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A XVI-a ediție a „Centurii de Aur“ la box

PUGILISTII
7

0 Concurenți din 6 țări în

ROMÂNI, ÎN PRIM-PLAN
PROGRAMUL FINALELOR, ORA 10

U" MENȚINE 0 FRUMOASĂ 
Șl VALOROASĂ TRADIȚIE

Baschetbalistele de la Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca (antrenori : Nicolae 
Martin și Horia Pop) au între
cut așteptările numeroșilor lor 
simpatizanți, cucerind titlul de 
campioane ale României cu un 
avans rarisim in această com
petiție : 8 puncte (75, față de 
numai 67 ale principalei riva
le, Voința C.S.Ș. 2 București). 
Și trebuie să precizăm că dis
tanțarea decisivă a fost obți
nută cu multe etape înaintea 
turneului final (disputat in os
pitaliera sporturilor

//

se pot scuza scăderile din ul
tima parte a competiției cînd, 
avînd un avantaj hotărîtor, nu 
a mai manifestat capacitatea 
psihică grație căreia realizase 
decalajul amintit. Cucerind al 
8-lea titlu pentru clubul spor
tiv al Universității din Cluj- 
Napoca, actuala echipă s-a do
vedit păstrătoarea unei fru
moase si valoroase tradiții, a- 
firmație valabilă și în ceea ce 
privește contribuția formației 
studențești la loturile naționa
le. Intr-adevăr, din actualul lot 
al Universității, șapte jucătoa-

gala laureaților # Școa
la cubaneză reprezentată
prin cinci finaliști Nu
meroase premii și cupe vor
răsplăti eforturile celor

mai buni boxeri.

Vineri, ia ora primei gale 
semifinale, record de public în 
jurul ringului „Centurii de 
Aur“. Gazdă primitoare, Sala 
Expoziției 
mii de 
dornici 
fază a 
cursă au 
panții podiumului de premie
re. Lupta care s-a dat pentru 
preschimbarea medaliilor de 
bronz în altele de argint și de 
a avea perspectiva cuceririi 
mult doritelor ..Centuri de 
Aur ‘ a fost aprigă, fără me
najamente.

această notă s-au înca-

a... 
iubitori 
să asiste la 
competiției, 
mai rămas doar ocu-

primit cîteva 
ai boxului, 

această 
cînd în

i

MARIAN GÎNDAC

TUTUK VEDAT (Turcia)

ION GUZGANU

DANIEL DUMITRESCU

semimusca
- ADRIAN AMZĂR

MUSCA
- EDY SUAREZ (Cuba) 

cocoș
- ALEXANDR HRISTOV (Bulgaria) 

PANA
— Rl MIONG IL (R.P.D. Coreeană)

semiușoarA
MARIAN DUMITRESCU - DANIEL MĂERAN

ușoara 
FLORIAN TiRCOMNICU - ViOREL MIHĂILĂ

SEMIMIJLOCIE
- TOLIP ISRAILOV (U.R.S.S.) 

MIJLOCIE MICA
- JOSE LUIS HERNANDEZ (Cuba)

MIJLOCIE
- UNO RAMIREZ (Cuba) 

SEMIGREA
(Cuba) - RINAT TRIȘEV (U.R.S.S.) 

GREA
(Cuba) - PETRE BORNESCU

SUPERGREA
- GHEORGHI HARIZANOV (Bulg.)

ȘTEFAN DRIȘCU

MARIAN GAVRILĂ

VASILE DAMIAN

JORGE GONZALES

ROBERTO BALADO

DORIN RĂCARU

cei doi au 
risipă de e- 

avînd un ritm 
Deși 
de-

Daniel Măeran l-a pus, din nou: in di
ficultate pe cubanezul Juan 

Foto : Iorgu

drat încă
meciului
Marian ______ ..
Zaid (Egipt). într-un meci de

din primul minut al 
lor „semimuștele" 

Gîndac și Mohamed

uzură, istovitor, 
făcut o totală 
nergie, lupta

fără pauze. 
Gîndac și-a 
monstrat superio- 
tatea încă din pri
mul minut, el nu 
a putut tempera 
ambiția sportivului 
egiptean, care și-a 
apărat șansa pînă 
în ultima secundă 
a meciului. Partida 
lor a plăcut pen
tru dîrzenia ambi
lor boxeri, victoria 
lui 
clară.

în cea de a doua 
semifinală a cate
goriei Adrian Am- 
zăr a boxat foarte 
bine în compania 
cubanezului Roje- 
lio Marcelo. Bine 
îndrumat, românul 
a folosit loviturile 
directe expediate 
cu ambele brațe, 
care l-au ținut la 
distanță pe comba
tivul sportiv cu
banez. în repriza 
secundă, Amzăr a 

în aceeași maniera.

cel care s-a aflat în avantaj 
a fost pugilistul nostru șl 
Marcelo era foarte aproape de 
un nou k.d. Ultimul rund a 
purtat amprenta continuei su
periorități a lui Adrian Am- 
zăr, care și-a înscris în pal
mares o frumoasă victorie.

(Continuare tn vag a 4-a)

Gîndac fiind

Hcrnandez
BĂNICĂ

continuat
șt. plasînd o contră de dreen- 
ta, și-a adus adversarul în si
tuație de k.d. In continuare.

Echipa campioană — de la stingă la dreapta : Antonela Boyte, 
Aurora Dragoș, Magdalena Jerebie, Virginia Popa, Delia Dragos
te, Tiinde Enyedi, antrenorul Nicolae Martin. Paula Misăilă, Car
men Costanașiu, Ildiko Manasses, Maria Vigh, Suzana Sandor, 
Gabriela Kiss. Lipsesc din fotografie ; Magdalena Veres, Gabrie
la Mărginean și antrenorul Horia Pop.

Foto : Ion FELECAN — Cluj-Napoca

or- 
ur-

„Vrancea", in condiții de 
ganizare ireproșabile), ca 
mare a netei superiorități (ma
nifestată pe parcursul etapelor 
precedente) datorată bunei pre
gătiri fizice (materializată in 
apărare agresivă, practicată în 
aproape toate cele 40 de mi
nute ale fiecărui meci) și teh- 
nico-tactice (evidențiată prin 
capacitatea de a îmbina armo
nios atacurile poziționale cu 
contraatacurile). „U“ a obținut 
o victorie atît de netă îneît i

re (Magdalena Jerebie, Gabrie
la Kiss. Aurora Uragoș, Tunde 
Enyedî, Ildiko Manasses, Mag
dalena Veres șl Antonela Boyte) 
fac parte din selecționatele de 
senioare, junioare ori de ca- 
dete ale țării, ceea ce consti
tuie o performanță deosebită, 
cu adevărat onorantă pentru 
C. S. Universitatea, C.S.Ș. Vii-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare In nao 2-3)

Astăzi, la Cluj-Napoca? in preliminariile J. O

ROMANIA R.F. GERMANIA
decișiOlimpicii noștri

Q Bumbescu-Belodedici — rampa de lansare a

ScU demareze din start
; " ' ‘ i echi

pei noastre 0 Oaspeții aliniază o formație puternică 
• Partida va fi transmisă, în direct, la radio și T.V.

CLUJ-NAPOCA. 17 (prin te
lefon). Intre două ediții ale 
campionatelor mondiale se 
dispută, iată, și preliminariile 
pentru turneul final olimpic 
din cadrul J.O. 1988. Fotbalul 
nostru se aliniază din nou la 
start. Ne amintim și acum de 
ultima ediție. Ce greu a fost !

Simbăta viitoare la Tbilisi, un nou meci al rugbyștilor in C. E

0 IMPORTANTĂ VERIFICARE ÎNAINTEA CUPEI MONDIALE

Serie cu Italia, Iugoslavia, 
Olanda. Mai sînt necesare, 
oare. alte argumente ca să 
vorbești de fotbalul din țara 
lui Cabrini și Rossi, Surjak 
și Sușici, Cruyff și Nees- 
kens 1 Și in urmă cu patru ani 
aceste selecționate 
aveau în rîndurile 
tori de valoare care au ajuns 
iui primele reprezentative, ca 
de pildă Tacconi. Viercho- 
wod, Baresi, Fanna, Vujo- 
vici. Elsner. Mrkela. Hout- 
mman, Silloy. Jucătorii noș
tri au obținut unele rezultate 
bune 
logna, 
recht).

olimpice 
lor jucă-

(2—1 cu Italia la Bo
ți—0 cu Olanda la Ut- 

dar au ratat, în cele

calificarea. Și am 
doar cu amintirea pre- 
din 1964, de la To

ciți ani au trecut ? De 
reprezentativa 

s-a calificat
Euro ’84. Steaua

din urmă, 
rămas 
zenței 
kio. < 
atunci. reprezentativa noas
tră s-a calificat la turneul 
final Euro ’84. Steaua a de
venit campioana și supercam- 
pioana Europei. Dar la Olim
piadă...

Acum 
pentru 
Sin tem 
grupa 
alături 
limpice 
Danemarca, 
cia. Fotbal 
exceptînd

începe o nouă cursă 
mult dorita calificare, 

într-o 
A 
de

din R.F.

grupă grea, 
preliminariilor, 

0- 
Germania, 

Polonia și Gre- 
cu «firmă» și, 

Grecia cu pal-

a
selecționatele

Constantin ALEXE

(Continuare in vag 2-3)

La Constanța s-au consumat 
80 din cele 160 de minute ră
mase la dispoziția rugbyștilor 
tricolori în această primăvară 
pentru a-și îmbunătăți po
ziția în grupa de elită a 
Campionatului European. Pri
mul meci, cel cu Italia, a 
coincis cu o victorie de pal
mares (9—3), de fapt, o aș
teptată revanșă după ultimul 
eșec de la L’Aquila (3—19).

Condițiile cu totul speciale 
în care s-a disputat acest din 
urmă meci (ploaie în rafale, 
vînt puternic, frig pătrunzător, 
teren înmuiat cu apă. un ba
lon ud, în consecință greu de 
stăpînit și dirijat) au consti
tuit. pentru ambele echipe ar
gumente fără doar și poate 
ușurătoare pentru jocul lor 
adesea imperfect. Ceea ce nu 
ne poate însă împiedica să 
alăturăm partidei, comportării 
rugbyștilor noștri și anumite 
observații critice, în ideea re
alizării unui joc superior săp- 
tămîna viitoare la Tbilisi.

Mai întîi. ce ne-a plăcut în 
evoluția „tricolorilor" ? Jocul 
avîntat, cu o serioasă - doză 
de tehnicitate în momentele 
remarcabile dintre minutele 
20—40 ale primei reprize, cînd 
echipa noastră, exercitînd un

REDRESAREA

Foto : Mihai OROVEANU

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag a 4-a)

situația 
(Vintnl

3 1. p. și scorul minim, 9—0, nu 
era nici pe departe asigurător. 
Finalul de meci a creat, de 
altfel. snortivilor noștri in
finite emoții, „azzurrii" termi-

Ștefan Constantin, în spatele grămezii noastre, în urmărirea ba
lonului, în meciul cu Italia. L-am vrea la fel de activ si la 
Tbilisi. Foto : Mihai OROVEANU

pressing total, a jucat serios și 
bine, putîndu-se desprinde la 
un scor mult mai concludent 
și mai apropiat de' 
existentă. în teren.
ajutător era de partea noas
tră și se presupunea că după 
pauză situația se va inver
sa). Nu se marcaseră decît

rotunde*

STADIUL ACIUAI Șl PERSPKTIVA
Sezonul alb s-a încheiat, dar el... continuă, azi, 

în coloanele ziarului nostru, prin dezbaterea unor 
probleme majore ale sporturilor de iarnă, cu parti
ciparea unor interlocutori avizați. Citiți opiniile lor 
în paginile 2—3.
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AUrf rotundă stadiul actual și perspectiva
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a fost anul în care sportul românesc a înregistrat 
la Los Angeles. Dar, cu numai cîteva luni înainte, 
delegația noastră înregistrase un bilanț nemulțumitor : cea mai bună clasare 
poate fi numită așa — era locul 7 obținui de bobul de 4 persoane. Situația a 
determinat, la nivelul conducerii C.N.E.F.S., alcătuirea, pe baza documentelor de partid, 

a indicațiilor de o deosebită însemnătate ale secretarului general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU a unui PLAN DE MASURI PRIVIND REDRESAREA SPORTU

RILOR DE IARNA, incluzind sarcini concrete ce revin federațiilor de specialitate și unităților 
sportive de profil. Acum, Ia trei ani de la elaborarea și aplicarea sa în practică — deci un 
interval de timp îndeajuns de lung pentru a se putea constata în ce direcție au evoluat lucru
rile —, cu numai lin sezon înaintea viitoarei ediții a „Olimpiadei albe", ziarul nostru a organizat 
o masă rotundă avînd ca temă stadiul actual și perspectiva sporturilor noastre de iarnă.

Principalele puncte de discuție : 1. CUM S-A REFLECTAT PLANUL C.N.E.F.S. IN DOCU- 
MENTELE DE LUCRU ȘI ACTIVITATEA FEDERAȚIILOR, CLUBURILOR ȘI ASOCIAȚIILOR 
SPORTIV F ? ; 2. AȘEZAREA PE BAZE ȘTIINȚIFICE A PROCESULUI PREGĂTIRII ; 3. ASI
GURAREA BAZEI MATERIALE, A MATERIALELOR SPECIFICE DE PREGĂTIRE ȘI A ECHI
PAMENTULUI DE CONCURS : 4. ASPECTE DECURGIND DIN CALENDARELE COMPETI- 
ȚIONALE, INTERN Șl INTERNAȚIONAL.

Au avui amabilitatea să răspundă invitației noastre : GABRIEL POPESCU — adjunct al 
soiului secției Sport de performantă si piegătire olimpică a C.N.E.F.S., GHEORGHE DUNA- 
KINȚU — secretar al F. R. Schi-Biatlon HORIA ILIEȘU — secretar al F.R. Bob-Same, MARIAN 
NEDELESCU —secretar al F. R. Patinaj, CONSTANTIN SANDUȚA ------- ».»»»
Bisirița-Năsăud, ALEXANDRU BRUCKNER — secretar al C.J.E.F.S.
ARGHIROPOL — antrenor coordonator la A.S.A. Brașov, 
MUNTEANU — L—. 
HOREI CRISTUDOR

marele succes la J.O. de vară de 
Ia Olimpiada albă de la Sarajevo, 

dacă

DIN CALENDARELE COMPETI-

GHEORGHE DUNA-

președintele C.J.E.F.S 
Prahova. CONSTANTIN 

______ _______________ __ ______ _______ ADRIAN CIOBANU și CORNEL 
antrenori Ia Centru] Olimpic Național de patinaj Mecanică Fină București, 

antrenor de bob la clubul Tractorul Brașov.

UN CADRU DE MUNCĂ STIMULATOR, CU URMĂRI FAVORABILE
G. POPESCU : Pe baza unei 

analize atente a .realităților, s-a 
alcătuit un plan de măsuri care 
să conducă la redresarea disci
plinelor gheții și zăpezii din 
țara noastră. Principalele direc
ții de acțiune au fost : asigu
rarea unei largi baze de masă 
a acestor sporturi ; efectuarea 
unor acțiuni de selecție cît mai 
aproape de cerințele marii per
formanțe ; perfecționarea unui 
sistem organizatoric propice a- 
propierii grabnice de vîrful 
ierarhiilor internaționale, în ca
drul căruia înființarea centre
lor naționale olimpice de pregă
tire a juniorilor Ia diferite dis
cipline a jucat un rol impor
tant ; ridicarea calitativă a pro
cesului de pregătire, ținîndu-se 
cont mai mult de condițiile 
specifice din țara noastră ; spe
cializarea antrenorilor ; pune
rea Ia punct a unei baze ma- 
terile corespunzătoare îndepli
nirii acestor scopuri. Toate a- 
cestea au contribuit ca astăzi 
să putem raporta o seamă de 
rezultate 
1986/87.
sporturile ______
între care : medalii de aur la 
patinaj viteză (prin Mihaela 
Dașcăiu) : de argint, la schi 
alpin (prin Mihaela Fera) : do 
bronz, la schi fond (prin Ilea
na Hangan) — toate la Con
cursurile Prietenia ; un loc 6. 
la patinaj viteză, la Campio
natele Mondiale de juniori ; 
un loc 6 la patinaj viteză, un 
loc 4 Ia schi fond la J.M. U- 
niversitare ; cîștigarea i 
concursuri internaționale 
patinaj artistic, biatlon, 
fond feminin ; locul 1 Ia 
hochei juniori — grupa i 
promovarea în grupa de 
a acestui sport. Este un 
e adevărat, dar el trebuie ur
mat de altele, mai substan
țiale.

GH. DUNARINTU : Aș dor! 
să subliniez de la început im- 

pe care o 
măsuri al 
redresarea

obținute în sezonul 
unele premiere în 

noastre de iarnă.

unor 
i la 
schî 
C.E.

B și 
elită 
salt,

crede cu totul ne justificat. Pe 
linia aplicării creatoare a pre
vederilor planului de măsuri 
am fost primii din țările so
cialiste care am organizat un 
concurs național de copii ia 
„short-track“ (pistă redusă) și 
un altul, pe rotile, în plină 
vară, în ideea extinderii acti
vității de pregătire. O mare 
doleanță : nu am putut îm
plini un deziderat obligatoriu 
al performanței actuale, întru- 
cît din echipa de specialiști a 
Centrului național olimpic au 
lipsit, multă vreme, un core
graf și, complet, un corepeti
tor.

RED : Cu ce alte inițiative 
proprii ați îmbunătățit cadrul 
general al planului în discuție ?

C. ARGHIROPOL : Pe baza 
acestui plan, forurile de resort 
ale ministerului nostru și-au al
cătuit unul propriu. Am consi
derat, astfel, util să........... ..
cît mai multe centre 
în cele mai diferite 
țării, centre aflate 
curs de consolidare. Avem în
să o mare problemă : dacă pe 
Valea Prahovei există instruc
tori specializați la schi fond 
și alpin, în schimb, în Munții 
Apuseni sau la Borșa ducem 
lipsă de tehnicieni specializați 
în depistarea și inițierea tine
relor talente la schi fond și 
sărituri. Prin eforturi și re
surse proprii, pe Valea Rîșnoa- 
vei a fost construit un modern 
complex destinat disciplinelor 
nordice.

H. ILIEȘU: La bob și sanie, 
așa cum stipulează programul 
elaborat, eforturile noastre

înființăm 
de copii 
zone ale 
acum în

s-au îndreptat spre micșorarea 
decalajului față de vîrfurile 
disciplinei, mai cu seamă prln- 
tr-o pregătire fizică 
tie. în acest sens, 
destulă experiență 
exersarea intensă a 
cît mai rapide pe uscat, ceea 
ce s-a și repercutat în starturi 
bune pe pîrtiile înghețate. La 
Campionatele Europene din 
Italia, Nagy — Petrariu au a- 
vut cei mai buni timpi ofici
ali de start. Au pierdut însă 
prea mult din acest 
pe traseu... 
specială 
să fie 
pietează 
berilor
Din acest motiv, cei mai buni 
pilot! ai noștri efectuează anu
al doar 120-130 de coborîri, în 
timp ce adversarii lor de pes
te hotare ajung la peste 600 
de coborîri.

AL. BRUCKNER : Sportul 
este, după cum se știe, un act 
de cultură, iar practicarea lui 
trebuie 
tate • în 
întregii 
foarte 
zarea corespunzătoare 
turilor de iarnă și 
menționat că acest 
fost făcut, cu bune 
de ziarul „Sportul", 
numai propaganda 
contează. Calendarul 
tional este, z după 
un instrument de 
semnătate, în acest sens.

de excep- 
deținem 
privind 

starturilor

avantaj
Faptul că pîrtia 

de la Sinaia continuă 
înghețată natural im- 
serios pregătirea bo
și sănierilor noștri.

înțeleasă ca 
menținerea 
națiuni. De 
importantă

o necesi- 
sănătății 

aceea este 
populari- 

a spor- 
trebuie 

lucru a 
rezultate 

Dar nu 
sportivă 

competi - 
eum știm, 
mare în-
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portanta decisivă 
are planul de 
C.N.E.F.S. vizînd 
sporturilor de iarnă din tara 
noastră. Rezultatele pe care le 
putem raporta astăzi constituie 
urmarea firească a trecerii la 
un stil de muncă organizat, 
la aplicarea unei metodologii 
moderne de pregătire. Există 
însă și o serie de sarcini ale 
planului amînate, din păcate, 
de Ia un an la altul, fapt care 
a grevat progresul mai rapid 
al disciplinelor zăpezii. Antre
namentele nespecifice de vară- 
toamnă, pe care le executăm, 
nu suplinesc, eu toate efortu
rile noastre, pregătirea pe ză
padă în sporturi care tind să 
devină practicabile de-a lungul 
unui întreg an.

M. NEDELESCU: 
pală problemă a 
noastre, reieșită din 
măsuri, dar și din _________
stringentă, a constituit-o nece
sitatea întineririi efectivelor 
de sportivi la patinajul artistic 
și de viteză. Rezolvarea orga
nizatorică a acestei probleme 
s-a făcut prin înființarea și 
selectionarea în Centrul natio
nal olimpic Mecanică Fină 
București a unor copii talen- 
tați. de perspectivă. Deși efor
turile noastre au 
prioritar, spre 
nu am lăsat la 
plării secțiile.

O princi- 
federației 
planul de 
realitatea

fost dirijate, 
acest centru, 

voia întîm- 
cum se mai

DAR... ÎNCĂ DESTUL DE DEPARTE
RED. : Cît 7 Cum 7 — lată la 

ce întrebări majore ale conținu
tului instruirii performerului este 
chemată, pentru a. și aduce o 
contribuție tot mai substanțială, 
cercetarea științifică de resort. 
Cît 7 Cum 7 se documentează teh
nicienii noștri — iată o altă pro
blemă Ia fel de importantă. Fi
indcă, este limpede, a te pre
găti după metode de acum 15 
ani Înseamnă a... obține rezul
tate bune la nivelul de atunci, 
însă cu ele ești azi foarte de
parte de podium...

G. POPESCU : Remarcă exactă. 
Pornind de la acest punct, ea 
și de la constatarea că rămîne- 
rlie în urmă se datorează, în 
special, cantității și calității 
muncii (evident, ambele fiind de 
nivel scăzut) : in pregătirea pe 
uscat, de pildă, ne pregăteam în 
proporție de cel mult 30—4(T la 
sută din cît ar fi fost necesar 
iar în cea pe zăpadă sau ghea
ță la 50—60 la sută, s_a impus 
întocmirea unor planuri de pre
gătire situate la nivel mondial, 
eu parametri fcarte aprcpiațl de 
cei ai fruntașilor disciplinelor 
De asemenea, ca direcții priori
tare, s-a trecut la reevaluarea 
efectivelor, renunțîndu-se la 
sportivii plafonați, ori la cei care 
nu erau hotărîți să presteze un 
volum de efort sporit, iar pe de 
altă parte, la punerea accentului 
pe promovarea elementului fe
minin, fetele dovedind în multe 
alte ocazii (să revedem J.O. de 
vară) că pot accede mai rapid 
la medaliile marilor competiții.

RED, : o dată stabilită stra-

tegia
tare, 
deci_ _________

GH. DUNARINȚU : s-au făcut 
multe lucruri bune : la noi. de 
pildă, la schi, ați remarcat și

de lucru, direcțiile priori- 
să începem cu.» începutul : 
cu selecția.

în cronicile campionatelor națio
nale „puzderia de fetițe de 11—12 
ani“ care au participat la între
cerile senioarelor chiar. E un 
început, fără discuție, dar e un 
început care ar trebui să aibă 
un suport știlnțiflo mai sigur. 
Fiindcă, din păcate. încă facem 
selecția invers : în loc să mer
gem. de exemplu, în grădinițe 
cu vraful de schiuri și să îm- 
pînzim pîrtlile cu copii, de re
gulă, noi facem selecția vara — 
pe bază de calități fizice — și 
apoi, în funcție de... cîte schiuri 
avem, reținem un număr de co
pil. Selecția cea adevărată se 
face numai si numai pe schiuri.

H. ILIEȘU : Cred că un capitol 
la fel de important al pregătirii 
științifice, pe baze moderne, îl 
constituie calitatea celor ce con
duc pregătirea, gradul lor de 
profesionalitate și competență. 
Antrenorul este cel de care, în 
proporție de 80 la sută aș spune, 
depinde rezultatul muncii. Or, în 
sporturile de Iarnă, prima reci
clare a antrenorilor s-a făcut a- 
bia anul trecut. Vor trebui inten
sificate asemenea acțiuni, 
necesar ca fiecare federație să e- 
diteze buletine proprii, cu nou
tăți metodologice de mare inte
res. Apropo de Centrul de cer
cetări C.N.E.F.S.. aș dori să sub
liniez sprijinul adus în îmbună
tățirea pregătirii psihologice a 
piloților, ca șl a celei de concurs 
prin simulatoarele create în ul
timul timp.

A. CIOBANU : Din păcate, la 
acest ultim punct, nu pot spune 
același lucru. Unele controale 
medicale sînt neeficiente, de ru
tină, iar din partea Centrului de 
cercetare nu a venit nimeni pe 
la noi în lungul interval de pre-

este

gătire efectuat chiar la Bucu
rești. Ca să nu mai spun de fap
tul că la una din expunerile u- 
nei asemenea reciclări ni s-a 
vorbit două ore despre susțină
toare de efort, într-o prelegere pe 
care o știam de acum 15 ani !

RED ; Subscriind la ideea că 
formalismul trebuie eliminat din 
activitatea tuturor ' organismelor 
cu atribuții in marea performan
ță, am sublinia necesitatea ca, in 
atingerea acestui deziderat, in 
primul rind cei direct interesați 
— tehnicienii — să facă pași in 
sensul cunoașterii și să nu aștep
te ca... noul, documentarea de 
mare actualitate, să vină Ia el. 
Așa ni s ar părea normal.

C. SANDUȚA : Intr-adevăr, ia
tă o problemă de mare actuali
tate și importanță. Vă vorbesc de 
pe poziția organizatorului sportiv 
șl în această idee aș aprecia că 
este obligatoriu ea toate consi
liile județene cu atribuții in spor
turile de iarnă 
urgent cabinete 
care să fie puse la dispoziția an
trenorilor de specialitate infor
mații în pas cu noul din meto
dologia pregătirii, fiziologiei, psi
hologiei medicației de refacere. 
De asemenea, referitor la selecție 
se impune ca în toate sporturile 
de iarnă să fie Introdus un sis
tem de cerințe și norme clare,. 
după sistemul celor de la schi, 
bunăoară, tn fine, aș insista asu
pra necesității de a se întregi ca
lendarele competlționale ale fe
derațiilor cu acțiuni proprii. In 
acest sens, aș releva că în jude
țul nostru există un sistem com- 
petlțional de schi fond în care 
sînt angrenate 
de centre din 
tane.

MULT, EVIDENT, ÎNSĂ NU

antrenorilor, a 
în neîmplinirea 

performanță 
„nu dispu-

RED : Scuza 
specialiștilor, 
obiectivelor de 
are un lait motiv : 
nem de echipament și material 
competitiv pe plan interna
țional, iar baza materială este 
departe de cerințele marii 
performanțe". Chiar așa stau 
lucrurile ?

C. MUNTEANU : în patina
jul artistic problema esențială 
este legată și de echipament, 
și de materiale, și de baza 
materială. Despre ultima afirm 
că este corespunzătoare, dar 
că este utilizată nejudicios : 
dispunem de 4 patinoare arti
ficiale, ceea ce, la numărul 
de sportivi legitimați, este su
ficient. Alta este însă defici
ența. Nu știu cum se întîm- 
plă, dar toate aceste patinoare 
intră în revizie cam... toate în 
același timp și ne trezim la 
un moment dat că nu avem 
unde lucra pur și simplu. Un 
alt aspect este cel legat de do
tările lor : vestiarele sînt neco
respunzătoare, mijloacele de re
cuperare 
nu peste 
rul „23 
pauză și 
din Capitală vor fi nevoiți să 
renunțe la pregătirea specifică. 
Vorbind de necesitatea unor 
materiale și echipamente, tre
buie să spun că ghetele de 
patinaj de bună calitate sînt

lasă de dorit. Iată 
multă vreme, patinoa- 
August" va intra în 
patinatorii artistici

să-și înființeze 
metodice prin

cele aproape 20 
localitățile mon-

CONTEAZĂ

hotărîtoare in realizarea exer- 
cițiilor de mare dificultate, ca 
să nu mai amintesc de exer ■ 
cițiile impuse.

C. ARGHIROPOL : Și la 
schi materialele și echipamen
tul sînt de primă importanță, 
dar din păcate mereu la ordi
nea zilei, ca o problemă in
complet rezolvată. Ca să nu 
mai spun că materialele pen
tru copii, cu care se pun ba
zele deprinderilor motrice, 
sînt total insuficiente. Cred că 
întreprinderile producătoare de 
profil care au realizat pentru 
amatorii sporturilor de iarnă 
multe lucruri notabile, ar tre
bui să acorde o atenție spori
tă și necesităților performan
ței. Apreciez în acest 
suita de articole 
ziarul „Sportul" 
ele să găsească ecou la între
prinderile amintite.

D. CRISTUDOR : înghețarea 
artificială a pîrtîei de bob-sa- 
nie de la Sinaia se impune 
cu prioritate. Căci se fac mul
te eforturi pentru construirea 
în țară a unor boburi competi
tive, dar atunci cînd trebuie 
să le testăm mai bine consta
tăm că pîrtia nu ’ mai 
gheață. Așteptăm sezonul 
mător. dar între timp alții 
făcut pași 
luăm de la capăt, și uite 
rămînem cu un pas în urmă...

sens 
apărută în 

și sper ca

înainte ; noi

are 
ur
au 

o 
așa

1987
să ne 
Planul

- cu 
impun

Proxima ediție a J.O. de iarnă bate la ușă, iar ciclul olimpic următor trebuie 
găsească Cît mai aproape de îndeplinirea obiectivelor fixate acum trei ani prin 
de măsuri privind redresarea sporturilor de iarnă.

In acest scop, așa cum a reieșit și din intervențiile interlocutorilor noștri 
toții, factori avizați și direct implicați în procesul plămădirii rezultatelor - se 

cu necesitate :
• Continuarea saltului calitativ înregistrat, in recent încheiatul sezon, de schiul de fond și cel 

alpin feminin, de biatlon — nominalizate pentru J.O. ’88 —, și aducerea celorlalte discipline ale iernii 
la un real nivel internațional, în măsură să reprezinte cu succes România la viitoarele ediții ale J.O.

• Perfecționarea activității în centrele naționale olimpice de pregătire a juniorilor și întă
rirea lor organizatorică, printr-un mai susținut sprijin din partea forurilor centrale cu atribuții, 
ca și printr-un mai consistent și generos concurs al secțiilor din țară.

• Racordarea metodologică la tot ceea ce este nou in materie de selecție, instruire, pre
gătire de concurs și refacere, așa cum solicită secția Sport de performanță și pregătire olim
pică din cadrul C.N.E.F.S., începind cu Centrul de cercetări și cel de medicină sportivă. Centrul 
de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, consiliile județene pentru educație fizică și sport, 
unitățile sportive și - nu în ultimul rind - antrenorii înșiși.

• Alcătuirea unui calendar competițional intern in măsură să devină cu adevărat premisa 
esențială a saltului valoric și respectarea lui cu strictețe ; îmbogățirea acestuia cu inițiative 
locale, vizînd cu precădere activitatea în rindurile copiilor.

• Soluționarea reală a problemei acute a materialului și echipamentului sportiv de pro
ducție proprie, absolut necesar la toate nivelele performanței.

• Introducerea grabnică a tinerilor și foarte tinerilor performeri, ca și a bazelor noastre 
moderne, în circuitul marilor intreceri internaționale, îndeosebi a celor contind pentru Cupa 
Mondială și Cupa Europei.

Mosă rotundă consemnată de :
Paul IOVAN, Sorin SATMARI, Radu TIMOFTE
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Chlar dacă joi a Întrecut pe 
Steaua și ieri a dispus conforta
bil de sport Club (7—2 ; pe re
prize : 1—o, 2—o, 4—2), revirimen
tul lui Dinamo este tardiv, în- 
trucît medaliile de argint se vor 
duce la Miercurea Cluc, echipa 
din acest oraș realizind di
ferența de puncte care să-l asi
gure locul secund în ediția 1986— 
87 a campionatului, tn partida de 
ieri, insă, Dinamo a fost mai 
combativă și a cîștlgat prin go
lurile marcate de Tureanu (min. 
2), Lukacs (min. 28), Etos (min. 
33), I. Popovlci (mdn. 45), Bacso 
(min. 46). Bejean (min. 48) și Pi
sării (min. 55), respectiv Keresz- 
tes (min. 50) și Gereb (min. 55). 
Au condus bine : M. Presneanu 
— FI. Gubernu și M. Dinu. Mi
nute de penalizare : Dinamo — 
10, Sp. Club — 8.

• ȘAH

Steaua a venit cu o bo
gată zestre de puncte oare
i-au asigurat din nou titlul 
național. Vineri, militarii au dis- . 
pus de Dunărea Galați cu 5—2 
(1—1, 2—1, 2—0). De remarcat ver
va lui Hălăucă, autorul a trei go
luri (secunda 31. min. 46 șl 58) și 
coautor la golul Iul Burada (min. 
29). A mai înscris : GHga (min. 
25). Pentru gălățeni : Bujoreanu 
(min. 13) și Dima (min. 37). Au 
arbitrat bine : Em. Both — Gh. 
Micu și Șt. Enciu. Minute de pe
nalizare: Steaua — 13, Dunărea 4.

Azi. ultimele meciuri ale cam
pionatului : Dunărea — Dinamo 
și Sp. Club — Steaua. Programul 
începe la ora 9. După al doilea 
meci va avea loc festivitatea de 
încheiere a întrecerii, prilej cu 
care vor fi înmînate tricourile de 
campioni, cupe și medalii. (M. T.)
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EFORIE NORD, 17 (prin tele- 
fon). Promisul „derby" Politeh
nica București — Metalul a de
zamăgit întru cîtva, actualii li
deri ai turneului reușind să-și 
adjudece o victorie facilă, cu 
8—2. Pentru Politehnica au a- 
dus nuncte întregi Mihai Ghin
dă. Traian Stanctu. Gabriela 
Stanciu. Eugenia Ghindă și Mă- 
dălina Stroe, ceilalți au făcut re
mize. in luptă pentru 
locuri ale podiumului. 
Timișoara a făcut, 
scor, învingînd cu 
Iul Galați. I.T.B. a 
greu, cu 6,5—3,5 
mației timișorene

'"Si un alt meci mai strins, între 
Universitatea București și Elec
tromotor Timișoara. încheiat cu 
5.5—4.5 în favoarea studenților 
In zona retrogradării, Electro- 
mureș Tg. Mureș pierde teren, 
fiind învinsă (2—8) de Politeh
nica Iași. In schimb, renasc spe
ranțele Petrolului Ploiești, vic
torios cu 5,5—4,5 în meciul cu 
Mecanică Fină București.

După 10 runde. Politehnica 
București și-a asigurat păstrarea 
titlului de campioană absolută, 
conducted cu un total de 28 p. 
O urmează în clasament A.E.M 
25 p. Metalul 23 p. I.T.B. 22 p. 
Universitatea 16 p. La fel. în 
clasamentul masculin. Politehni
ca București s-a distanțat la 44 
p, iar I.T.B 38,5 d și A.E.M. 
26.5 n vor trebui să se resemneze

celelalte
A.E.M. 

de asemenea. 
7—3 pe Ote- 
cîștigat mai 
în fața for- 
Auto turisme.

cu locurile următoare. Mai mici 
distantele în clasamentul femi
nin : A.E.M. 15 p, Politehnica 
București 14 p. Electromotor 
13,5 p. precum șl la Juniori-juni- 
oare : politehnica București 
o, Metalul 13,5 p, A.E.M. șl 
lectromotor 11,5 p.

Programul ultimei runde : 
•li tehnica
I.T.B. —

Po- 
Bucureșta — Otelul. 

Politehnica Iași, A.E.M, 
— Universitatea, Metalul — Au
toturisme. Electromotor — PeP- 
troluil. Mecanică Fină — Electro- 
mures.

Parik ȘTEFANOV

• POPICE
In Campionatul Diviziei A de 

popice azi se dispută etapa a
16- a, mal rămlnlnd de jucat două 
runde.

Cele mal interesante partide 
din etapa de azi se anunță : Ra
pid București — Gloria Bucu
rești, Hidromecanica Brașov — 
Voința Timișoara, Voința Tg. Mu
reș — C.SJM. Reșița (f), Olimpia 
București — Rulmentul Brașov, 
Metalul Roman — Petrolul Cîm- 
pina, Progresul Oradea — Unio 
Satu Mare șl Constructorul Tg. 
Mureș — Olimpia Reșița (m).

tn meci devansat din etapa a
17- a : RULMENTUL BRAȘOV — 
METALUL ROMAN 5387 — 5001 
p <1 (m).
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Parcurgem programul principalelor manifestări sportive de la 
sfîrșitul acestei săptămîni și constatăm, ou satisfacție, că pre
tutindeni în țară au loc întreceri interesante desfășurate sub 
genericul Daciadei. Iată, de pildă, la Baia Mare, în Sala spor
turilor din localitate, se desfășoară tradiționalul Festival șco
lar de gimnastică ritmică, ajuns la cea de a 15-a ediție. Un ade
vărat spectacol artistic, ca de fiecare dată, la care vor parti- 
ticipa 420 de fete (14—19 ani) reprezentând toate județele țării 
și municipiul București, tn alt colț de țară, la Iași, în Sala 
sporturilor, tot o sărbătoare a gimnasticii, în care solistele vor 
fi pioniere de 6 pînă la 9 ani, și anume „Cupa Pionierul".

Sîmbătă șl duminică pe majoritatea bazelor sportive din Capi
tală au loc, de asemenea, numeroase manifestări sportive de 
masă. Referindu-ne doar la cîteva din ele, amintim de : Cupa 
Primăverii la tenis, șah și jocuri sportive (sectorul 1) ; Cupa 1 
Mai, tn Pădurea Băneasa, duminică ora 9, la orientare...turisti- 
că ; „Duminici sportive" în diferite unități școlare (sectorul 2) ; 
Festivaluri sportive (sectorul 3) : întreceri în cadrul Cupei Pri
măverii, în Sectorul Agricol Ilfov, comunele Vidra, Cernica. 
Cornetu, Domnești, Pantelimon și în orașul Buftea.

Continuă manifestările dedicate celei de a 65-a aniversări a 
U.T.C. și 30 ani a U.A.S.C.R. Una. dintre acestea : Cupa Angliei 
Saligny, ediția a XXIV-a, joi 23 aprilie, ora 15, la Complexul 
cultural-sportiv studențesc Tei din Capitală.

AL 8-lea TITLU LA BASCHET (f)
(Urmare din pag. 1)

torul și cei doi antrenori. O 
notă în plus pentru secția de 
junioare a Clubului Sportiv 
Școlar Viitorul, de unde s-au 
ridicat, sub îndrumarea antre
norului Horia Pop, ajutat de 
Marilena Pop, opt dintre ac
tualele componente ale echipei.

Ca și anul trecut, locul se
cund a fost ocupat de Voința 
C.S.Ș. 2 București (antrenori : 
Marian Strugaru și Rodica Un
gureanul, de la care se pre
tindea însă mai mult. Compo
nența lotului si condițiile de 
pregătire asigurate de C. S. 
Voința obligau pe jucătoarele 
acestei echipe la o evoluție 
constant bună, lipsită de osci
lațiile care l-au barat drumul 
spre titlu. Cît despre Chimistul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea, clasată pe 
un deplin meritat loc' 
mai cuvinte frumoase, 
tinerele baschetbaliste 
încă junioare, dintre 
Laura Nițulescu a împlinit a- 
bia 16 ani în luna decembrie)

au participat cu convingere la 
antrenamentele pretențioase, 
conduse de prof. Alexandru 
Moise și au luptat exemplar în 
timpul meciurilor. Antoaneta 
Barbu, Gabriela Petre, Maria 
Ionescu, Magdalena Manea. Iu- 
lia Alioman și Lăura Nițnlescu 
au dus greul unei întreceri pe 
care au încheiat-o cu un real 
succes. A patra clasată — O- 
limpia București (antrenor î 
Constantin Paraschivescu) — 
candidată inițial la locul 3, a 
fost handicapată în final de 
absența unei jucătoare de 
bază (Ecaterina Stingă) și... în 
perspectivă de nefolosirea ele
mentelor tinere si talentate cu
prinse în lotul echipei.
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Extragerea 
86 63 68 19 ;

APRILIE 1987

Extragerea
27 44 66 49 64 62.

a Il-a : 25

icoperite, precum și în sala de atletism 
sportiv „23 August" din București se 

1 activități :
tinerei /inițiere și perfecționare), în cî- 

tlnic între orele 7—8,30, 15,30—17, 17-»-18,30

pe bază de abonament lunar — zilnic 
,30—21 
eținett. pe bază de abonament lunar —

21 61 15.

Fond total
1 130 463 lei, 
lei

• Carte de vizită : vîrsta 48 
ani ; produs al fotbalului clu
jean, a venit la „U“ la vîrsta 
de 10 ani. A jucat în prima 
echipă în perioada 1956—1963 
și 1967—1968 ; la Dinamo Bu
curești 1963—1967 ; 18 selecții 
în echipa națională.

— Așadar, ne reîntîlnîni pe 
teren propriu. Ce mai faci. 
Petru Emil ?

— Mulțumesc, bine. Continui 
să lucrez la clubul de lîngă 
inimă. De 16 ani sînt între cei 
mai tineri jucători.

— Aici te-am revăzut ca tî- 
năr tehnican, aici te regăsesc.

— Puteam să încerc pe la 
atîtea divizionare C sau B, dar 
am rămas lîngă copiii pe care-i 
îndrăgesc.

— Emile, sîmbătă la Cluj- 
Napoca, e meci mare. Ce zici 1

— Știu unde vreți să ajun
geți...

— La Tokio și Osaka.
— Da, frumoase amintiri. 

Am avut marea cinste să fiu 
„olimpic" la un turneu final 
de fotbal, la J.O. în 1964.

— Iți mai amintești cum 
fost?

— Nu că-mi amintesc, 
le visez pe toate, 
sem Danemarca cu 
în deplasare, dar în
ciul retur de la București, 
în min. 11, era 3—0 pentru 
„blonzi". Să nu-ți vină să 
crezi. Ne fugea pămîntul de 
sub picioare, nu altceva. Am 
reușit eu, mijlocașul, să înscriu 
două goluri și așa ne-am fă

a

Dar 
Bătu-

3—2 
me-

cut „barajul" de la Torino, 
unde am cîștigat cu 2—1, tot 
cu Danemarca. Apoi a urmat 
dublul meci cu Bulgaria, 2—1 
și 1—0, ultimul la Sofia, și 
am devenit „olimpici" cu ade
vărat.

— Și în Japonia ?
— Acolo, culmea, din 6 jo

curi am pierdut unul singur, 
am cîștigat 4, am făcut un e- 
gal, dar ne-am clasat doar pe 
locul 5. Și ce meci a fost la 
Osaka pentru acel loc 5 ! 3—0 
cu Iugoslavia, și rețineți Iu
goslavia cu Belin. Tokaci. 
Zambata, Osim, Geaici, marea 
vedetă de mai tîrziu...

— Dar la noi cine juca ?
— în spate Hălmăgeanu. La 

mijloc eu făceam pereche cu 
Jenei, actualul antrenor al e- 
chipei naționale, sau cu Kosz- 
ka, iar în față erau Pîrcălab, 
Constantin, Pavlovici, Creini- 
ceanu.

— Au trecut 23 de ani de a- 
tunci. Emile. Ducem dorul u- 
nui nou turneu final. Ce-ai zi
ce de o punte de legătură 
aproape un sfert de

do 
veac ?

— E posibil. M-am uitat pes
te lotul nostru și eu zic că se 
poate. Mobilizîndu-se și 
tînd exemplar, pentru că 
lent au, jucătorii noștri 
pot aduce satisfacția unui 
ces. Doresc ca în orașul 
natal olimpicii să ia un 
bun. Hai, băieți !

lup- 
ta- 
ne 

suc- 
meu 
start

Al. CONSTANTIN

SERIA I : F.C.M. Progresul 
Brăila — Poiana Clmplna : D. 
Vasile (București), FEPA ’74 Bîr- 
lad — F.C. Constanța : J. Grama 
(București), Politehnica lași — 
C.S. Botoșani : Gh. Ofițeru 
(București), Unirea Focșani — 
Aripile Victoria Bacău : G. An
drei (București), Unirea Slobozia
— C.F.R. Pașcani : V. Ilie (Bucu
rești), C.S.M. Suceava — Olimpia 
Rm. Sărat : D. Pura (Dej), 
Steaua Mizll — Ceahlăul P. 
Neamț : L. Măerean (Brașov), 
Prahova C.S.U. Ploiești — F.C.M. 
Delta . Tulcea : Al. Mustățea (Pi
tești), Minerul Gura Humorului
— Dunărea C.S.U. Galați : I. Pis- 
tea (Bala Mare).

SERIA A Il-a : C.S. Tîrgoviște 
Autobuzul București : I. Niculi- 
tov (Focșani), Inter Sibiu — 
I.C.I.M. Brașov : L. Gyure (Satu 
Mare), ROVA Roșiori — Automa
tica București : M. Axente
(Arad), Chimica Tîrnăveni — 
A.S. Drobeta Tr. Severin : V. Ba- 
nu (Ploiești). Gaz Metan Mediaș
— Carpați Mîrșa : O. Streng (O- 
radea). Tractorul Brașov — Spor
tul Muncitoresc Slatina : A. Co- 
miinescu (Bacău), Mecanică Fină 
Steaua București — IMASA Sf. 
Gheorghe (stadion Mecanică 
Fină) ; I. Ferenczi (Timișoa
ra), Progresul Vulcan București
— Electroputere Craiova (stadion 
„23 August") ; S. Grosu (Călă
rași), Pandurii Tg. Jiu — A.S.A. 
Tg. Mureș ; Cr. Teodorescu (Bu
zău).

SERIA A in-a : Gloria Bistrița
— Politehnica Timișoara : G. Io
nescu (București), F.C. Maramu
reș Baia Mare — Metalul Bocșa : 
Al. Renghel (Vaslui), Dada Me
canica Orăștie — Aurul Brad : 
M. Dărăban (Cisnădie), Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca — C.S. U.T. 
Arad : M. Niculescu (București). 
Unio Satu Mare — F.C. Bihor O- 
radea : M. Constantinescu (Bucu
rești), Minerul Paroșeni — c.I.L. 
Sighet : I. Gheorghe (Brăila), 
Mureșul Deva — Armătura Za
lău : M. Toncea (București), 
Strungul Arad — Olimpia Satu 
Mare : S. Ursu (Suceava), C.S.M. 
Reșița — Minerul Cavnic : V. 
Busuioceanu (Rm. Vîlcea).

Toate partidele vor Începe la 
ora 11.

ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

mares. Dar nimic nu e im
posibil.

Azi. la ora 17, pe stadionul 
Municipal din acest frumos 
oraș transilvan, meciul de 
debut al olimpicilor noștri, 
poate cel mai greu. în for
mația adversarilor noștri, an
trenorul H. Lohr a selecțio- 

un lot puternic de titu- 
din Bundesliga. Meciul 
așteptat cu mare inte- 
aici. E firesc. „Tricolo- 

se pregătesc, de luni, la 
Sînt înconju- 

căldură. Vineri a 
o nouă ședință de 

Toți se simt bine, 
încredere tonică în 

Am stat de vorbă 
unii dintre cei care vor 

tricoul echipei noas-

nat 
lari 
este 
res, 
rii“ 
Cluj-Napoca. 
rați cu 
avut loc 
pregătire, 
există o 
rî'adul lor.
cu
îmbrăca
tre. în primul rînd, noul căpi
tan al echipei : BUMBESCU : 
„Noua mea 
gă 
re.

funcție mă obli- 
ăport și mai ma- 

trecem 
obstacol.

care 
solicitat

Ia un
Sper să 

acest dificil 
perioadă în 
nostru este 
velul continentului de 
si onorante confruntări" 
MARIAN „ 2
fața unor parteneri 
ceiează 
Sîntem 
pînă Ia 
energie 
LILIAC : 
săptămîna 
reprezentativă, 
să contribui 
vorabil
Doresc să fiu un bun succe
sor al lui Silviu Lung, de 
care mă leagă o mare priete
nie". (Silviu Lung are o mare

cu bine 
într-o 

fotbalul 
la ni- 

mari 
M. 

„Meci greu, în 
care _ex- 

forță fizică.
i să luptăm 

picătură de 
victorie" : 

de

prin 1 
hotărîți 
ultima 
pentru

„După debutul 
trecută 

sînt 
la un 

al echipei

in prima 
hotărît 

start fa- 
olimpice.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

67 36

82 77

de cîștiguri : 
din care 109 524 

report la categoria I.

Astăzi este ULTIMA ZI pen- 
TRAGEREA LOTO 2 de mli- 
dumlnică, 19 aprilie. Nu ul- 
ca astăzi să depuneți și bu-

• 
tru 
ne.
ta ti
letinele Pronosport la concursul 
săptămânii. care programează 
exclusiv partide din campiona
tul national „B“.

• TRAGEREA" LOTO 2 va a- 
vea loc mîine. duminică, 19 a- 
prilie. începînd de la ora 17, în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2. din București. Transmisia 
radio a operațiunilor de tragere 
se va face pe programai I, la 
ora 17,30. Numerele extrase vor 
fi transmise în reluare. în ace
eași zi, la ora 22.30 pe progra
mul I (după emisiunea „Pano
ramic Sportiv", o dată eu rezul
tatele concursului Pronosport! șl 
luni. 20 aprilie, la ora 8,55 De 
același program
• Jucînd la Loz te Plic, pu

teți să aveți mari satisfacții, 
gratie cîștigurilor atribuite : au
toturisme Dacia 1300 șl importan
te sume de bani, tn prezent s» 
află în vînzare șl emisiunea stte- 
cială limitată „Lozul Primăverii" 
cu numeroase si variate cîsti- 
euri.

R.F. GERMANIA
în Liliac. Recent, el 
favoritului său o pe- 
mănuși „Zubizarreta", 
portarul ploieștean le 
acum).

încredere 
a dăruit 
reche de 
pe care 
folosește

Antrenorii Jenei , și Staicu 
au încheiat preparativele, 
cunosc dificultatea partidei 
și poate tocmai de aceea 
mai zăbovesc asupra for
mulei de început. Iată echi
pa probabilă : Liliac — M. 
Marian _ (Varga). Bumbcscu
Belodedici. Weissenbacher — 
Bălan 
Mujnai, 
Cîmpeanu 
mer).

Oaspeții 
j'urul orei 15. cu un avion 
special. I-am întîlnit Ia an
trenamentul susținut imediat 
după sosire, care a durat 65 
de minute, 
bilități fizice, 
ce. Echipa 
de un grup 
tul mare
Lohr, acum 
picilor vest-germani, 
aventurat în declarații. Spu-

Cristea, 
Majaru
II -

(Movilă), 
(Balint) — 

Vaișcovici (Kra-

au sosit vineri. In 
orei 15. cu un

I-am întîlnit la 
susținut

Mari disponi- 
tehnico-tacti- 

este însoțită 
de ziariști. Fos- 

jucător Hannes 
antrenor al olim- 

nu s-a

ne doar că partida e difi
cilă pentru ambele formații.

O schimbare de ultimă oră 
survenită în lotul vest-german: 
printre cei 17 selecționabili de
plasați aici nu se mai află M. 
Rummenigge, rămas acasă din 
cauza unei accidentări în cam
pionat. Locul său a fost luat 
de F. Walter, de la Mannheim. 
De notat că în lot sînt destu
le valori, destui aspiranți la 
tricoul primei reprezentative 
a R. F. Germania. Iată echipa 
orobabilă comunicată 
mtrenament : Vollaek 
dick) — Reinhardt, 
Steiner, Kroth — Engels. Zorc, 
Schreier, Bommer — Walter, 
Klinsmann.

La Cluj-Napoca timpul e 
frumos. deci, un motiv în 
plus pentru o afluență spo
rită 
arbitrată 
Cehoslovacia _ 
Robert Matusik 
Ivan Gregor și 
kula, la linie. 
F.I.F.A. : G.
garia).

după 
(Zum- 

Funkel,

deci, 
pentru __ 

de public. Partida 
de o brigadă 

alcătuită 
la centru, 
Dimo Pis- 
Observator 

Szepesi (Un-

\ a fi 
din 
din

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• F.C.M. PROGRESUL BRAlLA

— DINAMO BUCUREȘTI 1—2
(0—1). Golurile au fost marcate 
de Drăgoi (min. 87) — pentru
echipa gazdă și Damaschin I 
(min. 38) și Răducioiu (min. 59)
— pentru bucureștenl. (N. Costln. 
coresp.)

• INTER VASLUI — S. C. BA- 
CAU 1—2 (0—1). Stoica (min. 81) 
a înscris pentru Inter J Fulga 
(min. 40) și Burleanu (min. K, 
pentru divizionara A. (M. Florea, 
coresp.)

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
Cum a decurs meciul dintre 

Minerul Rodna, ocupanta locului 
13 din seria a X-a a Diviziei C, 
și Minerul Baia Sprie, aflată pe 
primul loc ? Citind foaia de ar
bitraj, întocmită de „centralul" 
Liviu Posoc, din Suceava, ești 
tentat, să crezi că acolo, la Rod
na nu s-a întîmplat nimic care 
să lezeze spiritul de „falr-play", 
disciplina șl sportivitatea, cu alte 
cuvinte nu se face, este adevă
rat, nici o precizare în această 
privință, dar ești gata să crezi 
că oaspeții au fost primiți eu a- 
piauze și buchete de flori, că 
gazdele s-au întrecut în amabiîi- 

la Baia 
și peste 
la Rodna. 
siguranță, 
reieși din

tați, încît cei de 
Sprie să-și amintească 
ani de orele petrecute 
Ș: își vor aminti cu 
Dar nu în felul cum ar 
raportul brigăzii de arbitri, care 
n-a văzu’ sau s-a făcut că nu 
vede nimic. De fapt, echipa Mi
nerul Baia Sprie, a fost primită 
cu huiduieli și înjurături, chiar 
de la apariția ei pe teren. Și asta 
a fost doar începutul, jucătorii 
fiind apoi loviți, tam-nesam, de 
cei de la Minerul Rodna. Și dacă

așa s-au petrecut lucrurile îna
inte de a se auzi fluierul de în
cepere a partidei, nu este greu 
de ghicit ce s-a petrecut mai 
departe. La un moment dat, a 
început să fie aplicată șl noua 
„metodă" de joc cu ace și cui- 
șoare cu care erau înțepați ad
versarii mai ales ta lupta aeria
nă pentru balon.

Epilogul ? Burtoi (Minerul Rod
na), „capul răutăților", a fost 
suspendat pe 8 etape, Iar alți 
patru jucători ai acestei echipe 
au fost suspendați pe cite 2 e- 
tape, în timp ce. în totalitatea 
el, echipa gazdă a primit un a- 
vertisment. Medicul echipei, Li
viu Faur, care se afla șl el prin
tre bătăuși — frumoasă Ipostaza 
pentru un medic ! —, șl-a primit 
și el pedeapsa : timp de 3 luni, 
nu va mal avea dreptul să asiste 
echipa din Rodna. Bineînțeles, că 
și cel trei ,,n-aude, n-avede“ din 
brigada de arbitri vor da soco
teală pentru prestația lor tn fața 
Colegiului central al arbitrilor.

•ack BERARIU



PRIMELE JOCURI DE BASCHET IN TURNEUL
DE CALIFICARE PENTRU CE. (cădeți)
BRAȘOV, 17 (prin telefon), pa

tru candidate la turneul final al 
Campionatului European de bas
chet cădeți (juniori II) la acest 
an selecționatele Bulgariei, 
U.R.S.S., Ciprului și României, 
au susținut, azi (n.n. Ieri) primele 
meciuri ale turneului de califica
re la sfîrșltul căruia echipele 
clasate pe loourile 1 și 2, vor ob
ține dreptul de a lua parte la în
trecerile din luna august, din 
Ungaria.

In partida inaugurală a turneu
lui găzduit de Sala Sporturilor 
din localitate s-au întâlnit repre
zentativele Bulgariei șl Ciprului. 
Surprinzător, echipa cipriotă a 
realizat un joc apropiat de cel 
al formației bulgare, aceasta cSș- 
tigînd doar ou 55—45 (20—16).

ROMANIA — U.R.S.S, 68—85 
(32—11). Moment de suspens îna
intea meciului 1 în timpul „în-

călziril" unul dintre panouri se 
deteriorează, în atari condiții 
partida se mută în altă sală, a 
Universității, șl începe cu un 
„fault tehnic" împotriva echipei 
oaspete, care, însă cu o tehnică 
foarte bună și o mare siguranță 
în joc pentru vîrsta cadeților, 
precisă în aruncările la coș, cu 
o apărare agresivă și cu recupe
rări sub panouri șl intercepții a 
obținut un succes net în fața for
mației române, oare a început 
meciul cu trac, a greșit mult în 
apărare, a ratat mult de la dis
tanță. Ooșgeteri : Peigher 13, 
Popa ZI Calangea 13, Lucaci 16, 
respectiv Nikonov 17. Moskalenko 
14, Mlgllniex 18, Staumbris 16. 
Arbitri s Z» Kral (Ungaria) și 
B. Rădic (Iugoslavia).

Nicoleta ALDEA

SPORTIVI ROMANI
BELGRAD, 17 (Agerpres). — 

în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis 
de la Umag (Iugoslavia), ju
cătorul român 
l-a întrecut 
coechipierul 
nescu. Alte 
(Italia) — 
via) 7—5, 
hoslovacia) 
nia) 6—2, 6—1 
landa) — Vasudevan 
6—2, 6—7, 6—1.

în proba de dublu, Adrian 
Marcu, în pereche cu Cihak 
au eliminat cu 6—0, 4—6, 6—2

Adrian Marcu 
cu 7—5, 6—3 pe 

său Marius Comă- 
rezultate : Devido 

Buljevici (Iugosla- 
6—4 ; Cihak (Ce- 
— Vanță (Româ- 

Vekemans (O- 
(India)

Finalele C.N. și ale Daciadei la tenis de masă - juniori

OTILIA BĂDESCU ROMULUS REVISZ, CAMPIONI LA DUBLU MIXT
BISTRIȚA, 17 (prin telefon). în 

Sala sporturilor din localitate au 
început întrecerile finale ale 
Campionatului Național și ale 
Daciadei la tenis de masă — ju
niori în probele individuale.

In prima zi de concurs s-a dis
putat, conform tradiției, proba 
de dublu mixt, la care au parti
cipat 64 de perechi. Titlul de 
campion național și al Da
ciadei pe anul 1987 a fost 
cucerit de Otilia Bădescu (Spartac 
C.S.S. 1 București, antrenor 
Viorica Dragii) și Romulus Re- 
visz (Stirom C.S.Ș. 2 București, 
antrenor Aurel Ovanez). Nive
lul tehnic și spectacular, mai 
modest la începutul concursului, 
a crescut vizibil spre semifinale, 
cînd tinerii jucători au dovedit o 
bună pregătire, ceea ce a dus la 
partide viu disputate. Cuplul 
Bădescu — Revisz s-a dovedit cel 
mai omogen, reușind să-și adju-

dece cele șase partide jucate : 
2—0 (5,4) cu Braț, Radu ; 2—0
(13.14) cu Kiss, Tudorache, 2—0 
(9,9) eu Oatană, Mlhalache, 2—0
(17.15) cu Mușetolu, Ciobotaru, 
2—0 (16,13) cu Bogoslov, Simion 
șl 2—0 (12J5) cu Oiosu, Hettmann. 
Finala a fost mai puțin spectacu
loasă decit era de așteptat, da
torită îndeosebi Emiliei Cios-u 
care, foarte actiyă pînă în meciul 
pentru titlu, a scăzut considera
bil în ultimă confruntare. Ocu- 
panții locului secund, Emilia Cio- 
stt — Tlberiu Hettmann, în dru
mul spre finală au realizat 2—0 
(12,10) cu Rădulescu, Monaru, 
2—0 (13,9) cu Otavă, Vitan, 2—1 
(—13,14,13) CU Florea, Istrate, 2—0 
(15,14) cu JWiron, Căldare și 2—1 
(15,-10,17) cu Lohr, Creangă, 
oare se anunțau și ei candidați 
la titlu pînă în această partidă, 
dar în setul decisiv după ce au 
condus cu 16—13, au fost egalați

șl învinși la 17. In partida pen
tru desemnarea celui de al trei
lea cuplu de pe podium, Marta 
Bogoslov, Eugen Simion — Kinga 
Lohir (Constructorul IJGCL Tg. 
Mureș) — Călin Creangă (Sticla 
C.S.Ș. Bistrița) 2—0 (10,10).
• CLASAMENT : 1. OTILIA

BĂDESCU - ROMULUS REVISZ, 
2. Emilia Ciosu (Spartac C.S.Ș. 1 
București) — Tiberiu Hettmann 
(C.S.M. CSuj-Napoca), 3. Maria 
Bogoslov (Metalul C.S.Ș. Rm. 
Vîleea) — Adrian Simion (C.S.Ș. 
2 Știința IJPIPS Constanța).

După-amiază s-au disputat pri
mele tururi din proba de dublu, 
urmînd ca sîmbătă la amiază să 
cunoaștem noii campioni, sîmbă
tă după-amiază va începe proba 
de simplu, care se va încheia 
duminică.

3.

Mircea COSTEA

Dt NAVOMODELE STATICE

PESTE HOTARE
cuplul Garetto (Argentina) — 
Cosac (România).

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
tn cel. de-al treilea meci pe 
care-1 întreprinde în Polonia, 
echipa feminină de volei a 
României a jucat în orașul 
Opole cu selecționata țării-gaz- 
dă, obținînd a treia victorie 
succesivă cu scorul de 3—0 
(15—13, 15—4, 15—10).

MUNCHEN 17, (Agerpres). 
Cursa ciclistă Niedersa- 
chsen s-a încheiat cu succesul 
rutierului austriac Helmut 
Wechselberger (34 ani), urmat 
în clasamentul final de vest- 
germanul Ernst Christi, la 2:53 
și sovieticul Dimitri Jdanov. 
la 2:27.

Pe echipe a cîștigat formația 
U.R.S.S., urmată de Austria — 
la 2:38, R.F. Germania — la 
2:57, Polonia — la 11:26, Olan
da — la 30:14, România (echi
pa secundă) — la 33:08, Ce
hoslovacia — la 33:30, Bulga
ria — la 34:55, Suedia, Finlan
da etc. învingător în ultima 
etapă — Anderson (Suedia), cro
nometrat pe traseul Harzburg — 
Einbeck (161 km) în 3.43:54.

Incepînd de duminică, timp 
de o săptâmînă, la Rouen (Fran
ța), se vor desfășura întrecerile 
celei de a 4-a ediții a Campiona
tului Mondial de navomodele sta
tice, sub egida NAVIGA. Repre
zentativa noastră va prezenta în 
concurs navomodele aparțlntad 
unor sportivi fruntași, precum 
loan Lăzărescu, Helmut Orban, 
ambii medaliați cu aur la ediția 
precedentă, Romeo Andrei, silviu 
Morariu, Cristian Crăciunoiu, 
Mircea Lupașcu, Marius Gheșcu, 
Ilie Goga, Vladimir Goga. Dele
gația română este condusă de 
vicepreședintele F.R.M., Gheorghe 
Sandu.

fOCURIIE SPORTIVE

ale africii CENTRALE

17 (Ager- 
și 30 aprilie 

la Brazzaville

BRAZZAVILLE, 
pres). — între 19 
se desfășoară 
cea de-a treia ediție a Jocu
rilor sportive ale Africii Cen
trale, la care și-au anunțat 
participarea concurenți din 
Angola, Gabon, Zair, Camerun 
și Congo.

în programul competiției sînt 
înscrise întreceri la atletism, 
baschet, fotbal, volei, natație 
și alte discipline.

„CENTURA REZULTATE TEHNICE

DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

Meciul colegilor de club Mar- 
celică Tudoriu și Ion Guzga- 
nu a început... amical și s-« 
înăsprit pe măsură ce Guz

ganu nu a vrut să tină seama 
de „cartea de vizită" a cam
pionului nostru la categoria 
cocoș. După meciul greu sus
ținut anterior, Tudoriu nu a 
mai rezistat noilor solicitări și 
Ion Guzganu a obținut o vic
torie clară la puncte.

Tînărul severinean Adrian 
'Anton a avut o misiune difi
cilă 
gar Alexandr Hristov. 
lui C. Drăghici 
multă ambiție și i-a 
multe clipe grele 
lui său, dar 
întreacă.

Surpriză

în fața campionului bul- 
Elevul 

a luptat cu 
făcut 

adversaru- 
nu a putut să-l

la „semiușoară" : 
medalia de bronz la „europe
nele" de juniori de anul tre
cut, Marian Dumitrescu, învln ■ 
ge la puncte, cu o decizie de 
5—0, medalia de argint la 
„mondialele" de juniori din 
1985, Giani Gogol !

Duel între doi buni tehnici
eni în cealaltă semifinală a 
„semiușorilor". Daniel Măeran. 
în evidentă creștere de la un 
meci la altul, l-a înfruntat pe 
Juan Hernandez (Cuba). Spor
tivul oaspete a atras „din ple
care" atenția prin statura sa 
de baschetbalist, avantajul a- 
lonjei fiind categoric de par
tea sa. Cu atît mai mare este 

< meritul lui Măeran care a gă
sit... culoare prin barajul di
rectelor de intimpinare ridicat 
de Hernandez. Românul a e- 
vitat cu măestrie multe dintre 
directele și contrele adversaru
lui, plasînd la rîndul său se 
rii de două-trei lovituri va
riate la fată și corp. multe 
dintre ele acuzate serios de 
Hernandez. Măeran primește 
decizia de învingător la puncte.

Mare satisfacție în rîndurile 
delegației turce, ai cărei repre
zentanți participă acum pen
tru a 13-a oară la ..Centură" : 
pentru prima dată în istoria 
competiției._ un pugilist de pe 
malurile "
că în finală ! Este vorba 
„musca" Tutuk Vedat, 
vingător puțin scontat 
lui Zang Goang Ho 
Coreeană). Vedat va 
finală cu Edy Suarez 
învingător, la rîndul 
partida cu Cristian Morea.

Bosforului se califi- 
de 

în- 
în fața 

(R. P. D. 
lupta în 

(Cuba), 
său, în

SEMIMUSCA : M. Gîndac b.p. M. Zaid (Egipt), A. Amzăr 
b.p. R. Marcelo (Cuba) ț COCOȘ : I. Guzganu b.p. M. Tu
doriu, A. Hristov (Bulgaria) b.p. A. Anton ; SEMIUȘOARĂ: 
M. Dumitrescu b.p. G. Gogol, D. Măeran b.p. J. Hernan
dez (Cuba) ; SEMIMIJLOCIE : Șt. Drișcu b.p. V. Citea, 
T. Israilov (URSS) b.p. (?) B. Alexandrov (Bulgaria) ; MIJ
LOCIE : V. Damian b.p. M. Garoșeanu, L. Ramirez (Cuba) 
b.p. K. Sloianov (Bulgaria) ț GREA : R. Balado (Cuba) 
b. ab. 2 I. Simina. P. Bornescu b.p. Al. Razmanov (URSS). 
MUSCA : T. Vedat (Turcia) b.p. Zang Goang Ho (R.P.D. 
Coreeană), E. Suarez (Cuba) b.ab. 2 Cr. Morea ; PANĂ: 
R. Miong II (R.P.D. Coreeană) b.p. I. Iliev (Bulgaria) ; 
UȘOARĂ : Fl. Țîrcomnicu b.p. A. Citak (Turcia). V. Mi
hăilă b.ab. 1 D. Ilie ; MIJLOCIE MICĂ : M. Gavrilă b.p. 
E. Constantinescu, J.L. Hernandez (Cuba) b.ab. 1 D. Lu
gigan ; SEMIGREA : J. Gonzales (Cuba) b.p. V. Cazacu, 
R. Trișev (U.R.S.S.) b.p. A. Nogar (Egipt) ; SUPERGREA : 
G. Harizanov (Bulgaria) b.ab. 3 I.L. Ortega (Cuba).

• La Pescara, în cadrul preli
minariilor turneului olimpic, se
lecționata Italiei a întrecut cu 
scorul de 2—0 (1—0) formația Is- 
landei.
• Intr-un meci amical, selec

ționata de tineret a Bulgariei a 
terminat la egalitate : 0—0, pe
teren propriu, cu echipa similară 
a Greciei.
• în etapa a 25-a a campiona

tului R.F. Germania, echipa Ba
yern Munchen a învins pe teren 
propriu, cu scorul de 3—2, for
mația Werder Bremen, iar Ham
burger S.V. a terminat la egalita
te : 1—1 meciul disputat, în depla
sare, cu F.C. Homburg. Alte rezul
tate : Bayer Leverkusen — Bo
russia Monchengladbach 0—2 ; 
Schalke 04 — Fortuna Dussel
dorf 4—2 ; Martnheim — FrC. 
Kaiserslautern 4—3 ; V.f.B. Stut
tgart — F.C. Koln 5—1 ; Eintracht
Frankfurt Main — V.f.L.

vtazt-A

Bochum 1—1 ; Bayer Uerdingen
— F.C. Nurnberg 3—4. Clasa
ment : 1. Bayern Munchen 38 p ; 
2. Hamburger S.V. 34 p ; 3 .V.f.B. 
Stuttgart 29 p (un joc mai puțin 
disputat).
• Meciul dintre selecționatele 

Elveției și Bulgariei, contînd pen
tru preliminariile turneului olim
pic, s-a încheiat la egalitate, 1—1 
(1-0).
• In campionatul elvețian lide

ra clasamentului, echipa Neuchâ- 
tel Xaroax, a terminat la egali
tate : 1—1 meciul disputat în de
plasare, cu formația Wettingen. 
Alte rezultate : F.C. Sion — F.C. 
Ziirich 4—2 ; Bellinzona — Young 
Boys Berna 2—5 ; Grasshoppers 
Zurich — F.C. Basel 2—1 ; Vevey
— Lucerna 1—4 ; Servette Gene
va — Lausanne 3—2. Clasament : 
1. Neuchâtel Xamax 34 p ; 2. 
Grasshoppers Zurich 33 p ; 3. 
F.C. Sion — 20 p.

SANCȚIUNI

Favoritul publicului, Drago- 
mir Ilie, a fost stopat din dru
mul spre „Centură" de Viorel 
Mihăilă, la care nu au mai 
„ținut" fentele dinamovistului. 
Lui Mihăilă i-au trebuit doar 
53 de secunde pentru a plasa 
o directă de dreapta In bărbia 
adversarului, lovitură care a 
pus capăt meciului, arbitrul din 
ring grăbindu-se, însă, după 
părerea noastră, să dicteze a- 
bandonul lui Ilie.

Cu toate eforturile depuse, 
tentativele lui Dănuț Lugigan

(mijlocie mică) și Vasile Ca- 
zacu (semigrea) de a trece de 
cubanezii Luis Hernandez și, 
respectiv, Jorge Gonzales nu 
au fost încununate de succes.

Astăzi finaliștii au o bine
meritată zi de odihnă, timp în 
care vor încerca să-și refacă 
tortele pentru ultima și cea 
mai importantă dintre gale : 
FINALA. Ne vom reîntîlni, 
deci, duminică dimineață, la 
ora 10, cînd, pe ringul din 
Sala Expoziției, se va boxa, 
cum se spune, cu... „Centurile" 
pe masă.

Cunoașteți, poate, „întîmpilarea" care a făcut multă vîlvă în 
fotbalul vest-german. Intr-o recentă carte, Harald Schumacher, 
portarul naționalei, a relatat despre tratamentele medicamen
toase (a se citi dopaj) practicate pe scară largă pină și la ni
velul reprezentativei. Cel mal afectat s-a arătat a fi Franz 
Beckenbauer, antrenorul echipei R.F.G., deși nu sînt decit 
eîțlva ani de eînd, la rindu-1, într-un interviu, rămas celebru, 
a relatat despre aceleași chestiuni. La propunerea sa, Federația 
vest-germană a decis scoaterea din lot a lui Schumacher, care 
și-a părăsit și echipa de club (F.C. Koln) pentru a se transfera 
la mal modesta Schalke 04, formație aflată într-o mare criză 
financiară.

Dar povestea continuă. Cum ? Probabil că nici nu vă va veni 
să credeți, însă Beckenbauer, înduioșat, se pare, de soarta lui 
Schumacher, a făcut o declarație cel puțin fariseică : „Dacă 
Toni dorește un meci de adio, echipa R.F.G. va juca pentru el, 
căci noi nu putem uita imensele servicii pe care el le-a adus 
fotbalului vest-german !“ ...

Locul l-ud Schumacher va fl luat fie de Elke Immel, portarul 
lui VfB Stuttgart, fie de Uli Stein (Hamburger SV), care a 
fost rezervă la C.M. din Mexic, dar n-a prins finala întrucît 
fusese sancționat disciplinar de Beckenbauer și trimis acasă. 
Atunci Steln, apreciind câ a fost sancționat exagerat de dras
tic, a declarat că nu va mal juca niciodată in echipa națională 1 

Și atunci, cine ce mai înțelege ?
Romeo VILARA

UN NOU MECI AL RUGBYȘTILOR
(Urmare din pag. 1)

nînd jocul mai bine. Ce 
ne-a mai plăcut ? Ținuta în 
grămadă a liniei I (pilierii) 
în fața unei înaintări mai pu
ternice, italienii marcînd un 
plus de greutate de circa 100 
kg. Forma în creștere a celor 
doi centri (în special Lungu), 
în citeva situații realmente de 
un bun nivel 
Apoi momentul 
zolvat pertinent 
noastră de trei 
fine, siguranța 
dată parcă .___
Ion (improvizat pe post 
condițiile accidentărilor 
cesive ale lui Codoi și 
rin). Și cam atît...

Una peste alta, jocul a ___
însă, nesigur, iar multe faze, rod 
al întîmplării. A surprins 
plăcut, de pildă. lipsa 
continuitate a rugbyștilor noș
tri, ei slăbind vizibil după 
pauză. Apoi comportarea în 
margine a tricolorilor. care 
au pierdut inadmisibil de mul
te baloane, unele chiar pe 
repunere proprie !? (îmbu
nătățită. cumva, după in-

international, 
apărării re

de linia 
sferturi ; în 

— ca nicio- 
—a fundașului V. 

în 
suc- 
Ma-

trarea în echipă a lui 
canu), ca și neputința 
a II-a de a strînge 
punzător grămada, au 
stituit lipsuri evidente. După 
cum nici jocul flankerilor (li
nia a IlI-a) nu a fost la ni
velul așteptărilor nici în atac, 
nici în apărare. M. Paraschiv, 
căpitanul echipei, 
lui 
avut 
cită, 
cerii 
prea

Rădu- 
liniei 

cores- 
con-

fost

ne- 
de

. . cu vasta
experiență, nu a mai 

nici el o zi prea feri- 
slăbind pe măsura tre- 

timpului și 
dese acțiuni 

în locul pașei 
citeva . ' 
grabnic 
sintetiza, 
portarea 
stanța astfel : 
dorcă —6. Lungu 8+, Tofan 
Alexandru 8. Paraschiv 
Necula —6. Dumîtraș —7. Rădn- 
canu —8, 
Constantin 
stantin —7 4-, 
gore

încercînd 
individuale 

rapide. Iată 
care se cer 

a
lucruri

remediate. Pentru 
am putea nota com- 
tricolorilor ,1a Con

lon — 9 Ho- 
_ ' —7.

—7.

Murariii —9, 
—7. St.

Leonte —7, 
—6, Bucan .—8.

★
acum, cîteva cuvinte 
proxima partidă 

U.R.S.S., 
problemei

Și 
pre 
prezentativa 
datele

L. 
Con- 
Gri-

des- 
cu re- 

unde 
vor fi cu

totul altele. Meciul cu echipa 
lui Mironov și Tihonov va 
fi — sigur — mult mai 
greu. Mobilizată 
ei succese din ___
9). mai ales, și din 
(16—14), în condițiile
evoluții pe teren 
în perspectiva 
lui secund în
European, ea va miza 
pe cartea victoriei.

Știm că și rugbyștii 
pleacă la Tbilisi cu ____ ,
gînd. Și bine fac ! O compor- 

- tare la nivelul maxim al po
sibilităților „XV-lui“ nos
tru, relevate pe alocuri și .în 
întîlnirea - - ■ ■
perfecționare 
jocului 
compartimente, 
zare 
Ie 
joc la tușe și grămezi 
sensibile în evoluțiile 
acum ale 
presus de 
fără fisuri 
pe care 
comandamente care, 
bine.
un nou succes 
atît de necesar moralului 
chipei înaintea Cupei Mon
diale.

și Tihonov 
mult 
de ultimele 
Franța (15— 

Italia 
unei 

propriu și 
ocupării locu- 

Campionatul 
totul

• PE SCURT •

noștri 
același

„XV-lui“ 
pe alocuri 

de la Constanța, o 
în continuare a 

de ansamblu și pe 
o sincroni- 

mai atentă în momente- 
repunerii baloanelor în 

(puncte 
de pînă 
și, mai 
apărare

tricolorilor) 
toate, o 
în fata unei echi- 

joacă repede, iată 
rezolvate 

ar putea să ne asigure 
nou succes internațional 

e-

ATLETISM • Maraton redus la 
Tunis. A câștigat sovieticul Viktor 
Gural (21 km în 1.04:00). La fe
mei prima a fost coechipiera sa 
Natalia Burșiina (1.16:28).

HALTERE $ La Dalian au loc 
campionatele R.P. Chineze. Ma 
Wenguang a realizat un nou re
cord national la smuls (155,5 kg), 
la cat. 82,5 kg.

HANDBAL > Echipa feminină 
a Franței, în turneu în R.P. Chi
neză, a jucat la Shanxi cu o se
lecționată locală, pe care a în
vins-o cu 32—25 (1.9—11).

RUGBY • In meci amical, 
Slask Wroclaw — Maroc 10—12 
(10—6).

ȘAH • După cinci runde. în 
turneul de ,1a Bruxelles, în frun
tea clasamentului se află iugo
slavul Ljubojevici și danezul 
Larsen cu cîte 4 p, urmați de 
Garri Kasparov (U.R.S.S.) 3,5 p 
(1) Korcinoi și Timman (Olanda)

TENIS DE MASA • Meciuri 
pentru „Cupa Ligii europene" : 
la Ljubljana, Iugoslavia — Un
garia 6—1 ; la Komarno : Ceho
slovacia — Polonia 6—1.

VOLET • în competiția femini
nă de la Ostrava : Peru — Unga
ria 3—0 (6,10,1), R.P.D. Coreeană. 
R.D.G. 3—1 (—6,5,6,8)
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