața, cu o z'. înaintea 
închiderii, unul dintre cele 
mai interesante decoruri fero
viare se afla în curs de de
montare. Este drept, juriul a- 
cordase nota cuvenită, dar vi
zitatorii continuau să sosească. 
De ce s-o fi grăbit concurentul 
să-și ia acasă trenuletele 1

Cu o pondere numerică mai 
mică la rachete si auto, mo- 
deliștii au prezentat, la rîndul 
lor. exponate atrăgătoare. De 
la primii a reținut atentia FI. 
Lntic, autorul unei serii de ve- 
hicole propulsate prin jet. Ion 
Bobocel, cu un interesant auto
mobil de epocă si Tr. Bădu- 
lescu, amîndoi proveniti din 
aeromodeliști. împreună cu D. 
Marinescu s-au evidențiat din
tre constructorii de vehicole 
rutiere.

Succintă, trecerea în revistă 
n-a putut cuprinde în totalita
te această amplă manifestare 
eu un rol educativ remarcabil. 
Stimulatoare totodată pentru 
toți cei atrași de frumusețea 
creației tehnioe, întrecerea 
constructorilor de machete si-a 
împlinit menirea.

Dinu COSTESCU

PRIMELE SEMNE

MINUSURI PE
POZITIVE, DAR PRE/

GHEAȚA Șl IN AF/

ÎNTRE INDIFERENTĂ Șl INCORECTITUDINE!
tndemî- 
valențe

Sport al grației și 
nării, cu recunoscute 
formatlv-educative, gimnastica 
se bucură de o largă răspîn- 
dire in unitățile de învățămint 
Îndeosebi. Prezentă zilnic în 
școală, prin exerciții de învio
rare, în recreații, gimnastica 
avansează cîteodată pînă 
pragul măiestriei sportive, 
noscute fiind numeroase 
lective de elevi care s-au 
gajat — prin exponenții 
cei mai autorizați — In acti
vitatea de performanță

Festivalul pionieresc de 
gimnastică, Inițiat și organi
zat de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, desfă
șurat sub egida „Daciadel", 
vine să răspundă — lată, a- 
cum. în al 4-lea an — dorin
ței (și ambiției) multor copil 
— băieți și fete — de a ieși 
din anonimat și de a se în
scrie, treptat, în aria 
acestui sport ” . ' 
firesc, pentru că nu ne lip
sesc talentele, iar condițiile 
de împlinire a unui asemenea 
obiectiv sînt, ta foarte multe 
cazuri, excelente. lașul, care 
a șl dominat întrecerile edi
ției ultime a Festivalului — 
cu Școala nr. 6 — ne-a demon
strat din plin acest lucru șl, 
la fel, Focșaniul (prin Școala 
nr. 7), Galațiul (Șc. 11). Bucu-

la... 
cu- 
co- 
an- 
lor

elitei
olimpic. Este

reștiul (Șc. 24), Aradul (Șc. 2) 
și Maramureșul. Fină și in
tr-un județ fără ambiții măr
turisite în a se afirma în a- 

’ cest sport, cum este Călăra- 
șiul, gimnastica s-a impus a- 
tențied, copiii unul tînăr pro
fesor de educație fizică cum 
este Costică lancu, din comu
na Sohatu, (specializarea.„ 
handbal) demonstrlnd calități 
care pot fi luate în seamă.

Pare, de aceea, de neînțeles 
cum o serie de alte județe, 
unele cu tradiție în gimnasti
ca de performanță, au avut 
comportări modeste la Festi
val (Timiș, Sibiu. Prahova) 
sau. și mai greu de explicat, 
au absentat de la concurs : 
Botoșani, Mehedinți, Bihor și, 
mal ales, Hunedoara ! Foarte 
bine remarca prof. Georgeta 
Rădulescu, din colectivul sec
ției de resort a C.N.O.P., care 
a răspuns de organizarea Fes
tivalului : „Este imposibil de 
crezut că in asemenea județe 
nu există cadre didactice cu 
preocupare pentru gimnastică. 
Mai degrabă la mijloc este o 
atitudine de ignorare a acțiu
nii, o lipsă de interes față de 
un sport care place, care cap- ■ 
tează copiii, atrăgindu-Ie do
rința de a ajunge și ei, cînd- 
va, o Nadia..."

De bună seamă că așa stau

lucrurile ! Fiindcă nu este de 
acceptat ldeea ca județe care 
numără — fiecare — peste 
200 de cadre didactice cu spe
cialitatea educație fizică, să nu 
fie în măsură să trimită la o 
finală republicană o echipă 
de cițiva copii, fete și băieți. 
Există și o explicație, care 
poate fi creditată in parte : 
aceea că este mal greu să mo
delezi un gimnast sau o gim
nastă decît o echipă de hand
bal, volei sau fotbal, Clnd 
este, însă, vorba de o discipli
nă prioritară in mișcarea 
sportivă, cum este gimnastica 
(alături de atletism și înot), 
asemenea opinii și calcule 
n-ar trebui să existe !

Șl mai trist este că unele 
județe (Suceava), după ce fac 
unele eforturi pentru a ajun
ge într-o etapă finală pe țară, 
comit greșeli de netolerat, tri- 
mițlnd In întrecere sportivi 
cu documente care nu pot fi 
validate nefiind reale, motiv 
pentru care participarea la 
finală a însemnat doar o sim
plă excursie ! î ! Se vorbește 
mult, se insistă pe latura e- 
ducativă a sportului, dar, iată, 
mal întîlnim situații in care 
chiar educatorii sînt în sufe
rință la capitolul educație !

Tiberiu STAMA
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DOUA ATITUDINI LĂUDABILE... i
ACTUALITĂȚI OIN CICLISM

O dată cu venirea primăverii, 
putem considera, practic, în
cheiat sezonul de patinaj artis
tic, chiar dacă, la ora redac
tării acestui material, mai ră
măsese un concurs de disputat. 
„Cupa IMF“. Ce s-ar putea 
spune la finele unui sezon ? 
Mai întîi a fost cucerită prima 
medalie la o întrecere de am
ploare. fie ea si de juniori. 
(Cornel Gheorghe, la ..Concur
sul Prietenia" de la Phenian), 
rezultat remarcabil, obținut în 
compania unor sportivi valo
roși. care înseamnă. totodată 
(iar antrenorii trebuie să o știe 
cei dinții !) un angajament 
pentru viitor. Pentru că ani a- 
mintit de acest talentat junior, 
despre ale cărui calități fizice 
și moral-volitive am mai scris, 
trebuie să spunem cite ceva si 
despre Centrul de Pregătire O- 
limpică de pe lingă întreprin
derea de Mecanică Fină Bucu
rești. Munca depusă de cei doi 
antrenori, Gabriela și Cornel 
Munteanu, a început să dea 
roade. Acest centru s-a dovedit 
in scurt timp de Ia înființare 
(18 septembrie 1984) o idee 
inspirată : rezultatele tinerilor 
cooptați aici (urmînd niște legi 
firești ale selecției, ca date 
antnopometrioe. indici morfo- 
functionali etc.) au venit fi
resc. datorită volumului crescut 
de muncă, seriozității în pre
gătire. după un program rigu
ros alcătuit, fără concesii si 
fără acceptare de mofturi. Cei 
care n-au înțeles că marea 
performantă cere sacrificii s-au 
autoeliminat sau au fost înde
părtați, chiar dacă reprezentau 
elemente de perspectivă, (ca
zurile sportivilor Marina Bellu. 
Sebastian Gheorghiu, Nicoleta 
Cimpoieșu. Greti Marton. Mă
lina Ion, Crenguța Alecu). După 
părerea noastră. însă, la acest 
nivel sînt prea putini antre
nori. Lipsesc, de asemenea, 
centrului, un maestru de 
let, si un pianist, care să 
bine partiturile muzicale cu 
litățile sportivilor.

Tot în această perioadă, . 
lîngă Cornel Gheorghe. (care 
a mai urcat de două ori pe 
podiumul unor concursuri pu
ternice de peste hotare) s-au 
mai evidențiat prin vizibile 
semne de progres copii Beatri
ce Kurceakovshi, Codrufa Moi- 
seanu, Fabiola Vișinoiu, Marian 
Prisăcaru, 
Kerekes, 
Olimpic).

ba- 
îm- 
ca-

pe

Raluca Duda, Zsolt
Luis Taifas (Centrul

Adrian ‘ Vasile

(ICEMENERG). Marius Negrea 
și Bogdan ’ Krutii (Tractorul 
Brașov). Dar situația de ansam
blu al acestui sport al gratiei 
îmbinată cu forța și măiestria 
este încă departe de cerințele 
marii performante. Astfel, ne-a 
atras atenția în mod deosebit 
rezistența scăzută a concuren- 
tilor noștri, eu tot 
aceasta. Am văzut 
care gîfîiau chiar 
gramul scurt ! Cel 
câtor exemplu a fost Concur
sul Republican al copiilor, des
fășurat la Gheorgheni. unde 
majoritatea pretendentilor la 
locuri fruntașe au dovedit o 
pregătire fizică necorespunză
toare (în condițiile presiunii 
atmosferice ridicate). Și cum 
să fie. la urma urmei, altfel, 
cind. în afara Centrului Olim-

- pic. nu există nicăieri 
de forță, sau de balet, pentru 
dezvoltarea mobilității ? Tre
buie menționată si concepția 
unor antrenori, care lucrează 
în această direcție după meto
de învechite si. în plus, sînt 
foarte puțin receptivi la nou
tăți. Ca să mai dăm un exem
plu. vom menționa că același 
Cornel Gheorghe. cind a 
de la Galați la Centrul 
pregătire olimpică, abia 
putea executa una-două 
tiuni în brațe...

Pro-blema arbitrajului a ră
mas încă... nerezolvață. la fie
care concurs acesta determinînd 
discuții interminabile pe mar
ginea deciziilor luate și note
lor acordate, după preferințe 
neconforme cu codul de punc
taj. Toți arbitrii fiind foști pa
tinatori.
necesar 
portant 
ca nota 
ce s-a 
nu ce ar fi fost de dorit pen
tru unii sau pentru alții. Tot 
de aici pornesc numeroasele si 
penibilele discuții, cane trans
formă întrecerea sportivă în- 
tr-o luptă de culise. între in
teresele sau simpatiile unora, 
care au fost investiți cj cali
tatea de arbitri.

Nu înțelegm cum de NU 
EXISTA secție de patinaj la 
Gheorgheni acolo unde de alt
fel există un patinoar acoperit, 
foarte frumos, unde iarna este 

la ea acasă si. deci, 
de iarnă ar trebui 
primul plan ! De a- 

surprinde faptul că 
si la Miercurea Cîuc

ce implică 
patinatori 

după pro- 
mai edifi-

o sală

venit 
de 

dacă 
trac-

considerăm că nu este 
să arătăm cit de im- 
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Drimită să reflecte real 
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dintre spoi 
să nu ma> 
cînd în gei 
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tie și Cen 
foarte mal 
prînzului, 
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maxim.
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H. C. Minaur 

Mare stîrnește totdea- 
un interes deosebit, 

a fost și duminică In 
Floreasca. Angajainea.

i

Indiferent de poziția 
pată in clasament de 
două formații. un 
Steaua 
Baia 
una 
Așa 
Sala   _
tul fizic total, tensiunea ner
voasă în creștere continuă 
păreau că vor atinge cote 
prea înalte, mai ales după 
acel incident din minutul 19, 
cu „protagoniști" prea înfier- 
bintați. Dumitru, Porumb și 
Covaclu, în primul rînd. 
Minute de întrerupere a me
ciului. diferite argumentări, 
dar mai ales poziția fermă 
a celor doi arbitri, Vladimir 
Cojocaru și Iordache Mihăi- 
Icscu din Craiova (prin apli-

min. 21 ; scorul devine 13—9 
pentru Steaua prin golul în
scris de Drăgăniță (Minaur se 
afla in inferioritate prin eli
minarea, pe două minute, a 
lui Măricel Voinea) ; poziție 
excelentă pe extrema dreap
tă a lui Covaclu, aruncare 
în forță In... capul portaru
lui Munteanu, serios zdrun
cinat. Supărat și pentru ne- 
fructificarea unei situații ex
celente, dar mai ales pentru 
gestul nesportiv al elevului 
său. antrenorul Lascăr Pană, 
criticat nu o dată pentru 
irascibilitate, acum, mai calm 
ca 
tot 
de

Ș carea prevederilor regula- 
î; mentare, ta primul rînd) au 
g Ieșit pregnant ta evidentă.

oricînd (așa cum a fost 
meciul), il scoate imediat 
pe teren pe Covaclu, deși 
repetăm — echipa sa era 
dificultate.

relatat două 
care le-am

i

Alături de acești (cu adevă
rat) cavaleri al fluierului, nu 
putem trece sub tăcere un 
alt moment al meciului :

in
Am relatat două atitudini 

pe care le-am dori Înzecite 
și Înmiite pe terenurile noas
tre de handbal, pentru res
pectarea spiritului sportivi
tății.

s
Mihail VESA
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REZULTATELE DIVIZIEI B DE TINERET LA VOLEI
In cea de-a 18-a etapă a Divi

ziei B de tineret s-au înregistrat 
următoarele rezultate: FEMININ, 
reria I’ CSU IEFS București — 
Oltcit Craiova (aminat), Comer
țul Constanța — CSM Oțelul Tir
goviște " “ -
Metal 
Chimia 
tehnica 
Brăila 
Neamț 
— ASSU Craiova 3—0;

Armătura Zalău —

3—0, CPB București —
33 București (aminat), 
Tr. Măgurele — Hidro- 
Focșani 3—2, Braiconf 

- Ceahlăul TCMRIC P. 
3—0. Chimpex Constanța 
” - ; 7 - -- seria a

flt-a: Armătura Zalău — Univer
sitatea Cluj-Napoca 3—0, Voința 
București — ITB Electra Bucu
rești 2—S Metalotehnica Tg. Mu
reș — Olimpia Oradea 3—1, CSM 
Lugoj — Maratex B Mare 2—3, 
Politehnica Timișoara — FI. Ro- 
r'e n București 3—0, Explormta 

-!-an®ebeș — GIGCL Brașov

1—3. MASCULIN, seria I: Vulcan 
Buc-Teșii — Viitorul Bacău 3—0, 
ASA Buzău — Gloria Tulcea 3—1, 
Spartacus Brăila — CSU Galați 
3—2, 1TB Electra București — 
Prahova Ploiești 2—3, IATSA Da
cia Pitești 
3—0.-------
torul 
n-a: 
CSM 
Alba__
Rapid București 
Brașov 3—0, "... ___ __
Voința Zalău 3—0, Oltul Rm. Vil- 
cea — ASA Sibiu 3—1, Metalul 
Hunedoara ■ 
Groza 3—2.
Mateescu, I. _ .
C. Albu, Ch. Goldenberg, C. Cre
ta, N. Magda, M. Bizon, I. Vlad, 
G. Rlzu, S. Giornoiu, M. Avanu, 
I. Fețeann),

_____ CSM Delta Tulcea 
SAKO Tirgoviște — Calculă
ri București 3—0; seria a 
Explorări Șt. II B. Mare — 
Caransebeș (aminat), Voința 
Iulia — PECO Ploiești 3—2, 

„J — Tractorul n 
IOR București —

Otelul Or. Dr. P. 
(Corespondenți: N. 
Domuța, C. Popa,

mereu... ) 
sporturile 
să fie pe 
semenea, 
la Galați

s

zător pe i 
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Activitatea rutierilor cunoaște 
un ritm foarte dens al competi
țiilor. Iată cîteva amănunte:
• Incepînd duminică 18 mai și 

incheindu-se joi 22 mai la Tg. 
Mureș, în organizarea Asociației 
sportive Electromureș, se va des
fășura competiția cicliștă „Circui
tul județului Mureș", ediția a 
VH-a, care cuprinde o etapă pro
log, două de fond, una de semi- 
fond pe cir cuit și una de con
tratimp individual.
• Concursul Republican pentru 

juniori „Cupa Orașelor", compe
tiție tradițională care desemnează 
la sfîrșitul celor 16 etape pe 
campionul de mare fond al țării, 
se desfășoară in continuare. La 
Tg. Mureș (24 și 25 mai) se vor 
desfășura etapa a V-a — con
tratimp echipe, 50 km, și a Vl-a 
— fond 90 km; la Brașov (27 și 
28 mai), etapa a VH-a — fond 
100 km, cu profil predominant 
montan, și a Vm-a — circuit 50 
km. (H. S.)

MARGINALII LA
(Urmare din pag. 1)

na accidentărilor sau a neda- 
sării (cum au fost 
Gheorghe Maftei 
Groapă) ; c) să fi 
prinse măsuri mai 
scopul diminuării 
valoric care mai persistă — cu 
efecte negative, chiar si la cei 
mai buni halterofili ai noștri — 
intre posbllitătile de la smuls 
și cele de la aruncat. (Andrei 
Socaci, de pildă, după ce a cu
cerit medalia de aur la smuls, 
cu 160 kg, întrecîndu-1 la cîntar 
pe Alexandăr Varbanov, Ia a- 
runcat, după ce a reușit 190 
kg. a ratat de două ori la 200

cazurile lui 
si Vasile 
fost între- 

eficiente în 
decalajului

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN II MAI. Cat. 
I : (13 rezultate) 8 variante 100% 
a 4.991 lei și 105 variante 25% a 
1.240 lei ; cat. H : (12 rezultate) 
131 variante 100% a . ..................
2.418 variante 25% a 87 
a m-a : (11 rezultate) 
riante 100% a 73 lei și 
riante 25% a 18 lei.

349 lei și 
lei ; cat. 
1.075 va- 

19.198 va-

PRONO-• Tragerea obișnuită 
EXPRES de astăzi, miercuri 14 
mai, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la Ora 
15,50. Radi o difuzarea desfășurării 
tragerii se va face la ora 16,15, 
pe programul I. Numerele ex
trase vor fi retransmise la radio, 
pe programul H, la ora 18,55, 
iar pe programul I la ora 23 și 
mîine, joi, la ora 8,55.

an, formula deosebit de intere
santă a TRAGERII MULTIPLE 
LOTO. La care se atribuie auto
turisme „Dacia 1360“, excursii în 
R. P. ■ Ungară șl importante su
me de bani, de - valori fixe și 
variabile. Se efectuează 8 extra
geri, de cite * 9 numere fiecare, 
„legate" două cite două și gru
pate in două faze. Se poate cîș- 
ligo și cu 3 numere din 18 ex
trase. Bilgtele de 25 lei varianta 
participă la ambele faze (72 de 
numere, în total). Jucați cit mai 
multe variante !

C. E DE HALTERE
kg, în vreme ce bulgarul Var- 
banov a avut o serie extraor
dinară — 200 kg, 205 kg și 
212,5 kg. nou record mondial!). 
După opinia noastră, în.aceas- 
tă privință nu este vorba de 
lipsa vreunui potential fizic, ci 
de insuficienta instruire teh
nică pentru aruncat. în aceas
tă direcție, pe făgașul cel bun 
se găsește Nicu Vlad. Asta si 
explică. ca si la C.E. de la 
Karl Marx-Stadt, de ce halte
rofilul nostrul cîștigă detașat 
(ft) kg, mai mult decît locul 
II) la categoria unde se înscrie. 
La smuls, la cat. 100 kg, Nicu 
Vlad a intrat la 182,5 kg, după 
ce Popov ieșise cu 175 kg. La 
aruncat, Nicu Vlad a intrat de la 
egal la egal eu Alexander Popov:

UN AJUTOR

din 
so- 
ne- 
al-

• £NCA DOUA ZILE la dis
poziția particlpanțllor pentru a-și 
juca șansele la tragerea obișnuită 
LOTO de vineri, 16 mai a.c.
• Pentru duminică, 18 mal, vi 

se propune, a doua oară în acest

O Ca de obicei, vă prezentăm 
astăzi cele 13 partide Înscrise în 
concursul PRONOSPORT de du
minică, 18 mai : 1. Ascoli — 
Empoli ; 2 Cagliari — Bologna ; 
3. Catanzaro — Campobasso ; 4. 
Cesena — Brescia ; 5. Cremonese
— Monza ; 6. Genoa — Catania ; 
7. Palermo — Arezzo ; 8. Perugia
— Lanerossi ; 9. Pescara — La
zio : 10. Triestina — Sambene- 
dettese ; 11. Dunărea Călărași — 
Dunărea CSU ; 12. Mecanică Fină
— C. S. Tirgoviște ; 13. Strungul
— Maramureș.

Scriam intr-un număr al 
ziarului nostru că persona
lul care deservește mijloa
cele de urcare pe cablu 
Bucegi nu și-a dovedit 
licitudinea fată de 
voile schiorilor noștri
pini, fată de buna desfă
șurare a unei competiții in
ternaționale de amploare. 
Scriam atunci că deși con
ducerea ministerului de re
sort aprobase acordarea u- 
nor priorități pentru spor
tivii si oficialii aflati in 
concurs acestea nu au fost 
respectate de personalul 
respectiv si din această 
cauză competiția a fost

222,5 kg, . 
Vlad, neu 
tează 232, 
urmă, la 
Ia' Volgof 
cut la tc 
2 kg ; ac 
sat : Nici 
pov — 4'
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PE PATRII ROTI I Priviri spre eșalonul secund

• „CUPA PRIMĂVERII” LA
KARTING, desfășurată la 
lăți, a avut la start 77 de 
curenți din 27 secții ale 
burilo-r și asociațiilor din 
La această competiție organi
zată pentru dobîndirea licenței 
„B“ (care dă drept de parti
cipare în campionatul națio
nal) s-au prezentat multi con- 
curenti. bine pregătiți de con
curs atît ei cît si kartingurile 
lor (nu s-a înregistrat nici un 
abandon tehnic !). Iată și pri
mii dasați : 1. V. Crăiescu
(Danubius Galați), 2. M. Ven
turini (LIA ITA Timiș). 3. D. 
Szeplonczay (LIA ITA). 4. L. 
Portic (Metalul Tg. Secuiesc), 
5. C. Cristea (Pescărușul Con
stanța), 6. G. Szasz (învăță- 
mînt Tg. Mureș). Kartingurile 
au avut motoare de 48 cmc.
• „RALIUL CIBINIUM". a- 

iuns la cea de a 8-a ediție, 
contind ca a treia etapă (din 
șase) a campionatului republi
can de raliuri Ia automobilism, 
se va desfășura pe șoselele ju
dețului Sibiu în zilele de 16 și 
17 mai. Va fi un raliu dificil
— pe distanta a 361 km — cu 
17 controale orare si 15 probe 
de clasament (152 km).- Se 
alerga atît în timpul zilei 
și al nopții, primul echipaj 
vînd plecarea din 
biului la 17,01 iar 
1,40.

• AMÎNATE,
campionatelor auto 
în coastă (din 9 mai __
ra) si viteză pe circuit (11 mai
— Galați) se vor disputa la 
alte date, ce urmează a fi sta
bilite în funcție de calendarul 
sportiv al Federației ACR.
• ÎNCEPE CAMPIONATUL 

DE KARTING. Zilele de des
fășurare vor fi 16, 17 și 18 mai 
iar „locul disputelor" : karto- 
dromul din Galați. In aceste 
trei zile se vor desfășura pri
mele etape în campionatele de 
viteză pe circuit si anduranfă 
(rezistență).
• „RALIUL BUCOVINEI", 

a patra etapă a campionatului 
republican. va avea loc în zi
lele de 2t—22 iunie, cu ple
carea din Cimpuiung Moldove
nesc. (M.FR.)
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Tribunele Stadionului „23 Au
gust" din Baia Mare arhipline 
(aproximativ 12 000 de spectatori), 
teren alunecos (a plouat în ajun), 
timp frumos — iată decorul în 
care s-a desfășurat derby-ul se
riei a IH-a dintre principalele 
pretendente la promovarea pe 
prima scenă fotbalistică — F.C. 
Maramureș Baia Mare șl Jiul 
Petroșani. După cum se știe, me
ciul s-a Încheiat cu un rezultat 
de egalitate (2—î), la capătul u- 
nui joc Interesant, cu multe faze 
fierbinți șl CU răsturnări de si
tuații și scor precum șl două 
eliminări : D. Moldovan (F.C.M.) 
pentru lovirea adversarului și 
Florescu (Jiul) pentru injurii.

F.C. Maramureș, care evolua 
ta fața Inimoșilor său suporteri, 
a încercat să-și impună punctul 
de vedere printr-un joc ofensiv, 
cu participarea fundașilor Ja a- 
tac. dominînd perioade îndelunga
te. dar de multe ori centrările 
în careu au fost tnalte usurind

astfel sarcina fundașilor central! 
adverși (V. Popa și Florescu) 
care au respins cu ușurință ba
lonul ; în ultimă Instanță, por
tarul Toma (șl el cu un gabarit 
superior înaintașilor localnici) a 
cules cu siguranță aceste mingi, 
în această partidă-cheie pentru 
F.C. Maramureș, în încercarea de 
a se apropia de lider în ceea ee 
privește punctajul, • echipa nu a 
evoluat la posibilitățile compo- 
nenților săi. în apărare, Tătăran, 
mai ales, a fost nesigur în inter
venții, iar cel doi fundași late
rali (Buzgău șl Sepl), preocupat! 
prea mult de faza ofensivă, au 
uitat deseori de sarcina lor prin
cipală, aceea de a supraveghea 
atent cele două vîrfuri ale Jiului 
— Lasconi și B. Popescu. Nici 
înaintași! Rozna! șl Tulba nu s-au 
ridicat la cota așteptată, primul 
ratînd din poziții favorabile In 
momentele In care se putea încli
na balanța de partea echipe! 
sale.

Jiul Petroșani, beneficiind tot 
timpul de un excelent conducător 
de joc — Mulțescu — s-a apărat 
cu mult calm, a realizat de mul
te or) frumoase țesături de pase 
la mijlocul terenului și a con
traatacat foarte periculos, mal 
ales prin Lasconi. care șl-a pus 
semnătura pe cele două goluri 
ale echipei din Valea Jiului. Li
derul se poate considera nedrep
tățit de acest rezultat de egalitate, 
stabilit în penultimul minut de 
joc (arbitrul Ad. Porumboiu nu 
a ținut cont de întreruperile din 
repriza secundă), cînd Toma a 
ieșit din poartă șl a „boxat" În
cet și greșit balonul la Buzgău 
care l-a reluat în plasă, stabi
lind astfel scorul final de 2—2.

Pompilîu VINTILÂ

DERBY-UL PRAHOVEAN...
Duminică la Plopeni, pe fru

mosul stadion, cu un gazon cum 
puține sînt ta țară, am urmărit 
derby-ul prahovean din Divizia B. 
dintre Metalul și Prahova Plo
iești. Ca Întotdeauna, ea mai pes
te tot, asemenea confruntări lo
cale declanșează mari ambiții. 
Mai mult, oaspeții au cerut pentru 
această partidă șl un observator, 
și cronicar, de parcă s-ar fi ju
cat „meciul vieții", deși Prahova 
e la 0 la „adevăr", iar gazdele 
la —2, deși antrenorul ploleștenl- 
lor e V. Dridea n, cel care a 
antrenat pe Metalul 10 ani, deși 
jucătorii ------:: __
șase de la Prahova au jucat la 
Metalul, iar 16 din component!! 
celor două echipe au Jucat la... 
Petrolul 1

se cunosc atît de bine:

Pină la urmă ce a fost pe te
ren ? O partidă destul de bună, 
cu joc cursiv, de angajament, cu 
destule faze de poartă. Localnicii 
au cîștigat eu 1—0, prin golul 
marcat de Toma. din 11 m„ din 
min. 5, pentru că tot iul Toma 
1 se pusese piedică in careu, deși 
balonul era la 2 m. de el, pen
tru că nu contează unde e balo
nul, ci Infracțiunea. Prahova a 
impresionat prin buna tehnicitate 
și prin calitatea paselor (Ange- 
lescu, Gălățeanu, Constantin, Ni
colae fiind în prim-plan), iar 
Metalul, prin vigoarea tinereții 
lotului său. prin angajament și 
joc mai simplu, mai pe poartă 
(8—6 la șuturi, in min. 65 Mol
doveanu a trimis In bară, de la 
4 m) dar care l-a pierdut pe

„pivotul" P. Preda In mln. 13, 
după o întindere musculară. S-au 
remarcat însă Mihalache, Toma, 
Gabel, Moldoveanu. Șl au mal 
plăcut cel doi portari, Bojoacă 
(Metalul) și Neagu (Prahova). At
mosfera în teren, sportivă, nimic 
din ce se aștepta, spiritele fiind 
mal încinse pe margine, mal fl
ies pe banca oaspeților. în teren 
un singur cartonaș galben (Ar- 
găseală — Metalul), cartonaș care 
s-ar fi cuvenit și lui Popa (M), 
Catană și Constantin (P). Acesta 
e singurul reproș la adresa arbi
trajului lui D. Busuioc (Craiova), 
care In rest a condus chiar foarte 
bine, inclusiv decizia din min. 
82. cînd portarul ploieștean a ju
cat balonul cu mîinlle 
ori ta careu și cuvenita 
indirectă l-a Iritat pe 
nu cunosc noile reguli.

CLASAMENTUL RETURULUI
în întrecerea divizionarelor 

A, după consumarea a 10 eta
pe, clasamentul returului are 
ca lideră pe Universitatea 
Craiova, urmată, la un singur 
punct, de „trioul" bucureștean 
Sportul Studențesc — Steaua 
— Dinamo, din rândurile că
ruia proaspăta campioană a 
campioanelor euro-pene are un 
meci mai puțin decît celelalte 
două colege de grup. Un tra
seu merituos ta această por
țiune a campionatului a to- 

echipa pregătită de 
ștefănescu, F.C.M. 
punctajul realizat 
in bună măsură de 

emoțiile zonei 
unde ultimele 
clasament sînt 
celeași echipe 
ză pe pozițiile _ __ _
27 de etape: A.S.A. Tg. Mu
reș, F. C. Olt și F. C. Bihor, 
echipe care au acumulat cele 
mai puține puncte In retur.

țiune a 
registrat 
Cos ti că 
Brașov, 
scutind-o

fierbinți. Acolo 
trei locuri din 
ocupate de fl

oare se sltuea- 
ultime și după

Constantin

de două 
lovitură 

cei care

ALEXE

1. mU* Craiova 10 6 3 1 31- 9 15
2. Sp. Stud. 9 6 2 1 25- 9 14
3. Steaua 8 7 0 1 20- 6 14
4. Dinamo 9 6 2 1 11- 5 14
5. Corvin ui 10 5 1 4 23-10 11
6. F.C. Argeș 10 5 1 4 12-11 11
7. F.C.M. Bv, 10 4 3 3 12-13 11
8. Rapid 10 5 1 4 12-17 11
n. „U’‘ Cj.-N. 10 5 0 5 16-15 16

10. Victoria 9 4 1 4 11-10 9
ii. Petrolul 10 4 1 5 11-10 9
12. S.C. Bacău 10 4 1 5 13-13 9
13. Gloria 9 3 3 3 15-20 9
14 „Poli“ Tim. 10 4 0 6 10-17 8
15. Chimia 10 3 1 6 6-19 7
16. A.S.A 9 1 2 6 6-17 4
17. F.C. Bihor 10 1 2 7 9-22 4
18. F.C. Olt 9 1 0 8 4-19 2

LIBERE
cu puțin timp în urmă a cîști
gat un turneu asemănător, in 
Ungaria. End re Elekes (68 kg) 
— învingător cu 6—0 în fața 
actualului campion european de 
juniori, G. Schwabenlen 
(R.F.G.), Vasile Sălăjan (62 kg) 
și Alexandru Koteleș (100 kg), 

înainte de a prezenta primii 
trei clasați la toate categoriile, 
trebuie consemnată buna orga
nizare a competiției, asigurată 
de organele sportive locale.

Iată clasamentele celor zece 
categorii (48 kg) : 1. Romică 
Rașovan, 2. V. Minescu 3. B. 
Ciufulescu 
52 kg : I.
Trașcă. 
România) ;
Prefit (România). 2.
klos (România). 3. A. Kapsch 
(R.D.G.) ; 62 kg : 1. Vasile Să
lăjan, 2. C. Băjenaru, 3. T. 
Vlad (toți din România) ; 68 
kg : 1. Endrc Elekes (România), 
2. D. Buleandră (România). 3. 
G. Schwabenlen (R.F.G.) ; 74 
kg : 1. Ștefan Vizitiu (Româ
nia). 2. I. Kantz (R.F.G.). 3. 
M. Trușcă (România); 82 kg : 
1. John Detlef (R.D.G.). 2. C. 
Poteras (România) 3. B. Mate- 
iaș (România) ; 90 kg : 1. A- 
lexandru Baliay (România). 2, 
M. Țerrț (România), 3. S. Kri- 
sche (R.F.G.) ; 100 kg : 1. A- 
lexandru Koteleș (România), 2. 
G. Lutz (R.D.G.). 3. B. Zornow 
(R.D.G.) ; 130 kg : 1. Thomas 
Zimmermann (R.D.G.). 2. T.
Rinkiewic (Polonia). 3. I. Vlai- 
cu. (M.TR.)

(toți din 
Radu 

3. D. Rus (toți
57 kg :

SCHIORI

România);
Ana. 2. N. 

din
1. Dănuț 

L. Mi-

• PRIMELE APLAUZE pe 
Stadionul din Bacău au fost 
adresate echipei ...Steaua în 
momentul cînd la stația de 
amplificare s-a spus „Felici
tări campioanei noastre pen
tru strălucita ei performanță!" 
• Două reveniri de bun au
gur sîmbătă pe gazonul bă
căuan : arbitrul bucureștean 
Radu Matei (după o lună șl 
jumătate de Inactivitate dato
rită unei entorse suferite la 
un meci, la Cluj-Napoca) și 
extrema lui Sport club. Vasile 
Șoiman (revenit după o ope
rație de apendicită) • Dar și 
patru absențe : Tismănaru — 
la băcăuani, Gabor, Mateuț 
(toți trei pentru cumul de 
cartonașe) și Stroia — la hu- 
nedoreni. Apropo de ultimul, 
acest tînăr șl talentat jucător 
a „clacat" subit la capitolul 
disciplinar, supărindu-se pe 
antrenorul Ion V. ionescu și 
părăsind echipa !
• CONTINUA SERIA DE

BUTURILOR „mugurilor" fot
balului nostru în formația Di
namo București. Sîmbătă a in
trat, pentru prima oară pe 
scena Diviziei A, Florin Ră- 
duciolu, în vîrstă de 16 ani. 
produs al Centrului dinamo- 
vist. descoperitorul lui și cel 
care l-a pregătit fiind antre
norul Iosif Varga. Răducioiu 
are un joc de o frapantă ase
mănare cu a fostului vîrf de 
atac dinamovist Dumitrache. 
Titular al reprezentativei de 
juniori UEFA ’88, cel mal tînăr 
divizionar A 8-a prezentat în- 
tr-o formă unanim apreciată 
la recentul turneu final al 
C.E. din Grecia. Să-1 dorim 
mult succes în ascensiunea 
spre marea performanță. Și 
multă seriozitate I Că talent 
are destul 1 Absențe numeroa
se în loturile lui Dinamo și 
Politehnica Timișoara : Orac 
și Damaschin I (la bucu- 
reștenl), Șulea, Moise, Giu- 
chici, Lehman, Bozeșan II, 
Rotariu (la timișoreni). Cu ex
cepția lui Șulea și Rotariu, 
suspendați, ceilalți erau acci-

dentali. ® Andone i-a supli
nit, prin insistența șl inspira
ția la finalizare, pe colegii din 
pozițiile mai avansate (Mihă- 
escu și Văidean).
• UN GEST PLIN DE SEM

NIFICAȚII șl in același timp 
de sportivitate din partea bu- 
zoianului Balaur. înaintea 
meciului Gloria — Sportul 
Studențesc mijlocașul buzo- 
lan a venit la cabina arbitri
lor și l-a Întrebat pe condu
cătorul jocului I. Crăclunescu, 
originar din Rm. Vîlcea. care 
este starea de sănătate a lui 
Treschin. Cu o etapă mai îna
inte. în minutul 4 al partidei 
dintre Gloria șl Chimia Rm. 
Vîlcea, Ia un atac pentru ba
lon între Balaur și Treschin. 
ultimul s-a accidentat și a 
părăsit terenul. Balaur șl-a 
amintit însă de faza respectivă 
șl a dorit să știe de... soarta 
iul Treschin. Un sincer bravo 
pentru gestul lui Balaur. • La 
meciul dintre Gloria Buzău șl 
Sportul Studențesc din briga
da de arbitri a făcut parte, 
la linie șl AI. Comănescu din 
Bacău. El nu este altul decît 
fostul fundaș al echipei S.C. 
Bacău din perioada anilor 
1967—1976. • Dudu Georgescu, 
la cei 36 de ani. rămîne unul 
dintre cei mai percutanți îna
intași. El a marcat două go
luri și în meciul cu Sportul 
Studențesc, apărînd oportun 
în fața porții cu prospețimea 
și promptitudinea unu! tînăr 
de 20 de ani 1 Frumos exem
plu de longevitate sportivă !
• ÎN MECIUL DE SPERAN

ȚE dintre „U“ Cluj-Napoca șl 
F.C. Bihor au evoluat cîteva 
nume cunoscute : FI. Pop, 
Feșnic și L. Moidovan (aces
ta nu avea drept de joc pen
tru cumularea a două carto
nașe galbene) în formația lo
cală. Balazs șl Harșanl — în 
cea oaspete. Portarul Balazs 
a făcut o partidă bună, con
tribuind din plin la victoria 
echipei sale cu 1—0. în schimb 
Harșani a jucat doar două

minute. La prima acțiune o- 
fensivă, el a' încercat să șu- 
teze, un adversar l-a „con
trat". s-a accidentat șl, astfel, 
a fost nevoit să părăsească 
terenul de joc. • In pauza 
partidei de la Cluj-Napoca, 
antrenorul Remus Vlad și-a 
admonestat elevii pentru jocul 
lor Ineficace. Rezultatul s-a 
văzut imediat după reluare, 
clujenii înscriind. în 13 minu
te, 3 goluri !
• CHIAR DACA sîmbătă la

prânz 
meciul 
Brașov 
chidere 
potrivit „__ ___ _____________
dini față de tinerii jucători. Șl 
a fost un meci frumos, de bun 
nivel, spectaculos. La pauză, 
scorul era #—0, pentru ca ta 
mln. 60 să fie 2—2, după ce 
Petrolul conducea cu 2—0. Pa
tru goluri în 15 minute I 
• Ploieștenii au fost plăcut 
impresionați de evoluția echi
pei de Divizia A din Brașov, 
în jurul a doi jucători expe
rimentați — Pană și Șerbă- 
nică — colegii lor, inclusiv ti
nerii Mărgărit și P. Lucian, 
au prins curaj, se exprimă 
mult mai bine. Doar precizia 
șuturilor la poartă a lăsat de 
dorit, un singur șut din șapte 
a nimerit poarta I • Deși si
tuația echipelor nu era prea 
roză, mai ales a oaspeților 
(—3 la „adevăr"), meciul de la 
Ploiești a fost curat, sportiv, 
fără durități. Cartonașele gal
bene luate de Șanta, Nuță șl 
Cramer se datorează unor 
Inutile proteste.
• ANTRENORUL ECHIPEI 

VICTORIA, Nelu Nunweiller, 
după terminarea jocului cu 
A.S.A. : „E bine cind totul se 
termină cu bine, dar credeam 
că fac Infarct, nu alta, Atltea 
ocazii clare de gol ratate cu 
seninătate de niște jucători cu 
vechi ștate de servicii ta Di
vizia A ...Aproape că nu 
mai înțeleg nimic, că doar de 
pregătit ne pregătim serios..."

la Ploiești a plouat, 
de speranțe, cu F.C.M. 
s-a disputat în des- 
la cel de Divizia A. 
unei frumoase atitu-

• „Bravo, Varo !" i-a strigat 
din tribună mureșeanului un 
spectator din Tîrgoviște, ta 
acele momente salvatoare pen
tru poarta A.S.A.-ulul. După 
care a venit... morala : „Dacă 
C.S.-ui (n.a. echipa Iui Cor
nel Dinu) ar fi avut un... 
Varo, eram demult cu un... 
picior in prima divizie". • 
Augustin a evoluat în meciul

doar 5 minute. în
locuirea sa cu Petre Petre da- 
torîndu-se
• Pentru atitudine nesporti
vă, fundașul central Jenei a 
primit pe drept un cartonaș 
galben, pe care l-ar fi meritat 
însă și fundașul Victoriei, 
Manii, mai ales pentru atacul 
foarte tare asupra lui Botezan.
• StMBATA, DUPĂ MECIUL 

DE LA SLATINA, Cristian 
Mantu, observatorul federal 
al partidei F.C. Olt — F.C. 
Argeș, spunea : „Acum trei

. zile l-am văzut pe Ducadam 
apărând patru penalty-uri, Ia 
Sevilla. Astăzi, respectînd pro
porția, am văzut o echipă, 
cea oaspete, scoțînd de patru 
ori balonul de pe linia porții! 
Numai fotbalul este in stare să 
ofere așa ceva..."
• SURPRIZĂ, LA CRAIO

VA, pentru organizatori : pre
zența arbitrului 
loan Igna. El l-a 
intimul moment 
Dinescu. delegat 
centru. Șl astfel
că Igna — reprezentan
tul corpului de arbitri din 
România la C.M. din Mexic — 
a condus 
tr-o etapă 
reamintim, 
— Steaua 
lntea plecării echipei Steaua, 
cîștigătoarea C.C.E., la Sevilla.
• De .invidiat precizia șutu
rilor expediate de craioveni în 
meciul cu Rapid : din 13 șu
turi, 10 au fost 
porții. Primele tor
turi au fost, toate.

cu A.S.A.
unei accidentări.

tlmișorean 
înlocuit în 
pe Nicolae 

Inițial la 
«s-a făcut

două meciuri... In- 
I Celălalt a fost. 
Chimia Rm. Vîlcea 

(0—4), disputat îna-

pe spațiul 
șase lovi- 
pe poartă.

nera ei de întrecere, diviziona
ra B Progresul-Vulcan, se va 
strădui să realizeze — in com
pania Stelei — un joc de 
bună factură, pe placul tribu
nelor care, nu ne îndoim, vor 
fi pline.

I SFERTURILE DE FINALĂ ALE „CUPEI ROMÂNIEI"

I
(Urmare din pag. 1)

Antrenorii si sportivii, o- 
icialii si organizatorii, au 
ost unanimi în a aprecia 
iutorul deosebit pe care 

1 pot da în competiții oa- 
nenii ce deservesc mijloa- 
:ele de urcare. Și a fost
i plăcere să vezi că schio-
ii si oficialii își pot des- 
ăsura munca din plin, o-

că cei 40—50 de 
pot urca după ne- 
în două telecabine. 
perturbeze fluxul 

’. Solicitudinea per- 
i a fost de această 

ă ireproșabilă. Deci, iată 
se poate si așa!

Paul IOVAN

să

I
I
I
I
I
I

sub semnul echilibrului, cu un 
plus, firește, de partea elevilor lui 
Ion Nunweiller, căliți tot mai 
mult, în ultima vreme, In dîr- 
zele dispute cu echipele de pri
mă categorie.

La Alba Iulia se intîlnesc 
Jiul Petroșani si Chimia Rm. 
Vîlcea. Fosta divizionară A se. 
află după un rezultat remarca
bil (meci nul, la Baia Mare, 
cu contracandidata la un loc. 
in toamnă, in Divizia A) care-i 
creează pentru jocul de astăzi 
o bună stare de spirit. De par
tea cealaltă. Chimia Rm. Vîlcea 
și-a fixat fri aceste zile un du
blu obiectiv eompetițional: 
menținerea pe prima scenă fot
balistică a tării și calificarea în 
finala competiției K.O., „Cupa

României", pe care, să ne a- 
mintim, a reușit, cu ani în ur
mă, s-o cucerească. în privința 
deznodâmîntului, atît Gigi Mul- 
țescu, antrenorul Jiului, cît și 
Marcel Pigulea, antrenorul Chi
miei, sînt optimiști.

în sfîrșit, iubitorii fotbalului 
din Capitală vor putea urmări 
mîine, pe Stadionul „23 August", 
înțîlnirea dintre bucureștenele 
Progresul-Vulcan și Steaua. Un 
fericit prilej pentru ei de a ve
dea în premieră — după stră
lucitul succes de 13 Sevilla — pe 
proaspăta cîștigătoare a Cupei 
Campionilor Europeni. NUME
ROȘII SPECTATORI VOR PU
TEA APLAUDA TURUL DE 
ONOARE PE CARE JUCĂTO
RII DE LA STEAUA ÎL VOR 
FACE CU TROFEUL EURO
PEAN CUCERIT, ZILELE TRE
CUTE, LA SFÎRȘITUL FINA
LEI CU F. C. BARCELONA.

Deși diferența de categorie 
este netă în favoarea echipei 
campioane a României, parte

ANUNȚ
Biletele pentru meciul de fotbal PROGRESUL VULCAN — 

STEAUA, din sferturile de finală ale Cupei României, care 
se ya desfășura pe Stadionul „23 August" din Capitală in 
ziua de 15 mai a.c., cu Începere de la orele 17, se pun ta 
vtazare astăzi, 14 mai, la următoarele case de bilete : agențiile 
Loto — Piața Kogălniceanu, Loto — Văcărești, agenția Rapid 
din Gara de Nord, la stadioanele „Steaua", „Dinamo", „Giu- 
lești", „Progresul", „23 August", patinoarul „23 August", pre
cum și la sediul CNEFS, str. Vasile Conta nr. 16.

Intrucît pe bilete vor fi Înscrise sectorul, rândul și locul, 
publicul spectator este rugat să ocupe locurile indicate, con
diție necesară pentru a se asigura vizionarea și desfășurarea 
meciului ta condiții optime.

Sînt valabile toate categoriile de legitimații-abonament eli
berate de Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, 
cu viza pe anul 1986. Posesorii legitimațiilor de tribuna I vor 
ocupa locurile rezervate în sectoarele 1 (intrarea prin Șoseaua 
tancului) și 44 (intrarea prin Bd. Muncii).

Cu prilejul acestui meci, clubul Steaua va prezenta publi
cului Cupa Campionilor Europeni, In cadrul unei festivități 
programate la ora 16.

M.FR


o TELEX > TELEX
AUTOMOBILISM • Spaniolul 

Benino Fernandes („Opel Man
ta") este cîștigătoirul ediției a 
17-a a raliului „Nisipurile de 
aur", desfășurat in Bulgaria. Al 
doilea a fost Ferentz (Ungaria) pe 
„Audi Quatro" tar al treilea, Kl- 
slmicl (Iugoslavia) pe „Renault 
5 Turbo".

JUNIORII ROMANI 9 LOCURI I CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX
Joo amical Ierni. 
: Cehoslovacia — 
(31—39).

Concurs la Vene-

IN „REGATA BRATISLAVA" LA CAIAC-CANOEî»

La prima mare întrecere in
ternațională de caiac-canoe (ju
niori) din acest sezon — „Re
gata Bratislava" — reprezen
tanții noștri au avut o fru
moasă evoluție cucerind 9 vic
torii si alte numeroase locuri 
II si III. Au trecut primele li
nia de sosire echipajele : K 2

— 500
fă ; K 2
Petro, Volcu

m (f) — Milășescu, Tu- 
500 și 1 000 m (b) — 

____  ; K 1 — 1 000 m 
— Alexandru Popa j K 1 — 500 
și 1000 m — Gheorghe Andri- 
ev ; K 4 — 500 șl 1 000 (b) — 
Ionescu Popa Petro, Volcu; 
K 4 — 500 m (f) — Milășescu, 
Tufă, Șotron, Negrea.

CONCURS DE GIMNASTICĂ RITMICĂ
SOFIA, 13 . (Agerpres). — 

Concursul internațional de gim
nastică ritmică desfășurat la 
Sofia a revenit sportivei bul
gare Lilia Ignatova, cu 39,720 p 
la individual compus, urmată 
de coechipiera sa Velicika Bo- 
neva — 39,620 p, Bianca Die
trich (R.D.G.) 39,120 p, Bog
dana Tarasova (U.R.S.S.) —■

39,020 p, Assia Kocinova 
(U.R.S.S.) — 39,00 p. Alina
Drăgan (România) —• 38,770 p 
Kan Yang Kan (R.P.D. Coreea
nă) — 38,770 p. Doina Slăicu- 
lescu (România) — 38,570 p, 
Andrea Sinka (Ungaria) — 
38,520 p. etc. An participat 
sportive din 24 de țări.

Sortii nu au fost prea favo
rabili sportivilor români pre- 
zenți la cea de a IV-a ediție 
a Campionatelor Mondiale de 
box. Dovada, în chiar meciul 
de debut în competiție, repre
zentantul nostru la categoria 
cocos. Marcelică Tudoriu, a 
avut ca adversar pe cubanezul 
Arnoldo Mase. Sportivul ro
mân. deși a luptat cu mult cu
raj. a părăsit competiția fiind 
întrecut la puncte cu o decizie 
de 4—1. în cel de al doilea 
meci susținut pe ringul mon
dialelor, Nicolae Taipoș (pană) 
l-a avut în fată pe campionul 
cubanez Jessus Sollct (cunoscut 
de la întrecerile Centurii de 
Aur). După o partidă adesea 
echilibrată Solist a obținut 
victoria cu 4—1.

Hristov (Bulgaria) b.p. J. Sirya- 
kibbe (Uganda) j pană: T. No
vak (Polonia) b. dese. K. Mar- 
iouane (Maroc), E. Flores (Por
to Rico) b.p. R. Ramos (Repu
blica Dominicană) ; semigrea : 
L. Roes (S.U.A.) b.p. M. Bott 
(R.F. Germania) ; D. Kirilov 
(Bulgaria) b.p. K. Onwuka (Ni
geria), S. Lakomiec (Polonia) 
b.p. J. Ruiz (Republica Domi
nicană).

CUPA DAVIS

etc.
ALTE REZULTATE : cocoș : 

Moon Sung Kil (Coreea de Sud) 
b.p. J. Wasquez (S.U.A.). Al.

„Trofeul Carpați" a relevat

SLABA PREGĂTIRE A SABRERILOR NOȘTRIa
măcar unIn decursul anilor de cind 

turneul Internațional de sabie 
dotat cu „Trofeul Carpați" și 
găzduit de Municipiul Brașov 
a adus în Sala Sporturilor scri- 
meri reputați pe planșele inter
naționale, cum ar fi polonezii 
Wodke, Pigula, Bicrkowski, Ja- 
blonovski, bulgarii Vasil și 
Hristo Etropolski, ungurii Buj- 
doso, Gemesy, sovieticul Niki- 
șin, cubanezii Jesus și Manuel 
Ortiz, sabrerii noștri și-au ono
rat cartea de vizită, printre în
vingătorii probei individuale a- 
flîndu-se (de mai multe ori) 
Dan Irimiciuc, Marin Mustață, 
Cornel Marin și Ioan Pop, 
componenții echipei reprezenta
tive a României, medaliată în 
deceniul trecut la Campionatele 
Mondiale și Jocurile Olimpice.

Și la cea de a XV-a ediție a 
trofeului, desfășurată la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, în pal
mares a fost trecut numele u- 
nui sabrer român, Alexandru 
Chiculifă, aflat acum la primul 
său succes în această tradițio
nală competiție care se înscrie, 
an de an, printre importantele 
verificări din preajma campio
natelor mondiale. Afiați si el 
pe listele de concurs. Marin 
Mustață. Cornel Marin (cei ca
re dețin recordul victoriilor în 
proba individuală — 3) și loan 
Pop (acesta încă în calitate de 
component al primei echipe re
prezentative) nu s-au mai pu
tut impune în fazele finale, ca 
de obicei, anii spunîndu-și cu- 
vîntul. Ne-am așteptat ca locul 
acestora, dacă nu pe tabloul fi
nalei de opt, măcar pe cel al 
eliminărilor directe, să fie luat 
de cei mai autorizați reprezen
tanți ai tinerei generații. Spre

surpriza noastră, însă, aceștia 
(Papp, Costache, Găureanu, A- 
tudorei, Pintelei, Medragoniu) 
au părăsit întrecerea după pri
mele tururi, chiar dacă pe lis
tele de concurs nu s-au aflat, 
de această dată, multi sabreri 
de recunoscută valoare interna
țională, ca la precedentele 
ț».Acest fapt, coroborat cu 
niera neconvingătoare în 
au evoluat selectionabilii 
tri afiați în pregătirea _ 
„mondialele" 1986, din iulie, de 
Ia Sofia, ne-a determinat să 
apreciem drept nesatisfăcătoare 
comportarea generală a sabre
rilor noștri în proba individua
lă. Ceea ce a atras replica ve
hementă a lui Ioan Pop, toc
mai cel care, prin marea sa 
experiență pe planșele interna
ționale, ar fi trebuit să aibă cel 
mai riguros etalon de apreciere 
a valorii competiției de la Bra
șov. a stadiului de pregătire 
si, implicit, de exprimare a se- 
lecționabililor. Din păcate, pro
ba pe echipe care a urmat a 
scos mai mult în relief precara 
pregătire a sabrerilor 
ceea ce a determinat 
formației noastre pe 
in urma înfrîngerilor 
echipelor Ungariei (nu 
ponenții primelor garnituri) și 
R. P. Chineze (un out-sider în 
ascensiune, departe însă de pri
mul eșalon mondial). Contind, 
practic, doar pe doi titulari 
(Al. Chiculiță si I- Pop) și a- 
ceștia fără o concepție clară 
de luptă, cu un tînăr (V. Sza
bo) aflat în serioasă scădere 
față de perioada cînd era ju
nior si cu alți doi sabreri care 
in cele două meciuri decisive

edi-
ma- 
care 
noș- 

pentru

fruntași, 
clasarea 

locul 3. 
in fața 
cu com

nu au ciștigat nici 
asalt (FI. Păuneșcu și M. Flo- 
rea), prima noastră reprezenta
tivă se află acum foarte de
parte de cerințele scrimei mo
derne, ceea ce ridică un mare 
semn de întrebare asupra șan
selor sale la C.M. Fiecare in 
parte si toți la un loc au ac
ționat fie crispați, fie in dis
perare de cauză, precipitat, ac
țiunile lor dovedind o acută lip
să de pregătire specifică, teh
nică si tactică, in timp ce an
trenorii lor asistau neputincioși 
pe margine. Răspunzători de 
această stare de lucruri, de a- 
ceastă involuție de neadmls 
sînt, în primul rînd, cei doi 
antrenori ai lotului de sabie. 
Al. Nilca și C. Nicolae, dar și 
antrenorul federal T. Mureșan, 
cel care trebuie să „vizeze“ 
pregătirile tuturor loturilor In 
vederea marilor competiții ale 
anului.

Cartea de vizită trebuie ono
rată, și cum prea bine s-a vă
zut si la „Trofeul Carpați", ad
versarii nu se sperie și nu se 
inclină în fata palmaresului, ci 
numai în fața unei evidente su
periorități valorice, dovedită in 
fiecare asalt, pe planșe. Se 
impun deci măsuri urgente si 
eficiente din partea federației 
de specialitate.

Iri urma desfășurării, săptă- 
mina trecută, a întîlnirilor din 
Cupa Davis în zonele europea
nă și asiatică, in turui următor 
(18—20 iulie) se vor întîlni : 
Zona europeană (turul doi), 
grupa A j Turcia — Franța, 
Bulgaria — Egipt, Austria — 
Portugalia, Polonia sau Finlan
da (meciul se va desfășura la 
Varșovia, Ia 23—25 mai) — Ro
mânia ; grupa B : Monaoo — 
Ungaria. Elveția — Grecia, Ni
geria — Olanda. Belgia — Is
rael ; Zona asiatică (semifina
le) : R.P. Chineză — Japonia. 
Coreea de Sud — Thailanda.

★
Rezultate finale din alte me

ciuri de săptămîna treaută : 
Nigeria — Norvegia 5—0. Hong 
Kong — R.P. Chineză 2—3.

BASCHET • 
nin, la Treble 
U.R.S.S. 56—74

CALARIE • 
ția, conttad pentru Cupa Mon
dială la dresaj : 1. Stiickelberger 
(Elveția) 44,62 p, 2. Lah (Iugo
slavia) 42,51 p, 3. Llsenhoff 
(R.F.G.) 12.00 p. După două pro
be ale competiției ta clasamentul 
Cupel Mondiale conduc, cu 21 p, 
Lah și Stiickelberger.

CICLISM • Sovieticul Glnta- 
outas Oumaras a realizat o per
formanță excelentă pe 4000 m 
(pistă acoperită), la Moscova, cu 
4:31,174. Recordul mondial îi a- 
parțlne cu 4:34,103 • Turul Spa
niei (etapa a 20-a, Puerto Reai- 
Jerez de la Frontere, 239 km) a 
revenit francezului Marc Gomez 
cu 8.07:49 care l-a învins la sprint 
pe spaniolul Miguel Angel. Sprin
tul plutonului (sosit după 7 s) 
a fost ciștigat de irlandezul 
Kelly. Alvaro Pino (Spania) este 
ta continuare lider cu 97.50:2l 
9 Turul Italiei, ediția a 69-a, 
etapa prolog, 1 km pe țărmul 
mării, la Palermo, a fost cîști- 
gată de elvețianul Urs Freuler 
fa 1:08,374 (medie 
km), urmat de 
seppe Sarroni 
Silvestro Milan! 
continuare a avut 
pă 
câștigată 1a sprint 
Sergfo Santimaria ta 3.34:03, care 
este noul purtător al „tricoului 
roz".

RUGBY • în grupa B a Cupei 
FIRA, la Malmj) : Suedia — 
Belgia 12—6 (6—0).

TENIS • în primul tur al „ln- 
ternâțlonalelor" Italiei, la Foro 
Italice : Jelen — Arrese 7—5, 

Perez — Ingaramo 6—1, 6—7, 
Krickstein — de Palmer 

Cesnokov — Forget 
Wilander — Brown 

Lsoonte — Lundgren 
DerUn Kirmayr

orară 52,723 
Italienii G1U- 
(1:O9,397) șt 

(1:09,650). în 
loc prima eta- 

(Palermo-Sciacca, 135 km), 
de italianul

A

...PASIUNE!
Una dintre cheile care pot deschide larg ușile spre marea perfor

manță este PASIUNEA! Pasiunea cu care un tînăr Iși iubește 
sportul; cu care înțelege să facă anumite sacrificii, absolut trebui
toare pentru a putea urca treptele măiestriei; cu care se 
pregătește zi de zi, aproape ceas de ceas etc. Un sportiv fără 
pasiune pentru oeea oe face nu este și nici nu poate fi 
sportiv adevărat, căci marea performanță este indisolubil legată«, sportiv ade\ 

ji de pasiune.
Sportul românesc, ta contextul celui mondial, este plin de 

nenumărate exemple de oameni pasionați, deveniți mari per
formeri. In fapt, ca să simplificăm lucrurile, putem oonchide, 
că orice performer trebuie să fie neapărat și pasionați

Așa au fost marii noștri sportivi Nadia Comăneci, Ivan Pat- 
zaichin, Cristian Gațu, Ștefan Rusu, Calistrat Cuțov, Sanda 
Toma etc., etc. Așa stat, să zloem, Ladlslau Boloni sau... 
Anghel Iordănescu, Helmuth Ducadam sau Gheorghe Hagi șl 
lista lor este lungă.

Așa este, de pildă, și puglllstul cubanez Teofilo Stevenson. 
De mai mulțl ani, el se află mereu printre fruntașii boxului 

' cu el, prezent la mal 
chiar că Stevenson nu 
continuă să-șl mențină 
cu alții cu mult mal 
care de 16 ani se află

mondial. Ne-am obișnuit atît de mult 
toate marile competiții, tacit am uitat 
mai este acum un sportiv tînăr, deși 
nealterată vigoarea și să se întreacă 
tineri. Stevenson are 35 de ani, dintre___ ___ _______ __ ___
mereu ta actualitate șl (citiți bine) visul său este... să devină 
ta •1983, pentru a patra oară campionul olimpic al supergrellor. 
El a fost campion olimpic în 1972, 1976 și 1980. A fost campion 
mondial ta 1974 șl 1978 (acum, la Reno, încearcă din nou!), a 
fost campion panamerican ta 1975 și 1979. A realizat 298 de 
victorii din 318 meciuri! Șl nu vor fi, cu siguranță, ultimele 
lui succese, deoarece Stevenson spune : „Continui să ador 
boxul. Este plinea mea zilnică. Mă antrenez cu regularitate, în 
sală, circa 30 de ore săptămînal și alerg zl de zi cite două ore. 
Lucrez pentru torta loviturilor și pentru Îmbunătățirea tehnicii" 
— (N.N. tocă 1 !)...

Romeo VILARA

Paul SLÂVESCU

Francezul Yannick Noah a înregistrat un frumos succes cîș- 
tigînd turneul de la New York — Forest Hills, tn finală el 
a dispus de argentinianul Guillermo Villas.

Laserfoto : A.P. Agerpres

SE CONTUREAZĂ ECHIPELE CAMPIOANE...
• Li etapa a 33-a a campio

natului Austriei, echipa F. C. A- 
ustria a dispus d formația Kla
genfurt cu 2—1 și. se pare, va 
fl campioana țării, deoarece Ra
pid Viena a pierdui partida cu 
L.A.S.K. in deplasare, cu 0—2. 
Alte rezultate : Innsbruck — Ad
mira Wacker 5—1, Sturm Graz — 
Grazer A K. 3—3. tn clasament 
conduce F. C. Austria Viena cu 
54 p. urmată de Rapid Viena cu 
51 p și L. A. S. K. cu 37 p.

• Cu două etape Înaintea ter
minării campionatului R. D. Ger
mane, In fruntea clasamentului 
se află Dynamo Berlin care în 
etapa a 24-a a terminat la ega
litate, 2—2, cu Frankfurt pe 
Oder. Ea conduce în olasament 
ou 32 p. fiind urmată de Loko
motive Leipzig, cu 28 p și F. C. 
Carl Zelss Jena, cu 28 p. Este 
foarte probabil ca Dynamo Ber
lin să cucerească din nou titlul. 
Iată celeilalte rezultate : F. C. 
Karl Marx-Stadt — Erfurt 0—0, 
Brandenburg — Sachsenring Zwi
ckau 2—0. Dynamo Dresda — 
Jena 0—0, Lokomotive Leipzig — 
Riesa 1—0, Bostock— Union Ber
lin 2—0, F. C. Magdeburg — Aue 
6—0. Pe ultimele locuri se află 
Rostock și Zwickau, care se șl 
pot considera retrogradate ta liga 
secundă.

Neuchâtel — Sion 2—1, Wettingen
— Young Boys Berna 0—9, Basel
— F. C. Zurich 3—3, Grasshoppers
— St. Gall 0—0, Granges — Ba
den 1—1, Lausanne — Aarau 2—1, 
Lucerna — Vevey 2—1, Servette
— La Chaux-de Fonds 3—1.

Fotbal
I-meridiane

• Luptă strlnsă ta finalul cam
pionatului elvețian. Cu două eta
pe înainte de sftrșit, două echi- 
oe sînt ta cursă pentru primul 
loc : Neuchâtel Xamax cu 37 p, 
Young Boys Berna cu 36 p (are 
însă un Joc mai puțin). Ultimele 
clasate. Granges și Baden sînt 
candidatele pentru retrogradare, 
rată rezultatele etapei a 26-a :

• Mai multe jocuri din etapa
a 9-a a campionatului U.R.S.S. 
s-au încheiat cu rezultate sur
priză. Astfel, Zenit Leningrad, 
fruntașa clasamentului, a fost 
învinsă pe teren propriu de 
Vilnius : 1—2 ! Torpedo Moscova 
a ciștigat, ta deplasare, la Alma 
Ata, cu 3—0 1, Dinamo Moscova 
a dispus, la Odesa, de echipa 
locală Cemomoreț cu 3—1, iar 
Șahtior Donețk a ciștigat la Har
kov cu 1—0. Alte rezultate : Ba
ku — Erevan 0—0, Kutaisi — Di
namo Tbilisi 0—0. Două meciuri 
nu s-au Jucat. Pe primele locuri: 
Zenit Leningrad 12 p, Vllnlus lO p, 
Dinamo Kiev, Dniepr, 
Tbilisi (toate ou rite un 
puțin) — 10 p. Pe
locuri: 15—16. Spartak 
șt Erevan cu cite 6 p.
• P.S.V. Eindhoven — virtuală 

campioană a Olandei, tn etapa a 
32-a eciilpa P.S.V. Eindhoven a 
surclasat cu 8—2 pe Deventer șl 
cu două etape înainte de sfirșit 
are un avans de 7 puncte față 
de AJax. Alte rezultate : Gro
ningen — Kerkrade 3—2, Alkmaar
— Feyenoord 2—2, Excelsior — 
Haarlem 2—1, Sparta Rotterdam
— Den Bosch 3—0, Twente — 
Sittard 3—1, Venlo — Heracles 
3—1, Maastricht — Utrecht 2—1. 
Pe primele locuri : Eindhoven 
57 p, Ajax 50 p, Feyenoord 43 p 
(31 j). Formația Heraales (locul 
18 ni> mal poate evita retrogra-

darea, avind 12 p, în timp ce 
penultima clasată Breda totali
zează 19 p, iar formația de pe po
ziția a ....
lează 21 p.

16-a, Maastricht, acumu-

Suedia, I.F.K. Goteborg

Dinamo 
joc mai 
ultimele 
Moscova

■> In
se menține ta frunte, după 4 eta
pe de campionat, după ce a câș
tigat în deplasare cu 2—1, ta fața 
formației Brage. Malmo F. F., a 
doua in clasament, a dispus cu 
4—1 de Oester. Alte rezultate ; 
Hammarby — Halmstad 3—0, 
Kalmar — Elfsborg 0—0, Nork8« 
ping — AJ.K. 0—0, Oergryte — 
Djurgarden 0—1. Pe primele 
locuri : I.F.K. GSteborg 7 p.
Mâinii, F. F. 6 p, Hammarby șl 
Oergryte cu oîte 4, Pe ultimele: 
11. Halmstad 3 p, 12. Brage 2 p.

• Titlul de campioană a Ma
rocului a revenit echipei W.W.C. 
Casablanca cu 93 p, urmată de 
o altă formație din Casablanca, 
Rak. cu 91 p.
• Și ta Algeria s-a încheiat 

campionatul. Pe primul loo : e- 
chipa Tizi Ouzu cu 91 p, urmată 
de formațiile Setif șl chief cu 
cile 80 p.
• tn penultima etapă (a 25-a) 

a campionatului Albaniei s-au 
înregistrat rezultatele : Naftetari 
— Apolonia 4—3 ; Skendria — 
Labinoti 1—? ; Traktori — Lufte- 
tari 
0-0 ;
1—0. tn 
murtarl 
Dinamo
care.

0—0 ; Dinamo — Partizani 
Flamurtari — Beslidhja 
clasament conduce Fla- 
cu 37 p, urmată de 

și Nentori — 26 p fie-
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