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PUTERNIC IMBOLD PENTRU Ieri, pe Stadionul „23 August“ din Capitală

ÎNTREAGA MIȘCARE SPORTIVA
Intreaga mișcare sportivă din țara noastră a primit cu viu 

interes și deplini satisfacție cuvintarea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Remănta, rostită cu prilejul lu
minării înaltelor distincții echipei de fotbal „Steaua*, câștigătoarea 
Cupei Campionilor Europeni. Sportivii, tehnicienii, activiștii miș
cării noastre sportive, toți cei care lucrează in acest important do
meniu văd în aprecierile conducătorului iubit al partidului și sta
tului un insuflețitor imbold pentru noi și mari succese viitoare, 
care sint posibile printr-e temeinici pregătire, prin abnegație, dă
ruire și înalt patriotism. Hotărirea de a urma neabătut îndemnul 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, de a face totul pentru înălțarea 
tricolorului pe cele mai înalte culmi, reiese cu pregnanță din gin- 
durile pe care ni le-au împărtășit sportivi de frunte ai țării.

MOBILIZATOR ÎNDEMN LA ALTE
VICTORII DE MARE PRESTIGIU

Aș vrea, mai iutii, să trans
mit echipei Steaua calde feli
citări pentru performanta în 
premieră a fotbalului românesc, 
aceea de a fi cucerit cel mai 
important trofeu al întrecerilor 
oficiale intercluburi, Cupa Cam
pionilor Europeni. Această ma
re victorie reprezintă o contri
buție de seamă la creșterea 
prestigiului sportului românesc 
pe plan internațional. Ca spor
tiv care am participat la mul
te confruntări internaționale, 
știu cită importantă au per
formanțele de înalt nivel, ce 
răsunet trezesc ele în opinia 
sportivă de pretutindeni. De a- 
ceea apreciez cu atît mai mult 
victoria colegilor de la Steaua

Succesul formației noastre 
campioane este, desigur, rezul
tatul condițiilor deosebite crea
te sportului din țara noastră de 
către conducerea de partid șl 
de stat. înaltele distincții acor
date de conducătorul partidului 
Si statului nostru tovarășul

Nicoiae
Steaua. . ______
rilor, unor tehnicieni șl cadre 
din conducerea Clubului sportiv 
al armatei reprezintă Încă o 
dovadă grăitoare a aprecierii la 
justa loc valoare a marilor per
formanțe obținute de reprezen
tanții României socialiste în 
cele mai importante confruntări 
internaționale, a acelor sportivi 
si echipe care onorează culo
rile patriei. Inflăcăratele în
demnuri ale conducătorului 
iubit al partidului la noi sl 
valoroase succese se constituie 
intr-un 
pentru 
munci 
răspundere, 

disciplină.
o înaltă 
și, implicit, 
sportului și

Ceaușescu. echipei 
jucătorilor, antreno-

program 
toti

eu

de acțiune 
sportivii, de a 

mai multă 
spirit de 
pentru a 

valoare 
pentru a 
fotbalului

si 
intr-un

deplină 
atinge 
sportivă 
asigura 
românesc alte victorii de mare 
prestigiu.

DUDU GEORGESCU 
maestru emerit al sportului

VOM RĂSPUNDE PRIN FAPTE!
adresate 
stimatul 

tovarășul 
au gă-

Vibrantele cuvinte 
de mult iubitul și 
nostru conducător, 
Nicoiae Ceaușescu, 
sit un puternic ecou în inimile 
tuturor canotorilor. Mobilizatorul 
îndemn al secretarului general 
al partidului de a ne prezenta 
în competițiile internaționale cu 
o temeinică pregătire, cu hotă- 
rirea f:—* J- * ------------ *-
cit mai demn 
a impulsionat 
activitate.

Așa cum se ___ _ _______
doi ani, ramerii și vîslașii ro
mâni au adunat o recoltă bo
gată de trofee. In 1984. La J.O. 
de la Los Angeles, opt echipaje 
au cucerit opt medalii : șase de 
aur și două de argint — cei mal 
strălucitor bilanț din istoria ca
notajului românesc. în 1985, la 
C.M. de la Hazewinkel, din 
Belgia, din nou toate echipajele

fermă de a reprezenta 
culorile patriei 

întreaga noastră

știe, în ultimii

noastre feminine au urcat pe 
podiumul de premiere : o me
dalie de aur, patru de argint, 
două de bronz și un titlu de 
vioecampion mondial cucerit de 
băieți în proba de 2+1. Acum, 
eforturile noastre se Îndreaptă 
către Nottingham : Campionate
le Mondiale din Anglia. Dorin
ța noastră fierbinte 
această importantă 
să urcăm din nou 
pa jele pe podiumul 
re. O vom face — 
jamentul nostru ferm —, spre 
gloria sportivă a patriei noastre 
socialiste, răspunzind astfel 
prin fapte minunatelor condiții 
asigurate de piartid, personal de 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
generos susținător al activității 
sportive.

MARIOARA POPESCU 
campioană olimpică

este ca, la 
competiție, 

toate echl- 
de premie- 
este anga-

STEAUA - PROGRESUL-VULCAN 5-1 (3-0) 
ÎN „SFERTURILE" CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

Sub puternicele aplauze ale celor 70.000 de spectatori, jucătorii 
echipei Steaua au luat startul te „Turul de onoare* 

Foto : Aurel D. NEAGU

în fața a 70.000 de spectatori,

La prima apariție oficială a 
echipei noastre campioane după 
răsunătoarea performanță a 
cuceririi Cupei Campionilor 
Europeni, ieri, pe stadionul „23 
August* din Capitală. In pre
zența a peste 70 000 de spec
tatori. s-a desfășurat ultimul 
meci din sferturile de finală 
ala Cupei României, intre 
Steaua M Progresul-Vulcan. Un 
med așteptat cu justificat In
teres. te primul riad pentru 
a-i revedea pe— viu pe „e- 
roii* de la Sevilla. Chiar dacă 
partida nu a atins cote valo
rice deosebite, ea a plăcut to
tuși prin sumedenia acțiunilor 
de poartă, ea si prin numărul 
de goluri marcate, te final 
Steaua Obținlnd o victorie le
jeră. eu 5—1 (3—0). grație eft-

Gheorghe NERTEA

(Continuers te pag. 2—3)

ca la Sevilla

CAMPIOANA EUROPEI A CULES BINEMERITATE APLAUZE
Ambianță caldă, și la figurat, ți la propriu, 

ieri, în tribunele marelui nostru stadion „23 
August*, unde — în „uvertura* meciului 
Steaua — Progresul, din sferturile de finală 
ale Cupei României — 70 000 de spectatori au 
aplaudat apariția jucătorilor steliști, cei care, 
cucerind Cupa Campionilor Europeni, au rea
lizat cea mai frumoasă performanță din istoria 
fotbalului românesc.

...Ora 16,15 : alintați la centrul terenului — 
unde trona impunătorul trofeu —, artizanii 
strălucitei victorii obținută In dauna puter
nicei F.C. Barcelona, acasă la ea, sint prezen
tați publicului, prin scurte caracterizări. Răs
pund, prin salutul sportiv, dovezilor de atașa
ment ale „tribunelor* arhipline, mai Intli 
jucătorii: Ducadam — „eroul finalei* de 
neuitat; Iovan — căpitanul încercat al bătăliei 
purtate in pitorescul oraș andaluz ; Bumbescu 
— „umbra* lui Archibald...

Și pentru toți ceilalți componenți ai lotului — 
Belodedid, Bărbulescu. Welssenbacher, 
Balint, BdlSni, Bălan, Majaru, T. Stoica, 
Pistol, Lăcătuș, Pițurcă, Radu II si 
Stîngaciu — scurtele „cărți de vizita* 
au fost gustate de un public cald, atașat, care 
și-a dăruit, de asemenea, eu generozitate 
aplauzele ți celorlalți „făuritori* ai succesului: 
Ion Alexandrescu, fostul centru înaintaș al 
C.C.A., te momentul de față vicepreședinte 
al clubului și șeful secției de fotbal: Emerich 
Jenei — „antrenorul european*} Anghel Iordă- 
nescu — antrenorul-jucător la 36 de ani!! 
Vaslle Iordache, cel care, prețuind ștafeta de 
la Voinescu, îl pregătește acum pe Ducadam: 
dr. Marcel Georgescu, ți. te sflrșit, masorul 
echipei. Mitică Neagu.

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare In pag. 2—3)

SECUNDELE DE AUR
0 Un mare campion, halterofilul NICU VLAD, ți adevă
rata poveste a unor titluri europene O Prima încercare :

42 kilograme ; viitoarea încercare — cu 200 mai mult I
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Sint imagini care stăruie, 
vreme Îndelungată, pe retină. 
Pe Nicu 
sportului 
cum l-a 
ltmpiadei 
atlet desăvârșit într-o teribilă, 
totală, Încordare, încercând să 
stăpinească, deasupra capului.

Vlad, lumea mare a 
gl-l amintește așa 

cunoscut In iMe O- 
de la Los Angeles —

In primul derby al turneului decisiv la polo

o halteră aproape de două ori 
ad jumătate mai grea dedt 
propria sa greutate de atunci. 
O imagine care nu se uită, 
care revine instantaneu o dată 
cu numele său. așa cum a re
venit deunăzi unul ziarist 
străin, care l-a zis .ai făcut 
al doilea mare spectacol după 
Los Angeles", referlndu-se la 
evoluția românului la europe
nele din RJ). Germană. Acolo, 
proaspătul triplu campion al 
continentului a fost soootit 
printre eroii marii întreceri.

„pentru modul cum știe să so 
impună, să-și domine adversa
rii, pentru că e tipul de sportiv 
autentic", cum spune Nicu A- 
lexe, președintele federației de 
specialitate, cu mlndrla fireas
că fată de rezultatele româ
nești din orașul Kart Marx- 
Stadt (unde au mai fost la 
C.E. *88, să nu uităm, aurul 
iul Andrei Socaci, plus sase 
medalii de bronz).

Geo RAEȚCH1

DINAMO A ÎNVINS PE RAPID
Reuniunea inaugurală a tur

neului decisiv în campionatul 
de polo — turneu găzduit de 
bazinul bucureștean Dinamo, 
cu apa precum cristalul — a 
avut o „uvertură* sub semnul 
echilibrului (Steaua — Voința 
6—5), a continuat cu o partidă 
în care învingătoarea a făcut 
scor (Crișul — Progresul 
15—1), spre a se încheia cu un 
derby de tradiție. In acest meci 
vedetă, liderul, DINAMO. a 
trecut prin serioase emoții pînă 
a se impune într-un final de 
tensiune : 9—8 (1—3, 4—2, 1—2, 
3—1) cu RAPID. A fost o în

tâlnire care a ținut în permanen
ță treaz interesul prin evo
luția scorului, prin neașteptatele 
Întorsături de situații, neridi- 
cîndu-se, în rest, la un nivel 
deosebit. Feroviarii au avut

in Simion un portar greu de 
invins, sL asigurați astfel în 
faza de apărare, s-au aflat de 
mai multe ori în avantaj, prin 
goluri, cel mal adesea, specta
culoase, semnate Ragea, Ange- 
lescu sau Florincescu : 3—1 în 
mln. 5,49, 5—4 în min. 12,35, 
8—6 în min. 22,05, ca să reți
nem ci te va momente de supe
rioritate rapldlstă. Finalista 
Cupei Cupelor a luat, la 
rîndu-1, avans (minutele 2,13; 
8,05 ; 10,04 ; 17,50), fără a M 
putea desprinde insă, compo- 
nenții săi șutind nu o dată 
defectuos — în trei rlndurl tn 
bară Dinamoviștii au avut o 
perioadă mal bună, finalul, 
cînd au refăcut handicapul de 
două goluri din al doilea minut 
al ultimei reprize : 7—8 Hagiu 
(mln. 24). 8—8 Moiceanu (24.45).

LA „POTOU“
după o „cursă* de toată frumu
sețea. Decizia a stat sub sem
nul tensiunii. Trei minute nu 
s-a marcat nici un gol, Simion 
și respectiv Diaconu neputînd fi 
bătuți. Ultimele 25 de secunde 
au găsit pe Dinamo in atac. Și 
mai erau doar șapte secunde 
tind, la o fază controversată, 
s-a acordat lovitura de Ia 4 m 
pentru fault asupra lui Rus 
(înclinăm să credem că a existat 
situația pentru o asemenea de
cizie). Din păcate, Simion a 
avut o atitudine nesportivă 
față de arbitrul V. Burdea, în 
care a trimis, de două ori, 
balonul. El a fost, firește, eli
minat și E. Ionescu nu ■ putut 
reține șutul cu sete al lui

(Continuare in pag. 2-3)

(Continuare în pag. a 4-a)
Peste cîteva momente, Vlad va fi eampion european la stilul 
smuls, eu 137,5 kilograme... (Fotografie de la recentele C.EJ



PUTERNIC IMBOLD PENTRU
ÎNTREAGA MIȘCARE SPORTIVĂ»
CONDIȚII MINUNATE DE AFIRMARE

Participînd recent, pentru 
prima oară, la Campionatele 
Europene de gimnastică-junioa- 
re de la Karlsruhe, din R. F. 
Germania, am avut prilejul să 
constat, alături de ceilalți re
prezentanți ai țării noastre, re- 
numele de care se bucură școa
la românească de gimnastică 
ei aint mindră că, Împreună cu 
Gabriela Potorac, Mirela Si
don, Marius Tobă si Marian 
Stolcan, mi-am adus și eu con
tribuția la consolidarea reputa
ției gimnasticii românești. Cele 
patru medalii pe care le-am 
cucerit, dintre care două de 
aur, reflectă condițiile minuna
te ee ne sînt create pentru va
lorificarea deplină a talentului 
si posibilităților noastre.

Cuvîntarea pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele tării noastre, a rostit-o

cu prilejul conferirii unor 
Înalte distincții echipei de 
fotbal Steaua, recomandările de 
a se analiza cu mai mare res
ponsabilitate unele minusuri 
manifestate in ultimii ani in 
domeniul nostru de activitate, 
constituie pentru mine, ca tî- 
nără gimnastă, un insuflețitor 
Îndemn de a munci mai bine, 
mai mult, mai organizat, de a 
da dovadă de o mai mare dis
ciplină in pregătirea sportivă 
de fiecare zi. Numai astfel voi 
putea deveni o componentă de 
nădejde a primei noastre echi
pe reprezentative, mă voi putea 
alătura efortului colectiv pe ca
re îl fac cele mai bune gimnas
te ale tării pentru a fi Ia Înăl
țime la viitoarele mari între
ceri.

AURELIA DOBRE
dublă campioană europeană 

de gimnastică — junioare

eforturi Înzecite pentru rezultate
CIT MAI

Performanța de excepție a 
echipei Steaua, care si-a Înscris 
numele pe tabloul marilor va
lori ale fotbalului continental 
prin ciștigarea Cupei Campio
nilor Europeni, a reprezentat o 
deosebită bucurie, o emulație 
pentru toți jucătorii din cam
pionatul primei divizii de a rea
liza o creștere a nivelului a- 
cestei întreceri și a contribui, 
asemenea campioanei țării, la 
o reprezentare mereu valoroasă, 
mereu de prim-plan, a fotbalu
lui nostru.

Mi-am dat seama din nou de 
grija și atenția conducerii de 
partid si de stat fată de sport, 
față de fotbal, prin nobilul gest 
al președintelui tării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescn, de 
a acorda Înalte distincții echi
pei Steaua, jucătorilor, antre
norilor si unor tehnicieni si ca-

BUNE!
dre din conducerea clubului. 
Am ascultat cu mare atenție 
cuvîntarea rostită cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reținînd mobilizatoarele în
demnuri la muncă susținută, 
pentru creșterea exigentei și 
disciplinei în pregătire. „Să fa
cem în așa fel — arăta condu
cătorul partidului și statului 
nostru — încît Ioturile sportive, 
din toate domeniile, să se pre
zinte în competițiile internațio
nale cu o temeinică pregătire, 
cu hotărîrea fermă de a repre
zenta cit mai demn culorile 
tricolore românești**. în numele 
echipei F. C. Argeș, asigurăm 
conducerea partidului și statu
lui nostru că ne vom înzeci e- 
forturile spre a obține rezul
tate cit mai bune.

CONSTANTIN STANCU 
căpitanul echipei F. C. Argeș

Sini nat a ți duminica, pc Lacul Duhca

„CUPA STEAUA"
O nouă regată este progra

mată. sîmbătă si duminică, pe 
Lacul Buftea: „Cupa Steaua** la 
eaiac-canoe. Tradiționala com
petiție reunește — in probele 
feminine si masculine pe 500 
si 1000 m — componentii lo-

LA CAIAC-CANOE
turilor noastre reprezentative, 
tineri din numeroase cluburi. în 
prima zi a întrecerii, caiaciștii 
si canoiștil vor lua startul în 
cadrul curselor de calificare, 
finalele urmînd a se desfășura 
duminică dimineața, de la ora 9.

SECUNDELE DE AUR
(Urmare din pag I)

La 22 de ani și jumătate (îm
plinește 23 in prima zl a lui 
noiembrie), a cunoscut aproa
pe toate marile satisfacții pe 
oare le poate cunoaște un spor
tiv. A ajuns unul dintre oei 
mai puternici oameni din lu
me. cum li se spune haltero
fililor. dar. se înțelege, deve
nirea sa nu a fost floare la u- 
reche. pentru că — veți fi de 
acord — e drum lung, tare 
lung, de la a ridica 42 de ki
lograme la a „arunca" 230. 
Chiar așa. începutul a însem
nat 42 de kilograme, pentru 
un băiat de numai... 48 de ki
lograme, la 16 ani. într-o zi 
de primăvară, când doi frați, 
doi antrenori — Gheorghe si 
Neîn Gospodinov — au ajuns 
la Piscu. comună la o aruncă
tură de băt de Galati, si au 
strtns băieți din ambele scoli 
ale localității, punîndu-i să-și 
Încerce puterile cu o bară cu 
greutăți mici. Așa zvelt, ca să 
nu spunem altfel, cum era. 
Nicu (unul din cei patru copii 
ai muncitoruluil ceferist Gheor
ghe Vlad și al cooperatoarei 
Niculina Vlad) a fost în grupul, 
restrîns. de selecționați. După 
absolvirea Scolii Generale 1 din 
Piscu. a mers la Galati, ca elev la 
Liceul 9 și ca sportiv la Dună
rea. S-â mai împlinit, a ajuns 
la 70 kg, a lnoeput să ridice 
80 kg la smuls, a trecut „su
ta** la aruncat. Si, ta toamna 
lui ’80 — țși amintește bine '
ziua, era Intr-o vineri, 12 sep
tembrie —-, Vlad a trecut. îm
preună cu antrenorul Gh. Gos
podinov, la București. Cu șooa- 
la la- Liceul 11, cu sportul la 
Rapid. „Am început, eu ade

vărat, munca de Sisif, am în
ceput să simt ce înseamnă per
formanță', mărturisește acum

Mai mult,
Mereu mai puternic, urcind 

categoriile și mărind greutățile 
halterei, a parcurs, treaptă cu 
treaptă, piramida valorică, fă- 
cdndu-i temelie din muncă, pa
siune. dorință de victorie. A 
devenit, din ’84 sportivul Ste
lei și elevul lui Ștefan Achim, 
care l-a Introdus in lotul o- 
limipic.

Cifrele s-au sucoedat ameți
tor. Triumf în arena olimpică, 
eu trei recorduri, singurele ale 
halterelor la Los Angeles : 172 
la smuls, 220 la aruncat. 392 la 
total. Un an mai tîrziu. cînd 
a trecut la categoria 100 kg, 
unde e și azi, 185 la smuls și 
400 la total, două medalii de 
aur, plus un argint, cu 215 kg 
la aruncat — toate la C.E. —, 
pentru ca la mondiale să ra
teze titlul la smuls numai 
fiindcă a fost cu 300 de gra
me mai greu decît învingăto
rul la aoest stil, ridicînd de
altfel tot 185 kg, dar primind 
argintul (la total, cu record 
național. 405 kg, i-a revenit 
bronzul). în reuniunea finală a 
Cupei Mondiale, unde participă 
elita acestui sport, indiferent 
de categoria de greutate, un o- 
norant ’loc 3. cu trei noi recor
duri naționale — 190, 230, 420.

Si a venit începutul de mai 
al acestui an. au venit euro
penele din R.D.G. Povestește : 
„A fost un concurs palpitant. 
Eu nu sint prea emotiv, dar de 
stresul unei asemenea întreceri 
nu scapă nimeni. Să fiu drept, 
nu mă așteptam să cîștig eu a- 
semenea diferență, de 20 de

CAMPIONATUL DE RUGBY DUPĂ 14 ETAPE
Dinamo ciștigă la B. Mare, Steaua, meci nul la Petroșani!

Etapă importantă in campio
natul Diviziei A de rugby, cu 
deplasări dificile pentru frunta
șele celor două clasamente. 
Steaua, de pildă, nu a putut 
trece de ambițiosul XV al stu
denților 
timp ce 
conform 
Mare.

dln Valea Jiului, In 
Dlnamo s-a Impus greu, 

așteptărilor, la Baia
SERIA I

ȘTIINȚA PETROȘANI — STEA
UA 4—4 (0—4). Lider» clasa
mentului a lntîmplnat o dirză 
rezistență din partea echipei lo
cale. angajată In disputa pentru 
locul 3 In serie. A rezultat un 
loc echilibrat, de o bună fac
tură tehnică, cu faze frumoase 
la ambele buturi. Puncte insă 
s-au Înscris puține ; doar cîte 
un eseu de flecare parte : 
FUICU, pentru Steaua tn prima 
parte a jocului, respectiv ȘU- 
ȘINSCHI. A arbitrat bucureș- 
teanul M. VătuL (S. CORNEA, 
coresp.)

C.S.M. SIBIU — K. C. GRIV1- 
ȚA ROȘIE 15-12 (6—€). S-a ju-r 
cat mult timp de la egal 1» 
egal, gazdele prezentîndu-se, oa
recum, sub valoarea lor obiș
nuită. Așa se face că s-au des
prins în ciștigătoare doar tn ul
timele minute de joc. E drept că 
pucureștenll, In dorința de a 
menține un rezultat strîns, au 
fractlonat locul șutind multe 
baloane in margine. De fapt, 
scorul l-au stabilit cei doi trans- 
formerl : IGNAT pentru slbleni 
— 4 l.p., droț>, respectiv T. RADU 

- - <jln
co-

— 4 l.p. Arbitru : C. 
Constanta.
resp.)

SPORTUL
T. C. 1ND.

Stanca 
(I. BOTOCAN,

STUDENȚESC — 
CONSTANȚA 15—9 

(12—3). Singura partidă din Ca
pitală nu s-a ridicat la o 
loare înaltă, dar a plăcut 
schimb prin dîrzenia cu 
cele două formații și-au apărat 
șansele șl prin spiritul de spor
tivitate care a domnit în teren, 
deși în joc era... lanterna ro
șie (deocamdată, prin victoria În
registrată, studenții au pasat-o 
Locomotivei Pașcani). Echipierii 
Sportului Studențesc au acționat 
cu mal multă luciditate șl deci
zie in prima parte a meciului 
cînd au luat repede avantaj prin 
jucătorul lor nr. 1. V. NÂSTA- 
SE (drop și l.p<), JTPA (eseu) 
șl din nou NASTASE (transf.), 
rotunjind scorul Ia 12—0. De aici 
nu prea le-a mal „Ieșit" nimic 
bun (doar o l.p. NASTASE) după 
pauză, în ciuda unor situații 
Imense de eseu și lovituri de pi
cior din unghiuri favorabile. E- 
levll antrenorului V. Bercu au 
echilibrat jocul sub Impulsul unor 
sportivi rutinațl (Borșaru, Anefi, 
Matei), au realizat „percuții'
reușite șl clteva acțiuni tactice 
bine gîndlte (M. Gheorghe,
Nlca), el termlnînd repriza in a- 
vantaj. Au înscris 
peți : NICA — l.p. 
GHEORGHE — l.p.
jul Ieșeanului M. Popa. (Dimitrle 
CALLIMACHI)

C.S.M. SUCEAVA — LOCOMO
TIVA PAȘCANI 11—6 (6—0).

RULMENTUL B1RLAD — U- 
NIVERSITATEA 16 FEBR. CLUJ- 
NAPOCA 26—6 (22—O). După un 
joc de bună factură tehnică 
si spectaculară. echipa locală

va- 
în 

care

(M.
pentru oas- 
+ drop, M. 

Bun arbitra-

zimbind nostalgic la amintirea 
primului titlu de campion na
tional de juniori, la Cluj-Na- 
poca, în ’81, cînd a făcut și 
primul său record republican.
157.5 kg la aruncat, categoria
82.5 kg.

mai SUS

kilograme 
martie, Ia 
unea Sovietică, reprezentanlul 
gazdelor, Alexandr Popov, mă 
depășise ta toate clasamentele, 
cu 15 kg per total. Atunci am 
văzut ce am de făcut, pentru 
că, nu-i așa, trebuie să înveți 
din înfrîngeri. La europene, a 
fost un mare duel psihologic. 
Ne-am pîndit, eu și Popov, re
ciproc, schimbînd chiar cifra 
cu care eram înscriși, tactica 
jucînd, cum putini știu, un rol 
foarte important și în haltere. 
Așa, spre pildă, la smuls, cînd 
sovieticul a cerut, după ce reu
șise 175 kg, 180 kg, cu cit tre
buia să debutez eu, am ridicat 
„cota** cu două kilograme și 
jumătate, izbutind, și, deși a- 
veam aurul asigurat (adversa-

Ia total, după ce în 
un concurs în Uni-

a Învins net. Patru . eseuri 
(BOTEZATU, ȘTEFANICA șl 
RAȘCANU de două ori), un drop 
(MIHAI), o l.p. (FLORICICA) și 
1 transf. " ’ ‘
răsplătit 
oaspeți

(ȘTEFAnicA) le-au 
eforturile. Pentru 

__ a marcat RACEAN 
drop + Lp. A condus AL Pavlo- 
vlcl — București (M. PAIU, 
coresp.)In clasament : 1. Steaua <C p, 
2. CSM Sibiu 35 p, 3. Șt. Pe
troșani U p, t. Grlvlța Roșie 
37 p etc. (toate echipele au un 
Joc mal puțin decît Steaua).

SERIA A n-a
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 

DINAMO 12—16 (6—6). Cum
indică șl scorul, IntBinlrea derby 
a seriei secunde a fost foarte 
disputată. E drept, bucureștenll 
au manifestat o oarecare supe
rioritate pe linia de trelsferturl, 
acțiunile lor fiind pline de fan
tezie șl aplomb. Dar scorul s-a 
menținut egal pînă In min. 75, 
cee» ce, firește, nu convenea li
derei clasamentului. O „ofensivă 
de ultimă oră" a dus la un fru
mos și aplaudat eseu a Iul VE- 
REȘ ((min. 76) care a făcut... 
diferența. Celelalte puncte au 
fost Înscrise de ISTRATE eseu, 
CANTEA drop, BUCȘE l.p. + 
transf. pentru băimărenl, respec
tiv ZAFIESCU eseu, PODĂRES- 
CU drop 4- transf., CONSTAN
TIN drop. Arbitraj corect al 
bucureșteanulul I. Vasilică.. (A. 
CRIȘAN, coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — FARUL 
CONSTANȚA 4—12 (4—9). Jocul
a fost anost, Iar fazele de spec
tacol așteptate de suporteri 
foarte puți-ie (2 gazdele ; 3 oas
peții). Plusul de experiență al 
constănțenilor s-a concretizat în 
cele din urmă într-o victorie me
ritată. Marcatori : PLLOTSCHI 
eseu, V. ION 2 l.p. + transf. 
pentru oaspeți, respectiv DOROF- 
TEI eseu. A arbitrat bucurestea- 
nul M. Galanda. (Al. PINTEA, 
coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— RAPID BUC. 3—0 (0—0). Joc 
strîns, luptă oarbă pentru vic
torie, cu multe greșeli, tn min. 
75 DOMOCOS reușește o l.p. de 
la 45 m. A arbitrat Gh. Prlse- 
caru — Iasi. (C. CREȚU, coresp.)

CONTACTOARE BUZĂU — 
HIDROTEHNICA FOCȘANI 11—0 
(8—0). Au marcat CAPMARE 2 
eseuri. GOMOESCU l.p. Arbitru : 
V. Chlrondojan — Cta (D. 
SOARE, coresp.)

GLORIA P.T.T. ARAD — M.G. 
BUCUREȘTI 17—9 (4—3). Marca
tori : HODORCA II ’
eseuri. ASMARANDEI 3 
tru arădeni, respectiv 
drop. GORDIN 2 l.p. 
M. Voina — Brașov. 
BECARU, coresp.).

In clasament : 1. Dinamo 40 P„ 
2. Farul 38 
29 p.

In Divizia

și MOȘ 
l.p. pen- 

BUGA 
Arbitru : 

(O. BER-

p„ 3. Șt. Baia Mare

A Ia handbal
(prin telefon).

(I)

în
a

IAȘI, 15
Sala Sporturilor. în prezenta 
numeroși spectatori, joi după 
amiază s-a disputat întilnirea 
restantă a Diviziei feminine A

rul rămăsese eu 175), am ridi
cat 187,5, ratînd de puțin re
cordul, la 192,5. Dar povestea 
care a făcut vîlvă s-a petrecut 
la aruncat. Am ridicat amindoi 
222,5, însă el avea avantaj, fiind 
mai ușor. Am cerut atunci 230. 
Am intrat primul, am ratat în
să de la piept. Sovieticul — 
probabil sigur de titlu, sigur 
de ratarea mea la ultima în
cercare — a cerut 232,5. Mă 
concentram pentru... ultima 
șansă. Am auzit semnalul cînd 
urcam pe podiumul de concurs 
și mi-am zis că e pentru două 
minute (abia după concurs 
mi-au spus băieții că rămăsese 
un minut). îmi prindeam liniș
tit centura cînd am auzit, ca 
prin vis, vocea lui Ștefan A- 
chim „mai ai patru**, imediat 
strigătul Iui Andrei Socaci 
„hai, Nicu" și în lanț tot pu- 

. blicul : „schnell !“. Am plecat
spre bară mai mult speriat, 
nepricepînd pe Ioc ce e, infe- 
legînd doar că trebuie să izbu
tesc, cind am pornit de jos cu 
bara, ceasul s-a oprit la o se
cundă. Am reușit și, sovieticul 
ratînd 232,5, am învins, ...asta-i 
fotul 1“ Pur și simplu 1

Frumoasele visuri
Ce simplu, nu-i așa, stimați 

cititori, dar numai cînd ești 
un mare campion, precum Nicu 
Vlad. sportivul care a făcut să 
răsune, deunăzi, de trei ori 
Imnul National la Campionatele 
Europene. Halterofilul 
pasiunea pentru acest 
parent nespectaculos 
Ia concurs și vă veți 
de contrariu ; e și forță, și teh
nică, și tactică, și concentrare**) 
a venit cu timpul, așa cum 
poate fi trezită sl la atîția alți 
băieți talentați „și sînt mul ți 
prin comune ca Piscu, proble
mă fiind cine-i descoperă**. 
Tînărul cu trup Ieșit parcă 
dintr-o măiastră daltă de sculb-

la care 
sport a- 
(„poftiți 

convinge

tor vorbește mîndru de școala 
românească de haltere, scoală a 
muncii, in care performerii ri
dică și 40 de tone într-o zi. Ca 
orioe tinăr comunist, ofițerul 
Nicu Vlad vrea să izbîndească 
pe toate planurile. Are, între 
atîtea altele, vis de studenție, 
de titlu mondial — singurul 
ce-i lipsește —, de record al 
lumii (actualul e. la aruncat 
241,5). Iar acesta din urmă, nu 
numai pentru simplul motiv că 
materializarea lui ar însemna, 
printr-o frumoasă coincidentă, 
exact 200 de kilograme mai 
mult decît a ridicat clndva. In
tr-o comună gălăteană, tin tânăr 
slăbuț.;

ÎN SĂPT

SAU SE
eșichier

TgL *gs,
Pentru poziția pe 

(alb — Rhl, Dg2, 
Pa2, b3, c4, f4, f5,

— Re7, Dh8, 
d5, P*5, b?,

propusă rindul trecut «ore 
analiză atl avut la dispozi
ție. dragi cititari. un răstimp 
maț lung ca de obicei. Lui 
Florin Gheorghiu, care con
ducea piesele albe. ceasul 
de control fi acordase doar 
câteva secunde, ta criză de 
timp, pentru a găsi oede mal 
bune mutări. Manele nostru 
maestru le-a jucat cu brio 
contra adversarului său, a- 
mericanul O. Frenkel, cu- 
legînd o frumoasă victorie, 
într-una din rundele recen
tului turneu de la Lugano.

Mai întîi 1. 
T:h8 T:h8 3. 
acum, fortînd 
zia. albul a 
Te6î! (fiindcă 
poate fi luat : 
fre6+!) 4... _
Rc8 6. Te7 și în fata matu- • 
lui imparabil (6... Ca6 7. 
Dd7+ Rb8 8. D:b7) condu
cătorul negrelor s-a recu
noscut învins.

La Lugano. într-o compa
nie foarte puternică. Florin 
Gheorghiu a terminat în 
prima „zecime", cu 6,5 punc
te din 9 posibile, cîstigători

Tel+! Rd7 2. 
D:d5 Thf8 si 
imediat deci- 
continuat 4. 

acest tunn nu 
4... C:e6? 5 

T:f5 5. D:d6+

fiind V. Kori 
man, J. Plaskc 
toți cu dîte 7J 

gtop-cadrul 
tor este cule 
turneu de ci 
cel de la Bru 
eîrma albeăor, 
campion mo 
Karpov, laure 
Negrul — aUai 
Miles — tocr 
mutarea „sir 
Cg6—f8?7, tat 
babil o prea 
grupare (cu C 
mat o lovltu 
Anume

Albul muți

Restanță in Divizia A de b

CHIMISTUL Rm. VILCEA
Dubla partidă restanță din 

grupa 7—11 a Campionatului 
Republican de baschet feminin, 
desfășurată la Rîmnicu Vilcea 
între echipele Chimistul CSȘ și 
Rapid București, a oferit între
ceri foarte echilibrate. Încheia
te la diferente mici, primul 
meri avind și o prelungire. 
Victoriile s-au Împărțit, în pri
ma zi câștigînd gazdele, iar in 
cea de a doua oaspetele : Chi
mistul — Rapid 1—1 : 72—66 
(24—22, 60—60) și 58—60 (22—32).

Au înscris : Petre 13+22, Io- 
nescu 17 1-8, Manea 12+14, Bar
bu 15+10, Predufoiu 0+2, Ni- 
culescu 2+2, Trușescu 9+0, Sto-

TEROM IAȘI ȘTIINȚA
echipele

La 
deosebit 
ambelor 
încheiat 
(12-11). 
pînă în

de handbal, dintre 
TEROM și Știința Bacău, 
capătul unei evoluții 
de spectaculoase a 
formații. • întilnir'ea s-a 
cu rezultatul de 21—24 
Ieșencele au dominat 
min. 22 (conducând cu 2 și 3 
goluri), and au fost egalate : 
8—8. Prima repriză a luat sfîr- 
șit cu un avans minim pentru 
TEROM, pentru ca Ia reluare 
tot ieșencele să se afle la câr
mă. Știința reușește să ega-

• în etapa a 18-a a campio
natului republican de tineret — 
categoria B : MASCULIN, se
ria I : IMU Bacău — Petrolul 
Teleajen 29—24, Moldosin Vas
lui — Tractorul Brașov 25—29, 
Dada Pitești — Calculatorul 
București 22—20. Hidrotehnica 
Constanta — CSM Borzești 
25—23 ; seria a Ii-a : Unio Sa- 
tu Mare — Șuiorul Baia Sprie 
23—19, Utilajul Știința Petro
șani — Metalul IURT Lugoj 
29—20, Metalul Hunedoara — 
Armătura C’uj-Napoca 35—25, 
CSM Reșița — Comerțul Sîrtni- 
colau Mare 26—23. FEMININ, 
seria I : Vulturul Ploiești —

4 + 0,eheci
16+9, Trieă 
Slăvei " - 
Var toi o mei 
2+0, Ghiță 6
Tatu 2+0.

CL/
U Cj-Nap. 
Voința Buc. 
Olimpia 
Poli Buc. 
Poll. Tim. 
Progresul

7+7,

1. 
2.
3.
4.
5.<
7. Crlșul Or.
8, Rapid Buc.
I. Mobila SM

10. Chimistul
11. Comerțul

BACAU 21
leze in min. 
tr-un final i 
tat, băcăuane 
dată condu 
55. Rezulta 
tabiL Au inc 
Cozma 4. B 
Anton 2, Nis 
cu 2 — pent 
16 (cea mal 
pe teren), D< 
Popa 1, Nițo 
pentru Științe 
coresp.)

Precizia Vasl 
Brăila — Pi 
20—29. CSM 
CFR Craiova 
n-a : Consta
re — Textila 
tata Sighișoe 
rul Htmedoar 
nia Făgăraș 
dea 17—14, C 
șoara — Uni 
CTuj-Napoca 
denți : L Tu 
Bălteann, Z. 
zăr, L. Brio 
Crișan, C. C 
Cristache, L 
Fuchs).

ADMINISTRAȚIA OE. STAT LOTO-PRONOSPO
• MAI SINT DOUA ZILE ptnă 

la mult așteptata TRAGERE 
MULTIPLA LOTQ DE DUMINICA, 
1» MAI a.c. tragere 1a care se 
acordă tin bogat evantai de cîș- 
tlguri In autoturisme „Dacia 1300", 
excursii în R. P. Ungară șl Im
portante sume de bani, de valori 
fixe șl variabile. Introdusă rela
tiv recent in ansamblul complex 
șl divers al sistemelor de joc, 
formula TRAGERII MULTIPLE 
LOTO ă reușit să atragă un nu
măr din ce ‘ 
adepți, pe 
renumelul 
MULTIPLA" 
dectft MULTIPLE ȘANSE de câș
tiguri, cu o singură condiție e- 
sențlală: PAR.TBCTPAREA. O In
vitație deschisă pentru procura-

co 
lei
ta

tn ce mai mare de 
măsura numelui șl 
său „TRAGEREA 
nu poate Însemna

multor bilete, 
variantele de rt 
ie participare 

toe tragerii, adică
I extrageri. Ocazie

• Astăzi, vi 
TRAGEREA 
din această s 
reștl, sal* ciul 
net nr. 2, ca 
!S,5.. Rdlatart 
geril se va fi 
23, și adine, i 
După efectua? 
filmul artistic 
nea Hberă

CIȘTTG URII.
DIN

Cat. 1: 4 vs 
turisme 
variante 
variante 
variante 
variante 
variante 
variante

Dacii 
1« 
6< 
13 
e 

rw
a 
a



I MARGINALII LA „SFERTURILE" CUPEI ROMÂNIEI rwi

I PUTEREA DE
I

LUPTA A DINAMOVISTILOR ETAPA DE IERI A DIVIZIEI B

I
I

Cu regretul că sorții au adus 
prea devreme în confruntare 
directă aceste două echipe 
fruntașe ale fotbalului nostru, 
dintre care una urma să fie 
eliminată din competiție, am a- 
vut, totuși, miercuri, la Pitești, 
satisfacția de a fi putui urmări 
în direct unul din cele mai 
frumoase meciuri ale sezonului. 
Un meci care ar fi fost demn 
de găzduit de cej mai mare 
stadion al tării, de altfel sin
gurul tare putea face față 'a- 
fluxulul de spectatori dornici 
să asiste la acest veritabil 
derby da Pitești, publicul a pă
truns chiar in incinta îngrădi
tă, fără însă ca desfășurarea 
jocului să aibă de suferit).

Spre lauda lor, cele două 
formații au oferit o dispută de

ridicat nivel calitativ, specta
cular, pe măsura potențialului 
de eare ele dispun la ora ac
tuală, a forței lor de joc. O 
dispută echilibrată, pasionantă, 
plină de suspans, care a ținut 
Încordată atenția spectatorilor 
și • sporit interesul lor piuă în 
final, la executarea 
penalty, si care — pe 
— a fost caracterizată 
maroabflă sportivitate.

Confirmind tendința 
dilectă spre jocul ofensiv, ba
zat pe contraatacuri viguroase 
și tăioase, ca si deosebita e- 
ficacitate manifestată în parti
dele de campionat, echipa cra- 
ioveană a reușit miercuri, ta 
primele 30 de minute, să mar
cheze două goluri și să-și cre
eze astfel un avantaj ce părea

ultimului 
deasupra 
de o re-

ei pre-

decisiv pentru victorie. Dar 
dinamoviștii nu s-au lăsat de
loc copleșiți de această turnu
ră nefavorabilă pentru ei. Dim
potrivă, au avut tăria să de
pășească acest moment deose
bit de greu și, printr-o mare 
mobilizare, luptînd admirabil, 
cn multă ambiție și dîrzenie, 
au izbutit să reducă mai întii 
din handicap și apoi să egaleze. 
De altfel, atît in repriza se
cundă, cit si in prelungiri, di
namoviștii s-au aflat mai me
reu la cîrma Jocului, si-au do
minat dar adversarii și au a- 
tacat insistent, punînd deseori 
in real pericol poarta apărată 
de Lung. El ar fi putut pune 
mai devreme capăt disputei, 
fără a se recurge la efectua
rea loviturilor de la 11 metri 
și chiar la prelungiri, dacă, 
mai ales. Or ac nu rata acea 
imensă ocazie din min. 80 (ce-1 
drept, și crtaiovenii, prin Bleu, 
In min. 84, au beneficiat de o 
sansă similară, nefructificată 
insă).

Sigur că publicul, dornic de 
spectacol, s-a bucurat de posi
bilitatea ce 1 s-a oferit de • 
urmări Încă două reprize supli
mentare șl. îndeosebi. seria 
penaltyurilor (cu amintirea atât 
de proaspătă 
moțîonam tulul 
vUla). Iar la 
moviștii s-au
guri în execuții. întărind ast
fel impresia de justețe a victo
riei lor. O victorie eare-1 ca
lifică ta semifinalele competi
ției. eu perspectiva unei mari 
finale. Steaua — Dinamo.

in memorie a e- 
episod de la Se- 
penaltyuri, dtoa- 
dovedit mai sl

Moraru apără lovitura de la II metri executată de Cămătaru, ta- 
clinind astfel batanta victoriei In favoarea echipei dinamovisie

Foto : Aurel D. NEAGU Constontin F1RĂNESCU

GÂLĂȚENII AU JUCAT BINE 0 REPRIZA, BUCUREȘTENII PE AMlNDOUÂ...
iar Ursu, P. Petre. lordache, 
Glonț au acționat ta perma
nentă mișcare. După modul ta 
care au evoluat în repriza a 
doua, victoria lor putea fi ob
ținută chiar mai devreme de 
minutul 90 (la un nas de pre
lungiri). Nu de alta, dar ocazii 
au fost ! •

Ceea ce trebuie spus de la 
început în legătură cu partida 
desfășurată Ja Rm. Sărat este 
că organizatorii — Oțelul Ga
lati si. în principal, organele 
locale — au depus eforturi 
deosebite pentru ca atmosfera 
să fie sărbătorească, la ni vei Ui 
jompetitiei — „Cupa României*. 
Stadionul „23 August*. situat 
intr-un cadru splendid, la poa
lele dealurilor. cu 8 000 de 
locuri, a fost bine pregătit, ga- 
ronul bun, iar intrarea sl ie
șirea spectatorilor s-a făcut tn 
ordine. în rîndul spectatorilor 
iu fost foarte multi gălătenl. 
rel puțin o treime din stadion 
(„Oțelul parcă joacă acasă, se 
spunea, așa galerie are !").

Cîtevn date suplimentare re
feritoare la partida dintre Oțe- 
ul Galați — divizionară B. și 
Victoria — divizionară A Gă- 
ățenii, cei oe bat cu insistentă 
a ușa primei divizii (ca șl 
ieschisă, de acum, pentru ei) 
îu reușit, mal ales 
epriză, să arate câte 
eea ce i-a adus pe 
oliu de onoare* al 
oc tehnic, eu multe

in prima 
ceva din 
aed _fo- 
seriei 11 
pase. în

viteză, cum place spectatorilor, 
cu mulți soliști remarcabili — 
Vaișcovîd (un permanent pe
ricol pentru poarta adversă), 
Antohi, Popescu, M. Stan, 
Burcea. Eficacitatea a lăsat de 
dorit însă, dovadă fiind înre
gistrarea unui singur sut pe 
spațiul porții. în repriza secun
dă, însă. Oțelul n-a mai fost... 
cel din prima. De prin min. 60, 
cind Burcea a fost schimbat 
eu Hanghiuc (.mișcare* ce a 
nemulțumit echipa d a de
reglat angrenajul), jocul a 
slăbit considerabil, și Victoria 
a prins a re Îndrepta cu con
vingere spre semifinale..

Fără discuție. Victoria a ob
ținut pe merit dreptul de a 
se afla între „primele patru* 
din „Cupa României*, succes 
pentru care merită feUeitatiL 
Formația nu s-a lisat cuprin
să de 
ci si-a 
Șansele 
gloasă 
nil s-au arătat puternici , 2_ 
apărare (L Marin si Mi rea au 
fost efectiv .jstttoi*. L. Sindol 
l-a marcat bine pe Vatscovicf).

SERIA I
DUNĂREA CJS.U. GALAȚI

— STEAUA MIZIL 1-0 (0—0) : 
Diaconescu (min. 62).

PRAHOVA CJS.U. PLOIEȘTI
— CEAHLĂUL P. NEAMȚ 0—0.

F.C.M. DELTA TULCEA — 
F. C. PROGRESUL BRĂILA 
2—1 (2—0) : Belea (min. 18), 
Nedelcearu (min. 30), respec
tiv Darie (min. 59).

ARIPILE BACĂU — C. S. 
BOTOȘANI 3—1 (2—1) i Go
din (min. 14). Munteanu (min. 
34). Grigoraș (min. 77), respec
tiv Riznic (min. 17).

C.F.K. PAȘCANI — F. C. 
CONSTANȚA 1—0 (0—0): Urau 
(min. 71).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — 
MINERUL VATRA DORNEI 
2—0 (2—0) : Ștefan (min. 5) șl 
Costea (min. 16).

METALUL PLOPENI — O- 
LIMPIA RM. SĂRAT 0—0.

CHIMIA FĂLTICENI — PO
LITEHNICA IAȘI 1—0 (0—0).

Meciul C.S.M. SUCEAVA — 
OȚELUL GALAȚI a fost ami- 
nat

Relatări de la T. Siriopoi, L 
Tănăsescu, I. Diaeonu, I. Ian- 
cu, C. Enea, N. Constantinescu, 
L Radu și D. Crăciun.

SERIA A Il-n
CARPAȚI MIRȘA — 

CELUL CÎMPULUNG 
(0—0) : Stîngaeiu (min.

AVÎNTUL REGHIN -____
CĂRA AUTOM. MORENI 1—2 
(1—2) : Naghi (min. 26,), res
pectiv Badea (min. 43) și Ște- 
fănescu (min. 44).

SPORTUL- -----------------------
SLATINA 
GHEORGHE 2—1 (1—0) : Păun 
(min. 12), Drăgan (min. 79) 
respectiv Varga (min. Tl).

A. 8. DROBETA TR. SEVE
RIN — C.S. TIRGOVIȘTE 0—0.

I.C.S.I.M. BUCUREȘTI — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 
1—1 (0—1) : stroie (min. 86)
pentru I.C.S.I.M., Gh. Radu 
(min. 4) pentru Automatica.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
CHIMICA TÎRNĂVENI 1—0

MUS-
1-0 

83).
FLA-

MUNCITORESC
LM.AJ3.A. SE.

(1—0) : Tiglariu (min. 3).
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

—* ȘOIMII I.P.A. SIBIU 4-0 
(3—0) : Biță (min. 1, din 11 m, 
și min. 35), Ghiță (min. 8) șl 
Olaru (min. 70).

LC.I.M. BRAȘOV — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—0 (0—0) i 
Aronică (min. 51) și Bcrteanu 
(min. 58).

Partida MECANICA FINA 
STEAUA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
a fost amînată.

Relatări de la M. Verzeseu, 
L. Maior, D. Mihail. 8. Mana- 
fu, D. Brănoiu, M. Țacăl, T. 
Stefăncscu și C. Gruia.

SERIA A lll-a
AURUL BRAD — METALUL 

BOCȘA 1—0 (0—0) : Sțoinescn 
(min. 62).

STRUNGUL ARAD — (A 
U.T. ARAD 2—0 (1—0) : Ne- 
delcu II (min. 13 și 78).

F.C. MARAMUREȘ BAIA 
MARE — ARMATURA ZALĂU 
2—0 (0—0) Murcșan (min. 71 
«1 76).

MUREȘUL DEVA — MECA
NICA ORAȘTIE 2—0 (0—0) | 
Preda (min. 55) si Vălășutcanu 
(min. 58).

GLORIA
LIMPIA

C.S.M.
ALBA IULIA 6—J
(min. 7), Scînteie 
Cojocaru (min. 25), 
(min. 35 si 50). G.
55). respectiv Aldea

C.I.L. SIGHET — MINERUL 
CAVNIC 2—1 (2—0) : S 
(min. 7). Bonte (min. 13), 
oectiv Rus (min. 74).

C.F.R. TIMIȘOARA — 
FRATIREA ORADEA 
(3—0) : Stănescu (min.
Stoisin (min. 39 și 63) și Trați 
(min. 43).

Meciul JIUL PETROȘANI — 
MINERUL LUPENI a tos* 
amînat.

Relatări de la Al. Jureă, 
Gh. Mornăilă, A. Crișan. L 
Simion. I. Toma, P. Fuchsu 
L Nîgnea si C. Crciu.

BISTRIȚA — O- 
SATU MARE 0—ft. 
REȘIȚA — UNIREA 

(4—1) : Zah 
(min. 23),' 
Alexandra 

Radu (min.
(min. 43).’

IN- 
<0
22),

Modesto FERRARIN1

• CLUBUL RAPID anunță eă biletele pentru meciul de 
duminică, cu Sportul Studențesc, s-au pus In vinzare la casele 
obișnuite. In ziua medului nu se vor vinde bilete la casele 
stadionului Gluleștd. Pentru posesorii de legitimații eliberate 
de C-N.EJ.S., tichetede cu specificarea locului In tribună se 
pot procura anticipat de la sediul Clubului.

STEAUA - PROGRESUL VULCAN 5-1
(Urmare din pag. 1)

„grijile* campionatului, 
apărat cu convingere 
st în această prestl- 
competitie. Bucureste- 

, in

DUPĂ 6 ANI, DIN NOU IN SEMIFINALE.
Si miercuri, la Alba Iulla, 

iul Petroșani a arătat o bună 
urmă sportivă, acum, rind. 
tît in campionat, rit si ta 
?upa României*, ne apropiem 
e final. Pe frumosul stadion 
tn această localitate, echipa 
Ln Valea Jiului a eliminat din 
xnpetiție o divizionară A 
himia Rm. Vîlcea. Deși s-au 
arcat doar trei goluri, fazele 
arbinti au abundat pe par- 
rsul celor 90 de minute, por
nii Toma șl, respectiv, Boldici 
ind solicitați de multe ori să 
tervină ta ultimă instanță 
sntru rezolvarea situațiilor 
itlce. Echilibrul disputei re 
»te vedea și din raportul su
rilor la poartă (17—16 ta fa- 
mrea Jiului) șl pe spațiul 
“rții (10—9 tot ta favoarea 
ului) ; do<ar raportul come
lor este favorabil divizionarei 
: 10—5.
Cu victoria realizată ta fața 
ilmiei. Jiul a ajuna pentru a 
trtea oară ta semifinalele

acum.
„Cupei României-. Și miercuri, 
coordonatorul formației minere, 
Mulțescu, a evoluat la cote su
perioare punînd, prin serviciile 
sale, in valoare calitățile mal 
tinerilor săi elevi și colegi, las- 
coni si Vancea. mal alea. Deși 
din linia de fundași eu Breit 
două piese de bază. Floreseu 
si Stana. înlocuitorii acestora. 
Merit ti B. Popescu, eu stocat 
multe acțiuni ofensive 
ehlpel vîloene. Dar Si 
componentt s-au achitat 
ne de sarcinile avuta.

Jucătorii Chimiei an 
aupărați terenul. Aveau 
ce. Aplauzele primite In 
jocului __ ____ ____
prestație, combinațiile de la 
mijlocul terenului. Dar la capi
tolul finalizare cota a fort mai 
•căzută. Șl, după cum văzut 
și miercuri, această carență s-a 
dovedit a fl decisivă

ale e- 
ceflalțl 
cn bi-

părăsit
M de 

timpul 
confirmau buna lor

Pompifiu VINTILA

SELECȚIE LA „VIITORUL" PITEȘTI
CENTRUL OLIMPIC DI 

PREGĂTIRE a juniorilor 
LA FOTBAL .VIITORUL- PI
TEȘTI organizează o selec
ts pentru juniorii nâscuțl In
tre 1 august 1969 șl M lulls 
1*71. Acțiunea va avea loe 
pe Stadionul C-SJ). Aripi Pi
tești (die cartierul Cralove!)

in zilele de n, 3 p X mai. 
Intre orele F—11.

Pot participa la selecție ju
cători legitimați sau nelegi- 
timațl din toată țara. Cel ad
miși in urma testărilor vor 
beneficia gratuit de cazare ți 
masă, precum șl de posibili
tatea de școlarizare Ja Bceel» 
din municipiul PIteștL

reia a ajuns in semifinalele 
popularei competiții. Divizio
nara B s-a străduit — șl uneori 
a reușit — să țină 
set ei partenere 
dar experiența 
si gradul ridicat

piept valoroa- 
de Întrecere, 

competițională 
de tehnicitate

Stelei și, in min. 11, asistăm 
la o fază electrizantă, la ca
pătul căreia Balint reia balo
nul în stâlpul porții goale. Este 
rîndul lui Weisenbacher, care’ 
ișl face deseori simțită prezen
ța în atac și șutează puternic 
(min. 12), dar portarul advers 
este la post. Progresul își face

Pițurcă. voleu din 
Iui BOLONI. Goi 
frumusețe ! Peste 
un șut „bombă“J 
la 25 m de FL

Ducadam, care la Sevilla a apărat totul de la numai 11 m, • 
cum se execută un penalty...demonstrat, ieri, ci știe ți

și-au spus pină la urmă cuvân
tul.

Meciul a debutat cu două ac
țiuni aplaudate ale steliștilor. 
în min. 2. Majaru a trimis o 
pasă in urmă, cu căldiul, spre 
Balint și sprinterul campioanei 
a expediat un șut violent, de 
la 25 m, portarul Buzoianu 
respingînd cu dificultate de la 
vinclu. Peste două minute. B6- 
lonl l-a găsit cu o „diagonală* 
pe Weisenbacher, a urmat cen
trarea și Piturcă a șuțat din 
Întoarcere. exact in portarul 
advers. După un șut eare n-a 
nimerit ținta (expediat de 
Stoica) în min. 7, Steaua des
chide scorul : Stoica trimite • 
minge în adîncime spre PI- 
ȚURCĂ și golgeterul campioa
nei, mal rapid, înscrie pe Un
gă Buzoianu. Urmează o pe
rioadă de netă superioritate a

simțită prezenta in ofensivă ta 
min. 20. când mingea centrată 
de Fl. Grigore este reluată din 
apropiere, de către Niță, peste 
„transversală*. Majorarea sco
rului se va produce logic, tn 
min. 21 : centrare Lăcătuș,

„cap" înapoi 
săritură al 
de o rară 
trei minute, 
expediat de
Grigore, zdruncină „transversa
la" porții lui Ducadam, min
gea revine în teren și Petrescu 
o trimite cu capul peste poar
tă. în min. 32, 
3—0 i
lungă spre Lăcătuș, care pă
trunde
Meszaroș îl cosește și penaltyul 
care se impunea a fost trans
formai cu siguranță de.- DU- 
CADAM, ovaționat de publici 

La reluare. în primele 15—20 
de minute, jocul este ceva mai 
calm. Progresul are o zvîcnira 
de orgoliu și, în min. 70, reu
șește să reducă din handicap 
prin LIVCIUC, cu an șut pa- 
ternic, din afara careului. A- 
cest gol parcă îi stimulează pe 
campioni, care mai punctează 
dc două ori prin LĂCĂTUȘ 
in minutele 74 și 89. cu două 
șuturi din apropiere. Și. ast
fel Steaua âștigă lejer o par
tidă în care n-a apelat dect* 
partial la obișnuitul ei poten
țial de joc.

Arbitrul G. Ionescu (Bucu
rești) a oondus bine formațiile!

STEAUA : Ducadam — Băr- 
bulescu, IOV AN, Belodedid,’ 
WEISENBACHER — Balint 
(min. 46 Bălan), STOICA, Ma
jaru, BOLONI — LĂCATU&J 
Pițurcă (min. 46 Radu II).

PROGRESUL-VULCAN : Bu- 
zoianu (min. 46 Gîrjoabă) —• 
D. POPESCU. Purdea. Mari
nescu, Meszaroș — Nită. Bol- 
borea, LIVCIUC. ENE — FL 
Grigore, Petrescu (min. M 
Dună).

tabela arată
Boloni trimite o pasă

în slalom in careuj

CAMPIOANA EUROPEI
(Urinare din pag. 1)

Turul de onoare eu trofeul purtat, rlnd pe rind, de mai mulți 
fucători, a smuls și el ropote de aplauze spectatorilor, care vedeau 
in aceasta „turul suplimentar* la cele parcurse, tn mod strălucit; 

de fotbaliștii români de-a lungul întrecerii continentale, pe „numele* 
lor ; Vejle — Honved Budapesta — Kuusysi Lahti — Anderlecht 
Bruxelles — F.C. Barcelona. Echipe mari, cu renume european; 
precum Honved, Anderlecht, Barcelona au trebuit, iată, să se in
cline In fata „noii Stele a Europei", așa cum au denumit-o ziariștii 
străini pe campioana României. O STEA care, eontinulnd pe același 
drum, al pregătirii temeinice — spre bucuria tuturor iubitorilor 
sportului — se va putea menține acolo sus, pe firmamentul fotbalului 
european.



Rubricâ realizată de Romeo VILARA

C.I.O., de Federația 
forul atletic nord-

ngtla, gemenele Dlane șl Rosalinde 
Tim și Tom GuUkson, motodcUștll

UN NOU CONGRES AL C.I.O.

RECORD MONDIAL

CU NOUA SULIȚĂDE BASCHET

ACIUALITATEA LA $AH

TELEX • TELEX

amicale,

na internați anală Dana 
de maestrul lntemațlo- 
Bărbulescu.
cadrul pregătirilor pe 
face pentru apropiatul

7:30, a-a
Panotln

La Jerez de la Frontera, Alvaro 
Pino savurează victoria pe care 
a repurtat-o In cel de al 41-lea 
Tur ciclist al Spaniei.

Telefoto : E.F.E. — Agerpres

Sarronl a devenit purtător si 
.tricoului roz*, urmat de Fran
cesco Moser, la 10 s.

DE AZI, IN BELGIA, CAMPIONATUL EUROPEAN

echipei țârii noastre

C. M. DE BOX

' V'H

1. ni Lumi5

(grupa Bl
Programul jocurilor

Reprezentativa masculină de 
baschet a României susține, de 
azi și pînă duminică 25 mai. 
importantul examen al Cam
pionatului European — grupa B, 
care are loc în Belgia, in ora
șele Anvers (pentru echipele 
din seria A) și Lifege (seria 
B). Selecționata țării noastre va 
Juca, la Anvers, în ordine — 
cu formațiile Finlandei, Olan
dei, Bulgariei. Austriei și Bel
giei (din cealaltă serie lac 
parte reprezentativele Islandel, 
Israelului, Poloniei. Suediei, 
Turciei si Ungariei). După dis
putarea meciurilor din serii, 
primele trei clasate vor alcătui 
o serie finală de șase echipe 
care vor susține, la rîndul lor, 
un turneu (rezultatele din se
riile A și B vor conta), iar e-

chipeie clasate pe primele patru 
locuri vor promova in grupa A 
a Campionatului European 
(1987. în Grecia).

Tinînd seama de saltul va
loric al unor selecționate (care, 
pină nu de mult, nu depășeau 
nivelul anonimatului), disputa 
pentru calificare se anunță 
foarte echilibrată.

Lotul român este alcătuit din: 
R. Opșitaru — căpitanul echi
pei, C. Cernat, A. Netolițchi, 
FL Ermurache, S. Ardelean 
(Steaua), D. Niculescu, AI. Vi- 
nereanu, L Ionescu, G. David. 
V. Iacob (Dinamo). A. Szabo 
(Universitatea CSȘ Cluj-Napo- 
ca). Antrenori : Gh. Novac șl 
M. Cîmpeanu: arbitru: P. Pa
sere.

Primele întreceri de atletism 
au adus cel dinții record mon
dial la aruncarea suliței. Pe 
Stadionul Olimpic din Helsin
ki. atletul finlandez Seppo Italy 
a aruncat sulița (de noul tip. 
cel regulamentar de la 1 apri
lie) la 81.73 m. Cine urmează 
acum 7...

Pentru anul 1990, Comitetul 
Internațional Olimpic și-a 
programat lucrările unul nou 
Congres, care se va desfă
șura In capitala Japoniei. 
Principalele teme care vor fl 
dezbătute cu acest prilej: 
.Sportul tn lumea contempo
rană* șl .Mijloacele de infor
mare tn masă și sportul*. 
Ambele " ’
roase

teme «ttit foarte gene- 
șl vor prilejui, se

speră, discuții rodnice, com
pletate de unele măsuri. In 
orice caz, se poate afirma te
meinic că, la aoeastă oră, 
mass-medla sportului este tot mal puternică, mal bine or
ganizată, mal competentă 
decît cu câteva decenii in ur
mă. Ea are multe zeci de mi
lloan ds cititori, ascultători 
sau telespectatori, de-a lungul 
șl de-a latul globului.

FRATE-FRATE, DAR...
singură dată frații s-au aflat in lntreoere directă pen-

Campionatele Mondiale de 
box au ajuns în faza în care 
Învingătorii ultimelor reuniuni 
au intrat, deocamdată, tn po
sesia medaliilor de bronz ale 
prestigioasei competiții. Pînă a- 
cum o impresie deosebită au 
lăsat pugiliștii din Cuba, Bul
garia. R. D. Germană, Statele 
Vuite ale Americi] și Uniunea 
Sovietică, care au cei mai mulți 
reprezentanți in semifinalele 
de la Reno.

Rezultate din sferturi : mus
că : A. Can (Turcia), b.p. D. 
Berg (R.D.G.). D. Griman (Ve
nezuela) b.p. W. Kamm (R.F.G.), 
P. Reyes (Cuba) b.p. A. Mannai 
(Italia), J. Varodi (Ungaria) 
b.p. S. Beaupre (Canada) ; co
coș : I. Aleksandrov (U.R.S.S.) 
b.p. A. Kekeem (Nigeria), R. 
Breitbarth (R.D.G.) b.p. T. Bo
tas (Ungaria), A. Mesa (Cuba) 
b.p. J. Lowery (Irlanda), Moon 
Stmg Kil (Coreea de Sud) b.ab. 
2 Al, Hristov (Bulgaria) ; pană:
K. Beinks (S.U.A.) b.p. B. Dow
ney (Canada), A. Zuelow 
XR.D.G.) b.p. B. McCarthy (Ir
landa), J. Sollet (Cuba) b.ab. 2 
E. Flores (Porto Rico), T. No
vak (Polonia) b.p. Park Hyung 
Ok (Coreea de Sud) ; mijlocie 
mică : K. Gould (S.U.A.) b.p.
L. Boudouani (Franța), T. 
Molnar (Ungaria) b.p. J. Shaw 
(Canada), T. Schmitz (R.D.G.)

b.p. I. Akopkohian (U.R.S.S.),
C. Duvergel (Cuba) b.p. D. 
Denny (Irlanda) ; semigrea :
D. Skaro (Iugoslavia) b.p. Min 
Byorg Ioung (Coreea de Sud), 
P. Romero (Cuba) b.p. J. Beck- 
lea (Anglia). L. Roes (S.U.A.) 
b.p. N. Sanavazov (U.R.S.S.), D. 
Kirilov (Bulgaria) b.p. 8. La- 
kotniec (Polonia) ; grea: S. 
Rusinov (Bulgaria) b.p. J. Ko- 
pole (Finlanda), F. Savon (Cuba) 
b.ab. 2 L. Castillo (Ecuador). 
A. Lijde (Olanda) 
Havna (Norvegia), 
(S.U.A.) 
(U.R.S.S.).

• Cea de-a 95-a ediție a Tur
neului internațional masculin «te 
șah al României va avea loc In
tre 2o mal șl Ș iunie. In amfitea
trul Institutului de Medicină șl 
Farmacie din Butmrești. Și-au a- 
nunțat participarea șahiști din 
U.R.S.S . Iugoslavia, R. D. Ger
mană Cehoslovacia, Polonia, 
Cuba, Grecia șl România.
• Tradiționalul turneu Interna

țional de șah .Memorialul Capa- 
blanca* se va desfășura anul »- 
ceata Intre 25 mal șl 6 iunie, ta 
Havana La competiție, care va 
programa pentru prima dată a- 
nul acesta șl un concura feminin, 
țara noastră va fl reprezentată de maesb ■ ■ --
Nutu ș! 
nai Dan
• In

care le i . . _
med pentru titlul mondial, cam
pionul lumii, Gary Kasparov, va 
susține o serie de șase partide 
cu marele maestru Internațional 
Anthony Mlles, la Basel, ta El
veția. Apoi, cel doi șahiști vor 
acorda simultane. Medul dintre 
Kas arov șl Karpov va Începe ta 
Londra, ta 16 Iulie, șl va con
tinua ta Leningrad.

Nu o singură dată frații s-au aflat in tatreoare directă pen
tru cucerirea victoriei pe terenurile de sport, in postură de 
adversari. Dintre aceștia mulți, amintim doar clțlva: jucătoa
rele de tenia de masă din Anglia, gemenele Dlane șl Rosalinde 
Bowe, tenismanll americani Tim șl Tom GuUkson, motocitSlștll 
francezi Christian șl Dominique Sarron. Ultlmu stat dod dtatre cel n^al r'—-*’"** - - -
«te »4 de . __ ._______ ,__ ___________________________
Christian 4-a avu* parteneri pe SamLn șl Hubin, utBiztad o 
motocicletă Yamatha rz, ta timp ce Dominique a concurat 
alături de Bolle șt Battlsttai, pe o motocicletă Honda KVF. 
Disputa dtatre cel doi frați a constituit, de altfel, .,clou*-ul 
cursei. Dar, ca de obicei, rind frații re .ceartă*, al treilea... 
olșttgă. Este vorba de Jean Louts Gotltou, învingătorul ediției 
din acest an a competiției.
RECORD PE GHEATA, DAR CU CROSA Șl PUCUL

Hoctoetatul canadian Wayne 
Gretzky, de ta Edmonton Oi
lers, a foot desemnat din nou 
jucătorul anului. Este, de 
fapt, pentru * șasea oară ctad 
Gretzky este Încununat ast
fel de revista americană

CUI l-A FOLOSIT ACEST „PROTEST- ?
O echipă da fotbal italiană, participantă ta Divizia a m-a. 

ta cadrul campionatului regiunii Abruzzi, nemulțumită de 
faptul că nu l-au fost validate niște victorii, a luat o măsură

reputați piloțl ddin lume. Anul acesta, ta celebra cursă 
i ore de la Le Mana, frații sarron au fost adversari.. _ .—. 'enerl pe Ba " " — - • — - -

.Sporting News*. In sezonul 
oompetlțional 198»—06, Gretzky 
a totalizat 313 p (52 goluri 
marcate «1 163 de pase de 
goli. Acest punctaj-reoord este 
superior cu 3 p performanței 
sal’ anterioare (1981—62).

absolut neobișnuită pentru a-șl manifesta protestul față de 
această hotărâre a Ligii Italiene. La medul cu Pro PianeUa a 
hotărft să nu opună adversarilor nlct o rezistență, astfel că 
scorul a attaa proporția .astronomică* de 47—1 (15—0). unul
dintre înaintașii adversarilor Înscriind, nestingherit, o„. baga
telă, acolo, de U goluiril Să știți insă că cel mal supărațl de 
acest scor au fost... tavtngătorti, pentru că, din dorința de a 
taserte căi mal multe goluri, jocul lor a deveni* individualist, 
totbaUștll iul Pro PlaneHa tacureilndu-se pur și simplu, unul 
pe altul, ratlnd numeroase alte ooazlt bune. Se pune Întrebarea: 
cui l-a folosit un asemenea original .protest* ț

UN MIC SAT CU TREI MARI CAMPIONI

AUTOMOBILISM • Raliul des
fășurat la Landen (Belgia) s-a 
Încheiat cu succesul pilotului 
belgian Robert Droogmans (.Ford 
>*). Pe locul secund, la " " 
situat Italianul Claudio 
(.Lands*).

BASCHET • Meciuri 
la Treble! (feminin): Cehoslova
cia n — U.R.S.S. 56—74 ; la Mla
da Boledav: Cehoslovacia I — 
UJLS.S. 73—80; la Budapesta : 
Ungaria — zorka Sabac (Iugo
slavia) 84—77.

CICUSM • Cursa Păcii, etapa 
a opta (Szczecin — Berlin, 190 
km) a fost dștigată la sprint de 
Ohaf Ludwig (R.D.G.), care a 
obținut victoria In jumătate din
tre etapele desfășuratei El l-a 
Întrecut pe Uwe Raab (R.D.G.), 
Aslat Saltov (U.R.S.S.), zdzlslaw 
Wrone (Polonia) ș.a. Lider este, 
ta continuare, cehoslovacul Regeo 
25.45:52, urmat la 17 a " ' 
Barul Saikov șl la 47 s 
wlg • Cea de a treia 
Turului Italiei (Catania 
mina, 50 km contratimp . _ _ 
pe) a prilejuit succesul forma
ției Del Tongo — 1.04:51. Compo
nent al acestei echipe, Giuseppe

de buL 
de Lud- 
etapă a 

— Taor- 
pe echl-

b.p. M. 
M. Bent

Iagubkin

MOTOCICLISM • Campionatul 
Mondial de motocros la clasa 500 
cmc a programa* ta Vantaa (Fin
landa) o nou# etapă. In cadrul 
căreia primul s-a clasat belgia
nul Eric Geboera (.Honda*). După 
patru probe, ta clasamentul ge
neral conduce englezul Thorpe 
123 p. urmat de Geboers cu 105 p.

TENIS • Turneul de la Roma. 
Foro Italie»: Lendl — Derlin 
6—6, 4—1. Plmek — Vilaa 7—5, 
6—3. Oariason — Ostertbun 6—1, 
6—4, Medr — Schapers 2—6, 6—3, 
6—2, Cane — Smid 4—6, 6—4, 7—5, 
Kzicksteta — Wostentioime 6—4, 

7—6, Wilander — Keretlc 
4—1. Leconte — Jelen 
6—4, Noah — Pistoled 
Lavalle — Krishnan 

Becker 
Agenor

î—«.

6—4,
5— 2.
6— 3,
Cesnokov — 
Nystrdm — 
Sanchez —
6—3.

— De Ia
— Maclei 
Svensson Teltscher 

Sctiwaler

Pena
6—2, 
7-5,
7— 6.
8— 6,

TURNEUL DECISIV LA POLO
(Urmare din pag. 1)

dirtamo-Hagiu : 9—8 
viști, care-și 
vansul de un . 
șuiul. Au marcat Hagiu 3, 
Răducanu 2, Moiceanu 2. Za-> 
haria, S. Popescu (D), Ange- 
lescu 3, Florincescu 3, Ragea. 
Arsene. Au condus autoritar V. 
Goian si V. Burdea.

l pentru
l mențin, astfel, a- 
i punct asupra Cri- 
marcat Hagiu

VOINTA CLUJ-NAPOCA — 
STEAUA 5—6 (1—2, 1—1, 1—2, 
2—1). Partidă disputată, echili
brată. Tinerii steliști au ciștigat 
de justețe, după ce au ratat 
însă din poziții ideale, inclusiv 
din „4 m“. Realizatori : Ghiță 
2, Duculeț. B. Tufan. Geantă, 
Nuțu (S). Sebok, Pop, Mujnaf, 
Maroși, Farcaș. Arbitraj corect: 
St. Karacsony si C. Frătilă.

FRO-
15—4

Cam-

CRIȘUL ORADEA — 
GREȘUL BUCUREȘTI 
(5—2, 4—0. 4—1, 2—1). 
pionii si-au impus lejer și auto
ritar punctul de vedere, prin 
Costrăș 4, Pantea 3. Raț 2, 
Kiss 2, Garofeanu, Fejer, Illes, 
Gordan. Punctele bucureștenllor 
au fost înscrise de Neagoe, I. 
Ionesco. Rath. Dingu. Meci fără 
probleme 
Băjcnaru

pentru arbitrii 
— R. Nichita.

reuniuni. De ta

B.

araAzi. două _ _ __
9 : Crișul — Voința. Dinamo — 
Steaua, Rapid — Progresul. De 
la ora 16 : Dinamo — Voința. 
Steaua — Progresul Crisul — 
Rapid.

Geo RAETCHi

YACHTING • cursa ta jurul 
lumii s-a Încheiat ta portul en
glez Portsmouth cu succesul am
barcațiunii franceze .L'esprtt 
d’Equlp**, un monocoo de 17.60 
m, avtadu-l la timonă pe Lionel 
Pean.

ZIUA STARTULUI
Se apropie ziua Inaugurării C-M. 

dta Mexlo. Majoritatea echipelor 
se afli In țara de peste Ocean, 
Iar odelalte se pregătesc de ple
care.

LA DORTMUND, reprezen tatlva 
R. F. Germania a lntitnlt pe cea 
a Olandei, de oare a dispus cu 
3—1 (2—0), prin golur.le marcate 
de VdUer (min. 39 și 42), Herget 
(min 90), respectiv Van Schlp 
(min. 79). Intr-o formă excelentă 
se află VMler, refăcut complet, 
după o absență de șase luni, 
cauzată de un traumatism. învin
gătorii su alintat formația: Steta 
— Herget, Eder (Funkel), Ber
thold, Briegel — Matthăus (All-6- 
wer), Llttbarsld (Grilndel), Rolfr, 
Brehme — VBUer (MOI), K. Al
lots. Portarul titular, Schumacher, 
a fost pedepsit de către antreno
rul Franz Beckenbauer pentru 
unele afirmații făcute presei, re
feritoare ta stilul de joc al re
prezentativei. Selecționerul l-a a- 
vertizat că In cazul dnd va mal 
face astfel de declarații nu va 
fl de mirare că-1 va exclude de
finitiv din lot, deși l-a spus cft-1 
recunoaște calitățile, dar In pre
zent atitudinea sa este necores
punzătoare, pentru moralul șl 
ambianța selecționatei. A surprins 
șl absența tai K. H. Rummenlgge, 
probabil teșit din formă șl ușor 
accidentat!

ECHIPA URUGUAYULUI se 
află ta Columbia, unde a susți
nu* un nru 1oo. Evoluind la 
Medellin, ea a dispus de forma
ția de Club Atietloo Nadonal eu 
t—0 (0—0), prin gotul marcat de 
Carlos _ffl Pato*. Aceasta a fost 
cea de a treia victorie a urugua- 
venllor In Columbia, unde s-au 
antrenat la altitudine.

REPREZENTATIVA ANGLIEI 
s-a oprit ta drum spre Mexic.

Recentul aiștigâtoc al Turu
lui spaniei, rutierul spaniol 
Alvaro Ptao, a obținut un 
succes de nimeni Întrezărit. 
El va Împlini ta august 30 de 
ani. Este originar <Mn Galicia, 
da ta Puenteares, un sat de 
numai 2 000 de locuitori, care 
a mal dat, totuși, Încă doi 
ctșttgători al acestei tradițio
nale .corrida* pe două roți. 
Este vorba de frații Dello șl 
EtniUo Bodxiguez, care au ta
taia ta -La vueita* ta 1945 
și, respectiv, 1560. Alvaro Pi
no (165 cm, S3 kg) este pro
fesionist din 1961, dar nu a

ANABOLIZANTELE

fost șt au este ceea oe se 
cheamă un as al pedalei, 
deșt a obținut unele victorii 
de etapă ta Săpt&mtna Cata
lană șl in Turul Spaniei, tn 
1983 a fost chiar lider clteva 
etaipe ta Turul Spaniei, pe 
care l-a Încheia* insă pe locul 
patru. în anul următor a su
feri* un accident șl a fost o- 
perat ta genunchd. Iată că 
abia acum Pino a fost cel 
dorit. In primul rfnd de el 
Însuși. Marți, el a terminat 
In trombă, cîștlgind, cu peste 
51 km pe oră, contratimpul 
(26 km) ultimei etape.

Șl... SUSPENDAREA
ATLETISMULUI

De-a lungul anilor, atlețU studenți al Universității San Dlego 
an obținut unele performanțe notabile, au obținut victorii șl 
au dobortt reoordurl, atletismul bucurtadu-se de un foarte bun 
tratament dta partea conducerii acestei faimoase universități 
amertoane. Iată tasă că. dintr-o dată, atletismului 1 s-a spus 
.out* ta San Dlego! De cet Pentru simplul motiv că Fred 
MHler, directorul aporturilor la respectiva universitate, a decis 
să suspende atletismul, pe timp nelimitat, pentru faptul că 
există bănutata (probabil întemeiată!) ef unii dintre actualii 
componențl al secției de atletism utilizează, ta mod frecvent, 
sterotai anabollzanți, substanțe Interzise de ' . ..
Internațională de Atletism șt, desigur, de 
american.

TOT MAI APROAPE
locallta*ea monta-
Sprtnga, unde, tatn S.UJU. ta 

oft Colorado _ _ . ____
decan do ctteva zile, a susținut 
două meaturi. Primul, cu o selec
ționau militară americană, da 
care a dispus cu 11—1 (4—0).
Apoi. englezii au tntOnlt, ta ace
eași localitate, reprezentativa Co-

Fotbal
I meridiane

renta de fus crar șl faptul cum 
reacționează organismul jucăto
rilor ta aceste condiții*.

ALTE ECHIPE sosite zilele tre
cute In Mexic: Franța șl Bulga
ria. Pe aeroportul din Ciudad da 
Mexico, Platini a declarat că vo
iajul l-a obosit șl că simte dife
rența de fus orar. .Avem insă 
suficient timp să ne acomodăm*. 
Antrenorul echipei Bulgariei. 
Ivan Vuțov, a spus după oobo- 
rtrea din avion: .Drumul a fost 
lung, dar asta a trecut... Mal im
portante sint insă primele me
ciuri oficiale, care se anunță 
foarte grele, Îndeosebi cel 
Italia, deținătoarea titlului, șl 
Argentina. fosta campioană 
lumii*.

cu 
cu 

a

reci de Sud, pe care au invlns-o 
cu 4—4 (2—0), prin golurile rea
lizate de Hateley, Bryan Robson 
(prlntr-un splendid vota dintr-o 
centrare a Iul Hateley), Kerry 
Dixon (m in a șl 86; el a In
trat ta echipă după pauză). Pen
tru Învinși, golul de onoare a 
fost Inserts de Keng Dyuk So 
(mdn. 61).

IN LOCALITATEA MEXICANA 
MBTEPBC, reprezentativa Irakului 
a jucat cu echipa de juniori a 
Mexicului pe cane a întrecut-o 
'll 1—0 (0—0). Tinerii mexicani
au pus la grea Încercare (tn 
prima repriză) formația irakiană. 
După pauză pregătirea fizică și-a 
spus curtatul 51 oaspeții au În
scris goitu victoriei prin Sen 
Said (mln 76). Antrenorul brazi
lian Evariste, care pregătește re
prezentativa Irakului, a declarat: 
.Rezultatul nu are nici o Impor
tanți. Pentru not a contat mal 
unOt acomodarea eu clima, dife-

DE PRETUTINDENI

• Președintele clubului FC Bar
celona, Jose Luis Nunez, a de
clarat că jucătorul vest-german 
Bemd Schuster nu va mal evo
lua, probabil, in formația cata
lană. Agenția France Fresse a- 
nunțâ cf motivul plecării lui 
Schuster Iși are originea in dl- 
ferendul pe care acesta 11 are cu 
antrenorul Venables. Se mal 
menționează că Schuster va e- 
volua. lupă toate probabilitățile, 
in Franța la echipa Marseille.
• Surpriză in C.E. de juniori 

I. In ultimul joc a! grupei a 8-a 
(dl care s-a calificat echipa 
României' reprezentativa UJI.S.S. 
a fost Învinsă pe teren propriu 
(la Moscova' de selecționata 
Turcie' cu 1—o (0—9) 1
• Final» Cupei Iugoslaviei: la 

Belgrad: Velez Mostar — Dinamo 
Zagreb 2—1
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