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Prima ediție a „Cupei D.T.C," la modclism-machctc

STIMULENT PENTRU DEZVOLTAREA
SPORTURILOR TEHNICO-APLICAÎIVE
în cadrul amplelor manifes

tări consacrate gloriosului ju
bileu al partidului. Complexul 
Expozițional din Piața Scîntell 
a găzduit timp de o săptămlnă

pentru apărarea patriei din 
cadrul C.C. al U.T.C., se Înscrie 
pe linia acțiunilor de răsptndl- 
re a dragostei pentru creație 
tehnlco-apllcativă, avînd un rol

Ieri, in sferturile de finala ale Cupei României la fotbal

MECIURI ECHILIBRATE, REZULTATE STRiAISE
Ieri. In cadrul sferturilor de 

finală ale Cupei României, 
populara Întrecere fotbalistică 
organizată sub egida marii 
competiții naționale Daciada. 
s-au Înregistrat următoarele 
rezultate :

PITEȘTI: Dinamo — Universitatea Craiova 6—4, după pre
lungiri și executarea penaltyurilor
RM. SĂRAT : Oțelul Galați - Victoria București 0-1
ALBA IULIA: Jiul Petroșani - Chimia Rm. Viicea 2—1

Prin urmare, pentru etapa semifinală s-au calificat DINAMO BUCUREȘTI, VICTORIA 
BUCUREȘTI, JIUL PETROȘANI. Cea de a patra echipă calificată tn semifinale urmează a fi 
decisă astăzi, prin disputarea meciului Progresul Vulcan — Steaua.

Finețea execuției, minuțiozitatea detaliilor demonstrează elocvent 
priceperea tinerilor constructori de navomodele 

Foto : O. PAȘENCO
UN DERBY ONORAT DE CELE

DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA 6-4 (1-2, 2-2, 2-2)
PITEȘTI, 14 (prin telefon). 

Derbyul sferturilor de finală ale 
Cupei României a suscitat un 

enorm interes, peste 20.000 de 
spectatori umplînd pînă la 
refuz tribunele stadionului local.

Spre satisfacția generală, par
tida s-a ridicat la înălțimea 
așteptărilor șl a acestei excep
ționale afluente de public. Cele 
două echipe fruntașe au oferit 
un spectacol fotbalistic de

Duel pentru minge intre Dragnea (In tricou alb) H Irlmescu. 
(Fază din meciul Dinamo — Universitatea Craiova, disputat ieri 
la Pitești). Foto : Aurel D. NEAGU

DOUĂ ECHIPE
foarte bună calitate, care a avut 
de toate : ritm susținut de joc, 
acțiuni purtate in viteză, com
binații de efect, faze dramatice 
la ambele porțl, goluri de mare 
frumusețe (ale craiovenilor), 
ratări sl un suspans care s-a 

' prelungit pînă la executarea 
loviturilor de la 11 metri, 
necesare pentru desemnarea 
cîștigătoareă.

Deosebit de atractiv, pe fondul 
unui evident echilibru, a fost 
jocul în primele 45 de minute. 
Mal activă si mai laborioasă în 
teren, echipa bucureșteană a

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

Salonul Național de modelism, 
acțiune organizată de C.C. al 
U.T.C. și C.N.E.F.S.

Pentru prima dată, construc
torii la scară redusă din toate 
cele cinci ramuri ale modelis- 
mului (aero, auto, navo, rache- 
to și miniaparate feroviare) au 
concurat pentru obținerea „Cu
pei U.T.C.", la machete, distinc
ție care a răsplătit cele mal 
reușite exponate, constituind 
astfel un stimulent deosebit 
pentru dezvoltarea și diversifi
carea acestei discipline sporti
ve, majoritatea lor cucerind șl 
titlurile de campioni naționali.

întrecerea, la al cărei succes 
un aport considerabil l-a avut 
Secția pregătire a tineretului

educativ de prim ordin. Cunos
cută fiind atracția pe care o 
prezihtă machetele mijloacelor 
de locomoție, competiția și-a 
împlinit menirea de a difuza 
în rindurile tineretului pasiu
nea pentru modelele tn minia
tură, fiind in același timp o 
adevărată scoală, la care viito
rii constructori „în mare" do- 
bindesc primele cunoștințe teh
nice. Acesta a fost, de fapt, 
principalul țel al concursului, 
acela de a răsplndi în rindurile 
pionierilor si elevilor, dragostea 
pentru realizările inteligenței.

Dinu COSTESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, pc stadionul „zj August" din Capitala

PARTIDA PROGRESUL VULCAN-STEAUA (ora 17)
® Or U ora 16 — prezentarea Cupei campionilor 

Europeni, de elitre eistigatorii prestigiosului troica
In această . duoă-amiază. oe 

stadionul „23 August" din 
C.tnitală este programat ulti
mii! meci din cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei : Pro
gresul-Vulcan 
Steaua, Partida 
la ora 16. 
prestigiosului 
Campionilor 
rit.
Sevilla, de

București — 
va fi precedată, 
de prezentarea 
trofeu. Cupa 

Europeni, cuce- 
săntămîna trecută. la 

prestigioasa noastră
deținătoare * titlului. Steaua, 
în decisiv» confruntare cu 
cunoscuta echipă spaniolă, 
F.C. Barcelona. După pre
zentarea trofeului, component!! 
lotului noii campioane inter- 
cluburl a Europei vor efectua

un tur de onoare oe cel mai 
mare stadion al tării.

Va urma. de la ora 17. 
oartida dintre Progresul Vulcan 
București si Steaua, care va 
încheia seria sferturilor de 
finală ale Cunei. Așteptăm un 
meci spectaculos si sportiv, 
date fiind. ne de o parte, 
consacrata valoare a deți
nătoarei titlului national si a 
Cupei — Steaua —. iar pe de 
altă parte — jocul deschis, din 
mișcare. practicat în multe 
partide de echipa din str. dr. 
Stăicovici.

ASTĂZI, PE STADIONUL 
„23 AUGUST". O FRUMOASĂ 
DUPĂ-AMIAZĂ FOTBALIS
TICĂ !

De azi, in Capitală

ULTIMUL TURNEU AL CAMPIONATULUI DE POLO
SUB SEMNUL UNUI JUSTIFICAT INTERES

UN DEZIDERAT CE TREBUIE
REALIZAT: UNITATEA DE VEDERI
A ANTRENORILOR DE LOT!

La mijlocul anului 
trecut, după o lungă 
perioaidă in care bla- 
tlonul românesc a stat 
Intr-un deplin anoni
mat. s-a vădit, o dată 
mal mult, necesitatea 
grabnică a readucerii a- 
cestel ramuri sportive 
printre cele capabile să 
realizeze performanțe 
notabile în arena in
ternațională, așa cum 
se intîmpla cu ani în 
urmă. Au fost luate

fost
s-e 
na-

cel bun. in sezonul oare 
a trecut biatlonistii noș
tri au participat la 
mai multe întreceri in
ternaționale desfășurate 
in Cehoslovacia, Polo
nia, R.D. Germană, 
U.R.S.S. sl România, 
alături de sportivi bine 
cotatL Iar un bilanț 
sumar al sezonului ara
tă astfel : două victorii 
(Sorin Popa in cursa 
de 10 km si ștafeta de 
3X7.S km) ; cinci cla
sări pe locul secund

măsuri, de către forul 
de specialitate, au 
prevăzute fonduri, 
alcătuit un nou lot 
tional (ponderea _
vînd-o tinerii sportivi), 
s-a stabilit un nou co
lectiv tehnic de ooo- 
duoere a pregătirilor.

Startul antrenamen
telor a demarat intr-o 
atmosferă de optimism 
si. o bună perioadă, a__ _ ____
existat convingerea că (Mihai Rădulescu, Imre 
totul este pe drumul Lestyan. precum si ju-

morii Gheorglie Vasiie 
șl Nicolae Șerban, a- 
cesta din urmă de două 
ori); sase locuri 3 (Dan 
Cristoloveanu sl ștafeta 
Radulescu. Todașcă, 
Lestyan, Todaseă la 
20 km. și ștafeta To- 
dașcă, Moldovan, Popa, 
orecum si juniorii Nic. 
Șerban si Gh. Vasiie); 
de alte cinci o>ri sporti
vii noștri s-au situat 
pe locul patru si tot de

Paul IOVAN

(Continuare tn pag. a 4-a)

Ultimele cinci etape-reuniuni 
ale campionatului Diviziei A de 
polo, ediția 1985—86, se desfă
șoară de azi pină duminică In 
bazinul Dimmo din Capitală. 
Turneul are un caracter deci
siv. atît în ce privește desem
narea noii campioane, cit si 
pentru stabilirea ocupantelor 
celorlalte poziții, cum rezultă, 
de altfel, din clasament :
1. DINAMO 31 26 3 2 393-230 552. Crișul 31 26 2 3 390-225 543. Rapid v 31 15 5 11 295-249 35
4. Steaua 31 13 7 11 267-245 335. Progresul ‘ 31 9 4 18 250-299 22
6. Voința 31 9 2 20 225-301 20

Este de așteptat, de aceea, 
o dispută de mare ■ interes. care 
va atrage în tribune “numeroși

spectatori, iubitori al acestui 
frumos joc. Prima reuniune, de 
astăzi, începe la ora 16, cu par
tida Steaua —• Voința Cluj-Na- 
poca. în continuare. Crișul O- 
radea primește replica echipei 
bucureștene Progresul, pentru 
ca, la ora 18, Dinamo să întîl- 
noască. în meciul-vedetă din 
program, pe Rapid București.

Miine au loc două etape. De 
la ora 9 : Crișul — Voința, Di
namo — Steaua. Rapid — Pro
gresul ; de la ora 16 : Dinamo 
— Voința, Steaua — Progre
sul, Crișul — Rapid. Sîmbătă, 
de la ora 16 ; Rapid — Voința, 
Dinamo — Progresul, Crișul — 
Steaua. Duminică, de la ora 9: 
Progresul — Voința. Rapid — 
Steaua si Dinamo — Crișul.

UN SPLENDID
• STRĂLUCIND de cu

rățenie și avind în tribu
ne un public numeros. 
Sala Sporturilor „Lioa- 
ra“ din Orașul dr. Pe
tru Groza a găzduit, nu 
demult, primul meci de 
baschet desfășurat în 
localitatea respectivă. 
Evenimentul a fost pri
lejuit de întîlnirea 
dintre reprezentativele 
masculine ale României 
și Ungariei, la sfîrșitul 
căreia spectatorii au a- 
plaudat victoria bas- 
chetbaliștilor români și 
frumoasele faze create 
de jucătorii ambelor e- 
chipe • AȘA am luat 
cunoștință de activita
tea sportivă din orașul 
care, cu numai cîteva

COMPLEX SPORTIV
decenii în urmă, era o 
comună 
reputați prin 
lor, dar care nu aveau 
nimic comun cu sportul 
și nici nu bănuiau dez
voltarea pe care avea 
să o ia pitoreasca lor 
așezare • ASOCIAȚIA

24 de ore la A.S. Otelul Orașul dr. Petru Groza

ASIGURA 0 VIE ACTIVITATE
cu gospodari 

hărnicia

președinte : ing. Bog
dan Marțian) pentru a- 
sigurarea unei activități 
bogate, am văzut-o 
concretizată în splendi
dul complex sportiv 
(întreținut exemplar de 
responsabilul ei, tehni
cianul loan Nica). Ne-a

SPORTIVĂ OTELUL, 
de pe lingă întreprinde
rea Mecanică, este nu
cleul activității din ora
șul de la poalele Mun
ților Codrului, iar grija 
consiliului asociației 
(președinte de onoare : 
ing. Petru Pantea, di
rectorul Întreprinderii j

impresionat, în primul 
rind, sala „Lioara" (în 
tribunele căreia au loc 
1 200 de spectatori), o 
adevărată bijuterie în 
interior, iar în exterior 
o.„ istorie a sportului 
(pereții sînt împodo
biți cu fresce reprezen- 
tind activități sportive.

incepind din 
străvechi, și 
pină in epoca 
realizate de 
Sorin Gavra, cu spriji
nul Institutului Poli
tehnic Timișoara). Pen
tru viitorul apropiat es
te prevăzută completa
rea „serialului" cu fres
ce din activitatea ma
rilor performeri români 
ca, de pildă, Nadia Co- 
măneci, Iile Năstase si 
Ivan Patzaichin • RA
DU AXENTE, contabilul 
șef al întreprinderii 
Mecanice, omul care a 
pus bazele activității
Dumitru STANCULESCU

vremuri 
ajungind 
modernă, 
arhitectul

(Continuare In pag. 2—3)
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LUI NICU VLAD!
In „laboratorul" Centrului 

olimpic de haltere din 
Bistrița, unul dintre foarte 
talentații noștri tineri per
formeri, Liviu Munteanu (in 
prim-plan), efectuează zeci 
de ridicări pentru perfecțio
narea tehnicii, pentru a- 
cumularea forfet, pentru 
sporirea rezistenței. Și, îm
preună cu el, colegii din 
lotul național de juniori nu 
se lasă mai prejos, sub în
drumarea atentă a antreno
rilor lor.

Foto : Aurel D. NEAGU



ACOLO UNDE EXIGENȚA ANTRENORILOR AZIz 10 MECIURI

DEPĂȘEȘTE CADRUL LECȚIEI DE INSTRUIRE iN CAMPIONATUL

• 0 interesantă și rodnică experiență educativă
a Clubului sportiv din Arad

„Oricit de pricepuți s-au do
vedit a fi antrenorii noștri și 
dăruiți meseriei pe care au 
tndrăglt-o, ei n-ar fi fost in 
măsură să realizeze integral 
obiectivele clubului, dacă pro
cesul de antrenament n-ar fl 
fost dublat permanent de o te
meinică muncă de educație cu 
sportivii..." Am redat textual 
un pasaj din raportul pe care 
l-a prezentat prof. Ștefan Zie
gler, președintele Clubului 
sportiv din Arad la plenara 
cane a analizat activitatea pe 
anul 1985 a acestei unități de 
performanță din județul situat 
de o parte si de alta a Mure
șului. Și, pe firul acestei idei 
de referință, am căutat să a- 
flăm unele amănunte.

Fapt de necontestat, preocu
parea pentru a-și educa spor
tivii în spiritul dragostei față 
de muncă, al angajării depline 
In întrecere, al respectului fa
tă de adversar se faoe simțită 
in toate secțiile. Pentru că la 
C.S. Arad caracterul educativ 
al procesului de instruire apare 
pregnant. Se impune chiar da
torită structurii acestei unități 
sportive : peste 80 la sută din
tre componenții secțiilor sînt 
copii Și tineri cuprinși în re
țeaua de învățămînt. O evi
dență dară a sportivilor șco
lari precizează, printre altele, 
unitățile de învățămînt în care

•z
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i coada rniiMiMA iu noi iu cooc ctatiiade i t

aint încadrați elevii. clasa, pro- 
fesorii-diriginți și. de bună 
seamă, situația la carte. Pre
ședinții secțiilor pe ramură de 
snort sau antrenorii coordona
tori urmăresc, săptămînal, 
felul de a se prezenta elevii- 
sportivi la scoală, situație pe 
oare o înfățișează, tn sinteză, 
conducerii clubului. Cînd apar... 
accidente (note sub 7 — sau 
absențe nemotivate de la 
cursuri ori de la. lucrări prac-

DE RUGBY (Divizia A)

$ Ro- 
or- 
fe- 
de 

este

2

Experimentul Federației 
mâne de Scrimă, care a 
ganizat primul concurs 
minin de spadă (clștigat 
floretista Alina Moțea)
urmat de o sporire a inte
resului fetelor pentru o probă strict ----- -
cum... 
nul 
condus 
fruntaș, 
cele ce doresc să 
stnt foarte multe 
Qleve de La trei 
licee bucurește- 
ne, Alexandru 
Sahla, Industrial 
30 și Zola Kos
modemianskaia.

Gabriela Bărbulescu, Kodlca 
Stan, Steluța Eremla, Mirela 
Ilie, Mihaela Iordache și Flo
rența Simonică — lată cî- 
teva nume care promit să 
se impună atenției, Invățind 
din secretele spadei, luînd 
parte la concursuri de veri
ficare, în așteptarea întrece
rilor „Cupei FJt.s.", din 
toamnă. Antrenorul Ion Popa 
este optimist in privința reu
șitei elevelor sale șl în ge
neral a succesului spadei fe
minine, „chiar dacă noua 
probă nu are incă un statut 
bine definit. Dar îl va avea, 
sînt Încredințat !"

Replici asemănătoare 
antrenorului Popa au 
alțl specialiști de la 
de performanță din țară. La 
C.S.M. Craiova, de pildă, o 
absolventă I.E.F.S. cu specia
lizare scrimă, Gabriela To- 
mcscu, și-a format. două gru-

bărbătească. Fină a- 
Dovadă, existența u- 

atelier", la clubul Steaua, 
de Iestul spadasin 
Ion Popa. Printre 

se inițieze

se- 
cei 
re
in-

de

tice) se iau măsuri in conse
cință, se caută soluții. împreu
nă cu școala, cu familia, pentru 
reintrarea în normal.

„La noi, un asemenea sistem 
de lucru cu elevii sportivi se 
înscrie în practica obișnuită, 
astfel că n-am ajuns niciodată 
să ni se ofere situațli-surpri- 
ză — ne face precizarea prof. 
Ziegler. Și adaugă : De multe 
ori elevii sportivi ne prezintă 
din proprie inițiativă unele si
tuații, jenante pentru ei, izvo- 
rîte din propria neglijență sau 
din alte motive, angajîndu-se 
să se îndrepte, Pînă atunci

pe de inițiere, cu sprijinul co
misiei de resort a C.J.E.F.S. 
Dolj. Gabriela Mitruț, elevă a 
Liceului pedagogic cralovean, 
ar fi o primă descoperire a 
tinerei profesoare-antrenor, 
dar nu singura, de vreme ce 
mal bine de două duzini de 
sportive lucrează cu sîrg pen
tru a depăși etapa inițierii.

La fel se petrec lucrurile 
la Constanța (pe Ungă Clubul sportiv ' - - -Farul, sub îndru

marea prof. Gh. 
Horia), Brașov 
(eoncurind pro
bele care au 
consacrat acest 
important cen- 

sorimei noastre, sa- 
mal recent, floreta 

, îndeosebi prin

cu ale 
dat și 
unități

inu al : 
bla și, 
feminină, 
proaspăta campioană a lumii 
la tineret, Reka Lazăr) șl Satu 
Mare (unde o reputată scri- 
meră, Marcela Moldovan-Zsâk 
pare să aibă un cuvînt de 
spus In formarea viitoarelor 
spadasine), orașe în măsură 
să asigure extinderea experi
mentului forului de speciali
tate șl implicit reușita ideii, 
a inițiativei.

Așteptăm și alte... replici, 
ale unor centre cu tradiție în 
spadă, Tg. Mureș șl Oradea 
ta speță, ceea ce ar face să 
se lărgească aria de interes 
față de o probă pe care Fe
derația Internațională de re
sort intenționează sâ o Intro
ducă, și asta cît de curînd, 
ta concursurile de anvergură, 
alături de celelalte patru exis
tente.

Tiberîu STAMA
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BASCHET. UN SPLENDID PLLANT-POS7 
TER vine să Îmbogățească acțiunile de 
popularizare a baschetului, inițiate de fede
rația de specialitate. Editat de FRJ3. (re
dactori : Sorin Satmari, Mihai Popescu ți 
un grup de colaboratori), pU-anțul cuprinde 
interesante reportaje, printre care: „Am 
jucat contra... președintelui FJR.A." (amin
tirile fostului internațional, ziaristul Aurel 
C. Neagu, de la ediția 1947 a Campionatului 
European, când l-a avut ca adversar pe 
Robert Busnel, pe atunci jucător ta repre
zentativa Franței), „20 de ani de mlnibas- 
chet". „Un coș pentru Europa" (biografia 
reportajată. a Magdalenel Pali-Jerebie), „o 
poveste mereu frumoasă" (Harlem Globe 
Trotters) ș.a. Cit privește posterul (reali
zat de colegul nostru Iorgu Bănica), el 
poate figura cu cinste la orice expoziție 
de popularizare a jocului cu mingea la 
coș • IOANA CIOCTRLAN (16 ani; 1,83 m ; 
provine de la CISȘ 2 București, antrenoare: 
Cornelia Mirdoiu, aceeași care le-a „ridi
cat" pe Roxana ștefan șl Elena Vasile, ac
tualmente în lotul național de senioare) a 
apărut sîmbătă la Politehnica București. 
Deocamdată, pe... banca rezervelor, dar 
sperăm că 1 se va acorda încredere și va 
fl folosită cu insistență, ma! ales că «talpa 
respectivă are mare nevoie de o masivă 
inftirfe cu elemente tinere. (D. St.).

HANDBAL MASA PRESEI, după cum *3 
știe, este locul de muncă al ziariștilor 
mtșl să comenteze, t> cașul nostru, cm*-

insă, ei rămîn intr-un fel de 
carantină ; Ia Întreceri au prio
ritate elevii cu situații bune 
la carte, ceilalți trecînd provi
zoriu pe banca rezervelor. Se 
înțelege eă e o stare de lucruri 
oare nu este acceptată eu 
nin&tate. Tocmai de aceea, 
in culpă se străduiesc să 
vină intre elevii buni și la 
vățătură..."

Statisticile (foarte exacte,
o remarcabilă promptitudine) 
ale clubului arădean ne oferă 
numeroase exemple de 
sportivi care pe planul 
tirii școlare, departe de 
probleme cu învățătura, 
zintă veritabile modele 
mat : jucătorii de tenis 
masă Anca si Simion Otavă, 
Monica Spîrleanu,
Andreea Toth, luptătorii Cor
nel Nicola, Mihai Tomescu și 
Grigore Potoreț. La reușita a- 
qestei acțiuni de conlucrare a 
clubului cu școala ai familia 
este implicat, ta același timp, 
șl Inspectoratul școlar al Ju
dețului. nu mimai prin cadrul 
didactic de specialitate, ci prin 
tasăsi prof. Maria Bucur, ins
pector general, „care încura
jează întotdeauna pe elevii 
fruntași la învățătură și în ac
tivitatea sportivă, îl evidenția
ză in toate ocaziile", cum re
marcă Simion Palcu, președin
tele C.J.E.F.S. Arad,

Felul cum se com portă tine
rii sportivi la locurile loc de 
muncă este urmărit, prin ex
tindere. șl ta cazul oelor an
gajați în diferite unități eco
nomice. cu evidențieri în ca
zurile luptătorilor Lazăr Ciuntă 
(întreprinderea de mobilă) si 
Ivan Toth („Strungul"), el atle
tei Elena Avram (A.D.A.S.), al 
trăgătoarei la talere Lucia Mol
dovan (Coop. Precizia).

Am ținut să reliefăm acest 
aspect, primordial ta reușita 
activității unul dhib sportiv si 
care la Clubul sportiv din Arad 
reprezintă o dominantă a pro
cesului de instruire, indisolu
bil legat de cel formativ-edil- 
cativ. îndeosebi în cazul spor
tivilor ta devenire — copii! și 
juniorii.

elevi- 
pregă- 
a avea 
repre- 
de ur- 

de 

gimnasta

T. BRADEȚEANU

Astăzi, în campionatul Divi
ziei A de rugby, program com
plet : partidele etapei a 7-a 
din retur. Etapele care nu s-au 
jucat Ja 8 și 11 mai s-au re- 
programat la 28 mai, respectiv 
1 iunie, cînd se var disputa și 
meciurile amînate din Divizia 
B — tineret (etapele din 4 și 11 
mal). Jocurile finale din pri
ma divizie (după noua formu
lă) cu meciuri tur-retur (Jocul 
1 din seria I cu locul 1 din 
seria a Il-a. 2 cu 2. 3 cu 3 
etc.), se vor disputa la 8 și 15 
iunie, cînd vom' cunoaște cam
pioana ediției 1985/86. Tragerea 
la sorti a ordinii acestor me
ciuri (acasă-depîasare)' va a- 
vea loc la 2 iunie, ora 12, 
la sediul F.R.R.

Reamintim că liderele eelor 
două clasamente Steaua și Di
namo vor susține partide difi
cile. ambele în deplasare, la 
Petroșani, respectiv Baia Mare, 
în Capitală, un singur meci : 
Sportul Studențesc — TC IND. 
Constanta (stadion Tei ora 
10,30).

DE DIRT-TRACK (perechi)
După măi multe teste publi

ce, cei mai buni alergători de 
dirt-track se vor alinia, astăzi, 
la startul etapei lntîi a Cam
pionatului republican de dirt- 
track. la perechi. întrecerile vor 
avea loc pe pista stadionului 
I.P.A. din Sibiu, cu începere 
de la ora 16.

In deschidere, de la ora 15, 
sînt programate primele con
fruntări ale campionatului in
dividual de juniori. Vineri, de 
la aceleași ore, se vor desfășu
ra. de data aceasta pe pista 
stadionului Voința din Sibiu, 
cursele din cadrul etapei a doua 
a competițiilor menționate.

CONSTRUCTORUL ARAD - 
RELONUL SĂVINESTI 33-16 
(17-8) LA HANDBAL MASCULIN

Intr-un meci contînd pentru e- 
tapa a VIII-a a turului secund 
al Diviziei A la handbal (m), 
CONSTRUCTORUL ARAD — RE
LONUL SĂVINEȘM 33—16 (17—8) 
Au marcat : Crivăț 8, Vojtilă 7, 
Andronic 5, Enea 4, Robu 3, Cer- 
nica 2, Costing 2, Icnescu 1, Soki 
1, pentru învingători, respectiv 
Bursuc 5, Zăbavă 4, Zabarla 3, 
Lămășanu 2, State 1 și Condur 1. 
(O. BERBECARU — COresp.)

CUPA F£DERAJI£I LA CĂLĂRIE
Cea de a XVIII-a ediție a 

tradiționalei competiții „Cupa 
Federației" la călărie a revenit 
echipei STEAUA (Teodor Pan
că cu Vîroolac și Flaming, Mir- 
eea Neagu cu Vise si Fidelio, 
Dumitru Velea cu Genar, Clau- 
diu Gheorghe cu Sadie), care 
cucerește, astfel, pentru a ze
cea oară trofeul.

REZULTATE TEHNICE : cat. 
ușoară — 1. Claudiu Gheorghe 
cu Sadic 30 p. 2. Teodor Pancă 
cu Vîrcolac 28 p. 3. Mircea 
Neagu cu Fidelio 26 p ; duble 
si triple — 1. Alexandru Bo- 
zan (C.S.M. Sibiu) cu Radiana 
40 p, 2. Aurel Lăpăduș (C.S.M. 
Sibiu) cu Olac 38 p, 3. Alexan
dru Bozan cu Bihor 36 p; „a- 
legeți traseul" — 1. Alexandru 
Bdzan. cu Radiana 70 p, 2. Teo
dor Pancă cu Vîroolac 65 p. 3. 
Miroea Neagu cu Fidelio 60

p ; echipe — 1. C.S.M. Craiova 
100 p, 2. C.S.M. Sibiu 90 p, 3. 
Steaua 80 p.

In urma adiționării punctelor 
înregistrate de compoțienții e- 
chipelor participante. clasa
mentul general are următoarea 
configurație : 1. Steaua (antre
nor Tudor Vasile) 556,5 p, 2. 
C.S.M. Sibiu 497,5 p, 3. Dina
mo 343 p. 4. C.S.M. Lugoj 253 
p, 5. C.S.M. Craiova 197 p, 6. 
A.S.A. C3uj-Napoca 178 p, 7. 
Olimpia 121 p.
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ACTUALITĂȚI DIN OINĂ
Activitatea competițională la 

oină — cu uin sezon deosebit 
de bogat în întreceri de masă 
și de performantă — cuprinde, 
la sfîrșitul acestei săptămînd. 
două Întreceri în care vor fi 
angrenate aproape 50 de echipe.

FINALA CAMPIONATULUI 
UNITĂȚILOR ȘCOLARE CU 
PROFIL AGRICOL. Este una 
dintre cele mai frumoase com
petiții. intrată de mulți ani in 
calendarul sportului nostru na
țional. După ce majoritatea li
ceelor agroindustriale din tară 
au avut echipe reprezentative 
la etapele județene și zonale, 
au mai rămas în competiție 10 
formații. Acestea vor participa, 
sîmh'ătă și duminică, La etapa 
finală. ‘ '
Tulcea.
finala Campionatului unităților 
școlare cu profil agricol echi
pele liceelor agroindustriale din 
comunele Dăbuleni (jud. Dolj),

găzduită de municipiul
S-au calificat pentru

Olteni (Teleorman). Seini (Ma
ramureș), precum și din Su
ceava, Focșani, Cărei, Călărași, 
Sibiu, Rm. Sărat si Tulcea.

„CUPA ROMÂNIEI" — a că
rei fază 
sfîrșitul 
galia — 
17 mai 
Drobeta 
tativele __  ... . ..
Caraș-Scverin, Gorj, Mehedinți, 
Olt, Teleorman, Vîicea ; la O- 
radea : Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Arad, Cluj, Maramureș, Satu 
Mare, Sălaj, Timiș ; la Tg. Mu
reș : Alba, Municipiul Bucu
rești, Brașov, Covasna, Hune
doara, Mureș, Harghita, Sibiu -r 
la Vaslui : Bacău, Botoșani, 
Galaji, Iași, Tulcea, Vaslui, 
Supeava, Neamț : la Amara 
(jud. Ialomița) : Brăila, Buzău? 
Călărași, Dîmbovița, Constanța, 
Giurgiu, Ialomița, Vraneea, 
Prahova.

finală va avea loc la 
acestei luni la Man- 
programează sîmbătă 

5 etape de zonă. La 
Tr. Severin renrezen- 
județelor Argeș, Dolj,

Șaiiuft românesc cunoaște in 
ultimii ani o deosebită emulație, 
tot mjai mulți tineri fiind atrași 
de frumusețea sportului minții. 
Numărul de jucători legitimați a 
crescut considerabil in toată țatra 
și — datorită mijloacelor de in
formare actuale — nivelul de Joc 
mediu este In evidentă creștere, 
în acest context, noua formulă 
de organizare a Campionatului 
național de șan pe echipe mixte, 
Încheiat săptămîna trecută la 
Buziaș, cu 12 echițpe, șl-a dove
dit pe deplin viabilitatea. Nu 
au existat echipe învinse.dinainte 
și nici echipe condamnate din 
start Ka retrogradare. Concursul 
a fost atit de omogen, lndt nu 
mal puțin de 8 echlipe au simțit 
fiorii retrogradării țrfnă aproape 
de ultima rundă. Ca să dăm un 
exemplu. Universitatea București, 
clasată lin final pe locul al cin
cilea, se găsea, după runda a 
VlTI-a, în ..zona critică" împreu
nă cu echipele Petrolul șl Cal
culatorul.
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Federal a decis scoaterea temporară din 
acest tot. O măsură din care, ne place să 
credem, elevul de 13 ani va înțelege — cu 
sprijinul realist al familiei, al clubului din 
care tace pante — că talentul, orictt de 
mare, nu e totul...' (G. R.)

PRIMA EDIȚIE A „CUPEI U.T.C.“ L
<Urmare din pag 1) macheț

--------------------------------------------2. Lice 
talentului și indemînării omu- Voința
lui. giu ; C

Bilanțul Salonului, impresio- 2. Ceia
nant prin numărul, parti ci pan- Tulcea
ților și al sutelor de machete giu, 2.
prezentate, a relevat în mod gerul (
sugestiv amploarea de care se Giurgh
bucură sporturile tehnico-apli- ceul d<

petițiile sportive Instalată astfel incit să 
asigure urmărirea fa condiții optime a în
trecerii, cu un om de ordine care să nu 
îngăduie dealt accesul celor în drept, masa 
presei nu constituie o favoare acordată 
slujitorilor condeiului, ,<d o obligație pentru 
organizatori. Dacă marea majoritate a aces
tora au Înțeles acest liucru, cei ce adminis
trează Sala sporturilor Dacia din Bala Ma
re St mai ignoră. Așa se face că majori
tatea locurilor sînt ocupate de simpli spec
tatori, care îngreunează accesul sau per
turbă munca celor trimiși să „vadă" par
tidele pentru toți cel ce citesc rubrica 
respectivă. In cazul că nu a fost o simplă 
fatîmplare, rugăm organele sportive locale 
să La măsurile cuvenite • ÎNAINTEA ul
timei partide susținute la București, antre
norul C. Jude a justtfilcat absența lui Al. 
FSlker, cel mal bun jucător al Politehnicii 
Timișoara, prin accidentarea acestuia ta 
partida de la Bala Mare. Dar, ta meciul 
cu Mtnaur, FMker a marcat 14 goluri șl... 
nu l-a accidentat nimeni. (M. C.).

ÎNOT. AM CONSEMNAT,''intr-un moment 
Bau altul, progresele spectaculoase ale foar
te Ctnărutai ș] dotatului sportiv ploieștean 
Dragoș Băcescu. Șl tată că. numele lui re
vine, dar de această dată nu e vorba de 
vreo nouă realizare, d de cu totul altceva: 
am aflat cu surprindere șl regret eâ Bă
cescu a fort singurul înotător (dta 27t) care 
nu s-a prezentat ta convocarea Totu-M pen
tru Concursul Prietenia. Prompt, Biroul

SĂRITURI IN APĂ. corpul antreno
rilor s-a îmbogățit prin debutul fostei 
multiple campioane Felicia CSrstea-Pintca. 
Alăiturtadu-se altei redutabile performere, 
Melania Treistairu, noua antrenoare a sec
ției' Progresul ne-a declarat că are ambiția 
de a contribui la promovarea cît mal mul
tor elemente care să ajungă la- marea per
formanță. II urăm succes I • ECHIPA DE 
ARBITRI care a oficiat la concursul de 
copil Cupa Speranțelor a depus eforturi 
demne de apreciat pentru a asigura buna 
desfășurare a întrecerii respective. Intr- 
adevăr Carmen Bădescu, Daniela Coja-nu, 
Gh. Cmețuleșteanu, P. Zvasta„ M. Opriș, I. 
IMeș, D. NedeDou, P. Decuseară și N. Spa- 
rlos au arbitrat „zl lumină" la bazinul *23 
August" 'din Capitală, contribuind la suc
cesul concursului. (D. St.).

SCRIMA. „TROFEUL OARFATT", tradi
țională competiție Internațională organizată 
anual în municipiul de la poalele Ttaipei, 
» prilejuit șl Ia cea de a XV-a ediție un 
frumos succes gospodarilor grijulii, atenți 
șl ospitalieri din Brașov. Prin străduința 
Clubului Tractorul, a CJ.E&.S. și A.BJS. 
Brașov, competiția a avut un cadru adecvat 
de desfășurare. Dacă performanțele șl evo
luția neprezentatrațllO'r noștri ta competiție 
ar fi fost pe măsură, succesul ar ffl fost 
deplin. 9 VOSRBINID, Insă, de gospodari, 
aă ar&tăm că acoperișul &SH1 . Sporturilor 
necesită urgente reparații, tatrurit ploaia 
reușește să se infiltreze- pertrarbSnd tatre- 
eerfte. (P. SIL ).

cative în rîndurile tinerei gene- tomode
rații șd constituie, in același plorărl 
timp, o promisiune pentru vi- viște, 3
Itoarde ediții. teii.

Clasamentul pe echipe. Aero- plorărl
modelism: 1. Aeronautica Bucu- Bucure
rești, 2. Cutezătorii Buzău, 3. fața F
Voința Ploiești ; navomodele, re : Sf

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTG-PRON
© Reamintim că astăzi, joi, este 

ULTIMA Za pentru procurarea 
biletelor la tragerea obișnuită 
LOTO de vineri, 16 mal a.c. Nu 
uitați că numărul șl valoarea 
clștlgurilor depind exclusiv de 
decizia dv. de a vă crea cit mal 
multe șanse, partidplnd cu cît 
mal multe variante 1
• Oricare dintre particlpanțl 

poate avea bucuria de a fl În
scris pe lista marilor clștlgătorl 
din ultimul tlnip, eu simpla con
diție de a juca la interesanta 
șl atractiva TRAGERE MULTI
PLA LOTO, care se anunță pen
tru DUMINICA, 18 MAI a.c. Vor 
fl extrase nu mal puțin de 72 
de numere, tn cadrul a 8 ex
trageri, .legate" două cite două 
șl grupate tn două faze. Se poate 
clștlga șl eu 3 numere din 18 
(ded, din flecare pereche de ex
trageri .legate"). Menționăm că, 
pentru a vă asigura accesul Ia
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ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ
A DIVIZIEI Apriență, este asaltat de niște 

concurenți ale căror autotu
risme fuseseră respsise la 
revizie, ca „inapte" de un 
concurs așa de greu, din 
mai multe motive: unde 
mașini n-au „Roll-bar" (ba
re de protecție, de securi
tate, interioare), conforme cu 
regulamentul tehnic al fe-- 
derației (este cazul cdor 
trei mașini ale întreprinde
rii de autoturisme Dacia 
Pitești I) ; unde n-au circuit 
dublu de frtne (cazul celor 
de la Danubius Galati) ; al- 
tde au parbrizul spart, im
provizații la motor de nu 
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JOC DIRZ, SUCCES MERITAT AL VICTORIEI

OTELUL GALAȚI - VICTORIA BUCUREȘTI 0-1 (0-0) 

SARAT, 14 (prin iele-

■r- 
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3- 
ce 
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r- 
i- 
r- 
i- 
i- 
t-

pensula in 
eu numere 
prescurtate 
din Vaslui, 
lăți).

Concurența „in defect" — 
mai mare minunea ! — nu 
înțeleg nimic de parcă li 
»e vorbește in altă limbă. 
„Vă rugăm nu ne faceți 
greutăți. Nu ne respingeți. 
Am venit să participăm". 
„Bine, spune șeful comisiei, 
dar vă riscați viața, pericli
tați circulația...". „Lăsațl, 
spun sportivii, n-are rost 
atîta exigență. Fiți așa de 
bun și iertați-ne" (!!!)

...„Raliul Deltei" s-a ter
minat. Din nou la București, 
a doua zi seara. Mă culc de 
această dată dorind să vi
sez tot ceva legat de curse
le automobilistice : de pildă, 
că s-a găsit o sită deasă 
prin care inconștienții din 
concursurile automobilisti
ce... să nu poată trece.

I
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țioaial, lufind titiTui echipei ITB 
șl riștiglnd toate meci urile. Bine 
ootndusă de căpitanul ei, profe
sorul universitar D. Drtmex, ma
estru internațional, echipa a 
funcționat ca un mecanism de 
ceasornic. S-a punctat pe toate 
mesele, omogenitatea jucătorilor 
fiind principalul atu al campio
nilor: D. Drlmer 6 p dim 7 par
tide, O. Berechet 9 (11), M. Ma
rin 8 (10). D. Vlad 4,5 (5ț), Hlsa- 
beta Pollhronlade 5,5 (7), Marina 
Pogorevicl 7 (9).

Performanța-record a concursu
lui aparține unei jucătoare de la 
ITB, junioara Cristina Bădulescu, 
care pe parcursul celor 11 runde 
a lăsat numai 3 remize, totaM- 
zind S,5 puncte. Ih formă s-a a- flat marele maestru Florin Gheor
ghiu care la prima masă a TTB- 
ulul a jucat partide de reală 
coasă.

Se poate spune că „ghinionista" 
concursului a fost echipa ABM- 
ulul (cu marele maestru Mihai 
Șubă la prima masă). Timișorenii 
au pierdut numai două meciuri, 
la limită (5,5—4,5), la Politehnica 
și la ITB, destuii Insă pentru a-1 
dasa to final pe locul al m-lea.

Merită menționat rezulta tiu 
foarte bun obținut de maestrul 
internațional Constantin lonescu, 
la prima masă a Mecanicii fine: 
8 p (11), printre învinșii săi nu- 
mărindu-se attt Mihai Șubă (care 
a riscat peste limita admisă), cit 
șl Mlhai Ghindă. O surpriză a 
fost retrogradarea eehiipel Calcu
latorul București, campioana țării 
cu puțini ani tn urmă.

ta Încheiere, remarcăm efortu
rile organizatorilor bănățeni, care 
s-au străduit să ofere condiții cit 
mal bune ta frumoasa stațiune a 
Buzlașul-ul, cit și competența brl- 
găzil de arbitri, condusă de arbi
trul internațional Constantin Un
gureanu. Este regretabil, totuși, 
că nu s-au găsit soluții pentru 
ca publicul să poată urmări in 
condiții bune desfășurarea tuturor 
partidelor concursului.

P. STEFANOV
maestru international

A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. 
BIHOR : I. Ghergheli — Gh. 
Cagula (ambii din Baia Mare) 
si Gh. Constantin (Rm. Vîlcea).

F.C. ARGEȘ — GLORIA BU
ZĂU : M. Niculescu — V. Do- 
brescu și G. lonescu (toți din 
București).

CHIMIA RM. VILCEA — 
F.C .OLT : Ș. Necșulescu (Tîr
goviște) — M. Nicolau (Bacău) 
Si A. Porumboiu (Vaslui).

STEAUA — VICTORIA : I. 
Velea (Craiova) — V. Curt 
(Medgidia) și C. Coroean (Re
șița).

CORVINUL — „U“ CLUJ- 
NAPOCA : V. Angheloiu — M. 
Toncea (ambii din. București) 
și I. Igna (Timișoara).

S.C. BACĂU — • POLITEHNI
CA TIMIȘOARA : D. Petrescu 
— Gh. Ofițeru (ambii din Bucu
rești) și Gr. Macavei (Deva).

F.C.M. BRAȘOV — DINA
MO : M. Neșu — O. Ștreng 
(ambii din Oradea) si A. Cuz- 
manovici (Reșița).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
L Crăciunescu — I. Dogaru 
(ambii din Rm. Vîlcea) și M. 
Stănescu (Iași).

RAPID — SPORTUL STU
DENȚESC : C. Gheorghe (Su
ceava) — Fl. Popescu si I. Cot 
(ambii din Ploiești).

bucuneștene in această a doua 
parte a jocului. Ca urmare, 
Victoria reușește golul, care 
avea să-i aducă calificarea în 
semifinale, în min. 90 : P. Pe
tre inițiază o acțiune de atac 
pe partea stingă, centrează pu
ternic. IORDACHE se „înșuru
bează" și de Ia 10 m șutează 
in stîlpul din stingă porții lui 
CăJugăru, de unde balonul de
viază in plasă. Victorie meri
tată a bucureștenilor care și-au 
impus superioritatea după pa
uză.

Arbitrul
Vîlcea) a 
tiile :

OTELUL 
C. Stan, 
ghelinei. , __
(mln. 61 Hanghiue). M. Stan, 
Rotaru — VAISCOVICI, AN- 
TOHI. Stamate.

VICTORIA : Nlțu — Mânu 
(min. 7 P. Petre). I. MARIN, 
Mirea, L. SĂNDOI — URSU. 
Căfoi. Călin — Nica. IORDA
CHE. GLONȚ.

RM.
fon). Vreme splendidă aici pe 
stadionul „23 August" din lo
calitate, cu tribune arhipljne
— circa 9 000 de spectatori 
(peste capacitatea stadionului)
— si atmosferă sărbătorească. 
MU de localnici, printre care 
și multi suporteri gălăteni. 
dornici să vadă interesanta 
confruntarea dintre Oțelul Ga
lați și Victoria București, au 
putut asista la o dispută 
dîrză în care cele două com
batante au luptat cu „arme* 
diferite. Pe de o parte divizio
nara B OțeiLul Galati, avlnd în 
Vaiscovici un jucător extrem 
de periculos, a tesut cu migală

. la mijlocul terenului șl a În
cercat să-și surprindă adversa
rul prin șuturi de la distantă ; 
de cealaltă parte Victoria, mai 
rutinată șl avtad ascendentul 
moral de divizionară A asupra 
partenerei de Întrecere, a jucat 
foarte bine faza de" apărare (ta 
frunte cu I. Marin), a calmat 
intelligent jocul și a contraata-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

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

cat periculos, prin Glonț si 
Iordache. Disputa dîrză din te
ren, cu tentă tehnică, n-a fost 
susținută însă de faze la poar
tă pe măsură. Un șut puter
nic al mijlocașului gălătean M. 
Stan (min. 30), deviat excelent 
de portarul Nitu, in extremis, 
și două cornere periculoase 
executate de Glonț (min. 41 și 
42), dar rămase fără rezultat, 
au fost singurele „faze fierbin
ți" ale reprizei I, încheiată cu 
un scor alb.

Cea de a Il-a repriză a fost 
diferită de prima. Victoria in
sistând mai mult și obtinînd 
ta final cîștig de cauză. După 
ce in min. 64, bucurestenii au 
ratat deschiderea scorului prin 
Ursu. gălățenii, la numai două 
minute, ii imită, irosind și el 
o mare ocazie prin Rotaru. Din 
acest moment jocul a trecut ta 
totalitate de partea diviziona
rei A. Numărul de cornere 
(9—3) si al șuturilor la poartă 
(12—5), favorabile ei, demon
strează superioritatea echipei

N. Dinescu (Rm. 
condus bine forma-

: CÂLUGĂRU
BĂJENARU,

Popescu — Burcea
An-

Modesto FERRARIN!

-Șl 0 REPREZENTANTA A EȘALONULUI SECUND
JIUL PETROȘANI - CHIMIA RM. VILCEA 2-1 (1-1)

ALBA IULIA, 14 (prin tele
fon). Pe stadionul Unirea. in 
fata a aproximativ 6 000 de 
spectatori. Jiul Petroșani. li
derul seriei a III-a a Diviziei 
B. a întrecut pe divizionara 
A Chimia Rm. Vîlcea. 
a fost echilibrată, 
echipe au acționat 
alert. Golul 
oină spre 
reprize.

Disputa 
ambele 

deschis.
in aer 
primei 

din

a plutit i 
sflrsitul

dar s-a ratat __
Dozitii favorabile sau portarii 
Toma. respectiv Boldlci au 
rezolvat, ta ultimă instanță, si
tuații critice.

Tonul.. Irosirii ocaziilor l-a 
dat Lasconi in min. T cînd a 
intîrziat să suteze. Apoi l-au 
imitat Carabageac 
Bătută (mln. 18),

(mln. 8), 
Mulțescu 

(min. 21), Ion Gheorghe (min. 
40). în mim 42. apărarea Jiului 
a cedat :
o acțiune 
ajuns Ia

CIREAȘĂ a luat 
pe cont propriu si 
aproximativ 15 m.

a șutat plasat, deschizind sco
rul : 1—0 pentru Chimia.
Bucuria vîlcenilor a fost însă 
de scurtă durată, deoarece, in 
minutul 
făcut o 
versa si 
a șutat
Dlonjat. dar n-a putui să retină 
balonul si VANCEA l-a reluat 
In plasă : 1—1.

SI după pauză, „fazele 
fierbinți" au alternat de la o 
poartă la cealaltă. După ce 
am consemnat situațiile favo
rabile. insă nefinalizate de 
Carabageac (min. 55 — V. Popa 
a degajat de pe linia porții), 
Mulțescu (min. 56 — Boldici 
are un reflex și acordă corner), 
Carabageac (jnln- 68 — Toma 
respinge balonul tn corner), in 
min. 73 Jiul a luat conducerea, 
în acesi minut, Lasconi s-a 
infiltrat printre fundașii cen
trali adverși. Boldici a Ieșit

următor. Lasconi a 
cursă spre poarta ad- 
cind a intrat in eareu 
puternic. Boldlci a

Astăzi
m, 
fi-

din poartă, a plonjat la 8 
.agățat" pe Lasconi si.

Vancea a executat, 
respins si tot 

expediat mingea in 
pentru Jiul. După 
Lasconi a fost la 

3—1, expediind ba-

I-a . _ . 
resc, 11 m. 
Boldici a 
VANCEA a 
plasă : 2—1 
10 minute, 
un pas de 
tonul in bară de unde a ieșit 
afară. Pe parcursul jocului au 
primit cartonașe galbene Sze- 
keli, Merlă, Mulțescu si. res
pectiv. Basno. A arbitrat foarte 
bine Mircea Neșu (Oradea) 
următoarele formații :

JIUL PETROȘANI :
— Buzduga. Merlă. V. 
Popescu — Szekeli. 
TESCU. Dosan (min. 81 Pa- 
chiteanu) — Bălută (min. 86 
Neagu). VANCEA. LASCONI.

CHIMIA RM. VÎLCEA : Bol
dici — Lazăr. Basno. M. Preda 
(min. 23 Ion Gheorghe), Cincă 
(min. 35 Motoc) — Iovan, 
CIREAȘĂ. BICĂ — Verigeanu. 
CARABAGEAC, Ancută.

Pompiliu VINTILA

ETAPA A
ÎN DIVIZIA

Caravana eșalonului 
fotbalului nostru își

-a
B

UN DERBY
(Urmare din pag. 1)

trecut încă din minutul 8 pe 
Ungă deschiderea scorului, 
Rednic relulnd,' din mijlocul 
careului advers, pe lingă poartă 
mingea respinsă de Lung la un 
șut al lui Mihăescu. Craiovenil, 
în schimb, replică prompt prin 
contraatacuri tăioase si la unul 
dintre ele, in min. 18, Moraru 
iese inspirat In tntlmpinarea 
lui Irimescu, pătruns In careul 
bucureștenilor, resplngînd in 
corner mingea șutată de acesta. 
Studenții vor fi și cei care 
înscriu primul gol, dar tn urma 
unei acțiuni ce nu părea să 
ducă la acest deznodămînt. 
Era minutul 25 cînd Mănăilă a 
recuperat o minge in jumătatea 
de teren adversă, l-a pasat late
ral Iul IRIMESCU si „tunarul* 
oltenilor și-a încercai eu succes 
șansa șutului de la circa 30 de 
metri, surprirfndu-1 pe Moraru, 
care a plonjat tardiv. După 
numai cinci minute, scorul se 
majorează, prtntr-un gol 
superb : Geolgău fl deschide 
de pe dreapta pe stingă pe 
Ungureanu, acesta li pasează 
scurt Iui CĂMĂTARU și virful 
de atac al eraiovenilor tl lasă 
fără speranță pe Moraru, șutind 
senzațional din voleu.

Avantajul părea să fi devenit 
hotărîtor pentru craioveni, dar 
nu de aceeași părere se arată

UN SPLENDID COMPLEX SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

Asociației Sportive 
ne-a condus în 
complexului, unde se ___
două terenuri de fotbal (exce
lent gazonate, unul din ele a- 
vlnd o tribună de 5 000 de 
locuri, complet acoperită), cinci 
terenuri de tenis (două bitumi
nate, trei cu zgură), un teren 
de handbal (bituminat), saună 
șl bazin de recuperare (încălzi
te — vara — cu panouri sola
re). întreaga bază este încon
jurată de un parc în care se 
află plantați 4 000 de pomi fruc
tiferi și 400 de trandafiri • AC
TIVITATEA PROPRIU-ZISA,

Otelul. 
Incinta 

află :

constă din participarea sporti
vilor de la Oțdul, la Divizia B 
de volei masculin, la Divizia C 
de fotbal (cu șanse de promo
vare), la competițiile republi
cane de tenis de dmp (ing. 
loan Gurban se dovedește un 
fin artizan, dueîndu-și elevii de 
la „a.b.c.“-ul tenisului, pînă la 
nivel de performeri), la con
cursuri de ciclism șl turnee de 
handbal, la numeroase competi
ții de masă ca, de pildă, „Cupa 
1 Mai", „Cupa 23 August", „Cu
pa. Minerul", „Cupa Construc
torul". Cît privește campiona
tele intersecții, de sînt aproape 
permanente • SIMPATIZANȚII 
A. S, Oțelul sînt numeroși și

ONORAT
partenerii lor de joc, care atacă 
șl mai susținut. Drept urmare, 
tn min. 38, la o impetuoasă 
pătrundere spre poarta tul 
Long, Mihăescu este faultat în 

just 
fi

careul advers și penaltyul 
acordat de arbitru va 
transformat de MOVILA.

Repriza secundă avea să 
buteze cu o mare ratare a dina- 
moviștilor, Andone relulnd 
peste poartă, de la numai 8 
metri, mingea pasată de 
Rednic. în min. 58 Lung se re
marcă la un sut al lui Rednic, 
tn min. 65 Gh. Popescu se află 
la un pas de autogol, dar și 
Moraru, în min. 67, va apăra 
cu greu mingea șutată de Bîcu, 
la un viguros contraatac eraio- 
vean. Egal area se produce în 
min. 72, cînd DAMASCHIN I 
deviază în plasă mingea cen
trată de pe partea stingă de 
-fundașul Stănescu. Va urma, în 
mln. 80, o imensă ratare a lui 
Orac, care trimite — nestin
gherit — peste poartă mingea 
de gol primită de la Damaschta 
I. Emoții serioase va avea și 
Moraru, in min. 84, cînd la_ un 
nou contraatac craiovean 
șutează peste poartă.

în cele două reprize 
prelungiri care au urmat, 
a mai scăzut din ritm și 
tate. Dinamoviștii au continuat 
să se afle mai mult in ofen
sivă, să domine, dar ocaziile de

de-

Bîcu

de 
jocul 
cali-

nelipsiți de la acțiunile sporti
vilor unității respective. Prin
tre ei (prezenti la meciul de 
baschet România —- Ungaria) 
s-au aflat veteranul de război 
Nicoiae Tomșe (președintele 
A. S. Biharia Vașcău) și Zo- 
rica Gavrilă, lucrătoare la în- 

, treprinderea de Construcții din 
Orașul dr. Petru Groza, laurea
tă a concursului de muzică 
populară „Floarea din grădi
nă". Talentata interpretă a cîn- 
tecului din Tara Moților și din 
zona Bihorului ne-a explicat de 
ce pe frontispiciul Sălii Spor
turilor se află înscris în pia
tră numele „LIOARA" : „LI- 
oara este un străvechi cintec 
strămoșesc, transmis din gene
rație în generație, în primul 
rind prin filonul său Bric".

TOMA 
Popa, 
MUI,-

gol nu prea au apărut.
S-a ajuns astfel, pentru depar

tajare, la executarea loviturilor 
de la 11 metri, a căror serie a 
fost Începută de dinamoviștl. A 
înscris maî tatii ORAC, după 
care Moraru a apărat șutul lui 
Cămătaru, înclinînd deja balanța 
în favoarea echipei bucureștene. 
Au marcat apoi, tn ordine, 
MOVILĂ, BÎCU. ANDONE, 

IRIMESCU și... MORARU. după 
care același Moraru avea să se 
opună eu succes la șutul lui 
Cloroianu. Partidei i B-a pps, 
deci, aici capăt, victoria reve
nind . — pe merit 
Dinamo cu scorul

Arbitrul Al. 
(Pitești) a condus 
toarele formații :

DINAMO : MORARU — Zare 
(min. 60 DAMASCHIN I), AL. 
NICOLAE, MOVILĂ, Stănescu 
— REDNIC. Dragnea. ANDONE, 
Suciu (min. 46 Orac) — 
Văidean, Mihăescu.

UNIVERSITATEA : Lung — 
MĂNĂILĂ, TILIHOI, Cioroianu, 
UNGUREANU — GEOLGĂU 
(min. 52 GH. POPESCU), 
Săndoi, IRIMESCU — Bîcu, 
Cămătaru, Cîrțu (mln. 97 O. 
Popescu).

secund al 
oonttauâ 

traseul in actuala ediție la ace
eași cotă de interes, astăzi, de 
la ora 18 fiind programate par
tidele etapei a 26-a. Trei meciuri 
stat aminate (C.S.M. Suceava — 
Oțelul Galați, Mecanică fină Stea
ua București — Progresul Vulcan 
București și Jiul Petroșani — Mi
nerul Lupeni) datorită participării 
a trei reprezentante — cite una 
din fiecare serie — la faza sfer
turilor de finală ale popularei 
competiții Cupa României, echi
pele Oțelul Galați, Progresul Vul- ' 
can București și Jiul Petroșani 
afUndu-se șl printre fruntașele 
seriilor respective, gălățenii si 
petroșenenll fiind chiar lideri. 
Prtvttă prin prisma pasionantei 
dispute pentru locul care conferă 
dreptul la promovarea In Divizia 
A, această rundă are două me- 
«duri-chele In seria secundă, unde 
principalele pretendente Ia șefie 
susțin examene dificile in depla
sare : Flacăra Automecianlca Mo
ren i cu Avtotul Reghin, iar C. S. 
Tîrgoviște cu A. S. Drobeta Tr. 
Severin.

Programul etapei mai cuprinde 
șl jocuri Importante pentru zona 
retrogradării, dintre acestea deta- 
ștodu-se meciurile Dunărea Călă
rași — Minerul Vatra Domei, 
Metalul Plopenl — Olimpta Rm. 
Sărat (.seria I) și C.F.R. Timișoa
ra — înfrățirea Oradea.

— echipei 
de «—4.

Mustătea 
bine urmă-

...Șl ETAPA A 23 a ÎN DIVIZIA CI
Tot astăzi, d-e la ora ÎS, și Di

vizia C are in program o etapă, 
a 23-a, rundă dominată mai ales 
de mecluTiâe în care sînt anga
jate echipele situate în fruntea 
celor 12 serii, dornice de a . 
adăuga alte puncte prețioase la 
zestrea care să le confere drep- . 
tul de a promova in eșalonul se
cund : Unirea Dinamo Foc- 
pani 48 p, Inter Vaslui 46 
p (seria a n-a), Unirea Slobo
zia 46 p, Sportul „30 Decembrie** 
46 p (seria a TV-a), Autobuzul 
București 45 p, I.U.P.S. Chitila 
45 p (seria a V-a), U,M. Timi
șoara 40 p, C.SJkf. Lugoj 38 p 
(seria a VUI-a), Metalurgistul 
Cugir 46 p, Steaua C.F.R. CTuj- 
Napoca 44 p (seria a IX-a), Pro
gresul Odorhei 45 p, Electromureș 
Tg. Mureș 44 p (seria a Xl-a).

Mat 1086
Tragere multiplă
LOTO

.seatribute clțtiQuH in

BANI,AUTOTURISME,EXCUbî 
m RHUngarâ

18 MAI 1986 
TRAGERE 

MULTIPLĂ LOTO 
FORMULA 
TEHNICA 

AVANTAJOASA 
8 extrageri în două 

faze, cu un total 
de 72 numere 

SE ATRIBUIE : 
AUTOTURISME 
„DACIA 1300“ (la 
ambele faze ale 
tragerii) 
CÎȘTIGURI ÎN 
NUMERAR
EXCURSII PESTE 
HOTARE

Extrageri „legate", 
două cite două, cu 
cîștiguri pentru 3 nu
mere din 18 extrase. 
Cîștiguri cumulate Ia 

ambele faze.
Sîmbătă, 17 mai, este 

ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE



TELEX ® TEÎEX
ATLETISM • Concursul de 

marș de la Barcelona a fost cîș- 
tigat de cehoslovacul Josef Pri- 
blinek cu 1.22:08,9 pe 20 km 
(2. Victor Marin — Spania 1.22:13, 
3. Reima Salonen — Finlanda

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX 0 Inifiatlvâ interesanta:

Daniel Măeran învins de arbitri!
Campionatele Mondiale de 

box de la Reno au ajuns In 
faza semifinalelor.

Semiușorul nostru Daniel 
Măeran a avut ca adversar în 
„sferturi" pe cubanezul Adolfo 
Horta, în fata căruia — pu- 
nîndu-l deseori în dificultate — 
a realizat un meci foarte bun. 
Cu toate acestea, juriul a 
cordat decizia cu 3—2 iul Hor
ta 1 Trimisul agenției France 
Presse notează pe marginea a- 
cestei partide: „Decizia jude
cătorilor, care i-au acordat vic
toria cubanezului, a fost pu- 
ternio dezaprobată de specta
tori. Măeran a fost in perma
nentă agresiv în timp ce Horta 
s-a arătat lent si timorat".

ALTE REZULTATE s semi.

muscă ; J. Torres (Cuba) b.p. 
Clolakov (Bulgaria). L. Rolon 
(Porto Rico) b.p. R. Gul (Tur
cia) ; semiușoară : E. Cuprens- 
kl (Bulgaria) b.p. T. Koch 
(R.D.G.), A. Nesarov (U.R.S.S.) 
b.p. R. Gies (R.F.G.) ; ușoară : 
B. Abadjlev (Bulgaria) b.p. St 
Cirok (Cehoslovacia), V. Sișov 
(U.R.S.S.) b.p. E. Correa (Cu
ba) ; semlmijlocie : E. Richter 
(R.D.G.) b.p. M. Menon (Re
publica Dominicană), L. Ayed 
(Suedia) b.p. M. Taker (Bul
garia) ; mijlocie mică : M. A- 
vatisian (U.R.S.S.) b.p. N. Nie- 
robs (R.D.G.). A. Espinosa (Cu
ba) b.ab. 1 D. Sherry (Canada); 
supergrea : V. Iakovlev
(U.R.S.S.) b.p. J. Zenenkievics 
(Polonia), T. Stevenson (Cuba) 
b.k.o„ P. Stolmenov (Bulgaria).

MECI MHT, LA... ȘAH!
BELGRAD (Agerpres). — 

Cea de-a cincea partidă a me
ciului de șah dintre marea 
maeștri sovietică Mala Cibur- 
danidze si marele maestru iu
goslav Petar Popovlci a fost 
cîștigată de campioana mondia
lă, care a egalat scorul : 2,5— 
2,5 puncte. în cea de-a șasea 
partidă a acestui interesant 
meci, ce se dispută la Subotita, 
șahi st ul iugoslav va avea pie
sele albe.

„MARELE PREMIU**

LA BADMINTON
BEIJING (Agerpres). — In 

R. P. Chineză se va desfășura 
pentru prima oară un concurs 
contlnd pentru „Marele Premiu* 
la badminton. întrecerea va avea 
loc Intre 28 mal șl 1 Iunie tn 
orașul Fuzhou șt va reuni spor
tivi din Anglia, Danemarca, 
Noua Zeelandă, Indonezia, Sue
dia, India, Nigeria șl alte târî. 
Favoritul principal al turneului 
este campionul mondial Han Jian 
(R. P. Chineză), alături de care 
lșl vor disputa victoria Indone
zianul Lien Swle King, danezul 
Morten Frost șl englezul Steve 
Baddeley.

NOUA SULIȚA MARCHEAZĂ
NOUA ETAPA

tradițională 
a intrat in 
Federației

t

t
i.

l

!

la 1 aprilie, 
„păcălelilor-, 

vigoare hotârlrea 
Internationale de Atletism, po
trivit căreia centrul de greu
tate al sulițelor de 800 gra
me (seniori $1 juniori) a fost 
deplasat spre înainte cu cîțl- 
va centimetri, reduclndu-se — 
prin aceasta — distanța arun
cărilor care tindea să devină, 
realmente, mai mare decît 
lungimea unul teren de fot
bal.

Miraculosul record mondial 
de 104,80 m al Iul Uwe Hohn 
(R. D. Germană), reușit la 
20 iulie 1984, nu va mai fi 
doborit de nimeni. De-acum 
Înainte, atlețli. Intre care șl 
Hohn. vor urmări realizarea șl doborlrea unui alt record 
al lumii la suliță.

Prilejul ne oferă o scurtă 
incursiune istorică. N-o să În
cepem eu... Începutul, ci ne 
vom referi îndeosebi la pri
mii ani al deceniului al cin
cilea din secolul nostru. Adi
că atunci clnd dominația fin
landezilor, prin cele 11 re
corduri mondiale ale Iul Mattl 
Jărvtnen (ultimul dintre ele 
de 77,23 m — 1938) șt cele 
două ale Iul Trjo Nikkanen 
(77,87 m șl 78,70 m — ambele 
In 1938) a fost spulberată. Au 
fost mal tnttl J.O. din 1951, 
desfășurate chiar la Helsinki, 
ctnd aruncătorii de peste 
Ocean, puțin cunoscuțl, Cyrus 
Young (193 cm, IM kg) șt 
Bill Miller (178 cm, bun de- 
catlonist) au ocupat, surprin
zător, primele locuri cu 73,71 
m șl 72,48 m I Finlandezii s-au 
clasat atunci : 3. Hyytlalnen 
71,89 m. I. Nikklnen, 11. 
I.eppanen... Intre aceștia, pe 
locul IX, s-a mal clasat un 
aruncător american, un oare
care Franklin Bud Held 
(68,42 m) care este, tn fapt, 
„vinovat" de cele ce s-au In- 
timplat mal apoi. Acest tlnăr 
student era foarte pasionat de 
balistică și studia aerodina
mica. încă Înaintea J.O., tn 
1951, el realizase un nou re
cord al s.U.A. cu 78,11 m.

IN ATLETISM

eoneurenții, arbitrii și spec
tatorii prezențl în ziua recor
dului său, la Stockholm, ară- 
ttndu-se surprinși de faptul că 
el folosea o suliță cu un pro
fil ciudat (de țigare de fol), 
corespunzătoare, totuși, cerin
țelor regulamentului care pre
tindea doar ca lungimea el să 
fie de cel mult 260 cm șl să 
ctntărească cel puțin 800 gr. 
In afara noului profil el a 
modificat (regulamentul nu 
interzicea aceasta I) centrui 
ds greutate al suliței, depla- i 
slndu-1 spre Înapoi. S-a ajuns 
astfel la faimosul „planor*, t 
cu cars Bud Held a fost pri
mul, din „istoria veche*, 
care a aruncat peste M m 
(80,41 m in 1053) după care 
recordul a ajuns ptnă la 
104,80 m. In 41 de ani cres
cuse cu 18,M m iar In >1 
de ani cu 22,61 m I

Dedzia I.A.A.F., bună sau 
rea (Încă nu știm exact) re
aduce aruncarea suliței, pro
babil. la perioada iul... Jttrvl- 
nen. La cererea forului inter
național problema a fost stu
diată de specialiști, Încă din 
1981, ajungtndu-se acum la a- 
ceastă opțiune. Potrivit calcu
lelor unul tehnician, Didier 
PoppO, lată diferența — apro
ximativă — in metri între a- 
runcărl realizate cu vechea 
suliță „planor* șl eu cea nouă 
denumită „plonjor* : 70—63 m, 
75—67 m, 80—70,6 m, 85—74 ra, 
90-77 m, 95—80 m, 100—« tn, 
105—85 m...

Chestiunea tn sine este va
labilă, desigur, șl pentru atle
tismul nostru. Cine se În
scrie cu un nou record, la 
„succesiunea* celor 92,42 m al 
Iul Dumitra Negoiță, din ziua 
aceea admirabilă, de Început 
de august, de la Stara Za- 
gora 7

I

-

Romeo VILARA
(

UN DEZIDERAT CE TREBUIE REALIZAT
(Urmare din pag. 1)

atîtea ori De locul cinci.
Privite strict cifric aceste re

zultate par satisfăcătoare. Bia- 
tloniștii români au avut de câ
teva ori. prestații care ne-au 
dat speranțe în realizări tot 
mai bune, dar, imediat ei s-au 
dezmințit prin evoluții departe 
de oeea ce se cere unui spor
tiv de performantă.

După o perioadă destul de 
îndelungată, la conducerea co
lectivului tehnic a fost readus 
antrenorul Ștefan Stăiculesou, 
cunoscut pentru exigenta sa, 
pentru dragostea de meserie 
manifestată de-a lungul a peste 
30 de ani de profesiune. Acesta 
a încercat, si în mare parte a 
reușit, să impună la lot o dis
ciplină adecvată, care să în
lesnească accesul la marea" per
formanță. Aceasta este de altfel 
singura oale de a se realiza 
ceea ce și-a propus federația. 
Ajutoare ale sale au fost de
semnați. de biroul federal. 
Gheorghe Gîrnîtă si Aron Gîr- 
bacea, antrenori tineri, dornici 
de afirmare. Ne-am așteptat

ca aoestia să sprijine eforturi
le antrenorului coordonator de 
a face totul pentru ca biatlo- 
nlștil noștri să reintre pe dru
mul marilor performante, dar 
ei s-au arătat îngăduitori fată 
de refuzul sportivilor privind 
eforturile cerute, fată de dis
ciplina instaurată, de Climatul 
de muncă fără fisuri în res
pectarea întocmai a programu
lui alcătuit. Din această cauză 
antrenorul coordonator este pri
vit de elevii săi ca fiind prea 
sever.

Această scindare a punctelor 
de vedere din cadrul colectivu
lui tehnic a fost cauza princi
pală a nenealizării principalelor 
obiective propuse, deși planul 
de pregătire a fost alcătuit în 
colaborare cu Centrul de Cer
cetări al C.N.E.F.S., iar con
dițiile oferite de federația de 
specialitate au fost dintre cele 
mai bune.

Alte cîteva constatări se im
pun. Tragerile în poligon au 
fost mult mai bune fată de 
anii anteriori, tn majoritatea 
concursurilor biatlonistii ro
mâni au avut o orecizie re-

Mereu spectaculoase, cursele de motociclism pe pistă oferi fotorepor
terilor prilejul unor imagini de compoziție demne de admirație. In 
ietefotografla A. p. AGERPRES, o turnantd strtnsi, de mare efect, 
tntr-una dintre cursele acestei primăveri, desfășurată pe cunoscutul 

circuit de la Le Mans, In franța.

PREGĂTIRILE PENTRU C.M.
PE ULTIMA SUTĂ DE METRI I

S-a intrat in Unia dreaptă a 
Campionatului Mondial de fot
bal. Echipele și-au tăcut bagajele 
(cel mal grăbiți le-au și desfă
cut la destinație I) sau șl la Iac 
pentru Ciudad de Mexico, Iar Iu
bitorii Infocațl al balonului ro
tund pun, parcă șl mal mult 
„gaz* peste discuțiile lor, șl așa 
aprinse... In aeest context, ct- 
teva informații de ultimă oră : 
• Cu numai 18 zile Înaintea În
ceperii competiției, echipa U.R.S.S. 
are un nou antrenor ! Eduard 
Malofeev a fost Înlocuit la ce-

cere, noul antrenor Bind Valeri 
LobanovsH (47 ani), conducăto
rul tehnic al formației Dlnamo 
Kiev, recenta câștigătoare a Cu
pei Cupelor. El a mal condus e- 
chlpa reprezentativă In 1983. De 
subliniat faptul că 14 jucători de 
la Dlnamo Kiev au fost selec
ționați tn lotul lărgit, pentru EI 
Mundial • Sepp Piontek, antre
norul vest-german care pregă-

marcabilâ, uneori chiar supe
rioară unor sportivi cu renume 
în această disciplină. în schimb, 
alergarea pe schiuri a rămas, 
In continuare, nesatisfăcătoare. 
La concursul din R.D. Germană, 
D. Cristoloveanu a avut un sin
gur minut penalizare, fată de 
4,5 sau 6 ale adversarilor, însă 
diferența de la fond (peste 5 
minute in defavoarea lui), a 
făcut ca el să se claseze doar 
pe locul 3. La concursul de 
„Cupă Mondială" V. Băjenaru 
s-ar fi clasat în primii 10, 
dacă alergarea sa de fond ar 
fi fost mai bună cu doar un 
minut si jumătate...

Deci învățămintele sînt da
re. Numai munca, ordinea si 
disciplina Sînt cele care pot 
condiționa îndeplinirea în to
talitate a obiectivelor propuse 
pentru biatlonul românesc. A- 
vem convingerea că Federația 
de Schi-Blatlon va depune si
tn continuare eforturi pentru 
readucerea în elita internațio
nală a acestui frumos și atrac
tiv sport care este biatlonul. 
dar esențială rămîne angaja
rea deplină la efort a selectio- 
habililor. orecum si colabora
rea strînsă a celor ce răspund 
1e oregăttrea biatlonistilor 
fruntași.

1.22:17) • Șapte atlețt sovietici.
In frunte cu Igor Paklin și Ta
tiana Kazanklna, vor participa 
la „Bruce Jenner Classic", la San 
Jose, primul concurs al Mare
lui Premiu ’86.

CICLISM • Final In Turul Spa
niei. A 41-a ediție a revenit spa
niolului Alvaro Pino cu 98.16:04. 
El a fost urmat de Robert Miliar 
(M. Brit.) la 1:06, Sean Kelly (Ir
landa) la 5:19, Ralmund Dietzen 
(R.F.G.) la 5:58, Marino Lejarreta 
(Spania) la 7:12, etc. Ultima eta
pă, a 21-a (22 km, contra-tlmp, 
la Jerez de la Frontera) a fost 
ciștlgată de Plno In 25:43 (m.o. 
51,329 km) urmat la 7 s de fran
cezul Flgnon șl la 25 s de Kelly. 
• Olandezul Jean Paul van 
poppel, câștigătorul etapei a 
doua (Sclacca — Catania, 252 km). 
In 8.56:20, este noul lider al Tu
rului Italiei cu 3 s Înaintea bel
gianului Eric Vanderaerden șl cu 
4 s față de elvețianul Urs Freu- 
ler • Etapa a 7-a (148 km) tn 
Cursa Păcii, la Szczecin, a reve
nit, la sprint, polonezului 
Zdzlslaw Wrona, înaintea Iul 
Olaf Ludwig (R.D.G.) șl a lui 
Aslat Saltiv (U.R.S.S.). Lider se 
menține cehoslovacul Josef Re- 
gec, cu 21.03:23, urmat, la 17 % 
de sovieticul Hrlsto Zalkov șl la 
SI ■ de Ludwlg • Record mon
dial, pe pistă acoperită, la Mos
cova : pe 100 km, Aleksandr Va- 
sekln a realizat 2.17:44,002.

SCRIMA • Vest-germanul Ale
xander Pusch (54 p) se află pa 
locul tnttl al Cupei Mondiale la 
spadă, după desfășurarea a 9 tur
nee (2. Mazzonl — Italia 48 p. 
3. Kolocznay — Ungaria 47 p).

TENIS • Campionatele Italiei, 
ta Forro Itallco : schweler — 
Gomez 6—3, 7—5 1, Vilas — Arias
5— 2, 2—6, 6—4, Meclr — Casai
8—3, 6—4, Becker — Westphal
6— 2, 6—0, Agenor — Jalte 6—4, 
6—4, Keretlc — Arguello 6—3. 
6—7, 6—2, NystrCm — Sundstr&ra 
6—2, 6—0, R. Krishnan — Zivo- 
jlnovlct 7—5, 6—2, Smld — Pa- 
natta 1—6, 6—2, 6—0, Gunthardt — 
Gunnarsson 7—6, 6—1, Lendl — 
Cancelottl 6—4, 6—2, Noah — Dyka 
6—2, 8—1.

două butelii de oxigen șl cu 
mască la nas șl gură, pentru a 
se obișnui cu efortul In condi
țiile altitudinii mexicane. Larsen 
a terminat alergarea complet... 
epuizat 1 • Antonio Veloso, apă
rător la Benfica Lisabona, a fost 
înlocuit in lotul Portugaliei cu 
Fernando Banderrinha (Academi
ca Coimbra). Motivul T In urma 
efectuării unor teste medicale, 
Veloso n-a fost găsit chiar tn 
regulă eu sistemul său nervos.
• In cantonament la Monterrey, 
tn Mexic, lotul Marocului și-a 
Început antrenamentele în condi
ții specifice. Din păcate, trei ju
cători de bază s-au accidentat, 
dar se speră în recuperarea lor.
• Rezultate : La Mdrfelden :
Eintracht Frankfurt pe Main — 
Polonia 1—5 (0—1). Au marcat,
pentru învingători, Boniek, Zgut- 
czynski. Prusik si Tar.islev.icz

Aspect dinir-un recent meci de pregătire a echipei Ungariei (in tri
couri închise) cu formația austriacă Spittai, la Klagenfurt 

Telefoto : A. P. — AGERPRES
tește naționala Danemarcei, are. 
In sflrșlt, la dispoziție pe toii 
cel 23 selecționați, unii reveniți 
din diferite campionate naționale 
de peste hotare. In cantonamen
tul de la Vedbaek, la 30 km de 
Copenhaga, tn afara pregătirii o- 
blșnulte, se fac șl exerciții de... 
scufundare tn mare. Preben Elk- 
jaer-Larsen a executat Insă o 
cursă de alergare pe 10 km, cu

— 2. La Toluca (Mexic) : To
luca — Brazilia 1—3 (0—1). Au
Înscris Casagrande, Socrates șl 
Elzo, respectiv Valentines. La 
Bogota : Millonarios — Uruguay 
0—1 (0—0), gol realizat de Diogo. 
• tnttlnlrea de ta Oslo, Norve
gia — Danemarca s-a încheiat 
cu un surprinzător 1—0 In fa
voarea gazdelor, care au Înscris 
prin Thoresen, din penalty.
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