
rurncul internațional de lupte greeo romane (tineret)

IMPORTANT ȘI EDIFICATOR TEST
IN VEDEREA APROPIATELOR 
„MONDIALE" ȘI „EUROPENE"

R. SIRIIBERT, N. ONICA, E. NENEI, ( AEDUȚ $i I. KRIMKIOC -

candidați Autorizați ia selecție, dar sînt $i unde

categorii ddicitarc
La sfirșitul săptămînii tre

cute, Sala Floreasca din Ca
pitală a fost gazda Turneului 
Internațional de lupte greco- 
romane rezervat tineretului 
(pînă la virsta de 20 de ani). 
Programat cu două luni îna
intea Campionatelor Mondiale 
de juniori (17—20 iulie. Shif- 
ferstadt — R.F.G.) și a Cam
pionatelor Europene de „spe
ranțe olimpice" (5—7 august, 
Malmo — Suedia), concursul 
organizat de federația de spe
cialitate a constituit un mo
ment de verificare a potenția
lului de luptă al tinerilor noș
tri sportivi și, in același timp, 
un test de selecție pentru al
cătuirea loturilor naționale în 
vederea participării la cele 
două mari evenimente sportive.

În ce 
nerilor 
respuns 
lori se 
noștri 

. zăm
categoria cea 
a cîștigat

măsură comportarea ti
no? tri sportivi a co- 
așteptărilor, pe ce va
por-

vom
în cele

baza tehnicienii 
încerca să anali- 

ce urmează. La 
mai mică (48 kg| 
întrecerea Radu

Strubcrt, detașîndu-se evident 
de toți adversarii. Este demn 
de remarcat faptul că R. Stru- 
bert 
ani, 
nate 
me. 
altă 
tean 
clasat pe locul secund.

Nicolae Onica (52 
gătorul concursului, 
mai puternic, mai stăpîn pe 
forțele sale, dar el 
virsta junioratului (născut în 
1966). Un junior care promite, 
Ionel 
n-am 
sportiv român de valoare. 
Brașoveanu (născut în 1966), 
clasat pe locul 2, n-a 
calități de viitor mare 
mer.

Ender Nemet (62 kg) 
zintă intr-un promițător pro
gres. In vîrstă de 19 ani, cu 
un deosebit simț al luptei, el

Mihai TRANCA

este în vîrstă de numai 19 
și că el a realizat însem- 
progrese în ultima vre- 
La aceeași categorie, o 

piteș- 
ani),

speranță, juniorul
Ilie Minciună (17

cîști-
a devenit
kg).

a depășit

Mirea. La cat. 57 kg, 
putut remarca nici un 

R.

dovedit 
perfor-

se pre-

(Continuare în pag. a 4-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă l
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Debut promițător al sportivilor noștri la Campionatele Mondiale $1 Europene de haltere (juniori)

AUHEL SÎRBU -0 MEDALIE DE AUR $1 UNA DE ARGINT

Aurel Sîrbu

DONAUESCH1NGEN, 
27 (prin telefon). Luni 
seara, la „Donauhalle" 
din localitate au în
ceput întrecerile Cam
pionatelor Mondiale 
și Europene de halte
re rezervate juniori
lor. La această edi
ție a competiției sînt 
prezenți peste 200 de 
halterofili din 36 de 
țări, reprezentante ale 
tuturor continentelor, 
între concurenți se 
află și șase sportivi 
români : Aurel Sîrbu 
(52 kg), Dumitru Ne- 
greanu (56 kg), Attila 

(60 kg), Liviu Muntean

Astăzi, două restante in Divizia A de fotbal

ÎN CAPITALĂ, TRADIȚIONALUL DERBY DINAMO - STEAUA5

La Tirgoviște, Victoria —Sportul Studențesc
Astăzi, sint programate două 

partide restanțe din prima di
vizie de fotbal. Mai intîi, eter
nul derby al fotbalului nostru,

CLASAMENTUL
1. STEAUA 28 23 4 1 61-14 50
2, Sportul Stud, 29 16 8 5 65-30 40
3, Univ. Craiova 30 17 6 7 56-30 40
4. Dinamo s 17 6 6 42-19 40
5, C-orv-iniul 30 15 3 12 75-39 33
6, F.C. Argeș 30 13 7 11 32-36 31
7. WU« Cluj-N. 30 13 4 13 4-6-44 30
8, PetroUul 30 10 9 11 29-34 29
9. Rapid 30 12 4 14 37-52 28

10. Gloria 29 10 6 13 43-50 26
11. S.C. Bacău 30 12 2 16 38-46 26
12. Chimia 30 11 4 15 34-48 26
13. F.C.M. Bv. 30 10 6 14 25-51 26
14. ,,Poli« Tim. 30 11 3 16 43-49 25
15. ^Victoria 29 7 8 14 26-42 22
16. >.C. OK 29 8 6 15 29-4G 22
17. A.S.A Tg. M. 29 8 5 16 23-43 21
18. F.C. Bihor 30 5 7 18 26-57 17

Dinamo — Steaua, apoi o altă 
partidă atractivă Victoria — 
Sportul Studențesc.

în prim—plan, întilnirea ce
lor două protagoniste dintot-

deauna ale campionatului nos
tru, Dinamo și Steaua, meci 
care va avea Ioc pe Stadionul 
Dinamo cu începere de Ia ora 
18. Partida rămîne importantă 
prin rivalitatea sportivă a ce
lor două cluburi fruntașe ale 
sportului românesc. Tradiția 
întrecerilor lor vorbește despre 
dispute de o ridicată spectacu
lozitate, in care rezultatele nu 
au apărut, de fel, anunțate de 
„calculul hîrtiei". Este cazul și 
pentru întilnirea de astăzi în 
care campioana Europei deține 
o poziție superioară în clasa
ment — locul 1 cu 50 de punc
te — față de poziția a patra pe 
care se află Dinamo, care a 
acumulat 40 de puncte. De alt
fel, prin punctul cucerit du
minică, la Cluj-Napoca, Steaua 
este practic deținătoarea titlu
lui de campioană ; ultimele pa
tru clape nu mai pot provoca, 
indiferent de rezultate, modifi
cări în privința definitivei ocu
pante a locului de onoare al 
ediției 1985/1986. La titlul de 
campioană a Europei — o pre
mieră pentru fotbalul nostru — 
se va adăuga — deci — cel de 
campioană națională. Rămîne 
întrecerea directă, o luptă pe 
care o dorini în primul rînd

de o perfectă sportivitate, așa 
cum le stă bine unor concuren
te cu 
teme 
ciate 
Apoi, 
cele două renumite concurente 
să atingă ridicate cote de spec
taculozitate, răsplătind aștep
tările miilor de spectatori, po
sesori ai unui prețios bilet de 
intrare. Conducerile tehnice

frumoase palmarese in
și internaționale, apre- 

în țară și peste hotare, 
sperăm ca disputa dintre

(Continuare în vag 2—3)

Czanka
(67,5 kg), Andrei Socaci (75 kg) 
și Alexandru Kereki (100 kg).

în prima zi a competiției au 
intrat în concurs doi dintre 
reprezentanții țării noastre : 
Aurel Sîrbu și Dumitru Ne- 
greanu. Spre satisfacția dele
gației României, debutul a coin
cis cu primele succese. în În
trecerea continentală, mezinul 
delegației țării noastre și al 
întregii competiții, clujeanul 
AUREL SÎRBU — în vîrstă de 
numai 15 ani ! — a devenit 
campion european la stilul a- 
runcat, completîndu-și remar
cabila reușită și cu medalia de 
argint la „total“. In momentul 
în care arbitrii au consemnat 
reușita încercării la greutatea 
de 127,5 kg, iar crainicul sălii 
a comunicat vîrstă noului cam
pion continental, publicul a 
izbucnit în ropote de aplauze.

răsplătind astfel, minute în șir, 
succesul acestui copil de ex
cepție, elev al antrenorului 
Șpiridon Herghelegiu. Așa cum 
aminteam, cu 217,5 kg, el a 
cucerit și medalia de argint la 
total, instalîndu-se în rîndul 
celor mai valoroși tineri hal
terofili din Europa, 
du-se ca o veritabilă 
speranță a acestui sport.

întrecerea mondială a 
dominată de halterofilii 
tici, ocupanți ai primelor trei 
locuri la „total" și „aruncat". 
Iată clasamentele C.M., TO
TAL : 1. He lung Ciang (R.P. 
Chineză) 252,5 kg, 2. Lo Ho Y1 
(R.P.D. Coreeană) 237,5 kg, 3. 
Hong Ciung Ho (R.P. Chine
ză) 235 kg ; SMULS : ' ”
lung Ciang 115 kg. 2. Hong 
Ciung Ho 110 kg, 3. Haviz Su- 
leimanov (U.R.S.S.) 
RUNCAT : 1. He
137.5 kg, 2. Lo Ho 
3. Hong Ciung Ho 
A. Sîrbu 127,5 kg.

Clasament C.E..
H. Sulcimanov 230 kg, 2. A. 
SÎRBU 217,5 kg, 3. Tibor Karc
zag (Ungaria) 215 kg ; SMULS:
I. II. Suleimanov 105 kg, 2. V. 
Ibanez (Spania) 92,5 kg, 3. T. 
Karczag 92,5 kg... 5. A. Sirbu 
90 kg ; ARUNCAT : 1. AUREL 
SÎRBU 127,5 kg, 2. H. Sulei
manov 125 kg, 3. T. Karczag
122.5 kg.

Evoluția lui Dumitru Negrea- 
nu n-a fost la nivelul posibi-

anunțîn- 
mare

fost 
asia-

1. He

110 kg ; A- 
Iung Ciang 
Y1 137,5 kg,
130 kg... 5.

TOTAL : 1.

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)

Promovarea baschetbaiiștilor în grupa A a Campionatului European

UN PAS SPRE DEPLINA AFIRMARE INTERNAȚIONALĂ
In condițiile unei concuren

țe aprige, datorată progresului 
general al baschetului european 
(la care, pentru unele echipe 
naționale, și-au adus o con
tribuție însemnată jucători din 
S.U.A.), reprezentativa Româ
niei a realizat remarcabila per
formanță de a promova în 
grupa A a Campionatului Eu
ropean, la capătul unor între
ceri în cursul cărora a obținut 
șapte victorii (din nouă me-

Stelistul Mircea Neagu a realizat 
două victorii in prim-a etapă a 

campionatului seniorilor

Marginalii la campionatele de călărie

OBSTACOLE SĂRITE BOAR PE... JUMĂTATE!
Nu se poate spune că, din 

punct de vedere al calendaru
lui competițional intern, călă
reții noștri sînt foarte aglome
rați. Evident, specificul aces
tui sport impune condiții par
ticulare de deplasare și între
cere, dar concursurile oficiale, 
care încep prin aprilie pentru 
a se încheia în octombrie, nu 
solicită, totuși, un „ritm" prea 
alert. In tot acest răstimp sînt 
programate doar trei etape de 
campionat (desigur, pentru fie
care disciplină în parte), și tot 
atîtea cupe, acestea din urmă 
fiind, cel mai adesea, „lipite" 
ca programare de cele dinții. 
Este, deci, firesc, ținînd sea
ma de. atit de lunga perioadă 
de vacanță (mai ales pînă la 
startul în prima etapă a cam
pionatului),, ca încă de Ia cele 
dintîi întreceri să existe evo
luții de calitate, promițătoare 
pentru întreg sezonul. La Lu
goj, însă, la primele confrun
tări ale seniorilor aceste dezi

derate s-au împlinit doar în 
parte. Chiar dacă am consem
nat participări record Ia unele 
categorii, chiar dacă locurile 
fruntașe in toate probele au 
fost decise în ultimă instanță 
sau au fost obținute rezultate- 
surpriză, exprimarea în planul 
de concurs a rămas încă defi
citară pentru mulți dintre par
ticipant. Care ar fi principale
le cauze ?

De mai mulți ani insistăm 
asupra organizării — pînă la 
debutul competițiilor oficiale — 
a unor întreceri pregătitoare, 
menite să contribuie la pune
rea în formă a cuplurilor călă- 
reț-cal, la perfecționarea teh
nică în condiții specifice etc., 
dar acestea se fac atît de spo
radic, îneît — folosind o ex
presie celebră — am zice că... 
lipsesc cu desăvîrșire, Iar a- 
ceastă absență se face simțită.

Emanuel FÂNTANEANU

ciuri), una în fața formației 
Israelului, țară cu o valoare 
deosebit de ridicată în acest 
sport. Rod al seriozității în 
pregătire la echipele Steaua 
(antrenori Mircea Cîmpeanu și 
Nicolae Pîrșu) și Dinamo Bucu
rești (Gheorghe Novac și Va- 
sile Popa), din care au fost 
selecționați participanții la tur
neul din Belgia, rezultatele e- 
chipei noastre naționale concre
tizează și eforturile depuse de 
federație pentru a readuce 
sportul cu mingea la coș în 
prim-planul ierarhiei europene. 
In același timp promovarea o- 
glindește conștiinciozitatea la 
antrenamente și ambiția în 
cursul partidelor a întregului 
lot (antrenat de Gheorghe No
vac și Mircea Cîmpeanu, aju
tați de asistentul medical Radu 
Leca).

Am i 
principal 
mănunte. 
elemente 
principal, 
cund in 
la Anvers ?“, acesta a răspuns:

—- Ambiția de confirmare a 
valorii, spiritul de echipă 
respectarea disciplinei de 
au fost calitățile de bază 
echipei României. Aceasta a 
cui față jocului atletic și luptei 
sub panou 
plus prin 
în medie, 
puncte în

— Cum 
jucătorilor

— Dan Niculescu și Florentin 
Ermurache au fost socotiți 
printre cei mai buni baschet- 
baliști ai turneului ; Costel Cer
nut s-a dovedit eficient in

solicitat antrenorului 
Gh. Novac cîteva a- 
La întrebarea 
au determinat, 
ocuparea locului se- 

puternicul turneu de

și a avut un atu în 
faptul că a marcat, 
cite 8 coșuri de 3 

fiecare meci.
caracterizați evoluția 
•>

Dumitru STĂNCULESCU

,Ce 
în

In acțiune Dan Niculescu, apre
ciat ca unul dintre cei mai buni 
jucători al întrecerilor din Belgia(Continuare in pag 2—3) (Continuare in pag. a 4-a)



„Cupa U. T. C.“ la zbor cu planoare După Campionatele de box ale juniorilor J«WVWSVV«W,rVAWV'.’.\Vl .WWW.

ultraușoare (delta), ediția a ll-a

ȘCOALĂ A ZBORULUI Șl STIMULENT
AL CREAȚIEI TEHNICO-APLICATIVE
Timp de trei zile, pantele 

omologate pentru zbor»al Dea
lului Lempeș din apropierea 
localității Sînpetru-Brașov, lo
cul de naștere al planorismu
lui românesc, au găzduit între- 

a „Cupei 
planoare 

ediția a

cerile fazei finale 
U.T.C." la zbor cu 
ultraușoare (delta), 
doua.

Disciplină sportivă 
creștere, zborul cu aripa libe
ră a căpătat în ultimii ani o 
largă răspîndire, în special în 
rîndurile tinerei generații, iar 
cifra celor 75 de piloți reuniți 
cu acest prilej vorbește de la 
sine. Competiția, inițiată în

în plină

Reprezentanții celor 14 jude
țe (Arad, Argeș, Bacău, Bra
șov, Cluj, Covasna, Galați, 
Giurgiu, Harghita, Neamț, Pra
hova, Sibiu, Timiș, Vîlcea) și 
ai Municipiului București, elevi 
ai unor inimoși instructori pre
cum M. Barac, Gh. Alexandru, 
G. Craioveanu, I. Chelariu, Fr. 
Kastner, C. Țucă, M. Predescu, 
M. Bercuci și-au disputat cu 
ardoare trofeul. Competiția, 
constînd dintr-o probă de du
rată și punct fix (2 manșe), a 
solicitat din plin calitățile ’ de 
zburători ale tinerilor partici- 
panți, brașoveanul Mihai Eros 
reușind să se impună în fața

Cițiva pași și curenta aerodinamici de pantă îl înalță pe concurent. 
Foo : O. PASENCO

urmă cu un an, a căpătat, după 
cum era de așteptat, amploare, 
iar această a doua ediție s-a 
bucurat de excelente condiții 
de desfășurare asigurate de 
Secția pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei, îndru
marea tehnică de specialitate 
revenindu-i instructorului de 
zbor Mironel Dimovici din ca
drul A.C.C.R.

întrecere sportivă de masă, 
care-și propune, în primul 
rînd, să atragă tineretul insu- 
flîndu-i dragostea pentru zbor, 
concursul formează primele de
prinderi de a acționa lntr-un 
cadru organizat și în același 
timp stimulează creația tehni- 
co-anlicativă, sportivii fiind ei 
înșiși constructorii aparatelor 
cu care participă. în această 
ordine de idei trebuie relevată 
diversificarea modelelor, pre
cum și numărul lor (20) sporit 
față de ediția trecută.

favoritului, bucureșteanul Ște
fan Popescu, cîștigător al pri
mei ediții, punctajul realizat 
de Învingător contribuind sub
stanțial la clasarea județului 
Brașov pe primul loc în între
cerea pe echipe.

„Cupa U.T.C.", deschizătoare 
de drum în această ramură 
sportivă tînără își formează 
propria tradiție. Și, fără Îndoia
lă, viitoarele ediții vor demon
stra în continuare, prin amploa
re, eficierița acestei inițiative 
valoroase.

CLASAMENTE 
INDIVIDUAL : 1. 
(Brașov) 122 p, 1. 
pescu (București) 
Daniel Dragomir 
84 p, 4. Erno Bodor (Brașov) 
80 p. 5. ‘
(Arad)
Brașov, 2. București, 3. Galați, 
4. Arad, 5. Prahova.

FINALE, 
Mihai Eros 
Ștefan Po- 
94 p, 3. 

(Galați)

Otto Etzenberger
73 p. ECHIPE : 1.

Dinu COSTESCU

•j

0 GENERAȚIE CARE AR PUTEA DEVENI „DE AUR
Turneul final al Campionate

lor Naționale de juniori la 
box, desfășurat de curînd în 
Sala Sporturilor din Deva, 
ne-a oferit prilejul de a-i ve
dea în ring, în partide cu mi
ză maximă, pe cei mai valo
roși reprezentanți ai tinerei ge
nerații de pugiliști. Din capul 
locului trebuie să spunem că 
iar avem băieți talentați, cu un 
bagaj bogat de cunoștințe teh
nice. Urmarea firească a aces
tei situații ar trebui să fie re
vigorarea pugilatului din țara 
noastră. Dar nici trecutele e- 
diții ale campionatului de ju
niori nu au dus lipsă de ele
mente talentate. Puțini dintre 
aceștia au ajuns, insă, seni
ori valoroși, competitivi pe 
plan internațional. Se impune, 
deci, O MAI ATENTA și MAI 
SERIOASA pregătire a tineri
lor talente pentru ca debutul 
și activitatea viitoare, Ia se
niori, să fie cea dorită de noi 
toți. De pe acum întrevedem 
o carieră sportivă de excepție 
pentru foarte mulți dintre pu- 
giliștii juniori. Fără a-i aminti 
pe toți, să dăm cîteva exem
ple : „pana" Daniel Dumitrescu 
(Dinamo) și adversarul său din 
finală Gigi Moise (Voința Fău
rei), „semimusca" Nicolae A- 
liuță (Spartac București), „mus
ca" Sorin Timofte (Voința 
Iași), „cocoșul" Antonie Iustin 
(CSM-IJTL Craiova), „semi- 
ușorul" Petrică Buliga (CFR 
Timișoara) și Învingătorul său 
din finală, loan Dudău (Dina
mo), un „batailleur" de clasă, 
„ușorul" Mihai Leu (Dinamo), 
un tehnician bun, dar a cărui 
pregătire fizică foarte modes
tă ne face să credem că la ca
tegoria superioară ar da un 
randament superior, cei doi 
frați Vastag, de la Minerul 
Bocșa, Francisc (ușoară) și 
Laszlo (mijlocie mică). Exem
plele ar putea continua...

Tilurile de campioni ai țării 
la actuala ediție a campiona
tului de juniori au fost cuce
rite de sportivii din următoa
rele localități : București (5), 
Craiova (2), Iași, Timișoara, 
Deva' și Giurgiu (cite 1). Iu
bitorul sportului cu mănuși nu 
poate să nu remarce că dintre 
orașele „laureate" lipsesc cen
tre cu mare tradiție în boxul 
nostru. Lipsesc, de asemenea, 
secții de box „cu pretenții", 
cum ar fi, de pildă, Steaua și 
B.C. Brăila. Steaua, de exem
plu, a fost reprezentată la a- 
ceste finale doar de doi din
tre... antrenorii secției, Alee 
Năstac și Nicolae Gîju (fără 
nici un sportiv !).

Fără a oferi o listă exhaus
tivă, putem spune că au plăcut 
la aceste Întreceri elevii an
trenorilor Vasile Finlină (Craio
va), Petre Mateescu, Gheorghe 
Tomescu, Nicolae Aliuță,

J J1

n LOCURI NUMAI • • • BA

MARGINALII LA CAMPIONATELE DE CĂLĂRIE
(Urmare din pag. 1)

Să adăugăm, de asemenea, ne
glijarea de către unele secții 
a lucrului in manej pe timpul 
iernii, activitate care favori
zează o pregătire la un nivel 
calitativ superior, precum și 
ignorarea de către unii antre
nori a planurilor metodice ela
borate de federație. Drept ur
mare, la Lugoj, au fost eviden
te o serie de carențe, acestea 
manifestindu-se in conducerea 
calului pe parcurs, in abor
darea unui anume gen de ob
stacole, in formarea unor cu
pluri și intr-o anume stare de 
oboseală fizică (!) a materialu
lui cabalin, solicitat intens și 
nerațional pe parcursul celor 
5—6 zile de competiție. în a- 
cest context, am evidenția, 
totuși, pe călăreții de la Stea
ua (nu omitem, totuși, marele 
rulaj al cailor la această sec
ție), C.S.M. Sibiu (experiența 
lui Al. Bozan este determinan
tă), Dinamo și Fetrolul Ploiești 
(mai puțin convingători, totuși, 
în ansamblu), C.S.M. Lugoj 
(s-ar impune insă o mai aten
tă folosire a cailor în funcție 
de valoarea sportivilor, pentru 
că O. Haneș și A. Mocanu nu 
beneficiază chiar de ceea ce ar 
trebui), A.S.A. Cluj-Napoca, 
C.S.M. Craiova (acestea ur- 
mînd să demonstreze că succe
sul de la echipe n-a fost ro
dul întîmplării). In rest, datorii 
din ce in ce mai mari și da
tornici din ce în ce mai mulți.

Această etapă a campionatu
lui a pregătit însă și o foarte 
plăcută surpriză. De cîțiva ani, 
asociațiile sportive constituite 
pe lîngă herghelii au fost o- 
prite să la parte la campiona
te, motivele invocate atunci 
neavînd darul să convingă,

fiind pur subiective. Iată însă 
că mult așteptata schimbare de 
optică s-a produs, la Lugoj 
fiind prezenți în competiție și 
reprezentanții acestor asociații. 
Poate am fi consemnat 
doar la „post-scriptum“, 
această revenire nu ar 
zenta pentru călărie cu 
rat un eveniment. In 
rînd, deoarece sportivii 
rilor in cauză au prezentat un 
material cabalin cu o bună pre
gătire, cu aptitudini deosebite 
pentru sărituri (in special cei 
de la Jegălia), demonstrîndu-se 
astfel că asociațiile de la Jegă
lia, Izvin, Dumbrava, Tg. Mu
reș etc. îți pot aduce o con
tribuție importantă la dezvol
tarea echitației. De asemenea,

faptul 
dacă 

repre- 
adevă- 
primul 
grupă-

cunoscând ți planurile de vi
itor ale Direcției creșterii ca
lului, putem afirma cu certi
tudine că, o dată materiali
zate, se vor putea face mari 
pași înainte in acest domeniu, 
cum nu putem să nu eviden
țiem și o sensibilă îmbunătă
țire a colaborării între factorii 
interesați, cu o mare dorință 
de lucru pentru toată lumea.

Așadar, etapa de la Lugoj a 
reliefat, printre altele, necesi
tatea unei munci mai în pro
funzime, o reconsiderare a acti
vității metodice, a atitudinii 
unor antrenori față de rolul 
și locul pe care-1 ocupă in pro
cesul de pregătire, pentru că 
altfel vom mai asista, așa cum 
am și asistat la situația ca ob
stacolele (la propriu și la figu
rat) să fie sărite doar pe... ju
mătate !

CURSURI DE INIȚIERE LA iNOT
Ca in flecare an. Clubid Sportiv Olimpia București organi

zează cureuri de inițiere la înot, la bazinul situat ki frumo
sul complex sportiv din Șoseaua Tancului nr. 128 A, sectorul 2.

Instruirea este făcută de specialiști din dub, care in timp de 
4 ani au Învățat să înoate sute de copii.

Cursurile se desfășoară în 4 serii zilnice, între orele 10—12, 
12—14, 14—16 șl 16—18, in funcție de programul școlar al copii
lor.

înscrierile se fac la sediul de la complexul Tancului — tele
fon 53.40.31.

• CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 25 MAI. 
Cat. 1 (13 rezultate) : 4 variante 
25% a 48.909 lei ; cat. 2 (12 rezul
tate) : 7 variante 100% a 6.398 
Iei și 132 variante 25% a 1.599 
lei ; cat. 1 (11 rezultate): 68 va
riante ioo% a 964 lei sl 1.497 va
riante 25% a 241 lei. Ciștigătorii 
premiului de cat. I In valoare 
de 48.909 lei flecare sînt următo
rii 
din 
ghe 
Ion 
ru,

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

participant : Elena 
Gura Văii — Bacău; 
Croltoru din Piatra 
Cinaulescu ți Adrian 

ambii din București.

Burma 
Gheor- 
Neamț1
Vitela-

(București), Vasile Bala (Boc
șa), Alexandru Pescaru (Deva), 
Ion Marconi și Pătru Cojocaru 
(Timișoara), Constantin Dră- 
ghici (Făurei) etc. Toți aceștia 
și încă alții, merită felicitări 
pentru modul cum și-au pre
gătit elevii, pentru faptul că 
s-au aflat cu sportivii lor în 
lupta pentru titluri. Și din a- 
ceastă listă lipsesc, după cum 
se vede, mulțl antrenori 
veleități de mari meșteri. Le 
putem reaminti acestora 
valoarea se măsoară prin 
zultatele muncii, nu prin frec
vența... discursurilor.

în încheierea acestor rinduri, 
amintim că șapte dintre pur
tătorii tricourilor de campioni 
ai țării fac parte din lotul na
țional, care se pregătește _sub 
conducerea antrenorilor 
Auraș și Ghcorghe Ene 
Campionatele Europene 
niorl, 
toamnă, în Danemarca. x Alți 
componenți ai lotului aii luat 
parte și ei la disputa recent 
încheiată la Deva. Avem mo
tive temeinice să credem că cei 
doi tehnicieni, prezenți la în
treceri, au acum de unde să 
aleagă o formație redutabilă 
care, bine pregătită, să obțină 
rezultate frumoase la competi
ția continentală. Și, prin „re
zultate frumoase", înțelegem de 
această dată nu numai medalii, 
ci și titluri. Optimismul nos
tru este generat de valoarea 
certă a multora dintre juniori.

Petre HENȚ

CU

că
re

Relu 
pentru 
de ju- 

programate în această

chiar din pri 
fost eliminat !

Privită prin 
pectivă, situa 
sul nostru nu 
siderată nici ; 
cătoare. Dimp 
temeinice mot 
jorare (de ; 
„premieră" 
diția ’86 a 
Franței nu 
din lipsă 
un junior 
fie chiar 
de calificări).

Sc; 
tenis 
nu 
expl 
efect 

lecții de i 
unei munci c 
respunzătoare 
lurile (în spec 
și juniorilor) 
unor cluburi 
liza, pur și si 
titlu în compi 
indiferent de 
tivului respect 
rezultatele sp 
fi considerate 
bune dacă nu 
tive pe plan 
repeta, deci, i 
ciplină conțin 
pe panta ane 
mai este tiir 
fort nu este ț 
va sluji cu i 
sării tenisulu

La primul turneu de an
vergură al anului — Cam
pionatele Internaționale ale 
Franței, găzduite de cele
bra arenă pariziană Roland 
Garros — tenisul nostru nu 
are reprezentant ! Ceea ce 
nu s-a mai întîmplat de a- 
proape 20 de ani. Motiv 
de profundă insatisfacție, 
dar și de meditație pentru 
toți cei care iubesc tenisul, 
pentru federație, pentru an
trenorii cluburilor, pentru 
cei ce răspund de destinele 
echipei noastre naționale.

Eram obișnuiți, 
cu ani în urmă, 
să urmărim în te
lexurile agențiilor 
de presă și la 
radio rezultatele
Năstase, Florin Segărcea- 
nu, Florența Mihai... Nu 
mai departe decît anul tre
cut, Florin Segărceanu figu
ra printre cei „aleși", nu
mele său fiind înscris pe 
tabloul principal de 128 de 
concurenți în proba de sim
plu de la Roland Garros. 
Deși în „Cupa Davis", cum 
se știe, Segărceanu este de 
multă vreme jucătorul „nr. 
1“ al țării, rezultatele sale 
— ca și la „Universiada" de 
anul trecut, de altfel — o- 
ferindu-ne satisfacții, în 
noul sezon competițional 
internațional Florin a debu
tat cu... stîngul. Drept ur
mare, el a fost primit la 
Roland Garros doar pe ta
bloul... calificărilor, dar

LA IÎRGU MUREȘ, DOUĂ ÎNTRECERI Uf CICEISM:

CUPA ORÂȘflOR (j) Șl CUPA ElECTRUMUREȘ ($)
în Împrejurimile orașului Tg. 

Mureș s-au desfășurat recent 
două noi etape ale competiției de 
ciclism Cupa Orașelor. Pe șo
seaua Tg. Mureș — Apahida s-a 
derulat etapa a V-a, care a reu
nit la plecare un numeros grup 
de cicliști juniori, peste 80. S-a 
rulat in pluton plnă la primele 
serpentine care duc spre Releu) 
TV fpunct de că târâre), etnd ci
cliștii s-au înșiruit pe traseu. 
Primul trece aici St. Anton. Pe 
coborlre plutonul s-a regrupat. 
Nimic de semnalat plnă la punc
tul de întoarcere. In afara vite
zei de rulaj foarte mici; partea 
a doua a cursei a avut aceleași 
caracteristici. Cătărarea de la îna
poiere a revenit lui St. Anton, 
după care viteza de alergare a 
scăzut șl mai mult, oscllînd, pe 
plat, intre 20—30 km/oră, ceea ce 
a provocat, cu circa un kilome
tru Înainte de sosire, o busculadă 
de care au profitat cei plasați în 
fată. Un asemenea mod de a con
cura și a aborda tactic o cursă 
nu-și au nici un fel de Justificare, 
tar cel vinovați — sportivi șl antre
nori — trebuie să înțeleagă că 
„mica ciupeală*  a secundelor de 
bonificație la sosire nu contribuie 
cu nimic la ridicarea nivelului 
valoric (șl așa scăzut!) a! ciclis
mului nostru. CLASAMENT ETA
PA, INDIVIDUAL : 1. St. Anton 
(București), 78 km, 2.12:54, M.O. 
36 km !!!, 2. L. Suclu (Brașov), 
3. S. stoica (București), același 
timp : ECHIPE: 1. București 
6.38:32, 2. Brașov 8.38:37, 3. Voin
ța 6.38:42. Etapa de contratimp 
echipe, a Vi-a, s-a desfășurat pe 
șoseaua Acătarl — Ungheni. 47,500 
km. în această probă cicliștii au 
fost nevoltl să muncească 
plnă la ultima picătură de ener
gie. Iar rezultatul s-a văzut prin 
creșterea mediei orare — 44,600

• Tragerea specială Pronoex- 
pres de astăzi, miercuri, 28 mai, 
va avea loc In București, in sala 
Clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu încăpere de la ora 15,30.

a Atenție ! NUMAI AZI ȘI 
MtBNE vă mal puteți procura bi
lete la tragerea obișnuită LOTO 
de vineri, 30 mai !
• Și în această săptămână con

cursul Pronosport de duminică, 
1, iunie, se anunță interesant, a- 
vlnd în componenta sa multe

CONCURSUL DE ATLETISM
Pentru primele două zile ale 

acestei săptămînl, calendarul 
competltional a avut prevăzută — 
in completarea programului Con
cursului Republican de primăva
ră al seniorilor — desfășurarea 
probelor combinate. întrecerile, 
viu disputate — pe marele sta
dion ăl Capitalei, „23 August" — 
au relevat unele aspecte demne 
de subliniat.

Heptâtlonul fetelor (18 parti
cipante. dar două 
încă de la prima 
fost dominat, Încă 
start, de medaliata_____ _______
la Kobe, gălățeanca Uliana Năs- 
tasc, care deși nu a realizat u- 
nul din „totalurile" cu care ne

abandonuri 
probă !) a 

de la primul 
cu argint de

meciuri de 1. X sau 2 din cam
pionatul secund al nostru și din 
eel italian. Dar iată care sînt a- 
ceste 13 meciuri : 1. Ascoli — 
Sambenedettese ; 2, Cagliari — 
Brescia ; 3. Campobasso — Arez
zo ; 4. Cessna — Cremonese ; 5. 
Genoa — Bologna ; 6. Lazio — 
Empoli ; 7. Palermo — Lanerossl; 
8. Perugia — Catania ; 9. Pescara
— Monza ; 10. Triestina — Ca
tanzaro ; 11. ’ Olimpia Rm. Sărat
— Oțelul Galați ; 12. Electropu- 
tere Craiova — Flacăra Moreni ; 
13. I.C.UI. Brașov — C. S. Tir- 
goviște.

km. Deci se poate! CLASAMEN
TUL ETAPEI : 1. Sel. Ploiești, 
1.04:47, 2. Sel. București, 1.04:58.
3. Sel. Brașov 
cicliștilor s-a 
unde se vor 
sl vm.

1.05:33. Caravana 
mutat 
derula

la Brașov, 
etapele Vn

★
Constitulndu-se ca ________

tă etapă de Dregătire In vederea 
apropiatelor Campionate Naționa
le ale
Cupei 
reunit 
burile 
Voința 
reșul din Tg. Mureș, precum 
cicliști din Bistrița, care au avut 
de parcurs patru etape, una de 
contratimp individual sl trei de 
fond (în ' ‘ ‘ ~
Ideal de 
sprinturi 
deosebit _ _________ ____ _______
minat pe competitori să aborde
ze cu toată vigoarea întrecerea 
oferind astfel tuturor celor pre
zenți curse foarte atractive. St. 
Bulăreanu (Metalul Plopeni) a 
ciștlgat etapele I și in, iar co
legul său de club, N. Aldulea, 
pe a doua; ultima etapă a reve
nit revelației acestei competiții, 
Gh. Nefliu (Voința). CLASAMENT 
GENERAL : 1. St. ~
7.55 ;28. 2. M. Orosz 
res) la 34 secunde 
tlat al Întrecerii), 3.
(Metalul Plopenl), la __ ________
ta clasamentul general al sprin
terilor. pe primul loc s-a situat 
C. Popa (Metalul Plopeni), iar la 
cățărători — M. Aldulea, același 
club.

A fost o competiție deosebit de 
reușită, apreciată unanim de 
membrii caravanei, pentru care 
gazdele — C.S.M. Electromures — 
merită felicitări.

Horoțiu SIMA

o importan-

seniorilor, prima ediție a 
Electromures la ciclism a 
la start sportivi de la clu- 
Metalul Plopenl, Steaua sl 
București. Electro sl Mu

și

Traseultotal 300 km). 
concurs (cu cățărărl si 
intermediare), vremea
de frumoasă au detcr-

Bulăreanu 
(Electromu- 
(alt evlden- 
Ad. Florea, 
41 secunde;

LA PROBE COMBINATE
obișnuise, a (re) demonstrat că 
este cea mai bună poliatlonistă 
a țării. Ea a totalizat 5 885 punc
te (100 mg: 13,22; Înălțime: 1,70 
m; greutate: 12,0# m; 200 m: 
24,31; lungime: 6,28 m; suliță: 
37,44 m; 800 m: 2:24,08), lntre- 
cindu-le pe Petra Văideanu (Da
cia Pitești) — frumoasă surpriză! 
— 5 653 p (15,14; 1,67 m; 13,46 m; 
25,80 ; 6,04 m; 41,84 m; 2:15,99) și 
Corina Țifrea (Steagul Roșu Bv.) 
5 614 p (14,38; 1,70 m; 13,2» m; 
25,07; 6,04 m; 37,28 m; 2:26,97).

Proba probelor, decatlonul, a 
dat cîștig de cauză, cu un pro
mițător record personal, clujea
nului Aurel Aștilean care a acu
mulat 7 527 p (100 m: 11,36; lun
gime: 6,98 m; greutate: 12,80 m; 
înălțime: 1,99 m; 400 m: 50,01; 
110 mg: 15,50; disc: 39,70 m; pră
jină: 4,70 m; suliță: 55,30 m; 1500 
m: 4:26,76). Pe locurile urmă
toare s-au clasat C-tin Halichias 
(Prahova Ploiești) 
(11,39; 6.97 
53,77; 15,03; 
m; 4:55,20) 
de 400 de
Claudiu Popa (Dinamo)
p (11,69; 6,84 m; 14,40 m; 1,87 m; 
53,24; 15,76; 40,76 m; 3,80 m; 62,36 
m și 4:57.75).

Andi VILARA

cu 
m; 13,22 m; 
37,64 m; 4,20 
și — eu un 
puncte! —

7 010 p 
1,99 m; 
m; 49,52 
progres 
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cu 8 948

n< 
In 
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sa 

Și

Ion
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Problema ’ 

șată în se: 
dirept, (teon. 
teza că in u 
CSM Sibiu a 
torli, ea va e 
sament (vlcto 
lnfrlngerea — 
acesteia la Bi 
l-ar ajuta pr< 
In acest caz • 
tatul direct, r 
militar : 12—1 
42—3(!) la Bl 
n-a. în schim 
Dinamo se a: 
egalitate (cu < 
care), avantaj 
tă în favoare: 
care are o t 
consistentă as 
7—4 fată de 
continuă pini 
de arbitru... 
pildă, ambele 
„afară". Dinai 
ria PTT), Fa 
AS Contactoa 
le, orice pas 
calificarea In 
retur cu loci 
implicit, titlu

Iată progra i 
pei, seria I ; 
Steaua ; Spor 
Grlvita Roșie

ACTU
Înaintea ui1 

pionatuiui D 
masculin Di1 
este următor

1. Din. Buc.
2. Steaua
3. „Poli" Tir
4. HC Minai
5. Consbr. O 
e. Știinîța B<

7. Carpați » 
S. Din. Bv.
9. Oootnstr. .

10. Undv. Cv
11. Met. B-țc
12. Betonul Si

TROFEUL 9ti
EF

FEMININ

1. Mariana 
goluri, oiștii 
diția 1985/1S 
(Chimistul) 
(Confecția) J 
(Hidrotehnic. 
Daszlo (Mur*  
Iulhjca (Bek

---------------------- I

CLhSA
• In urm. 

delior din ca 
etape a Dii 
masă, clasai 
rea configur

1. Spartac B
2. Metalul R
3. Juventus
4. C.S. Arad

G

1. Faimar B
2. Tractorul
3. CSS Slatii
4. Constr. II



in reuniunile de molocros

SHIIȘTII CONDUC în OOIM din cut patiiij CLAS!
Mari iubitori af sportului cu 

motor, aproape 15 OOO de si- 
bieni au urcat duminică dimi
neața pe Dealul Gușteriței, 
situat la marginea municipiu
lui lor, pentru a asista la cea 
de a doua reuniune a etapei 
a 4-a a Campionatului Repu
blican de motocros. Previzi
unile au fost integral confir
mate, favoriții celor 4 clase 
care au figurat în program 
furnizînd curse de natură să 
producă satisfacția vizionării 
unui agreabil spectacol moto- 
ciclist.

întrecerile au fost pasionante 
la clasele juniorilor, care și-au 
disputat întîietatea cu ardoa
rea specifică vîrstei. De data 
aceasta, victoria a revenit mi
cuțului mureșan P. Gagyi (la 
50 cmc) și reprezentantului 
secției moto Torpedo Zărnești, 
B. Drăghici (la 80 cmc — însă 
sufragiile spectatorilor au fost 
întrunite de coechipierul său 
I. Bogdan, care în manșa a 
doua și-a depășit toți adversa
rii cu un tur, aproape 3 km).

Așteptate cu viu interes, 
confruntările motocrosiștilor de 
la 125 cmc-tineret și 250 cmc- 
seniori au relevat la maximum 
rivalitatea dintre candidații la 
un loc pe podium. Tinerii FI. 
Pop, P. Schmidt, C. Tompa 
constituie un „trio" remarcabil, 
fiecare continuînd să aspire la 
invidiatul titlu, dar stelistul D. 
Titilencu reface de la o etapă 
Ia alta din terenul pierdut. în 
cele două manșe ale seniori-

>1 VIZI A A DE RUGBY
17); Știința Petroșani — CSM Si- 
biu ; CSM Suceava — TC Ind. 
Constanța ; Universitatea 16 Fe
bruarie Cluj-Napoca — Locomo
tiva Pașcani ; seria a Il-a : Glo
ria PTT Arad — Dinamo ; AS 
Contactoare Buzău — Farul Con
stanța, ; știința Cemin Baia Ma
re — Politehnica Iași ; Universi
tatea Timișoara — Hidrotehnica 
Focșani ; Mașini Grele — Rapid 
(Stadion Olimpia ora 17).
SERIA I
1. STEAUA 17 13 1 3 647-134 44
2. CSM Sibiu 16 111 4 267-186 44
3. St. Ptș. 16 8 1 7 163-166 33
4. Grivița R. 16 8 1 7 232-141 33
5. Rulm. BîrL 16 80 8 201-231 32
6. CSM Sv. 16 7 0 9 202-216 30
7. TC Ind. Cța. 16 6 1 9 148-295 29
8. Sp. Stud. 17 6 0 11 165-285 29
9. „U“ Cluj-Nap. 16 6 1 9 140-297 29

10. Locom. Pașc. 16 5 0 11 133-347 26
SERIA a n-a
1. FARUL c-ța. 16 14 0 2 577- 71 44
2. Dinamo 16 14 0 2 582-107 44
3. Șt. Baia M. 16 9 1 6 204-137 35
4. Polit. Iași 16 7 1 8 228-203 31
5. Contact. Bz. 16 7 1 8 154-214 31
6. Gloria Arad* *) 16 6 1 9 135-269 28
7. Rapid Buc.*) 16 4 4 8 114-262 27
8. „U“ Timiș**) 16 6 0 10 129-351 26
9. M. G. Buc. 16 4 1 11 127-401 25
0. Hidro Fcș. 16 4 1 11 124-359 25
•1 penalizate cu 1 P.
♦) penalizată cu 2 P-

anunță cele mai bune forma
ții ale momentului, alt element 
menit să ridice cota interesu
lui pentru frumosul derby care 
va fi condus de un trio din 
Rm. Vilcea : I. CRĂCIUNES- 
CU (la centru) — N. Dinescu 
și Gh. Constantin (la tușe).

★
La Tîrgoviște, și tot de la 

ora 18, se vor întîlni Victoria 
și Sportul Studențesc. Joc im
portant pentru ambele forma

a UNIVERSITATEA CRAIO
VA a fost primită foarte fru
mos, duminică, pe Stadionul 
Dinamo. Aplauze din partea 
publicului, cuvinte alese des
pre echipa olteană în bogatul 
și interesantul program. la 
stația de amplificare. Cu atîl 
mqfe puțin i-am înțeles pe unii 
dintre membrii galeriei craio- 
vene, de la tribuna a n-a, 
care au fluierat... echipa gaz
dă. la intrarea în teren. Bine 
că n-a fost decît o scurtă 
„rătăcire”... • Arbitrul parti
dei Dinamo — Universitatea 
Craiova, brașoveanul Radu 
Petrescu. ne ruga înaintea 
meciului de duminică să pre
cizării că „finala mică* a 
campionatului european de ju
niori it (U.R.S.S. — R.D. Ger
mană 9—8. la penalty-uri) a 
fost condusă de el și nu de 
R. Popescu sau Fl. Popescu 
cum au scris unele ziare sau 
au transmis agențiile de pre
să. Am înțeles fireasca lui 
doleanță! Cum credem că și 
Radu Petrescu va înțelege că 
unele faze cer, strict regula
mentar. cartonașul galben. 
Ceea ce a uitat duminică... a 
Cu vreun sfert de oră înainte 
de terminarea derbyului Di
namo — Universitatea Craio
va, suporteri erai oven i au 
început să părăsească tribu
nele, plecînd spre gară.
4—0 pentru dinamoviști 
multi se gîndeau după... _ 
la acel 0—8 al craiovenilor, la 
București, din 1966. Atunci, 
însă, studenții aveau o cir
cumstanță atenuantă: se aflau 
la al doilea lor an în prima 
divizie. Duminică, însă, n-au 
avut decît... circumstanțe a- 
gravante!

• PRIMIRE DEMNA DE
CAMPIOANA EUROPEI la 
Cluj-Napoca. Si la aeroport, 
dar și pe stadion, clujenii — 
recunoscut! pentru sportivita
tea lor — i-au întâmpinat cu 
aplauze și flori pe deținătorii 
celui mai prețios trofeu al 
competițiilor de cluburi din 
lume. „Ne-a impresionat căl
dura și atenția gazdelor noas
tre, ne spunea, în avionul 
care îi aducea pe campioni 
la București, Ion Alexandres- 
cu, vicepreședintele 
Steaua. Mulțumim 
clujenilor pentru 
lor”. • „Am primit 
70 000 de cereri scrise de bi
lete pentru întîlnirea cu Stea
ua, ne spunea președintele 
lui „U“ Cluj-Napoca, Remus 
Cîmpeanu.- Vă spun că orga
nizarea partidei s-a arătat mai 
grea decît... partida însăși", 
în adevăr, să împărți 70 000 de 
cereri la 27 500 de locuri, cîte 
are stadionul clujean, rămîne 
o performanță! a Stîngaciu a 
intrat în locul unui coechi
pier celebru, în locul lui Du- 
cadam, apărînd pentru 13 mi
nute poarta echipei-campioa- 
ne. Era, se înțelege, fericit, 
după meci. „Sînt stimulat de 
întrecerea cu Ducadam. Vreau 
să vă spun că primul meu 
sprijinitor este chiar coechi
pierul meu, care mă încurajea
ză necontenit". Nici o surpri
ză pentru noi. Ducadam ră- 
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LA HANDBAL
/ovaliuc (TEROM) 123 ; 8. Elena 
Mocanii (Dorobanțul) 110 ; 9.
□ristlna Taehe (Rulmentul) 104 ;
10. Sevastlța Grigore (Rapid) 90 ;
11. Gheorgtiița Oprea (Rapid) 82;
2. Elena Nițoiu (Știința) 79.

MASCULIN

1. Lucian Vasilache (Construc- 
orul Arad) 108 de goluri ; 2.
/aside Stingă (Steaua) 156 ; 3.
Uexaindru Folker („Poli") 157 : 
I. Măricel Voinea (H.C. Minaur) 
55 ; 5. Mihai Zaharia (Reionul) 
40 ; 6. Adrian Bondar (Știința) 
24 ; 7. Ladislau Kapornay (Con
tractorul Oradea) 1.12 ; 8. Mircea 
Irabovșchi (Dinamo București) 
11 ; 9. Gheorghe Dumitru (Uni
versitatea) 108 : 10. Vasile Avram 
'Metalul) 107 ; 11. George Dogâ- 
esou (Dinamo București) 106 ;
2—13. Benotne Nicolescu (Dinamo 
irapov) șl Gabriel Marian (Uni
versitatea) 99.

• Joi, Incepînd de la ora 17, 
n Sala „Olimpia" din Timișoara 
a avea loc meciul dintre Poli- 
ehniea și Constructorul Oradea, 
a devans, con tind pentru ultima 
■tapă a Diviziei A (m).

TEMUIm■! HI, III..... I AWWWMmro:

TENIS DE MASĂ
Seria a U-a

Consfar. I Tg. M. 9 6 3 41 :23 15
C.S.M. Cj.-N. 9 6 3 36:34 15
Comstr. Cv. 9 3 6 28:38 12
Metalurg Cg. 9 3 6 27:37 12

MASCULIN
Grupa I

Univ. ASA I Cv. 9 9 0 81:23 18
Progres-ul Buc. 9 5 4 58:61 14
Univ. ASA H Cv. 9 4 5 61 :61 13
Mec. Fină Buc. 9 0 9 26:81 9

Grupa a II-a
Seria I

Constr. I Tg. M. 9 9 0 81:24 18
Știimța Con stau ța 9 5 4 56:68 14
Sticla Bistrița 9 4 5 63:66 1 3
Voința S. M. 9 0 9 39:81 7
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lor, deținătorul titlului, E. Mul- 
ner, s-a dovedit, din nou, im
batabil, el reușind după 4 e- 
tape să acumuleze maximum 
de puncte posibile — 160, lă- 
sînd principalilor lui adversari, 
P. Titilencu, Al. Ilieș și Al. 
Enceanu, doar posibilitatea să 
se „bată", în următoarele 3 e- 
tape, pentru celelalte două 
locuri de pe podium.

La etapa a 4-a — bine or
ganizată de asociația sportivă 
Voința din Sibiu (președinte — 
V. Kdning, secretar — A. Ha- 
nea) — s-a trecut la o formu
lă inedită de desfășurare a con
cursului, în sensul că primele 
manșe la 50 cmc, 80 cmc și 
125 cmc să se consume sîmbă- 
ta după-amiaza, iar restul 
curselor duminica dimineața. 
Tehnicienii au îmbrățișat noua 
formulă, dar, din păcate, cor
pul de ofțciali nu a venit cu... 
lecția bine învățată, producînd 
justificate nemulțumiri în rîn- 
durile antrenorilor și sportivi
lor. Erorile comise de unii ar
bitri au costat scump pe mo- 
tocicliștii de la Muscelul Cîm- 
pulung-Muscel, care, neavizați 
de intrarea în vigoare a noului 
regulament, au confundat con
cursul de sîmbătă cu obișnui
tul antrenament oficial, retră- 
gîndu-se de pe traseu după 
parcurgerea a doar 5—6 ture.

CLASAMENTE : etapă : d. 250 
cmc — 1. E. Mulner (Steaua) 
40 p, 2. P. Titilencu (Torpedo 
Zărnești) 32 p, 3. Al. Hieș (Stea
ua) 30 p ; 125 cmc tineret — 1. 
C. Tompa (Electro Si. Gheorghe) 
34 p, 2. p. Schmidt (Steaua) 31 p,
3. D. Titilencu (Steaua) 28 p ; 
80 cmc — 1. B. Difighici (Tor
pedo) 37 p, 2. S. Deneș (St. r. 
Bv.) 30 p. 3. I. Bogdan (Torpedo) 
28 p : 50 cmc — 1. p. Gagyi (ERA 
Tg. Mureș) 40 p, 2. S. Cirtoaie 
(Poiana Cîmpina) 32 p, 3. M. 
Pescu (Locomotiva Ploiești) 28 p; 
general, 250 cmc — 1. E. Miilner 
160 p, 2. Al. nieș 130 p, 3. P. Ti
tilencu 110 p, 4. Al. Enceanu (St. 
r. Bv.) 108 p ; 125 cmc — 1. P. 
Schmidt 135 p, 2. FI. Pop (Steaua) 
1'34 p, 3. A. Tompa 126 p, 4. D. 
Titidenou 84 p ; 80 cmc — 1. B. 
Drăghici 124 p, 2. M. Feraru 
(Steaua) 117 p, 3. I. Bogdan 111 
p, 4. S. Deneș 85 p : 50 cmc — 
1. P. Gagyi 120 p, 2. Z. Ferenczi 
(Torpedo) 106 p, 3. A. Roman 
(Steaua) 103, 4. M. Pascu 101 p.

După cum se poate observa, 
Ia principalele clase din progra
mul campionatului Sint lideri 
reprezentanții cSubului Steaua 
(antrenor — maestrul emerit al 
sportului Gh. loniță).

Troian IOANIȚESCU

REZULTATELE DIVIZIEI B 
DE TINERET LA VOLEI
In cea de-a 20-a etapă a Cam

pionatului Diviziei B de tineret 
la volei s-au înregistrat rezul
tatele. FEMININ, seria I : CSU 
lEiFS București — CSM Oțelul 
Tîrgoviște 3—1, Oltdt Craiova — 
Metal 33 Arad 3—0, comer
țul Constanța — Hidroteh
nica Focșani 3—1 ; CSPB-Ceahlăul 
TCMRIC P. Neamț 3—1, Chimia 
Tr. Măgurele — ASSU Craiova
3—2, Braiconf Brăila — Ghimpe x 
Constanța 3—2 ; seria a n-a : 
Armătura Zalău — TTB Electra 
București 3—1, Universitatea Cluj- 
Napoca — Olimpia Oradea 3—2, 
Voința București — Maratex B. 
Mare 0—3. Metalotehnica Tg. 
Mureș — Flacăra roșie H Bucu
rești 3—0, CSM Lugoj — GIGCL 
Brașov 0—3, Politehnica Timi
șoara — Explormin Caransebeș 
3—0. MASCULIN, seria I : Vul
can București — Gloria Tulcea 
3—2 Viitorul Bacău — CSU Ga
lați 3—1, AS A Buzău — Prahova 
Ploiești 0—3, Spartacus Brăila — 
CSM Delta Tulcea 3-0, ITB E- 
Lectra București — Calculatorul 
H București 3—1, IATSA Dacia 
Pitești — SARO Tîrgoviște 3—0 ; 
seria a H-a : Explorări Șt. n B. 
Mare — PECO Ploiești 3—1, CSM 
Caransebeș — Tractorul II Bra
șov 2—3, Voința Alba Julia — 
Voința Zalău 3—2, Rapid Bucu
rești — AS A Sibiu (amînat), IOR 
București — Oțelul Dr. P. Groza 
3—2, Oltul Rm. Vîlcea — Metalul 
Hunedoara 3—0. (Corespondenți : 
N. Ma tees cu, A. Crișan, C. Albu, 
C. Popa, c. Crețu, Tr. Enache, 
FI. Dumitru, I. Magda, L. Mand- 
Ier, I. Anghelina).

Seria a Il-a

1. Stirom Buc. 9 8 1 75:31 17 .
2. C.S.M. Cj-N. 9 6 3 72 :48 15 1
3. Constr. n Tg. M. 9 2 7 37:73 11 1
4. C.S.M. A.S.A. Bz. 9 2 7 41:73 11 ■

• Următoarea etapă a campio- |
natului va avea loc in zilele de I 
20 și 21 septembrie. I

• în perioada 14—15 iunie, la ■ 
Buzău, va avea loc o nouă edi- I 
ție a competiției „Top 12“ pentru | 
Juniori n (masculin și feminin), 
întrecere dotată cu „Cupa Bu- . 
zăuîui".

• La Arad, în zilele de 27 și 28 
Iurte, se vor desfășura partidele . 
primei ediții a concursului „Top I 
12“ pentru copii (10—42 ani). I

Astăzi. In „Cupa Balcanică"

GLORIA BUZĂU - PANIONIOS ATENA
si A.S.A. TG. MURES - HERAKLIS SALONICi •>

Două reprezentante ale fot
balului nostru, GLORIA BU- 
ZAU și A.S.A. TG. MUREȘ, 
susțin astăzi meciurile celei 
de a Il-a manșe ale finalelor 
din cele două grupe ale Cupei 
Balcanice.

într-una din grupe. echipa 
din Buzău întîlnește formația 
PANIONIOS. in fața căreia — 
în partida-tur — a cedat cu 
scorul de 1—3.

O victorie cu 2—0 a „unspre- 
zecelui" pregătit de antrenorul 
Gheorghe Constantin ar propul
sa formația buzoiană în finala 
acestei tradiționale întreceri, 
obiectiv cu putință de a fi re
alizat mai ales în condițiile 
în care acest joc se dispută pe 
terenul reprezentantei noastre.

Dar iată echipa pe care Glo
ria o va alinia, astăzi, după 

TRADIȚIONALUL DERBY DINAMO - STEAUA
lUrmare din t>aa 1)

ÎNTRF VESTIAR • • •

Era
51 

joc

clubului 
tuturor 

gesturile 
peste

toate probabilitățile : Lazăr — 
Comănescu, FI. Marin, Mircea, 
Tulpan — Balaur, Șumulanschi, 
Ghizdeanu, Tică — Profir, 
Dudu Georgescu.

în cealaltă grupă, A.S.A. Tg. 
Mureș va avea ca parteneră de 
întrecere tot o echipă din Gre
cia, pe Heraklis din Salonic.

învinsă în prima manșă cu 
4—1, echipa din Tg. Mureș va 
face tot ceea ce îi stă în pu
tință pentru a surmonta handi
capul de trei goluri. Antrenorul 
F. Zavoda va trimite în teren 
următorul „11“ : Varo — Szabo, 
Jenei, Ispir, Fodor — Dumi
trescu, Botezan, Both — Cior- 
ceri, Fanici, Muntean.

Ambele meciuri vor fi con
duse, la centru, de „cavaleri ai 
fluierului" din Bulgaria.

ții. Victoria, după „dușul re
ce" suferit în etapa trecută, va 
căuta să recîștige terenul pier
dut, în vreme ce Sportul Stu
dențesc, în luptă pentru un loc 
în Cupa U.E.F.A., dorește să-și 
asigure un punctaj cît mai bun. 
Se anunță, deci, un meci de 
mare angajament de Ia care, 
de asemenea, așteptăm o des
fășurare sportivă. Conducerea 
lui a fost încredințată brigăzii 
de arbiri V. CURT (Medgidia) 
— M. Niculescu și M. Voinea 
(ambii din București).

de pe 
corn pa- 

,,U« a

>dacă
N-am afir- 

ceva în cronică. Am 
că Turcu a fost ac- 
grav în ciocnirea cu 

rapidist. Atacantul 
Olt a rămas jos. A

1 s-a prins plaga de 
genunchiului în șa- 
Chiar nu e grav, cu 
accidentarea a fost

mîne unu! dintre cele mai 
frumoase exemple de sporti
vitate, de colegialitate. • După 
spectaculosul meci pe care l-a 
oferit spectatorilor 
stadionul clujean în 
nia Gloriei Buzău, 
practicat și în fața campioni
lor europeni un fotbal plăcut 
vederii, cu multe acțiuni in
genios construite, contribuind 
la reușita spectacolului spor
tiv. Echipa clujeană demon
strează o evidentă creștere a 
nivelului ei de joc. Contribu
ția antrenorului Remus Vlad 
nu trebuie omisă.

A MAI ÎNTH, GALERIILE 
Meciul de la Slatina a înce
put eu... disputa galeriilor * 
la tribuna I, cea a lui F.C. 
Olt ; la tribuna a Il-a, cei 
peste o sută de rapidiștl. Pri
mii. cu trompetă, trombon și 
tobă ; ceilalți, cu fulare si 
eșarfe alb-vișinii. Repertoriu 
divers. Comun — o frumoasă 
întrecere, sportivă, civilizată.
• Luni, ne-a sunat la re

dacție președintele clubului 
Rapid, D, Lăzărescu, care a 
încercat să spună că din cau
za noastră primește telefoane 
și este întrebat „dacă l-am 
omorît pe Turcu' 
mat așa 
precizat 
cidentat 
portarul 
lui F.C. _
fost pansat, apoi dus la spi
tal. unde 
deasupra 
se copci.
toate că ____ ,__________ _
involuntară? Chiar să nu fi 
spus de ce a fost înlocuit 
Turcu după ce a marcat golul 
al treilea? * Pe parcursul 
meciului. în general sportiv, 
au mai fost și excepții: două 
intrări dure ale lui Matei, al
ta a lui Marinescu, altercația 
Mihali-Manea (stopată în fașă 
de arbitru). A surprins ieși
rea lui Manea față de condu
cerea tehnică a echipei olte
ne și credem că discuția pe 
care rapidistul a avut-o 
observatorul federal Gli. 
lașa a fost eficientă. Manea 
s-a dus după meci și și-a ce
rut scuze fată de cei pe care 
îi jignise. • Ciudățenii. La 
încălzire, pe tartanul de la 
stadionul din Slatina. Turcu 
era desculț. Eftimie, în cio
rapi. Pena, cu pantofi de te
nis. Fiecare, cu metoda lui. 
• Ah. crampoanele! Echipele 
erau pe teren cînd Mincu îsi 
schimba ghetele și cînd Bacoș 
trebuia să facă același lucru.
• O FRUMOASA IMPRESIE

a lăsat din nou ' _ Z
(în vîrstă de 18 ani) de 
Corvinul Hunedoara. în 
ciul de duminică. 
Argeș, 
trecut, 
ranță toate contraatacurile (și 
n-au fost puține) declanșate 
de echipa argeșeană prin Bă- 
nuță și Jurcă. • Neînvinsă pe 
teren propriu în acest cam
pionat, echipa Corvinul Hune
doara a înscris și în poarta 
formației F.C. Argeș trei go
luri, dintre care două din fa
ze fixe. Cu toate că partida 
s-a încheiat cu un scor de
forfait, echițfa pregătită de
Florin HalagHn a lăsat o fru
moasă impresie prin modul

tânărul Stroia 
la 

me- 
F. C. 

de ne- 
sigu-

cu 
el a fost 
stopînd cu

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI, IN DIVIZIA B au 

loc jocurile etapei intermediare. 
Toate partidele var începe Ia ora 
18.
• MlINE, In campionatul 

DIVIZIEI c se dispută etapa a 
26-a, intermediară, care progra
mează o serie de jocuri impor
tante pentru configurația clasa
mentelor. Astfel, în seria „bucu- 
reșteană“ se întâlnesc deținătoa
rele locurilor 3 și 2, IUPS Chitila
— MECON iar în seria a Vl-a se 
dispută derbyuj ROVA Roșiori
— Automatica Alexandria, for
mațiile de pe locurile 1 și 2. Alte 
jocuri care rețin atenția pentru 
importanța lor privind evitarea 
retrogradării sînt : Utilajul Fă
găraș — Petrolul Băicoi (seria a 
xn-a), Chimia Zalău — CUPROM 
Baia Mare (seria a X-a) și Da
cia Pitești — Recolta Stoicăoiești. 
Meciurile încep la ora 18.

• „EXPO-FOTBAL — 1986“,
tradiționala prezentare a expona
telor de fotbal (insigne, medalii, 
plachete, fotografii, fanioane, e- 
cusoane și literatură de fotbal), 
va avea loc în zilele de 28 și 29 
iunie la Casa municipală de 
Cultură din Ploi-ești. După cum 
ne comunică organizatorii, toți 
parii cipanții la „EXPO-FOTBAIi
— 1986“ vor fi premiați, iar ex
pozantul cu cele mai multe pa
nouri cu insigne va primi pre
miul special al expoziției.
• UN INTERESANT CUPLAJ 

VA AVEA LOC LA 11 IUNIE, LA 
GALAȚI, cînd cei mai buni ju
cători din Divizia B vor evolua 
pe stadionul Oțelul, în cadrul 
unor trialuri. în vederea defini
tivării loturilor celor trei serii 
F. R. Fotbal a stabilit următorii 
antrenori : N. Dobrin (C.S. Bo
toșani). C. Moldoveana (Steaua 
i.nzil), V. Copil (C.S. Delta Tul
cea) și P. Peniu (F.C. Constan**,  
ța) pentru seria I ; T. ivănescu 
(Flacăra Moreni), C. Dinu (C.S. 
Tîrgoviște), P. Enache (I.C.I.M. 
Brașov), I. Voica (Muscelul Câm
pulung) și I. Circiumărescu (Șoi
mii I.P.A S.biu), pentru seria a 
n-a ; Gh. Mulțescu (Jiul), N. 
Szabo (F.C. Maramureș), V. Ma- 
rica (Gloria Bistrița) și I. Naom 
(Olimpia sa tu Mare) pentru se
ria a III-a. După cele două 
jocuri programate la 11 iunie 
vor fi reținuți 22 de jucători care 
urmează să susțină mal multe 
jocuri de verificare.

în care a evoluat la Hune
doara. Puterea de luptă, ieși
rile din apărare și, mai ales, 
declanșarea unor contraatacuri 
„blitz” au fost numai cîteva 
dintre calitățile unei forma
ții bir.e pusă la punct a Pe 
listele de rezerve ale echipelor 
Corvinul și F.C. Ar^eș au fi
gurat mulți jucători tineri. 
Dintre ei patru au și fost fo
losiți, după pauză ; G. Badea 
și Bozga, la Corvinul ; 
păru și Togan, la F.C. 
toți lăsînd o frumoasă 
sie.

a DEPĂȘIND starea 
mărăciune provocată de pali
da evoluție a favoriților lor. 
spectatorii buzoieni au avut 
tăria să aplaude unele faze 
frumoase create de jucătorii 
brașoveni. La aceeași cotă de 
sportivitate s-a situat remar
ca unui spectator aflat iîngă 
masa presei : „I-a așezat bine 
în teren Ștefănescu pe băieții 
lui. au un joc care place o- 
chiului”. a Apropo de evolu
ția echipei brașovene, ea s-a 
remarcat prin cîteva manevre 
tactice deosebit de 
în prim-plan fiind jocul 
ofsaid în bloc, cu < 
alternative din partea 
din ultima linie. Manieră că
reia buzoienii nu i-au găsit 
nici un moment antidotul, ră- 
mînînd nu o dată cîte S—4
jucători în spatele „liniei” ca
re făcea pașii respectivi îna
inte • Debut cu stângul la 
linie într-un meci de Divizia 
A al arbitrului
(municipiul 
Dej)

Stu- 
Argeș. 
impre-

de a-

eficiente.
la 

comenzi 
celor

P. Buhălău 
Gh. Gheorghiu- 

. neatent la pozițiile de 
ofsaid, una cu caracter deci
siv. cînd Balaur a egalat sco
rul la 2—2. A fost un ofsaid 
foarte clar, pe care ar fi pu
tut să-1 vadă și „centralul” 
A. Gheorghe, care, din păca
te. duminică. Ia Buzău, a 
prins o zi slabă, cu multe 
decizii anapoda, el avînd pe 
conștiință și un gol valabil 
marcat de Gloria, nevalidat.
• O MULTITUDINE de... a- 

notimpuri, duminică, la Bacău! 
Dimineața, vară toridă. cer 
mediteraneean ; spre prînz se 
face simțit vîntul, ca o briză; 
la ora 14. briza se transforma
se într-o furtună în toată re
gula. la orizont norii negri 
apăruseră ; vînt puternic — 
care oprea mingea în loc! — 
în tâmpul meciului de spe
ranțe ; frig de-a binelea în 
timpul primei reprize a parti
dei Sport Club — Sp. Studen
țesc, frig si ploaie în cea de-a 
doua jumătate a meciului, 
multi dintre spectatori, veniți 
în cămăși, fiind nevoiti să 
plece. Unii, mai prevăzători, 
îsi aduseseră însă... șubele ! 
Ca să vedeți prin cîte poate 
trece un meci de fotbal si, 
mai ales, cei care asistă la 
el ! • Surprinzătoare lipsa de 
precizie a loviturilor la poar
tă expediate de jucătorii de 
la Șportul Studențesc: nu nu
mai că numărul șuturilor a 
fost foarte mic (doar patru!), 
dar nici unul nu a nimerit 
suprafața porții. în min. 90, 
Mircea Sandu — alunecă Ia 1 
metru de poartă și mingea se 
i. scurge" ne linsă !

...Șl GAZON



în meciul feminin România-Poloma

CONDUC ȘAHiSTELE NOASTRE
La Buziaș a început IntHmlrea 

Internațională amicală de șah 
dintre reprezentativele feminine 
ale României șl Poloniei. După 
primele două runde, șahistele 
noastre au luat un substanțial 
avans de puncte, coinducînd cu 
scorul de 8,5—3,5. Cite două vie- 
toril au obținut pînă aoum Eli- 
sabeta Po(l iliro triade, Marina Po- 
gorevici și Viorica Ionescu. Me- 
ciul se dispută pe distanța a 6 
runde.

TURNEUL INTERNATIONAL
Marți s-au desfășurat jocu

rile rundei a 7-a din cadrul 
Turneului internațional de șah 
al României încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Urzică — 
Remon 0—1, Georgescu — Ne- 
gulescu 0—1, Hawelco — Io- 
nescu 1—0, Dohoian — L. Ol
tean 0—1, D. Oltean — Lupu 
%—*/,.  Partida Foișor Gau- 
glitz s-a întrerupt.

lităților. Cu recorduri persona
le, el ar fi putut intra în lupta 
pentru medalia de argint în 
întrecerea continentală. Așa 
însă, cu 235 kg la „total", Ne- 
greanu a ocupat locul 4 în 
Europa și locul 8 la C.M. Lă 
„smuls" (102,5 kg) și „aruncat" 
(132.5- kg), Negreanu a pierdut 
— la limită — posibilitatea de

în cele două partide între
rupte ale rundei a 8-a con-

PROMOVAREA BASCHETBALIȘTILOR IN GRUPA A
(Urmate din pag 11

unele partide ; Sorin Ardelean 
a fost în general util, iar în 
înlilnirea cu formația Israelu
lui a avut o prestație de ex
cepție ; Alexandru Vinereanu, 
Anton Netolițchi și Roman Op- 
șitaru s-au aflat printre jucă
torii de bază, ultimul meritînd 
prețuire deosebită pentru fap
tul că a insistat să fie folosit, 
deși nu era refăcut complet 
după un accident ; Gabriel Da
vid,, Victor Iacob și Ion Iones- 
cu, mai puțin introduși în te
ren, au corespuns cînd s-a a- 
pelat la ei.

— Ce trebuie făcut pentru 
ca anul viitor, la Campiona
tul European din Grecia, re
prezentativa țării noastre să 
realizeze o performanță bună, 
prin aceasta înțelegînd cel pu
țin egalarea locului 5 obținut 
în anii 1957 și 1967 ?

— Este absolut necesar să 
se îmbunătățească maniera de 
apărare a tuturor echipelor di
vizionare, pentru că numai în 
felul acesta se va forma obiș
nuința combativității, chiar a

TURNEUL DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. I) 

poate deveni un toarte bun 
luptător cu condiția să-și îm
bunătățească forța. Intr-o si
tuație asemănătoare s-a pre
zentat și Constantin Alexan- 
drache (68 kg). Lipsit de ex
periența și maturitatea necesa
re, el a manifestat inconstanță 
pe parcursul turneului, După 
un început foarte bun, în care 
printre învinșii săi s-a nu
mărat și campionul european 
de juniori al categoriei, Janos 
Takacs (Ungaria), Alexandra- 
che a manifestat semne de o- 
boseală în finalul concursului, 
clasîndu-se pe locul 2.

La categoriile mari, cu ex
cepția sportivilor Cristian Al- 
buț (90 kg) și Ion Ierimiciuc 
(100 kg) s-a constatat absența 
unor sportivi care să aspire, 
în mod justificat, la marea 
performanță. Ion Ierimiciuc 
este dotat cu o forță excepțio
nală, calitate care l-a ajutat 
să devină campion european de 
juniori în anul 1985. Este un 
element foarte bine dotat, dar 
calitățile fizice — singure — 
nu sînt capabile să asigure 
marea performanță. Suceveanul 
(ca și antrenorii săi de la club 
sau lotul național) trebuie să-și 
înzecească eforturile pentru 
a-1 deprinde cu procedee teh
nice de atac eficace, care să-i 
ajute să-și pună în valoare

«[BUT PROMIȚĂTOR IA CAMPIONATELE MONDIALE Șl
(Urmare din pag. I)

e In runda a 4-a a turneului 
international feminin de șah de 
la Havana, maestra română Dana 
Nuțu a cîștigat la cubaneza Vi
vian Ramon, Asela de Airmas a 
pierdut la Tania Hernandez, Io
seliani a învins-o pe Zlrka Fro- 
meta șl Zaițeva pe Luisa Carba
jal. în clasament conduce Nana 
Ioseliani cu 3 p. Tn concursul 
masculin pe primul loo se află 
cubanezul Amador Rodrigues, cu 
4 p după 5 runde.

MASCULIN Al ROMÂNIEI
semnăm rezultatele : Foișor
— Remon 0—1, Negulescu — 
Urzică —*/,.

în clasament conduce Negu
lescu cu 5*/i  p, urmat de Io- 
nescu cu 41/, p.

Azi, de la ora 14, în cadrul 
rundei a 8-a sînt programate 
întîlnirile : Gauglitz — Iones- 
cu, L. Oltean — Hawelco, 
Lupu — Dohoian, Negulescu — 
D. Oltean, Remon — Georges
cu, Foișor — Urzică.

agresivității, in limitele regu
lamentare, bineînțeles. De ase
menea, trebuie ca jucătorii să 
capete deprinderea de a acțio
na eficace împotriva apărărilor 
agresive, in fața cărora pierd 
destul de multe mingi. Alte 
probleme care se cer rezolva
te : perfecționarea jocului pi- 
voților, care acum se comportă 
bine in lupta pentru recupe
rare. sub panouri, dar nu au 
suficientă eficiență, majorita
tea coșurilor fiind înscrise de 
extreme și fundași ; completa
rea lotului cu baschetbaliști 
care să urmeze un program 
sever de pregătire individuali
zată ; susținerea mai multor 
intilniri de verificare, in com
pania unor parteneri de între
cere cît mai valoroși.

Desigur, acestea sînt doar 
cîteva puncte de plecare pentru 
realizarea unui program de 
pregătire care să asigure e- 
chipei noastre naționale capa
citatea de a lupta de la egal, 
anul viitor, în grupa de elită 
a Campionatului European, cu 
cele mai puternice reprezenta
tive ale Continentului.

calitățile naturale de care dis
pune.

Așa cum este firesc, apre
cierile asupra comportării 
luptătorilor noștri trebuie fă
cute în contextul dificultății 
concursului, al valorii adversa
rilor întîlniți. Trebuie să spu
nem că turneul a avut un ni
vel de dificultate medie, din
tre cele cinci țări participante 
numai trei (R.D. Germană, 
R.F. Germania și Ungaria) a- 
vînd în componența echipelor 
sportivi valoroși. în aceste con
diții, solicitările la care au 
fost supuși reprezentanții noș
tri au fost și ele diferite. Ast
fel, se poate aprecia că există 
categorii bine încadrate, unde 
concurează sportivi care pot 
face față cu succes în compe
tițiile internaționale, dar mai 
sînt și categorii unde nu dis
punem de elemente corespun
zătoare. O concluzie care se 
poate desprinde după turneul 
internațional de la București 
este aceea că luptele greco- 
romane dispun de elemente 
capabile să reprezinte în mod 
corespunzător țara noastră în 
cele două mari competiții din 
acest an (C.M. de juniori ci 
C.E. de „speranțe olimpice"). 
Firește, acest deziderat poate 
fi realizat cu condiția ca pre
gătirile tinerilor noștri snortivi 
să fie asigurate cu maximum 
de seriozitate și competentă.

a urca pe podium, clasîndu-se 
pe locul 4 la C.E.

Ca și la prima categorie, în 
competiția mondială primele 
locuri la total și smuls au fost 
ocupate de sportivii din R.P. 
Chineză. Iată clasamentele. TO
TAL : 1. Liang Șao Feng 255 
kg, 2. Li Șu Bin 252,5 kg. 3. 
Pedro Negrin (Cuba) 247,5 kg: 
SMULS : Liang Sao Feng 117.5 
kg, 2. Li Șu Bin 115 kg, 3. 
Negriii 112,5 kg : ARU^'C'-T •

MECI AMICAL BL HANDBAL
Mară după-amiază, In Sala 

Floreasca a avut loo partida a- 
micală de handbal dintre Steaua 
și Vorwărts Frankfurt/Oder (R.D. 
Germană). La capătul unei par
tide în care oaspeții au fost net 
superiori, victoria a revenit 
handbaliștilor din R.D.G. cu 
27—212 (19—12).

Meciul a început (ca orice par
tidă amicală) intr-un ritm mai 
puțin alert, intenția antrenori
lor fiind rularea a cît mai mulți 
jucători. In timp ce biucu- 
reștenii se întreceau îin... gre
șeli, oaspeții s-au detașat. După 
pauză, Steaua încearcă0 să refacă 
dim handicap, dar greșelile nu 
dispar, se ratează și trei arun
cări de la 7 m (două Stingă și 
una Berbece), se țintește de pa
tru ori în bare și rezultatul ne
favorabil apare ca ceva firesc. 
Marcatori : Stingă 7, Berbece 5, 
Mirică, Dumitru, Mihai și Drăgă- 
niță cîte 2, Niculae și Pașcu cîte 
1, respectiv Metzlel 6, Nagorta 5, 
Platz, Schultz și Hohne cîte 4, 
Grosmann și Helle cîte 2. Au ar
bitrat bine P. Cîrligeanu și Șt. 
Șerban. (M V.).

ÎNCĂ 0 PROBLEMĂ LA ORDINEA ZILEI: PRIZA LA PUBLIC!
Aclimatizarea, definitivarea 

formațiilor, evitarea oricăror ac
cidentări. stabilirea amănuntelor 
tactice rămîn la ordinea zilei, 
în Mexic, dar bătălia pentru vii
toarele puncte a început și pe 
un alt plan : cel al captării sim
patiei... spectatorilor localnici ! 
Dacă mexicanii nu-și fac griji, 
jucând acasă, (apropo : Hugo 
Sanchez, accidentat în finala Cu
pei U.E.F.A . ou Real Madrid, 
s-a aflat luni, ocntru prima dată 

Execuție artistică a tul Diego Maradona, din echipa Argentinei, în 
timpul unui meci de antrenament recent desfășurat

Telefoto : A. P. AGERPRES

în compania v; norilor săâ echi
pieri din reprezentativă), cele
lalte echipe apelează la diferite 
mijloace pentru a stîmi interesul 
și a-și cîștiga cît mai mulți prie
teni. în cursul unei conferințe 
de presă, un purtător de cuvînt 
al delegației nord-lrlandeze spu
nea că „orașul Guadalajara le 
este foarte plăcut jucătorilor bri
tanici", și câ „localnicii sînt ex
trem de amabili și de primitori'*  
și asta chiar din... prima zi a 
sejurului în oraș ! Brazilienii și 
spaniolii, din țări latine, dar și 
cu un fotbal spectaculos, mi
zează, la rîndul lor, pe sprijinul 
cît mai multor suporteri mexi
cani, declarațiile de la fiecare con
ferință de presă convergînd spre 
afirmarea că ambele echipe vor 
face jocuri frumoase, în primul 
rînd, pentru a mulțumi pe cei 
ce vor asista la ele... Roadele au 
si început să apară, căci la unul 
dintre meciurile de pregătire ale 
brazilienilor (3—1, cu Leones 
Negros, echipa Universității din

EUROPENE UE HALIfRf (j)
1. J. Rosenberg (R.D.G.) 140
kg, 2. I. Rusniak (Cehoslova
cia) 137,5 kg, 3. Li Șu Bin
137.5 kg; clasamente C.E., TO
TAL: 1. J. Rosenberg 245 kg, 2. 
I. Rusniak 242,5 kg, 3. Z. Lu- 
kacs (Ungaria) 242,5 kg ; 
SMULS: 1. Peter Cervenski 
(Bulgaria) 110 kg, 2. Z. Lukacs
107.5 kg, 3. I. Rusniak 105 kg;
ARUNCAT : 1. J. Rosenberg 
140 kg, 2. I. Rusniak 137.5 kg, 
3 Z. Lukacs 135 kg.

RISCURI UTILE Șl, MAI ALES, INUTILE!
Riscul este unul dintre fac

torii care condiționează, une
ori, un record sau o victorie, 
care marchează distinct dife
rența dintre un sportiv frun
taș. un »iare performer și un 
sportiv oarecare. Se afirmă 
chiar că „cine nu riscă nu cîș- 
ligă". Riscul, asumat de bună 
voie, ca acțiune conștientă, 
poate fi întâlnit, sub diferite 
forme, în toate ramurile spor
tive, de la, să zicem, tenis de 
masă (chiar și o acțiune de si
tae poate fi uneori riscantă !) 
și pînă la săritura cu 
parașuta sau săritura 
cu schiurile de pe 
trambulină etc. între 
aceste „extreme" își 
găsesc loc toate cele
lalte ramuri sportive, în care 
factorul risc este prezent cu 
fiecare ocazie.

Există însă și altfel de 
„riscuri". Unele au la bază, 
o anume cauză. Iată, de pildă, 
ce decizie, plină de risc, si-a 
asumat un oarecare Ian Bot
ham, jucător englez de cricket 
După cum transmite A.F.P., a- 
cest Botham vrea să reediteze, 
după secole, isprava legendară 
a faimosului general cartaginez 
Hanibal. După cum se știe. în 
anul 218 î.e.n., la al doilea 
război punic, el și-a condus 
oștirea peste Alpi (!) si a ocu
pat nordul Italiei. în acea 
legendară expediție Hanibal a 
adus cu sine și niște elefanți, 
uriașe pachiderme, aceasta fi
ind o surpriză neplăcută pen
tru romani. Ei bine, Botham

Guadaliajana) au asistat mai bine 
de 17 000 de spectatori ! Și pre
gătirile în secret (Bulgaria, Irak, 
Coreea de Sud, Uniunea Sovie
tică, Ungaria) contribuie la sțpo«- 
rirea cotei de interes și implicit 
la creșterea numărului de amatori 
de bilete. In acest context, doar 
selecționerul belgian, Guy This, 
nu face curte nimănui și nici 
n-ar avea șanse căci „diavolii 
roșii" sînt cei mai mari adversari 
din grupă ai... mexicanilor.

încă un punct de interes al tu
turor : va juca sau nu Paolo 
Rossi, în partida inaugurală, cu 
Bulgaria ? Se va mai bucura Pa- 
blito de creditul deplin (și in
spirat, altădată !) al lui Bearzot? 
în ceea ce-1 privește, golgeteruJ 
precedentei ediții a „mondiale
lor" declară că este „în plină 
formă" în ciuda faptului că fie
care meci pe care-1 dispută „de

• TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX •
atletism • stefka Kostadi- 

nova (Bulgaria) a egalat, la So
fia recordul mondial de 2,07 m 
la săritura în înălțime, deținut 
din 1934 de compatrioata ei Lud
mila Andonova.

AUTOMOBILISM • Brazilianul 
Maurizio Sandro Sala („Ralt 
VW") a cîștigat Campionatul de 
Formula 3 al Angliei, la Silver
stone.

CICLISM • Turul Italiei. Etapa 
a 15-a (251 km) s-a încheiat,
neașteptat, cu succesul norvegia
nului Dag Erick Pedersen cu 
7.15:12, cu 4 s înaintea lui Step
hen Roche (Irlanda). Giuseppe 
Saronni cu 72.42:28 (urmat.de Vi- 
sentini la 1:10 și Baron chelii la 
1:51) poartă, în continuare, „tri
coul roz“ • Criteriul Dauphine. 
Etapa prolog a revenit francezu
lui Jean Francois Bernard 4:3$ 
(pe 4,1 km), cu 4 s înaintea lui 
Laurent Fignon.

ȘAH • prima rundă a tur
neului de la Bugojno (Iugosla
via), fostul campion mondial A- 
n a told Karpov a remizat cu Bo
ris Spaski, Iar englezul Miiles a 
cîștigat la iugoslavul Liubojevid.

TENIS a Au început întrecerile 

vrea ca in februarie 1988 să 
traverseze Alpii cu... elefanți 
(a și găsit trei). Expediția sa 
nu este insă o simplă călăto
rie de plăcere, pentru că Alpii 
sînt Alpi ! Riscul acțiunii lui 
Botham este justificat de sco
pul nobil că el vrea -ca din di
versele subvenții să ajute (ma
terial desigur) cercetările știin
țifice împotriva lcucemiei...

Un alt exemplu de risc, dar 
de risc gratuit, l-a oferit Ha
rald Demuth. campion automo
bilist de raliuri al R.F.G. în 

anii 1982 și 1984. Pen
tru turnarea unul 
oarecare film publi
citar, la volanul unui 
Audi Quatro, el a 
urcat pe o tram

bulină (de schi) înzăpezită, 
înclinarea acesteia fiind de 
37,5° !! Mașina era, ce este 
drept, înzestrată cu sisteme 
speciale de securitate împotri
va „marche arriere“-ului, pen
tru că altfel Demuth ar fi ris
cat o „săritură", de multi metri 
cu automobilul său și cine știe? 
întrebarea pe care ne-am pus-o 
văzind o fotografie a acestei 
temerare acțiuni. să-i zicem 
sportive, este următoarea : la 
ce este bun un astfel de risc, 
cu totul inutil ? Biscuiții, bom
boanele sau poate chiar siste
mul de frînare a mașinii pen
tru care, eventual, făcea publi
citate Demuth poate că s-ar fi 
vîndut și fără a fi fost pusă 
în pericol viața unui sportiv, 
a unui om.

Romeo ViLARA

vine un examen dezagreabil prin 
criticile susținute ale presei ita
liene" câre nu-1 prea agrează. 
Și pentru că vedetele Mundiadu
lui se află la ordinea zilei, iată 
cî'teva amănunte despre un ju
cător mai puțin cunoscut europe
nilor, uruguayanul Enzo Fran- 
cesooli, un fel de „armă secretă" 
a sud-americanilor. în 19'83, a 
plecat de la Wanderers Montevi
deo la River Plate, în Argentina, 
club care l-a salvat dintr-o si
tuație dificilă : Fruncescoli a de
venit chiar dublu laureat în cla
samentul go lg eterilor campiona
tului argentinian, primind titlul 
de cel mai bun fotbalist care ac
tivează în această țară. De cu- 
rind, a semnat pentru Racing 
Club Paris, determinînd unul 
din bre cele mai fabuloase trans
feruri din istoria fotbalului. An
trenorul selecționatei Uruguayu- 
lui, Omar B arras, este fericit de 
a avea un astfel de puncheur în 
formație, care joacă, în același 
timp, șl rolul unui excelent con
ducător de joc.

In fine, selecționata Ungariei 
va avea prilejul, la acest turneu, 
final să sărbătorească un fru
mos jubileu : partida de la 9 iu
nie, de la Leon, cu Franța, va 
fi cea de a 600-a din istoria sa 
atît de îndelungată. Cu prilejul 
unei conferințe de presă, antre
norul G. Mezey, a declara-t că 
jucătorii s-au acomodat cu con
dițiile specifice Mexicului în pro
porție de 80 la sută și că, deo
camdată, unicul adversar puter
nic este... căldura.

• Meciuri de pregătire, la To
luca : Bulgaria — Uruguay 4—1 
(!), prin golurile marcate _ de 
Ghetov, Iskrenov, Kostandinov 
și Batista (autogol), respectiv 
Francescoli (din 11 m) ; la Leon: 
Ungaria — F.C. Leon 6—1 (Detari
2. Kiprich 2, Dajka 2).

de la Roland Garros (Paris) din 
cadrul Campionatelor Interna
ționale ale Franței, pe o căldură 
sufocantă. Favoriții s-au calificat 
fără probleme: bărbați: Lendil — 
Westphal 6—3, 6—3, 6—4, Edberg — 
Perkiss 6—3, 3—6, 6—4, 6—1, Bec
ker — Potier 6—0, 6—3, 6—0, Gil- 
demeister — Dilaura 6—2, 6—a,
2— 6. 6—3, Schapers — PistolesJ
7—5, 6—4, 7—5, Freeman — Davis 
4—6, 6—3, 7—6, 6—3, Kriek — Kir- 
mayr 6—1, 7—6, 6—2, Villas —
Rebolledo 6—1, 6—1, 6—4, Youl — 
Lavalie 6—3, 4—6, 6—4, 6—7, 9—7 ; 
femei : Sabatini — Inoue 6—1 ; 
6—1, Bunge — Calleja 6—1, 6—2, 
Benjamin — Jordan 1—6. 6—2, 
6—3, Casale — Reynolds 6—0, 3—6, 
6—3, Suire — Moulton 5—7, 6—4, 
6—3, Graf — Betzner 6—1, 6—6, 
Diaz — Parhomenko 3—6, 6—4. 
6—3, Evert-Lloyd — Calmette 
6—0, 6—1, Marsikova — Horvath 
6—4, 6—1 Budarova — Gompert 
6—1, 6—0.

VOLEI • La Slupsk (Polonia), 
In cadrul turneului de calificare 
pentru C.E. junioare : Iugoslavia 
— Turcia 3—0, Polonia — Belgia
3— 0, Polonia — Turcia 3—2. Iu
goslavia — Belgia 3—1.

urmat.de

