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Astăzi, de la ora 18, pe stadionul „23 August“ din Capitală

MECIUL AMICAL DE FOTBAL ROMANIA - NORVEGIA,
UN IMPORTANT TEST ÎN VEDEREA PRELIMINARIILOR C.E.
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ECHIPA C.P. „CASA SCÎNIflH A CUCERIT
„CUPA ROMÂNIEI" EA OINĂ

„Cupa României" la oină. în
cheiată duminică De stadionul 
..23 August" din Mangalia, des
fășurată sub egida Daciadei, 
a oferit cel mai atractiv snec- 
tacol din ultimii ani. atit în 
cele trei zile de întreceri cit. 
mai ales. în partida care a de
semnat oe noua cistigătoare a

sia trofeului. O performantă 
obținută dună 11 ani. timp în 
care oinistii tipografi — deși 
mereu aproape de învingători, 
dinamovistii bucuresteni — nu 
au reușit victoria, bucuria an
trenorului Ilie Dacău. maestru 
al sportului. al iucătorilor 
Gheorghe Drăghici. al fraților

un 
în 
de 

Dri-

LĂCĂTUȘ PIȚURCA

UNGUREANU 
(KLEjN) 

HAGI 
(KLEjN)

Arbitru : Moshe Askenazi (Israel) ; la linie, M. ConstantS- 
nescu și G. lonescu.
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Echipa C.P.B., cîștigătoarea -Cupei României" la oină. în riadul I, 
de la stânga: Al. Georgescu, Al. Anton, Gh. Gruianu, Gh. Vaside, 
Al. Puțintel, L Șerb an, A. Burcică, Ov. Gheorghe. In rîndul al 
doilea: nie Dacău — antrenorul echipei, Gh. Drăghici, M. Stănescu, 
I. Paulescu — căpitanul echipei, N. Paulescu, M. Slmoiu, I. * 

secției de oină a asociațieiȘl I. Negrea — președintele

Meritul revine. In 
cunoscutei echipe a 

la 
foarte
dintre

Anton

Astăzi, de la ora 18, pe sta- 
lionul „23 August", reprezen- 
;ativa României susține ultima 
sartidă din sezonul de primă
vară în compania selecționatei 
'iorvegiei. Meciul constituie 
iltirna apariție oficială a na- 
lionalci noastre înaintea pri- 
nului joc, cu echipa Austriei, 
le la 10 septembrie, din preli- 
ninariile C.E. 1988. Partida 
eprezintă. prin urmare, 
mnortant punct de reper 
vederea așteptatului sezon 
oamnă cu obiectivul său
cordial, lupta pentru intrarea 
n turneul final al Campiona- 
ului Europei, turneu care va 
i găzduit de R.F. Germania.

Grupul selecționabililor noștri 
cuprinde și pe internaționalii 

le Ia Steaua, ei reprezentînd, pe 
ună dreptate, centrul de greuta- 
e al lotului. Cîștigătoarea C.C.E. 
iă opt componenți pe Lis- 
3 selecționaților si acest lucru 
a contribui, avem convinge- 
ea. la creșterea potențialului 
e ioc al reprezentativei. Ală- 
uri de ei. grupul unor vechi 
i valoroși internaționali de la 
>inamo (4). Sportul Studențesc 
l). Universitatea Craiova (2), 
i Corvinul (2). Vă amintim că 
in lotul de astăzi lipsesc Că- 
lătaru. accidentat într-un 
îeci de campionat și Ducadam, 
evenit ieri indisponibil. Se 
□eră ca el să fie refăcut pînă 
i etapa de campionat de du-
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NORVEGIA

trofeului, 
principal, 
tipografilor bucuresteni de 
..Casa Scînteii". dar si 
tinerilor oinisti (multi 
ei juniori) de la „Energia" din 
comuna Rîmnicelu (judi Bu
zău).

Formația Combinatului poli
grafic -Casa Scînteii" — cisti- 
gînd duminică noua ediție a 
-Cupei României" — a Intrat 
pentru a zecea oară In oose-

Nicolae si Ion Paulescu 
deci, cu atit mai mare, 
de succintă descriere a meciu
rilor dintre CPB și Energia 
Rimnicelu va reda convingător, 
credem, atit frumusețea spec
tacolului. cit si starea de ten
siune tn care s-au aflat iucă-

fiind. 
O cit

Ion GAVRILESCU

(Continuare tn pag. 2—3)
minică. Lista selectionabililor 
este compusă acum din 17 ju
cători. Formația noastră pre
zintă avantajul unei baze de 
omogenitate, ea fiind alcătuită 
— In formula de Începere — 
din șapte jucători al clubului 
campion. In felul acesta este 
de așteptat 
o eficientă 
ilor. -Jocul

un randament bun, 
funcționare a Uni
on echipa Norvegi-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2—3}

Ieri, în partida echipelor de tineret
ROM ANI A - NORVEGIA 3-3 (3-0)

(Amănunte in pag. 2—3)

in campionatul masculin de volei

STEAUA
Ultimul turneu al grupei I 

alorice din cadrul campiona- 
ulul masculin al .. .................
e volei 
.ceasta 
RV cu

echipe 
ste motivată de faptul că acest 
ițim turneu, care era pro- 
ramat în perioada 10—12 iu- 
ie, nu mai poate aduce prac- 
c nici o modificare in clasa- 
îent, avind în vedere 
snțele de puncte (plus 
eraj). dar si de valoare, 
rmare, Steaua București 
eclarată campioană a 
ir clasamentul final al 
donatului, în prima sa jumă- 
ate, este cel stabilit după e- 
ipa a 35-a. îl reproducem :

Diviziei A 
nu va mai avea loc. 
hotărîre, luată de 

acordul tuturor celor 
din plutonul fruntaș,

CÎȘTIGĂTOAREA TITLULUI
1.
2.
3.
4.
5.
6. CSMU Suceava 35 6

STEAUA 
Dinamn 
Exp. B.M. 
Univ. Craiova 
„Poli- Tlm.

35 33
35 29
35 17
35 12
35 8
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MUNCA Șl PASIUNEA AU... UȘURAT HALTERELE
CAMPIONULUI

S-au stins luminile în „Do- 
nauhalle" din Donaueschingen 
— mica localitate vest-germană 
situată la izvoarele Dunării. 
S-au stins o dată cu încheierea 
ultimei festivități de premiere

MONDIAL ANDREI SOCACI
Ele con-

dife- 
seta- 
Prin 
este 

tării, 
cam-

In schimb, turneul 
valorice secunde, din 
căreia se vor stabili cele două 
retrogradate în B, se va des
fășura, conform programului 
(10—14 iunie), la Zalău. Acest 
ultim 
tonul 
nant 
re tic, 
șanse 
două 
emoțiilor.

grupei 
rîndul

episod al luptei în plu- 
doi va fi, desigur, pasio- 
prin echilibrul său : teo-
toate cele 6 echipe au 
de salvare, dar numai 

se pot considera în afara

Andrei Socaci, încercare reușită la stilul 
aruncat, cu 190 kg, și o nouă medalie de 

aur pentru sportivul român
din cadrul Campionatelor Mon
diale și Europene de haltere 
pentru juniori, dar ecourile ex
cepționalei performanțe realiza
tă de halterofilul român Andrei

Socaci nu s-au stins.
tinuă să facă înconjurul lumii, 
in diferitele publicații, cu titluri 
și subtitluri care de care mai 
sugestive. Cucerirea a șase me
dalii de aur din tot atîtea po

sibile este o per
formanță remarca
bilă greu 
lat...

„Voinicii 
ților" s-au ____
acasă. In rîndul lor 
si campionul cam
pionilor. 
Socaci. 
direct, 
a De 
drăgit 
Andrei ? • De 
vîrsta de 12 
cînd eram elev în 
clasa a Vl-a la 
școala generală din 
Alba Iulia. Cintă- 
ream 25 de kilo
grame... Un coleg 
al meu — atunci și 
acum, la lotul na
țional — Liviu 
Muntean ajunsese 
la sala de haltere 
a C.S.M.-ului din 
localitate și mă tot 
necăjea cu puterea 
lui, cu greutățile 
pe care le ridica 
zilnic. Intr-o 
l-am însoțit

PgîAQff/VMATg;

de ega-

Carpa- 
IntoTi

Andrei
Am intrat, 
in 
cînd al tn- 

halterele, 
la 

ani.

subiect.

zi 
la 

antrenament. Mai mult din cu
riozitate, ca să-l văd ce poate fi 
cit pot și eu. Am încercat și 
eu, dar eram tare slăbuț. Mun
tean. deși aveam aceeași vîrsti.

era mai solid ca mine, cintărea 
30 de kilograme. $i ridica mai 
mult. Asta m-a ambiționat tare 
de tot. Și mi-am pus in minte 
să-l întrec. Mă duceam zilnic la 
antrenamente si munceam cu 
multă ambiție, tn 1979, după un 
an de pregătire, am participat 
si la Campionatele Naționale de 
copii, de la Cluj-Napoca. • 
Primele performante ? • La
„smuls" 25 kg ți 27 kg la „arun
cat". Am ocupat locul... 16. Fe
derația și localnicii au organizat 
o foarte frumoasă festivitate de 
premiere. Ce mult mi-a plăcut 
cînd ceilalți copii urcau pe po
dium și primeau medalii și trico
uri de campioni! Am privit cu la
crimi în ochi acea festivitate. Și 
atunci mi-am propus să ajung 
și eu ca ei. A fost. cred, mo
mentul decisiv în viața mea 
sportivă. Am avut mereu vie tn 
minte festivitatea de premiere 
de la Cluj-Napoca. După doi 
ani, în 1981, eu 75 kg la „smuls" 
și 90 kg la „aruncat" mi-am văzut 
primul vis împlinit. Devenisem 
campion național de copU. 
Atunci l-am cunoscut pe profe
sorul Mihai Constantinescu, de 
Ia Olimpia București. M-a în
conjurat cu foarte multă dragos
te. mi-a vorbit nespus de fru
mos despre acest sport, a pre-

ANTRENORI CARE NU ȘI-AU ONORAT PROMISIUNILE...
Anul 1986 a avut un obiectiv de mare 
isponsabilitate pentru antrenorii și com- 
Dnențti loturilor reprezentative de popice : 
ampionatul Mondial (seniori), de la sfir- 
tul lunii mai. unde au avut dificila mi- 
une de a apăra poziția de lideri în cla- 
imentul general pe națiuni al medaliilor 
iținute de-a lungul marii competiții. Si 
au reușit — datorită compor- 

rii pilduitoare a veteranului 
ihipei naționale. Iosif Tismă- 
r, care a devenit dublu meda- 
it (aur — la perechi cu Ste
in Boariu și bronz la proba 
dividuală), precum si a
rmației feminine, care a urcat de pe to
il 4 pe poziția a 2-a (argint) — să men- 
iă tara noastră în fruntea piramidei și 
ipă cea de-a 16-a ediție a C.M.. cumulînd 
:-a lungul anilor 58 de medalii, dintre 
re 23 de aur, 19 de argint șl 16 de 
onz.
Cu toate acestea, popicarii și antrenorii 
r n-au putut, așa cum și-au propus, să 
aleze sau să depășească performanta În

registrată la ediția anterioară, de La Lju
bljana (4 medalii, dintre care 2 de aur), 
de data aceasta obținînd doar 3 din cele 
18 medalii puse în joc. Scuza oferită de 
antrenori că adversarii au prins „o zi 
mare" are drept contrareplică evoluția sub 
posibilități a unora dintre „virfurile" echi
pelor noastre reprezentative, care an făcut

x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

După Campionatele Mondiale de popice (I)

muncă. Dar. procedînd fără fermitate, fără 
înțelepciune si tact, respectivii tehnicieni 
n-au creat întotdeauna un climat sănătos 
de muncă. Nesancționate la timpul cuve
nit, abateri de tot felul au diminuat. In 
cele din urmă, potențialul echipelor res
pective.

Ne întrebăm : este firesc ca antrenorul 
Constantin Neguțoiu să dețină 
o funcție de execuție, ca an
trenor principal al echipei femi
nine. si tot el să fie îndrumător, 
ca antrenor coordonator, al 
loturilor republicane de se
nioare și seniori 7 Adăugind

că el mai este si președintele Colegiului 
central de antrenori, pare logică întrebarea : 
cine-1 controlează si cine-I trage la răs
pundere pentru neindeplinirea sarcinilor 
curente 7 El, pe el însuși T Fără să dis
cutăm despre competență, observăm că s-a 
renunțat la Octavia Ciocirlan. Nineta Badea

Troian IOANIȚESCU

Mihai TRANCA

(Continuare tn pag 2-3)

pași înapoi, nu datorită unei,., zile slabe, 
ci nerespectării programelor de instruire. 
Concesiile făcute în procesul de pregătire 
de către antrenorii Constantin Neguțoiu, 
Elena Trandafir — la fete. Iile Băiaș, Lu
dovic Martina — la băieți, au dus la apa
riția unor „cazuri" de indisciplină. Con
siderăm că antrenorii ar fi trebuit să-i 
deprindă pe selecționabili eu disciplina 
eforturilor zilnice, cu autodepășirea. să le 
insufle mereu responsabilitatea fată de (Continuare In pag. I—J)

Săptămtna viitoare 
ifl , ..Cupa Oavis" 

MECIUL POLONIA - ROMÂNIA
La Varșovia, pe terenurile 

CWKS Legia. se va disputa 
săptămîna viitoare partida 
de tenis din cadrui „Cupei 
Davis* (zona europeană A) 
dintre reprezentativele Po
loniei si României. Federația 
poloneză de tenis a făcut 
cunoscută componența for
mației pentru această dispu
tă : Lech Bienkowskl, Woj
ciech Jamroz, Tomasz Ma- 
llszewskl si Waldemar Ro
gowski.

Partida va fi arbitrată de 
olandezul Lucien Zadelaar.



ȘTAFETA TINERILOR MUNCITORI

ATLETI IN CONCURSURI
u

O REUȘITA A ACTIVITĂȚII
SPORTIVE

Municipiul Alba Iulia a fost, 
duminică, gazda celei de a 
12-a ediții a Ștafetei tinerilor 
muncitori, întrecere inițiată si 
organizată de Consiliul Central 
al U.G.S.R. si Consiliul Națio
nal centru Educație Fizică și 
Stx>rt cu concursul organelor 
locale.

Si de data aceasta, consem
năm o reușită deplină. Cei a- 
proape 300 de concurent! (între 
care s-au aflat si cîtiva atleti 
din Bulgaria. Cehoslovacia si 
Ungaria) și-au disputat cu 
mult anlomb sansele. pe trasee 
bine alese, situate în zona ola- 
toul Romanilor, startul si so
sirea fiind fixate în fata Ca
sei de Cultură a Sindicatelor.

După frumoasa deschidere si 
defilare a finalistilor s-a 
primul start, rezervat 
Distanta de parcurs — 
m. O plecare 
tă. Dar. cam 
traseului, s-a 
renta Elena 
resti) muncitoare la Regionala 
CFR. Ea a făcut o cursă foar
te sigură, reușind să Dredea — 
prima — ștafeta coechipierei 
sale din schimbul II. Daniela 
Fredoi, muncitoare la IMGB. Și 
de data aceasta reprezentanta 
Municipiului București și-a 
nenținut avantajul, transmlțînd 
ștafeta ultimului schimb. Mi- 
haela Stoian, de asemenea 
muncitoare la IMGB. care a 
încheiat proba. în aplauzele a- 
sistentei. Pe locul 2. reprezen
tantele județului Bihor, iar pe 
locul trei atlete din Cehoslova
cia. O subliniere pentru buna 
pregătire a cîstigătoarelor 
(acum, pentru a șasea oară 
consecutiv ne locul I în com
petiție!) asigurată de fostul 
atlet, nrof. loan Iaru de la 
Voința București.

In cazul băieților este de 
consemnat frumoasa comporta
re a atletilor ludetului-gazdă. 
Alba, care s-au situat printre 
fruntași. Este vorba de Mihai 
Green, strungar la IMA Alud,

dat 
fetelor. 
3X2 000 

grupată, comnac- 
de la jumătatea 
desprins concu- 

Alh-scu (Bucu-

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• Primul Festival școlar de 

șah electronic a fost găzduit, 
aăptămina trecută, de Liceul de 
Matematică șl Fizică nr. 1 din 
București. Au participat M elevi, 
posesori de microcalculatoare 
personale șl specializate în șah. 
După o dirză șl foarte intere
santă întrecere, câștigător a fost 
robotul „Conchess-Escorter" con
dus de Ionescu Bujor Cătălin, e- 
fev în cL VIII a Școlii generale 
nr. 11, care a acumulat 3,5 p 
din 4 posibile. Al doilea, dlntr-un 
lot de cinci concurențl cu cîte 3 
- s-a clasat Domocoș Horia (ti.

-• — --■). cu
construcție

p, s-a clasat Domocoș Horia 
X, Liceul Matematică-Flzlcă) 
microcalculatorul de 
românească .HC-85".
• A Vî-a ediție a 

de șah organizată 
.Delta" din Tulcea a reunit 168 
de concurențl din 10 județe ale 
țării. Laureatul turneului princi
pal (cat. I) a fost Nelu Htrto- 
eeanu de la ș. N. Tulcea. In

concursului 
de gazeta

CITIȚI ÎN
REVISTA 
ROMANA

DE

Nr. 5/1986

• Un amplu reportaj de 
la Campionatul European de 
Junioare.
• Festivalul „Hercules 86*.
• Mihai Șubâ in turneul 

de la Moscova.
• Ultimele secvențe ale 

meciului lusupov - Timman.
• Inovații in deschiderec 

„Indiano".
• Așa se do mat în cen

tru I
• 30 d« partide cu și fărâ 

comentarii.
• 60 de poziții pe dia

grame.
LA CHIOȘCURI Și OFICIiLE 

POȘTALE.
Reînnoiți-v6 abonamentul 

a „Revista Română de Șah* j

DE MASA
Că-

a-

Mircea Jurj si Gheorghe 
prian lăcătuși la IM Cugir.

In clasamentul pe județe 
(fete+băieți) pe locul I s-a 
situat Alba, urmat de Bihor si 
Municipiul București.

A luat sfîrsit. astfel, o fru
moasă întrecere sportivă sindi
cală. care a reunit la start. în 
prima etapă, pe asociație, 
proaoe un milion de tineri si 
tinere din întreprinderi si in
stituții. pentru care atletismul 
si în special alergările de cros 
reprezintă o mare pasiune, o 
activitate îndrăgită si practi
cată cu perseverenta. în special 
în ultimii ani. de cînd această 
acțiune este înscrisă sub gene
ricul mobilizator al Daciadei.

Nicolae CHINDEA

Azi, In turneul iinal al Diviziei A de baschet (1)

POLITEHNICA-OLIMPIA, ÎNTilNIRI DECISIVĂ
PtNTIllJ (ICIJPAIIFA HJCIJHII 3

Ultimele Întreceri ale ediției
37-a a Campionatului Națio-a

nai de baschet feminin — tur
neele finale — se desfășoară 
de azi pînă duminică (în sala 
Rapid din Capitală) pentru e- 
chipele din grupa valorică 1—6 
și de luni pînă vineri 13 iunie 
(în sala CSȘ din Satu Mare) 
pentru cele din grupa 7—11. 
Turneul bucureștean prezintă 
importanță deosebită doar pen
tru candidatele la locul 3 (Po
litehnica și Olimpia București), 
care susțin chiar astăzi nartida 
directă, al cărei rezultat poate 
fi decisiv în clasamentul final.

Intîlnirile constituie și un 
bun prilej de verificare a com
ponentelor loturilor naționale 
care vor lua parte, în lunile 
următoare, la întreceri inter
naționale oficiale, printre care 

paralel s-a desfășurat un con
curs de dezlegări de probleme 
de șah, cu aproape 300 de par- 
titipanțl. (1. DIACONU, coresp.).
• Marele maestru Mlhal Șubă, 

campionul nostru național, a fost 
invitatul șahiștilor fruntași al 
Buzăului. în fața cărora a sus
ținut un simultan la 40 de mese. 
După aproape opt ore de joc, 
campionul a obținut 32 de vic
torii, a remizat 7 partide șl a 
pierdut una singură, la Mihai 
Spirea (Voința Buzău). S-a ju
cat în sala Voința din locali
tate. (V. DRAGOMIR, coresp.).
• Intre 16 șl 30 Iunie, sala 

I.T.B. din str. Lipscani 21 va 
găzdui întrecerile celei de a V-a 
ediții a .Memorialului Troianes- 
cu". Concursul este deschis tu
turor categoriilor de șahiști, In
clusiv maeștrilor. Grupe speciale 
de competiție vor fi rezervate 
celor mal mici dintre concurențl, 
băieți și fetițe (pînă la 12 ani 
și pînă'la 9 ani). înscrierile se 
pot face și prin telefon 13.76.35.

280 DE COP» LA FINALELE DE JUDO!
Zilele trecute, la Bușteni s-au 

disputat întrecerile finalei Con
cursului Republican de judo 
pentru copil, desfășurat în ca
drul Da clade i, la cane au fost 
prezențl 289 de participant! din 
86 de asociații sportive, repre
zentante a 38 de județe. Iată 
primii trei dasați la copil II 
(26,5 kg) ■ 1. B. Albu (CSȘ M.
Ciuc) 2. G. Preda (CSM Pitești), 
3. G. Tintaru (CSȘ Gh. Gheor- 
ghlu-Dej) șl Fl. Marian (CSȘ M. 
Ciuc); 29 kg: 1. T. Ionescu (Voi
nicelul ICEMENERG), 2. G. Pia- 
fenrat fPlonierul Arad), 3. E. 
Farkas (Min. Bălan) și L. Iones
cu (Voinicelul); 32,5 kg: 1. C.
Bocșa (CSȘ Alba), 2. Fl. Popes
cu (Locomot. Ploiești), 3. R. Za- 
harescu (Voinicelul) și D. An
gliei (Olimpia Craiova); 35 kg: 
L Fl. Ruse (IACED Buc.), 2. A. 
Ivan (.Viit. Pitești), 3. Al. Pirio- 
gea si I. Farcaș (Pionierul Ba
cău); 40 kg: L SI. Ciocan (Uni
versitatea Iași), 2. B. Florea (Ra
pid Oradea), 3. L. Katz (Petro
lul Arad) șl M. Moraru (Rafino
rul Ploiești); 43 kg: 1. L. șahi 
(Pionierul Oradea), 2. A. Cristea 
(CSS Făgăraș), 3. M. Naciadis 
(Delta Tulcea) și Fl. Puiu (Met.

• Pentru prima oară in exis
tența sa, orașul Turnu Măgurele 
a găzduit un concurs republi
can de atletism. Este vorba de 
întrecerea noaratoniștilor, care s-a 
bucurat de o foarte bună orga
nizare. Din păcate, căldura cani
culară a influențat desfășurarea 
cursei, ceea ce șl explică numă
rul destul de mare de abando
nuri.

Pe primele locuri s-au anat : 
L C-tin Clutan (CSM Suceava) 
2.35:40, 2. Nicolae stir (CSM Su
ceava) 2.35:45, 3. Gh. Todoran
(ASM Cugi.-) 2.36:24, 4. NeiU CO- 
roianu (CCI București) 3.39:14,8. 
5. Doru Macij (Explorări Deva) 
2.39:20,5 ; temei : Mirela Dafinolu 
(Confecția Caracal) 3.22:15 ; 15
km: Elena Murgoci (Metalul Tîr- 
goviște) 51:0«,2.
• La sfîrșitul săptămînll tre

cute un grup de atlețl români 
a participat ia întrecerile tradi
ționalului concurs internațional 
al ziarului „Narodna Mladej", la 
Sofia. Cu excepția lui Liviu Giur- 
gian, învingător la 110 mg, cu 
timpul de 13,67 (recordul său na
țional este de 13,54), prestațiile 
celorlalți concurențl români nu 
s-au ridicat la Înălțimea aștep
tărilor, așa cum ar fl fost de 
dorit să se întîmple Intr-un con
curs puternic, cu adversari re
dutabili din 18 țări.

Iată rezultatele : BĂRBAȚI : 
100 m : Nikolai Iusmanov
(U.R.S.S.) 10,43 (Paul Stanciu —

Campionatul European de ju
nioare și turneul de calificare 
pentru Campionatul European 
de senioare.

Programul jocurilor de azi, 
sala Rapid, de Ia ora 16 : Uni
versitatea CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca — Progresul Stirom 
București (în meciurile ante
rioare : 6—0), Voința CSȘ 2
București — Politehnica CSȘ 
Timișoara (6—2), Politehnica 
Sportul Studențesc București 
— Olimpia București (4—2).

Clasament: 1. „U“ 73 p, 2.
Voința 68 p, 3. Poli. Buc. 66 
p, 4. Olimpia 66 p, 5. Poli. 
Tim. 56 p, 6. Progresul 52 p.

99 CUPA ROMÂNIEI" LA OINÂ
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toril si. deopotrivă, spectatorii, 
întrucît după disputarea me
ciurilor din turneul locurilor 
1—6 ambele formații au acu
mulat același număr de punc
te. s-a apelat, conform regula
mentului. la două partide în 
vederea departajării. Dar nici 
acestea nu au limpezit lucru
rile. scorul general fiind SO
SO : CPB — Energia 15—16, 
apoi CPB — Energia 15—14. 
Ultimul „argument" al regula
mentului: cîte cinci lovituri de 
baston de fiecare echipă. Fără 
a ni se părea o comparație 
fortată. vom spune că lovitu
rile de baston au fost aștepta
te (si urmărite) cu același in
teres ca penaltyurile la fotbal! 
CPB a realizat 5 p: 2 N. Pau- 
lescu si cîte 1 A. Burcică. M. 
Stăneșcu si I. Paulescu. iar 
Energia doar 2 prin M. Iancu; 
Gh. Grigore. I. Sultan si N. 
Călită — au ratat! Aceasta a 
fost „istoria" cîstigării de că
tre bucureșteni a „Cupei Ro
mâniei". Un astfel de fapt nu 
s-a mai petrecut niciodată în 
această competiție. iar în

Filflpeștii de Pădure); +45 kg: 
1. B. Florea (Unirea Iași), 2. A. 
Kuba (Gloria Arad), 3. R. Do- 
mokos (CSȘ Gh. Gheorghiu-Dej) 
și T. Găzdoi OCSȘ 2 Galați); 
copii 1 (30 kg): 1. R. Iancu (Po
iana Cîmplna), 2. Z. Mihalifalvi 
(M. Ciuc), 3. Fl. Stan (Cugir) și 
D. Istrate (CSȘ Atlba); S3 kg: 1. 
G. Firulescu (0*1. Craiova), 2. I. 
Condurach< (TEROM Iași), 3. O. 
Santa (Petr. Arad) și I. Telej- 
man (Viit. Pitești); 36 kg: 1. C. 
Oltcanu (IACED Buc.), 2. R. Ro- 
zenberg (Pion. Cj.-Napoca), 3. N. 
Savu (Viit. Bistrița) și M. Telej- 
man (Viit.. Pitești); 40 kg: 1. C. 
Bratu (TCT Oradea), 2. C. Cîrcu 
(Pion. Năsăud), 3. N. Frunză 
(•Baia Borș?) și R. Ioniță (CCI 
BAG — CSS Buc.); 45 kg: 1. Gh. 
Colibei <CSS Sibiu), 2. S. Solo
mon (CSS M. Cine), 3. L. Incze 
(CSS M. Ciuc) și M. Ungur (CSȘ 
^•radea); 52 kg: 1. o. Prizvilavski 
(M. Ciuc), 2. I. Gheța (Din. Bra
șov), 3. I. Nagy (IM. Ciuc) șl L. 
Știr (CSȘ Oradea); +W kg: 1. 
S. Tîcu (Rm. Sărat), 2. I. Strfm- 
beanu (TACED Buc.), 3. S. An
dras (CSȘ Sibiu) «i £, Stark 
(CPL Sighet).

locul 6 in serie cu 11,95 ; 13 in 
clasamentul general) ; 400 m :
Feliks Stlvens (Cuba) 45,52 (Ho
ria Toboo 48,85 — V In serie, 
9 in clas, general) ; 1SW m :
Pavel Sourek (Cehoslovacia) 
3:44,31 (C-tln Boșu 3:44,72 — II 
in serie șl in general, Iile Elena 
3:50,37 — I In seria, 1 in clas, 
general), 1(M m obst. : Mouta- 
sldls (Grecia) 8 44,H (Aug. Barbu 
9:16,93 — V) ; 400 mg : Toma To- 
mov (Bulgaria) 49,38 (Toboc 53,06
— VII ti 1* in clas, general) ; 
lungime : Atanas Ciocev (Bulga
ria) 8,ZI m (Vasile Dlma 7,69 m
— VIU, Laurențiu Budur 7,3* m
— X) ; triplu : Hristo Markov
(Bulgaria) 16,90 m (Lucian Sfiea 
16,W m — VI) ; înălțime : Ghe- 
nadl Avdeenko (UJR.S.S.) 2,35 m, 
Gheorghi Dakov (Bulgaria) 2,29 
m — record, RvdoH Pavarnlțîn 
(U.R.S.S.) 2,26 m, (C-tin Mili
ta ru 2,20 m — V, Eug. Popescu 
3,15 m — VIU) ; prăjină : Niko
lai Nlkolov (Bulgaria) 5,55 m 
(Răzvan Enescu — neclasat !) ; 
FEMEI : 800 m : Llubov Klruhi- 
na (U.R.S.S.) 2:00.86 (Elena Lina 
2:02,35 — n, Maria Pintea 2:03,90
— IV) ; 166 mg : Iordanka Don- 
kova (Bulgaria) 10,77 ; *X100 m : 
Polonia 44,01 ; lungime : Ludmila 
Ninova (Bulgaria) 6,86 m — re
cord, Silvia Moneva (Bulgaria) 
6,79 m (Marieta ncu 6,78 m — 
ni) ; greutate : Svetla Mitkova 
(Bulgaria) 19,68 m.

Rezultatele nesatisfăcătoare, în 
ansamblu, ale participării atle- 
ților noștri trebuie să constituie 
un semnal, un prilej de analiză 
care să conducă la măsurile cele 
mal bune în vederea obținerii 
unor performanțe de valoare la 
atît de multele competiții de an
vergură ale acestui sezon care 
este, totuși, abia la început!
• Tn concurs la Riga : greu

tate : 2. Llvia Simon 18,42 m ; 
suliță : 5. Eva Zdrgă-Raduly 55.64 
m ; ciocan : 5. Albert Mehes
88,14 m.

Campionatele de motocros JUNIOR» MICI S-AU AFL/5
Campionatele de motocros, 

au continuat duminică cu eta
pa a 5-a, desfășurată pe tra
seul de la Tg. Mureș, în or
ganizarea asociației IRA din 
localitate.

La întreceri au asistat apro
ximativ 10 000 de spectatori. 
Așa cum se anticipa, principa
lii favoriți la 3 din cele 4 cla
se au cîștigat ambele manșe. 
Ionel Bogdan (80 cmc), Florian 

campionat sau în altă întrece
re de foarte multi anii

Energia Rlmnicelu (antrenor, 
profesorul de limba română 
Ion Enache) are meritul de a 
fi făcut fată jocului experi
mentalilor oinistl tipografi. Ce
le două meciuri de barai au 
fost excelent conduse de briga
da Vasile Comsa (la centru), 
aiutat de Dumitru Lazăr si 
Ion Cojocaru.

Trofeele pentru cei mai teh
nici oiniști: Simion Purice 

MUNCA Șl PASIUNEA AU UȘURA
(Urinare din pag. 1)

DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

văzut că voi deveni campion 
mondial. Și In anul 1983 m-am 
transferat la Olimpia București, 
unde am găsit condiții ex
celente de pregătire și o 
înțelegere perfectă cu an
trenorul, cel care știe ca nimeni 
altul să mă mobilizeze in con
cursuri. Ața am ajuns ca intr-un 
an să corectez toate recordurile 
naționale de juniori (la 67,5 kg) 
și de seniori, la „smuls" și total 
(la 75 kg). Astfel am reușit să 
ajung la J.O. de la Los Angeles, 
unde, la vîrsta de 18 ani, am 
realizat primul meu mare suc
ces internațional : medalia de 
argint, cu 312 kg, nou record 
național. • Cum a fost la 
Donaueschingen ? • A fost 
mult mai ușor concursul decit 
perioada de pregătire dinaintea 
lui ți cea dinaintea startului I

(debutante promițătoare la edi
țiile trecute) și la alte elemente 
talentate sau că nici una dintre 
titularele care nu au corespuns 
in proba pe echipe la actualele 
C.M. nu a fost înlocuită cu tî- 
năra brașoveancă Viorica Bote
zata, o rezervă de nădejde.

Șîntem obligați să amintim, 
măcar în treacăt, de slabul aport 
al antrenorilor de club la rea
lizarea obiectivelor loturilor re
prezentative. Cu toate că fede
rația a stabilit planuri comune 
cu cei care lansează talente sau 
lucrează efectiv cu „tricolorii"
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Am sens in dese rinduri 
despre climatul etic in care 
se desfășoară întrecerile spor
tive, despre cei ce realizea
ză sau asistă la actul spor
tiv șl ale căror manifestări 
in arene trebuie să 
nă rigorilor unor 
norme de conduită 
tulesc un veritabil 
ral, în consonanță 
tipiile de comportare In so
cietate. Ne bucură întotdeau
na acele frecvente manifes
tări de sportivitate, de co
rectitudine șl demnitate, su- 
mumul de gesturi care 
bllează întrecerea 
șl pe cel ce parti
cipă la ea, " *
farmec șl 
sețe. Ne 
tează, însă, 
sl oricît 
face apariția, 
dind cu etica sportivă, in fapt 
cu etica în general...

In neplăcuta situație de a 
ne referi la manifestări de 
genul celor amintite mal în 
urmă, să urcăm pentru un 
moment In tribuna sălii de 
sport Tractorul din Brașov. 
Tribuna mică (sub 1 000 de 
locuri), înghesuială mare, 
căldură așișderea, greu su
portabilă pînă și de specta
torii venițl să vadă penulti
mul turneu de volei al gru
pei secunde din cadrul pri
mei divizii masculine. In te
ren, echipa locală Tractorul 
șl cea din Săvlneștl, Relonul, 
încleștate într-o luptă îndâr
jită, epuizantă Din tribuna 
superioară, se aude un pre
tins suporter, care orbit de 
patimă și încurajat de lipsa 
de reacție a tribunei, lese 
la rampă pentru a-și face 
mai clar repertoriul, se a- 
gită pînă la congestionară, se 
apleacă peste balustradă și a- 
menlnță cu pumnii spre te-
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Pop (125 cmc — tineret) și 
Ernest Miilner (259 cmc — se
niori) totalizînd maximum 
puncte posibile (fiecare 
40 p). Mai animate și
pline de neprevăzut au 
cursele celor mai tineri moto- 
crosiști, juniorii mici de la 
clasa 50 cmc disputîndu-și în- 
tiietatea cu ardoarea specifică 
vîrstei. La capătul celor două 
manșe, musceleanul Iulian Mi-

(ASA Constanta) si- Valeriu 
Damian (Energia Rîmnicelu). 
CuDa pentru cea mai tînără e- 
chină: ASA Constanța.

CLASAMENT FINAL: 1.
CPB — cîștigătoarca „Cupei 
României". 2. Energia Rîmni
celu. 3. ASA Constanta. 4. Via
tă Nouă Olteni (Teleorman), 5. 
Electro Botoșani. 6. Oltex Dră- 
gănești (Olt). 7. Laminorul Ro
man. 8. IPA Sibiu. 9. Lamino
rul Beclean (Bistrita-Năsăud). 
19. Vulturii Dej (Cluj).

Pe întreaga durată, competi
ția s-a bucurat de o excelentă 
organizare, asigurată de orga
nele locale din Mangalia.
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Mi-a fost foarte greu să realizez 
al doilea vlrf de formă sportivă 
după mai puțin de o lună de 
la terminarea Campionatelor Eu
ropene de seniori, de la Karl 
Marz Stadt. Un merit deosebit 
in această reușită ii revine an
trenorului de lot Ștefan Achim, 
care mi-a dirijat foarte bine 
antrenamentele. Păcat că in 
competiție, lipsindu-mi adversa
rii, nu m-am putut mobiliza la 
maximum ca să-mi pot repeta 
performantele pe care le reali
zasem la antrenamente. După 
cum știți, eu am intrat in con
curs ia „smuls" la 150 kg și la 
1S0 kg —„aruncat", atunci cind 
toți adversarii mei terminaseră 
numărul de încercări admise. 
Așa că eu concuram atunci doar 
cu mine însumi, avînd dorința 
de a-mi depăși recordurile. Și 
am fost foarte aproape la 200 
kg („aruncat"). Am dus bara la 

în secțiile respective, atitudinea 
acestora e diferită : unii teh
nicieni au aplicat programele 
indicate, dar cei mai multi le-au 
ignorat in mod nepermis, lă- 
sindu-i pe selecționabili la bu
nul lor plac. Drept urmare, 
componenți de bază ai echipelor 
naționale — proveniți de la 
Voința București, Electromureș 
Tg, Mures sau Chimpex Con
stanța — au venit cu o pregă
tire sumară la diferitele teste. 
Opinăm că toate acestea se 
cuvin analizate serios, luîndu-se 
măsuri care să conducă la o 
reprezentare corespunzătoare în 
arena Internațională.
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ei este departe de a reprezen
ta o simplă întîlnire de veri
ficare. ne declara antrenorul 
naționalei noastre. Mircea Lu- 
cescu. Echipa Norvegiei a re
alizat o puternică 
valorică în ultimii 
dintre jucătorii ei 
forța evoluează in 
peste hotare, iar ultimele re
zultate vorbesc si ele foarte 
mult despre potențialul actual 
al lotului nregătit de Tor 
Roste Fossen. Echipa noastră 
va angaja cu toată convinge
rea si atentia această partidă 
dată fiind și misiunea 
aceea de ultimă verificare 
intea startului din toamnă 
preliminariilor C.E.".

Boloni. meciul nr. 90 in 
tională. în oartida de 
Ladislau Boloni va evolua pen
tru a 90-a oară în reprezenta
tivă. Valorosul nostru interna
țional debuta la 4 iunie 1975 
în echipa națională, într-un meci 
cu Danemarca, la București. 
Exact cu 11 ani în urmă! Și 
de atunci a continuat să ră- 
mină un pilon al echipei na
ționale. Exemplu de seriozita
te in nregătire. luntind tot
deauna cu dăruire pentru re
prezentarea fotbalului româ
nesc. Ladislau Boloni realizea
ză un frumos record. întreaga 
Iui comportare și tenacitate 
sint garanții că el poate îm
bunătăți acest record. dueîn- 
du-1 sore cifra de mare presti
giu de 100 de selecționări. li
mită atinsă sau depășită de 
internaționali celebri precum 
Bobby Moore. Zoff, Dalghish, 
Bobby Charlton. Jeninngs etc. 
Ii dorim lui Ladislau 
încă multe 
sub tricou!
Tot astăzi, 
valoare, al

ascensiune 
ani. Multi 

de crima 
cluburi de

ei, 
ina- 

al

na-
astăzi

Boloni 
si reușite evoluții 

echipei naționale! 
un alt fotbalist de 

tinerei generații.

Haiti. atinge si el o frumoasă 
cifră de selecții: 30. Pentru 
vîrsta lui. nerformanta este cu 
atît mai remarcabilă si ne fare 
să distingem în el pe posibi
lul succesor al lui Boloni 
lista recordmenilor. Fiind 
capitolul selecționărilor 
menționăm si un debut in 
prezentaiivă : Bumbescu va
nare astăzi Dentru nrima oară 
în monomul tricolorilor. Ti do
rim să aibă un start plin de 
nromisiuni. sub frumoase aus
picii.

Oaspeții doresc să-și onoreze 
recentele performante.
luni seara, 
tuat. îndată 
antrenament 
August". Ei 
o ședință de 
foarte mult.
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au făcut și ieri 
pregătire. „Ținem 
ne-a spus antre-

norul Tor Roste Fossen. 
confirmăm rezultatele 
bune din ultima nerioadă 
timp, victoriile in fata 
selecționate nrestigroase:
lia. Argentina. Danemarca. In 
adevăr, pot afirma că echipa 
noastră a înregistrat o crește
re in anii din urmă si sper ca 
ea să fie 
partida cu 
Aștept un 
tate între 
dispun de 
tehnico-tactice'

Sintem convinși că „tricolo
rii* vor realiza o partidă bună, 
dîndu-nc o nrimă garanție a- 
supra atacării cu succes. in 
toamnă, a preliminariilor C.E. 
pentru care evoluția de astăzi 
constituie, cum menționam, o 
„renetitie generală".

demonstrată si in 
echipa României, 

meci de bună cali- 
două echine care 
recunoscute virtnti >«

• Partida de astăzi dintre reprezentativele României și Nor
vegiei este cea de-a șasea din palmaresul celor două echipe 
și cea de-a 386-a din „catalogul** intilnirilor internaționale ale 
„tricolorilor* (155 de victorii, 132 partide pierdute, 98 înche
iate ta egalitate; golaveraj: 831—589).
• Primul joc dintre cele două selecționate naționale a avut 

loc cu 31 de ani in urmă, mal precis La 12 Iunie 1955, ta 
Oslo, ctod România a învins cu 1—8 (1—0) prin golul marcat 
de Ozon. Celelalte Jocuri: 28 Iunie 1956, București: 2—0; 24 
septembrie 1980, Oslo: 1—1; 3 Iunie 1981, București: 1—0; 10 
august 1983, Oslo: 0—0. Deci, trei jocuri ciștigate de formația 
noastră șl două Încheiate la egalitate; golaverajul ne este fa
vorabil: 5—1. Oficiale au fost doar meciurile disputate tn 1980 
șt 1981 ta preliminariile C.M. din Spania.
• lată meciurile disputate de cele două echipe anul acesta: 

România: 2—2 și 1—# eu Egipt, 1—1 șl 0—0 cu Irak, 0—3 cu 
Scoția, 2—1 cu U.R.S.S.; Norvegia: 2—1 cu Grenada (ta de
plasare), 1—0 eu Danemarca, 1—0 cu Argentina.
• In vederea jocului de azi au fost anunțate următoarele 

loturi :
ROMANIA (antrenori Mircea Lucescu și Anghel lordănescu): 

Long (Univ. Craiova) 30 ani, 35 selecții. Moraru (Dinamo) ** 
32 — portari; Iovan (Steaua) 25. 12, Bumbescu (Steaua) 
debutant. Movilă (Dinamo) 24, 11, Belodedici (Steaua) 22, 
Al. Nioolae (Dinamo) 31, 16, Ungureanu (Univ. Craiova) 29,
— fundași; Mateuț (Corvinul), 20, 16, Ballnt (Steaua) 23, ,
Stoica (Steaua) 31, 9, Rednic (Dinamo) 24, 46. Boloni (Steaua) 
33, 89. Klein (Corvinul) 27, 48 — mijlocași; Lăcătuș (Steaua) 
22. 11, Pițurcă (Steaua) 30, 3, Ilagi (sp. Studențesc) 21, 29 — 
atacanți. Cămătaru șl Ducadam sînt Indisponibili.

NORVEGIA (antrenor Tor Roste Fossen): Thorstvedt (Bo
russia MOnchengladbach) 32 selecții, Ricse (Rosenborg) 4
— portari; Hansen (Bryne) debutant, Soler (Brann) 29, Kojedal 
(Mulhouse) 43, Hareide (Molde) 49, Sollled (Rosenborg) 6, Mordt 
(U.K. GOteborg) 18, Sortth (Rosenborg) 2 — fundași, Davidsen 
(Valerengen) 44, Sundby (Llllestrâm) 24, Oswald (LiHestrGm) 
7, Brandhang (Rosenborg) 15 — mijlocași; Myller (Brann) 1, 
Johansen (Valenengen) 8, Okland (Bryne) 47 — atacanți.

se, 
25.

1,
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la Ploiești, In partida reprezentativelor de tineret

O REPRIZĂ PENTRU FIECARE...
PLOIEȘTI. 3 (prin telefon). 

„Uvertura tinereții" a avut din 
punctul de vedere al spectato
rului o evoluție pasionantă a 
scorului, care, in fapt, a oglindit 
fidel jocul celor două echipe pe 
ansamblu, fiecare dominind și 
concretlzîndu-și 
tn aceeași 
repriză.

Chiar din 
noastră aplică varianta tactică 
preconizată, o ofensivă susți
nută, prin alternarea jocului po
zițional cu contraatacuri rapide. 
Prima ocazie a avut-o Topolins- 
chi, în min. 2. cind a săltat 
mingea peste portarul norve
gian. dar și ...peste poartă ! 
Peste două minute, o „bombă" 
a lui E. Săndoi. Va veni min.

superioritatea 
măsură, dte o

start, formația

v
I
I

I

Biletele pentru meciul amical de fotbal ROMÂNIA — 
NORVEGIA, care se va desfășura astăzi pe stadionul „23 
August" din Capitală, cu începere de la orele 18. sa găsesc 
în vînzare, la următoarele case de bilete : agențiile Loto — 
Piața Kogălnîceanu. Loto — Văcărești, agenția Rapid din 
Gara de Nord, la stadioanele „Steaua", „Dinamo", „Glulești", 
„Progresul", „23 August* și patinoarul „23 August".

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

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

10 si, o dală cu el. si primul gol 
al meciului: D. Sava ii găsește 
cu o minge „printre" pe O. 
LAZÂR care, de Ia 14 m, sutea- 
ză plasat în coltul sting si 
înscrie : 1—0. „Tineretul" nos
tru se menține la cirma jocului 
printr-o laborioasă activitate Ia 
mijlocul terenului, oprindu-1, 
astfel, pe oaspeți să avanseze 
spre poarta lui Prunea, în mim. 
24 notăm cea mai frumoasă ac
țiune a reprizei derulată pe 
traseul O. Lazăr — D. Sava — 
Jercălău. șutul ultimului fiind 
deviat in corner. In min. 34 con
semnăm o periculoasă acțiune a 
oaspeților, șutul lui Guldbrand- 
sen la o lovitură liberă cu 
„schemă* fiind scos în corner de 
Prunea. Tn faza următoare, un 
rapid contraatac in doi, Jercălău 
— Nută, se încheie cu autogolul 
lui HALLE : 2—0. Peste cinci 
minute echipa română va ma
jora scorul prin NUTĂ. care va

I
I

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

legltlmațlllor-abonament
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I Gher-
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STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

al treilea absent din ta- 
Gușe, sancționat de club 
vedetism. a Probabil că 
schimbările de antrenori 
Înlocuirea lui Plgulea cu

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI A

transforma penaltyul acordat 
pentru hențul in careu comis de 
Kristiansen la satul Iui Gh. 
Fopescu : 3—0. O „paradă* a 
lui Prunea (min. 42), la șutul 
Iui Kallstad. va încheia prima 
repriză cu un scor clar în fa
voarea reprezentativei române.

La reluare, insă, intri nd pe 
teren prea siguri de ei. tinerii 
noștri Jucători vor cobori 
treptat nivelul pozitiv al evolu
ției din primul act, dînd posi
bilitate fotbaliștilor nordici să 
realizeze o incredibilă egalare. 
In min. 61, SOGNNOS transfor
mă penaltyul acordat pentru 
faultul comis de Cristea asupra 
Iui Nieuwlaat : 3—1. In min. 65, 
GULDBRANDSEN îl surprinde 
pe Prunea cu un șut de Ia 25 
m (3—2), iar egalarca se va 
înregistra In min. 78, eind 
KALLSTAD va fructifica tăiosul 
contraatac initial de Guldbrand-

ROMÂNIA 3 (3)
NORVEGIA 3 (0)

Stadion Petrolul; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
5 000. Șuturi: 22—8 (pe poartă : 
6—8). Cornere: 8—2. Au marcat: 
? --------- ; ' HALLE
(min. 34 — autogol), NUȚA (min. 
39, din penalty), respectiv SOGN
NOS (min. 61. din penalty), 
GULDBRANDSEN (min. 65) și 
KALLSTAD (min. 78).

ROMÂNIA: Prunea — D. Pe
trescu, CRISTEA, GH. POPESCU, 
Topollnschi (mta. 75 Pologea) — 
E. Săndoi Sabou, D. Sava (min. 
67 Badea) — Jercălău (min. 70 
Țlră), Nuță, O. LAZAR.

NORVEGIA: Rossbach — Haile, 
Kristiansen, Johnsen, Kartsen — 
KALLSTAD (min. 83 Enersen), 
GULDBRANDSEN, SKOGHEIM. 
Sognnos — Firstoft (mln. <6 Nieu
wlaat), Fodstad (min. 63 MEIN- 
SETH).

A arbitrat satisfăcător Fl. Po
pescu (Ploiești).

• ■■
în această parte, în contul e- 

chipei române, doar șuturile lui 
Jercălău (min. 55), O. Lazăr 
(min. 70) și Nută (min. 72), care 
nu au avut, însă, urmări, din 
păcate, pe tabela de marcaj.

Adrian VASILESCU

O. LAZAR (min. 10),

D.

eu „cronometrul” stadionului
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Rapid — F.C. Argeș: S. Nec- 
șulescu ; L Tunase (ambii din 
Tirgovlște) și Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea) ;

Universitatea Craiova — Chi
mia Rm. Vîlcea : C. Corocan ; 
A. Cuzmanovici (ambii din Re
șița) și I. Coț (Ploiești) ;

Sportul Studențesc — Cor
vinul : R. Petrescu ; E. Oțclea 
(ambii din Brașov) și S. Ro- 
tărăscu (Iași) ;

„Poli" Timișoara — Victoria: 
C. Gheorghe (Suceava) ; A. 
Comăncscu (Bacău) și V. An- 
tohi (Iași) ;

S.C. Bacău — Petrolul : M. 
Niculescu ; J. Grama și D. Ma- 
nole (toți din București) ;

F.C. Bihor — Dinamo : M. 
Axente ; D. Vătran (ambii din 
Arad) și M. Stănescu (Iași) ;

Gloria Buzău — F.C. Olt : 
M. Salomir; M. Man (ambii 
din Cluj-Napoca) și I. 
gheli (Baia Mare) ;

F.C.M. Brașov — Steaua : D. 
Buciuman ; I. Pătruț (ambii

din Timișoara) șl Gr. Macavei 
(Deva) .’

,U“ Cluj-Napoca — A.S.A. 
Tg. Mureș : D. Petrescu; G. 
Ionescu șl Șt Hampu (toți din 
București).

• MECIURILE RESTANȚE DIN 
divizia A, steaua — Gloria Bu
zău (etapa a 25-a) șl F. C. Olt — 
A.S.A. Tg. Mureș (etapa a 23-a), 
se vor disputa miercuri 11 iunie, 
cu Începere de la ora 13.
• CLUBUI, RAPID anunță că 

biletele pentru meciul de fotbal 
Rapid — F. C. Argeș, de du
minică 8 iunie, se vor pune in 
vînzare joi 5 iurte. Tot lnce- 
plnd de joi, de la ora 13, se 
vor putea obține, la sediul clu
bului, tichete de loc pentru po
sesorii " 
eliberate de C.NJLF.S. In ziua 
medului nu se vor vinde bilete 
Ia casele stadionului Gluleștl.

Ș- 
va 
ii, ui 
fi
a
ra 
ii-

merele extrase vor fi radiodifu
zate, de asemenea, în aceeași zi, 
la ora 18,55, pe programul n, la 
ora 23 pe programul I și reluate 
mllne, joi, la ora 8,55, tot pe 
programul I.
• Ca tn flecare miercuri, pu

blicăm par'Jdeâe (din campiona
tul secund Intern șl Italian) În
scrise tn concursul Pronosport 
de duminică, 8 Iunie 1986. în 
dreptul fiecărei partide indicăm 

de 
de

șl pronosticurile propuse 
Programul Loto-Pronosport 
săpt&mlna aceasta: 1. Arezzo 
Genoa 1, X; 2. Bologna — Pe
rugia 1; 3. Brescia — Campo- 
basso 1; 4. Catanzaro — Lazio

1, X; S. Cremonese — Catania 
X; I. Empoll — Cagliari 1; L 
Monza — Ascoli 1, X, 2; 8. Sam- 
benedettese — Palermo 1; 3.
Triestina — Cesena 1, X; 10. La- 
nerossi — Pescara 1; ÎL Musce
lul — c.S. Tirgovlște 1, X; 12. 
F. C. Maramureș — Gloria Bis
trița 1? 13. C.IJL. Sighet — Jiul 
Petroșani 1. X.
• Reamintim că, pentru săptă- 

m’na ta curs, pe Ungă tragerea 
obișnuită LOTO de vineri, 8 Iu
nie, se impune atenției particl- 
panților TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO de DUMINICA, 8 
Iunie axx Procurațl-vă din timp 
bilete cu numerele dv. preferatei

SPORTIVITATE EXEMPLARA. Aceasta ar 
fi caracteristica principală a partidei Steaua — 
FX. Bihor. Joc curat, plăcut, frumoasă con
duită a tuturor jucătorilor, oaspeții fiind oon- 
ștlențl de valoarea partenerilor, iar campionii, 
fără să-și subestimeze adversarii, chiar dacă 
aceștia ocupau ultimul loc, au jucat cu toată 
■ertozltatea. Cum remarca șt observatorul fe
deral Gh. GIlslcl, un asemenea meci curat tot 
să urmărești. • A fost șl un cartonaș galben, 
luat de Pițurcă. Alerglnd insistent după gol, 
ri > fost surprins de ctteva ori In ofsaid. 
O dată s-a supărat de decizia arbitrilor, a 
degajat balonul de la Jocul loviturii indirecte 
șl a primit cartonașul, tn rest, yl-*a văzut de 
joc șl a plăcut ambiția lui de a înscrie, taoer- 
etnd anul acesta să cucerească titlul de gol- 
geter, pe care l-a ratat, de puțin, anul trecut.
• Fundașul central de altădată, Bigam, a re
venit, staibătă, pe terenul Steaua ca antrenor 
secund al Iul F.C. Bihor. Să nu uităm că pri
mii pași în fotbal Blgan l-a făcut la Steaua.
• Vin tinerii. Rezerve la FjC. Bihor: Sorin 
Pop, Harșanl, Drăgblci; la Steaua: Goran, Dan 
Petrescu șl Standu. Goran, care abia a de
pășit 18 ani, a avut marea șansă să debuteze 
ta formația... campioană a campionilor euro
peni, lnlocuindu-1 pe Stoica. Goran a lăsat 
o frumoasă impresie™ artistică. Are viteză, dri
bling, a pasat bine, a deposedat bine. Nu are 
însă gabarit, e chiar mai scund decât Badea, 
de la Univ. Craiova. Poate mal crește. La 
Steaua, altele stat pretențiile, mal ales eind 
vin SupercupeUe. « Tricoul cu nr. 7 e al lui 
Lăcătuș șl ctad nu joacă. EI a fost suspendat 
pentru cartonașe galbene, dar tricota cu nr. 7 
nu a fost luat de nimeni. In schimb, Bărbu- 
lescu, devenit mijlocaș, a purtat nr. 13 șt 
culmea, a marcat un gol — cu șansă — de 
la 35 m.
• FOARTE MULTE ABSENȚE de marcă In 

cele două echipe care s-au întrecut, slmbătă, 
M Rm. Vîlcea. In afara Mi M. Preda, fundașul 
Chimiei, eare a evoluat la „speranțe* întrucât 
avea două cartonașe galbene, șl de Beldeamu, 
absent de la echipa sa, Trescbin, I. Gheorghe 
șl Pavet au fost IndlsponibiiU; de la Petrolul, 
Ștefan și Pancu. Un " ‘ "
băra ploieștenilor, L 
pentru Indisciplină șl 
vllcenllor la... priese 
din finalul sezontaul: _
Bașno le-a adus imediat o victorie tn deplasare 
șl tacă două puncte pe teren propriu, ceea ce 
le-a îmbunătățit situația tn clasament. Anul tre
cut, ne amintim, după Înlocuirea lud Oblemen- 
eo, a urmat victoria de la Bala Mare (gol 
marcat de Vergu) șl 1—1 la Petroșani... • Fru
moasă probă de devotament pentru culorile 
clubului a dat Butufei: cu toate că slmbătă 
dimineața a fost la București, unde a avut 
examen la I.E.F.S., căpitanul Petrolului a evo
luat în cursul după-amlezil ta echipa sa. Ia 
Rm. Vîlcea, unde a și fost printre cel evi- 
dențiați. • Arbitrul V. Curt din Medgidia a 
avut o misiune dificilă, slmbătă, tn partida 
de la Rm. Vîlcea, fătaturile abundind de o 
parte șl de alta. Uneori, însă, a dat decizii 
de netațeles, alteori inverse, după cum a trecut 

Leu vederea atitudini nesportive (lovirea balo
nului după fiuienfl său — lamandi etc.). • Mal

bine fără, dealt
din Zăvoiul vllcean 1 Nu numai că eâ „cronome
trează" Invers față de curgerea normală a tim
pului (Începe cu minutul 90 și termină cu se
cunda 0, ceea ce nu se obișnuiește, arbitrii — 
șl nu numai ei — țintad evidența exact in
vers, ca tn toată lumea), dar șl „avansează" 
eu două minute și ceva , in decursul unui meci. 
De aceea slmbătă, .cronometrul** arăta că cele 
90 de minute se Incheiaseră de mult, iar spec
tatorii Q luaseră (din nou) „ta primire" pe ar
bitru, eu toate că. de fapt, timpul nu se 
«cursese...
• MECIUL TjC. Argeș — „U" Cluj-Napoca 

a fost, după cum se știe, condus la centru de 
Mircea Constantlnescu, iar la una dintre linii 
a oficiat Mircea Stoenescu. Doi dintre arbitrii 
care ae bucură de frumoase aprecieri, dar 
care in ultima vreme au fost destul de rar 
folosiți la meciurile din prima divizie. Etape 
la rind M. Stoenescu nu s-a văzut programat 
nici măcar la meciuri din diviziile B sau C. 
Ceea ce ni se pare nefiresc, mai ales intr-un 
final de sezon în care este nevoie de arbitraje 
dintre cele mal competente șl corecte. • După 
o lungă absență de pe terenul de joc, datorată 
unei accidentări, jucătorul piteștean Moiceanu 
a evaluat sâmbătă in echipa de speranțe a 
clubului său. Sperăm, Împreună cu toți supor
terii argeșeni, să-1 revedem cit mal curlnd și 
alături de coechipierii lui din prima formație 
a lui F.C. Argeș.
• IN MECIUL DE SPERANȚE disputat la

Brașov, echipa gazdă a adus ta teren, pentru 
a evolua In fața Politehnicii Timișoara, „ll”-le 
juniorilor din campionatul republican, cei care 
au dștigat seria a ia-a -------- * ----‘ *
să participe la turneul 
republican de juniori, 
chiar la Brașov. Și, să 
șov (antrenori Gyărffi r ____
nătoarea titlului 19®. a Aceeași ______
„speranțelor* a fost condusă de o brigadă com
pusă doar din doi arbitri, unul dintre tușieri 
(care stat delegați pe pian tocai) neprezen- 
ttadu-se. Din această cauză, „centralul" a tre
buit sfi țină locul tușiexulul absent, conducând 
numai dtatr-o jumătate de teren I • Un spi- 
ridu.ș pe marginea terenului brașovean, nimeni 
altul decât Lăcătuș □, fratele internaționalului 
Marius Lăcătuș, lansat la F.C.M. și afirmat la 
echipa noastră campioană, Steaua. Vasile Lă
cătuș (M ani) joacă acum ^Je toate", fiind, 
după cum ne-a spus președintele ctabuiul, D. 
Dragomlr, un real talent. Să sperăm că va 
păși pe urmele fratelui său mai mare.
• MEDITAȚIE (cu tnc) A UNUI SUPORTER. 

„Dacă Corvlnnl ar juca meciurile numai pe 
propriul teren, eu siguranță că ar câștiga o 
cupa europeană*. Numai că atunci, la Hune
doara nu mai vin Rapid, Petrolul, F.CJU. Bra
șov, FX. Olt, F.C. Bihor, AS.A. Tg. Mureș sau 
Gloria Buzău (cărora le-a marcat... 39 <te go
luri), d alte echipe, care se numesc Juventus 
Torino, Roma. Rea] Madrid, F.C. Barcelona, 
Dinamo Kiev. Bayern MUnchen, Werder Bre
men, Critic Glasgow. Așadar, ștacheta efl ea- 
citații trebuie ridicată serios vizavi de exigen
țele foBbalutui internațional, mal ales că efi
cacitatea echipei hunedorene nu a fost... rizi
bilă eind nu a mal jucat acasă.

șl urmează in curlnd 
final al campionatului 
care se via disputa 

nu uităm, FX.M. Bra- 
șl Craila) este deți- 

■----- 1 partidă a

1
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TINERII NOȘTRI BOXERI POT ASPIRA LA MAI MULT!
Interviu cu Eustațiu Mărgârit, antrenorul lotului olimpic, după C.M. de la Reno

La Înapoierea de la Campio
natele Mondiale a boxerilor 
români am avut o discuție cu 
antrenorul lotului, Eustațiu 
Mărgărit, pe marginea celor 
petrecute pe ringul de la Reno 
(S.U.A.).

— Cum a fost la Reno ?
— Greu, foarte greu, dar nu 

atît din cauza valorii adversa
rilor, ci mai ales a modului 
cum s-a arbitrat Judecătorii 
s-au împărțit în două tabere 
și acest lucru a generat multa 
nemulțumiri și a umbrit fru
musețea și valoarea concursului.

— Ce ne puteți spune despre 
participarea boxerilor noștri ?

— Evoluția unui pugilist , la 
Campionatele Mondiale în
seamnă recunoașterea valorii 
sale. Juniorii de anul trecut, 
care s-au întrecut, cu bune 
rezultate, la Campionatul Mon
dial de la București, trebuiau 
să fie „aruncați în groapa cu 
lei“ a seniorilor. Ținerii noș
tri campioni mondiali aveau 
obligația să-și dovedească va
loarea și talentul în confrun
tarea cu cei mai reputați boxeri 
din întreaga lume.

— De acord, 
făcut-o ?

— Onorabil, 
mea. Marcelică 
pion mondial de juniori

dar cum au

după părerea 
Tudoria cam- 

____ _____ ia 
„muscă" a trecut la „cocoș" și, 
la Reno, in primul meci, l-a 
avut ca adversar pe cubanezul 
Mesa. Marcelică a controlat 
lupta în toate cele trei reprize, 
a fost superior tehnic, dar am 
rămas stupefiați la anunțarea 
deciziei de învingător acordată 
cubanezului. Celălalt campion 
mondial de juniori, „pana" Da
niel Măeran, a trecut $1 el la 
o categorie superioară. Daniel 
ă obținut două victorii aplau
date. iar în meciul din „sfer-

turi" l-a avut ca adversar pe 
multiplul campion mondial A- 
dolfo Horta (Cuba). Măeran a 
evoluat ca un mare campion, 
l-a dominat categoric pe cu
banez, dar a fost declarat În
vins cu o decizie de 2—3. La 

anunțarea verdictului, publicul 
spectator a protestat vehement 
Si „semimijlociul* Ștefan 
Drișcu a boxat bine în primul 
meci, dar ultima repriză mai 
slabă a Influențat prea mult 
decizia.

— Ce s-a întîmplat cu Cristi
an Morea, care n-a boxat T

— Acesta a ajuns la Reno 
după tragerea la sorți, datorită 
unor legături aeriene defec
tuoase, șl nu a mal putut fi 
înscris în competiție.

— Am aliniat o echipă redu
să. A fost o măsură utilă T

— Prezența pugiliștilor ro
mâni la C.M. se impunea. 
Pierderea contactului cu elita 
unei ramuri sportive este ne
indicată. Chiar cu o prezență 
redusă, tinerii boxeri români au 
arătat că pot face față oricărei 
competiții de anvergură. Pe 
acest drum trebuie să perse
verăm.

— Ați fost criticat că nu top 
sportivii din lot au fost veri
ficați înaintea C.M., Ia presti
giosul turneu „Centura de 
aur"...

— Dintre cei prezenți la Re
no, Morea, Talpoș și Drișeu 
sînt cîștigători al centurii. Tu- 
doriu și Măeran erau acciden
tați, la fel ca toți ceilalți care 
nu au urcat pe ringul „Cen
turii de aur". Să fie clar : nu 
mi-am ferit elevii de 
cările publice, așa cum 
insinueze unii.

— Cu ce învățăminte 
întors de la C.M. ?

— Evident, cu destule. Mă

voi axa pe cîteva în pregăti
rea viitoare a elevilor mei. 
S-au Îmbunătățit mult mijloa
cele de apărare. Aceasta ex
plică faptul că la Reno au fost 
foarte puține k.d.-uri șl k.o.- 
uri. Au crescut mult acțiunile 
de contraatac. Măeran aplică 
de pe acum aceste... noutăți, 
iar noi vom intensifica acți
unile de luptă șl vom face 
totul pentru îmbunătățirea lo
viturilor decisive. Dacă vom 
munci așa cum am început, cu 
multă ordine și disciplină, in 
liniște, boxerii români vor fi 
capabili să participe cu bune 
rezultate la orice mare com
petiție pugilistică.

Paul IOVAN

BALCANIADA DE POLO TURNEUL DE ȘAH DE LA HAVANA

VELIȘTI ROMÂNI TURNEUL DE TENIS
ÎNVINGĂTORI

LA CONCURSUL

DIN BULGARIA
Zilele trecute s-a disputat în 

Bulgaria cea de a XVIII-a e- 
diție a regatei internaționale de 
yachting, Nessebar. La între
cere au fost prezenți sportivi 
din Bulgaria, Cuba, Uniunea 
Sovietică, R.D. Germană, Po
lonia, România ș.a. Echipa 
noastră, formată din veliștii ju
niori Florin Făgărășan și A- 
drian Gheorghiu, a avut pres
tații foarte bune reușind ca la 
finalul regatei să ocupe locul 
I Ia clasa „470", devansind for
mații mult mal experimentate. 
A fost un frumos succes al e- 
chipajului românesc, care con
firmă bunele prestații înregis
trate Ia Balcaniadă.

DE LA ROLAND GARROS
PAJUS (Agerpres). La Roland 

Garros, In optimi, tânărul Jucă
tor sovietic Andrei Cesnokov. cel 
care ta turul anterior l-a elimina* 
pe suedezul Mats Wllander, a ob
ținut calificarea In sferturile da 
finală învtaglndu-1 cu 6—4, 6—L 
4—6, 6—1 pe mexicanul Francisco 
Maclei. Alte rezultate: Boris Bec
ker (R.F. Germania) — Emilio 
Sanchez (Spania) 6—0, 4—6, 4—6. 
6—4, 6—1; Mikael Pernfora (Sue
dia) — Manta Jalte (Argentina) 
9—1, J—6, 7—6, 7—6; Henri Le- 
conte (Franța) — Horacio Pena 
(Argentina) 6—1, 6—2, 6—1.

In sferturile de finală ale tur
neului feminin, Christ Evert-Lloyd 
(S.U.A.) a tovlns-o cu 5—7, 6—2. 
6—1 pe Carting Bassett (Cana
da), Iar Hana Mandlikova (Ceho
slovacia) a dispus cu 2—6, 7—6, 
6—1 de Steffi Graf (R.F. Ger
mania).
• Concursul de la Budapesta, 

din cadrul circuitului disputat ta 
această țară, a revenit iul An
drei Dlrzu, Învingător eu 0—6, 
6—4. 6—2 In finala disputată ea 
sportivul argentinian F. Yunls.

verifi- 
vor să

V-*U

într-o 
repre-

EL MUNDIAL-MEXIC '86

Ediția din acest an a Balca
niadei de polo are loc, de joi 
piuă duminică, la Sofia. Din lo
tul nostru reprezentativ fac par
te Simion (Rapid), P. Lisac 
(Steaua) — portari, Hagiu, Moi- 
ceanu, Ș. Popescu, Ardelean, Râ- 
ducan 1 (Dlnamo), Garofeanu, 
Costrăș, Kiss (Crișul), E. Iones- 
cu, Ragea, Angelescu (Rapid). 
Antrenorul lotului: Iuliu Capșa.
• O serie de înotători frun

tași participă, azi și mîine, la 
concursul internațional de la 
Bratislava. între reprezentanții 
noștri se află Carmen Bunaciu, 
Anca Pătrășcoiu, Noeml Lung, 
Tamara Costache.

HAVANA (Agerpres),. — In 
turneul internațional feminin de 
șah de la Havana, după apt run
de, în clasament conduce Nana 
Ioseliani (U.R.S.S.), cu 6,5 p, 
urmată de Dana Nuțu (România)
— 6 p, Zsuzsa Makai (Ungaria)
— 4,5 p etc. In runda a 8-a, 
Dana Nuțu a cîștdgaț la cubane
za Marla Valdes, Ioseliani la A- 
sela de Armas, zaițeva la Fro- 
meta.în turneul masculin se menține 
lider argentinianul Carlos Paler
mo, cu 7,5 p, după 10 runde. 
Dan Bărbulescu, care a pierdut 
la Vladimirov, se află pe locul 
9, cu 4.5 p.
_ Stop cadru ____

Brazilianul Casagrande (stingă) este stopat din 
Butragueno Telef oto:

cursă de ■ spaniolul
A.P. — AGERPRES

RECORDUL URCĂ MEREU: 2,08 m
LA SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME!

GRUPA B, 
GRUPA E, 
GRUPA E,

U.R.S.S.

la 
la 
la

PROGRAMUL ZILEI
IRAK 

GERMANIA —
SCOTIA — DANEMARCA

Toluca: PARAGUAY 
Queretaro: RJ. 
Nezahualcoyot!:

ÎNCEPUT
UNGARIA 6-0 (3-0)

URUGUAY

SURPRIZELE

Pe stadionul Vasil Levski 
din capitala Bulgariei clnd, 
cu 25 de ani In urmă, Iolan- 
da Balaș a dus recordul mon
dial la înălțime la o valoare 
ci totul deosebită pentru ace
le vremi (1,91 m), s-a anti
cipat că este posibil ca o fe
meie să ajungă, mtr-o bună 
zl. la 2,00 m I Anticipația 
era, desigur, mal mult decît 
optimistă...

Dar In 1977, Rosemarie Ac
kermann (R.D.G.) a fost, in
tr-adevăr, prima femele 
2,00 m pentru ca apoi a- 
ceastă înălțime să fie atinsă 
de mal multe atlete. Recor
dul mondial a ajuns la 2,91 
m — Sara Simeon! (Italia) In 
1978; 2,02 m și 2,03 m Ulrike 
Meyfarth (R.F.G.) în 1982 șl 
1983 : 2,03 șl 2,04 m Tamara
Bîkova (U.R.S.S.) în 1983; 2,07 
m Ludmila Andonova (Bul
garia, în 1984. Față de aceas
tă creștere, evident, impresio
nantă a valorii recordului lu
mii se punea Întrebarea fi
rească: cine, cu cît și clnd va

la

ntal ameliora performanța 
maximă a săritoarelor în înăl
țime ?

Era, In fapt, momentul de 
consolidare valorică a unei 
tinere săritoare bulgare, Ștef- 
ka Kostadinova, spre care e- 
rau ațintite privirile specia
liștilor de pretutindeni. Ștef- 
ka (născută La Plovdiv, la 
25.3.1965; 180 cm, M kg) de
ține, mai ales de anul trecut, 
un palmares de invidiat. In 
1985, spre exemplu, a partici
pat La 25 de concursuri (în 
toate victorioasă !), In care a 
avut o medie de ' *
a sărit de nouă 
2,00 m (cel mal 
tat fiind 2,06 m).

Anul acesta, la 
stadionul Levski 
ștefka a sărit 2,07 m 
cord mondial egalat, pentru 
ca exact după o săptămînă 
ea să reușească, din a doua 
încercare, 
ștacheta 
>1 acum

1,98 m I Ea 
or! peste 
bun rczul-
24 mal, pe 

din Sofia, 
re

să treacă peste 
ridicată La 2,08 m ! 

cît urmează ?...
Romeo VILARA

Dacă victoria reprezentativei 
Uniunii Sovietice In fața echi
pei Ungariei (grupa C, la Ira- 
puato) 
lă, 1— 
lui — 
lor — 
au 
au 
Lobanovskl T Comentariile agen
țiilor de presă Înclină spre un 
joc de excepție reușit de for
mația U.R.S.S. care n-a dat nld 
o șansă partenerilor de Între
cere. Reprezentativa UJI.S.S. a 
Început In trombă și, în min. 2, 
Iakovenko a deschis scorul, du
pă care Aleinikov șl-a depus 
candidatura la înscrierea „celui 
mal frumos gol al turneului" 
printr-un șut violent, sub bară, 
de la 20 de metri. Belanov a 
transformat. In min. 25, un 11 
metri la vn fault oomls asupra Iul. 
laremciuk (min. 95). Dajka 
(autogol, ta min. 75) șl Rodionov 
(min. 80) ridică scorul la pro
porții greu de imaginat înaintea 
fluierului de Început al arbitru
lui Lulgi Angolin (Italia). Rezul
tatul putea fi șl mai net căci, 
printre alte numeroase ocazii ale 
sovieticilor, Evtușenko a ratat șl 
un al doilea 11 metri. Au jucat 
formațiile : U.R.S.S.: Dasaev —
Larionov, Besonov, Kuznețov, De
mianenko — laremciuk, Aleini
kov, Rats, Iakovenko (Evtușen
ko, min. 73) — Belanov (Rodio
nov, mln. 70), Zavarov. (Blohin, 
accidentat, n-a jucat); UNGA-

tz) părea oarecum norma
la schimb, proporțiile scoru-
— 6—0 în favoarea sovietici-
— au avut darul să uluiască: 
jucat foarte slab ungurii sau 
fost extraordinari elevii Iul

TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

RIA: Disztl — Sailai,
(Burcsa, min. 13), Garaba, 
dos — Nagy, Peter (Dajka, 
63), Detari, Bogn.ar 
Esterhazy.

ROth
Kar-

, min.
Kiprich»

AMĂNUNTUL
SEMNIFICATIV

baschet • Turneu feminin 
la Gdansk: Iugoslavia — Polo- 
nia 98—69 (51—32), Bulgaria — 
Canada 79—75 ( 48—42). Clasament 
final: 1. Iugoslavia 9 p, 2. Bul
garia 9 p, 3. Canada 8 p etc.

CICLISM -j Al 38-lea Criterium 
al Dauphine-ului s-a încheiat la 
Car re cu victoria elvețianului 
Urs Zimmermann — 34.16:28. A 
fost urmat de Ronan Pen sec 
(Franța) 34.19:46 și Joop Zoete- 
melk (Olanda» 34.20:12. Penulti
ma etapă 3 opta, de la Laragne 
la Camaret (106 km), a revenit 
Iul Maarten Ducrot (Olanda) în 
2.34:37 (cu bonific.), Iar ultima 
(contra-cronometru, Camaret — 
Nyons (35 km) a prilejuit suc
cesul lui Jean-Francois Bernard

51:17 a Turul Laptelui (Anglia). 
Etapa a opta (120 km) a ----
clștigată de sovieticul 
parov in 2.56:19. » Turul Italiei 
a fost cîștigat de Roberto 
tini (italia) în 102.33:55, 
de Giuseppe Saronnl la 
Francesco Moser la 2:14. 
etapă, pe circuit (108,550 , _
revenit rutierului belgian Eric 
van Lancker în 2.39:19.

ÎNOT • în concursul de la 
Vancouver, recordmanul mondial 
Alex Baumann (Canada) a cîștl- 
gat proba de 200 m mixt cu 
timpul de 2:04,48. Alte rezultate: 
masculin: 200 m liber: Glerla
(Australia) — 1:51.90; 200 m flu
ture: Mosse (Noua Zeelandă) — 
2:01,04; 1 500 m: GrandI (Italia)

fost
Abduja-

Vi sen
ii rmat 

1:02 și 
Ultima 
km) a

— 15:30.60. Femei: 200 m spate: 
Nancy Schlueter (S.U.A.) —
2:18,71; 200 m liber: Laurence
Bensimon (Franța) — 2:04,97.RUGBY n " ...
Roma: Italia 
B 9—9 (8—3).

SCRIMA a

în meci amical, la 
B — Țara Galilor

_ La Copenhaga au 
avut loo Campionatele 
ționale ale Scandinaviei 
tori au fost: 
Kerstin Palm 
floretă: Mats 
spadă: Bobby 
dia), sable: Istvan Csilag (Suedia).

VOLEI a Reprezentativa femi
nină a U.R.S.S., în turneu In Ja
ponia, a jucat la Kanadzawa, cu 
formația Japoniei, șl a cîștlgat 
cu î—6 <10 13 7).

Interna- 
Cîștigă- 
floretă: 
bărbați: 

(Suedia),
femei —
(Suedia),

Ahlgren
Malmstroem (Sue-

In tribunele stadionului din 
Irapuato, la sfir-șitul acelui 
6—0 dintre U.R.S.S. și Unga
ria, un personaj extrem de 
îngrijorat: Henri Michel, an
trenorul echipei Franței. Fi
resc: joi, 5 iunie — adică 
mitae — se va juca meciul 
U.R.S.S. — Franța... Ziariștii 
nu puteau scăpa prilejul și 
iată declarația selecționerului 
francez: „Echipa sovietică a 
lost, realmente, extraordina
ră: ea a reușit un meci per
fect din loate punctele de 
vedere". Omagiul fără reți
neri al unui viitor adversar 
vorbește Îndeajuns despre 
valoarea reală a echipei so
vietice In care au evoluat, 
cu Ungaria, nu mal puțin de 
9 componențl al lui Dinamo 
Kiev. Un 6—0, deci, care re
aduce In memorie un la fel 
de rezonant 3—0, cel dip fi
nala Cupei Cupelor, cu Atle
tico Madrid. Acestea sînt fap
tele, înscrise pe tabela de 
marcaj, vizibile, de admirat. 
Mal puțini știu tasă dt de 
mult se muncește pentru a 
se ajunge la astfel de reali
zări, cite eforturi șl cite re
nunțări Impun astfel de sco
ruri clare. Iată doar unul 
dintre „amănuntele" acestei 
vieți ascunse a performanței 
veritabile: duminică, Rinat 
Dasaev, poate cel mai mare 
portar al acestui turneu final, 
a suferit o alergie rebelă Și 
n-a făcut antrenament. Con
secința 7 In dimineața meciu
lui cu Ungaria, marele Da
saev s-a pregătit, din greu, 
de unul singur, pentru a re
cupera, timp de o oră și ju. 
mătate. (Rd. T.)

LA

Fostul selecționer brazi
lian Joao Saldanha: „Turneul 
final suferă din cauza publi
cității exagerate: există atl- 
tea panouri incit e aproape 
imposibil să vezi... golurile 1“

• Duminică seara, 
conferință de presă, 
zentanțil Federației de fotbal 
marocane și-au anunțat in
tenția de a candida la orga
nizarea turneului final al 
C.M. din anul 2004. Argumen
tul: ar fi vorba despre pri
ma țară africană gazdă a 
prestigioasei competiții.
• Spaniolii au decis să nu 

protesteze oficial, Împotriva 
anulării de către arbitrul 
australian Bambrldge a golu
lui înscris de el In partida 
cu Brazilia, anunțlnd că e 
inutil să mal atragă atenția 
asupra unul fapt văzut de 
o... lume Întreagă.
• Evarisțo Macedo, antre

norul Irakului, după ce a 
asistat la partida Franța — 
Canada (1—0): „Ne simțim
reconfortați și Întăriți în con
vingerea că putem juca un 
rol Important, la rlndul nos
tru, ta grupa B“ (cu Mexic, 
Belgia și Paraguay —n. red.).
• Medicii urmează să de

cidă. cu doar cîteva ore Îna
intea fluierului de Începere, 
dacă Rummenigge va putea 
juca sau nu astă-seară. In 
meciul împotriva echipei U- 
ruguayulul.

POLONIA - MAROC 0-0

în grupa F s-a jucat pr mul 
meci. La Monterrey, s-au ' "
nit reprezentativele ~ ‘ 
Marocului, 
iat la egalitate: 0—0. 
constituie o surpriză, 
polonezii au ocupat locul 
lea la C.M. din Spania, 
ce marocanii s-au mai 
doar o singură dată, în 
un turneu final. Jocul

lntil-
Poloniei șl 

întâlnirea s-a înche- 
Rez uita tul 

deoarece 
al tnei- 

în timp 
calificat 
1970, la 

__ _ _ ____ ____  a fost 
însă de un slab nivel tehnic, cu 
toată superioritatea teritorială a 
polonezilor care n-au putut în
scrie, grație prestațiilor excelen
te ale portarului advers Zaki șt 
ale fundașului Biaz. în fața a 
12 000 de spectatori (arbitru Ba
zan din Uruguay) au evoluat e- 
chipele: POLONIA: Mlynarczik
— Kubicki (min. 46 Przybis), 
Majewski. Ostrowski, Wojcicki — 
Komornickij Buncol, 7" 
Boniek — DziekanowskL 
55 Urban), Smolarek. 
Zaki — Khalifa, Biaz, 
hiaoui, Lemris — El 
(min. 89 Souleymani) 
Timouni, Kahir 
Krimau

Matysik, 
j (min. MAROC : 

Boyya- 
Haddaoul Doimy, 

Bouderț»ala«

ARGENTINA - COREEA DE SUD 
3-1 (2-0)

In grupa A, la Ciudad de Me
xico, to fața a 50 ooo de specta
tori. echipa Argentinei a dispus 
cu 3—1 (f—0) de cea a Coreei 
de Sud. Partida a fost de bună 
calitate, dar scorul nu reflectă 
îndeajuns superioritatea sud-ame- 
ricanilor care au Înscris prin 
Valdano, ta mta. 6 și 46. și 
Buggerl, to min. 18. Pentru în
vinși a marcat Chang Sun (min. 
73). Arbitrul Arminios (Spania) a 
condus echipele: ARGENTINA : 
Pumpido — Clausen, Brown, Rug- 
geri, Garre —Giusti, Batista (min. 75 
Olarticoechea) Burruchaga, Pas
calii (mta. 74 Tapia) — Marado
na, Valdano. COREEA DE SUD: 
Byung Duk — Kțmng Hoon, 
Yong Se, Min Kook, Jung Moo 
— Jon’ Boo, Soo Jin, Sun Ho, 
Chang Sun — Jim Jo Sung, Cha 
Bum.

ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
leri, in grupa B : MEXIC — BELGIA 2-1 (2-1) ți in grupa 

D : ALGERIA - IRLANDA DE NORD 1-1 (0-1)
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