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Astăzi, in etapa
h*.

a 24-a al DiViziei A de fotbal

In mai puțin de 
o lună, tenisul de 
masă juvenil a fost 
supus la trei examene impor
tante: Campionatul Național 
pe echipe (Cluj-Napoca), „Eu
ropa-Top 12“ (Topoloeany — 
Cehoslovacia) și Campionatul 
Național si Daciada (Bistrița). 
Toate cele trei competiții au 
fost, prin miza lor, deosebit de

SPERANȚE PENTRU ECHIPELE DIN „A DOUA JUMĂTATE1
• Vor opri studenții clu

jeni „urcușul" lui F.C. Olt ? 
® Liderul primește replica 
unei echipe avide de punc
te 0 La Ploiești, Mir
cea Dridea spera, totuși, ca 
Liliac sâ nu prea aibă de 
lucru O Victoria — cu 
gîndul la „podium", Glo
ria cu intenții de a părăsi 
zona periculoasă $ La 
Rm. Vîlcea, un meci în 
care localnicii vor să uite 
de acel 0—7 din toamnă 
® La Galați, un joc di
ficil pentru gazde 0 La 
Hunedoara, toate cele trei 
semne (1, X, 2) sînt îndrep
tățite 0 Universitatea 
Craiova, ușor favorită cu 
S.C. Bacău • Halagian 
ii propune... contraatacul 

lui Gigi Mulțescu

PROGRAMUL MECIURILOR
Cluj-Napoca : „U“ - F.C. OLT
(C. Corocan — Reșița ; V. Alexandru și T. Badea — ambii Buc.) 

București : _______ ,m< -wr
(D. Petrescu ; M. Doncea — ambii Buc., Fl. Popescu — ploiești)

STEAUA - RAPID
(stadionul Steaua)

PETROLUL - F.C.M. BRAȘOVPloiești : _________ ........ „„„
(M. Neșu — oradea: D. Buci uman — Tim., n. Bițin’'—’salowta)

București :
(Gr. Macavei _______ ____ _ *.

(stadionul Victoria din complexul sportiv Dinamo)
Rm. Vîlcea : CHIMIA - DINAMO
(I. Coț — Ploiești ; A. Gheorghe — p._ Neamț, s. pantelimo- 

nescu — Boldești)

OȚELUL - FLACĂRA MORENI
Caraman — ambii din Oradea. A. Moroianu — 

Plodești)

CORVINUL

VICTORIA - GLORIA BUZĂU
E. Munteanu — ambii Deva, R. Petrescu — Bv 1111 XZioEzVT'l <4;.-. ...__ ’’

Galați :
(O. Ștreng ; I.

BLstrițeaniil Călin Creangă e^c-a care
bate la porțile marii performanțe, așa cum a 
dovedit-o și la „Europa Top-12“ și la Campio
natele Naționale, călcind pe urmele Otiliei Bă- 
dcfScu

Foto : Josef MYTNY — „Smeria" Bratislava

manenta relație eampionate-lo- 
turi. Să revedem, mai întîl. în 
ordine cronologioă, pe laureați. 
Campionatul pe echipe: C.S.M. 
Cluj-Napoca la masculin (Ti- 
beriu Hettman, Daniel Cioca. 
Zoltăn Zoltan, Cristian Matei), 
C.S.Ș. Metalul Rimnicti Vîlcea 
la femei (Anda Gîrbină, Maria 

Bogoslov) ; „Euro
pa Top 12". Otilia 
Bădescu — locul I, 
Călin Creangă — 
locul III, Kinga 
Lohr — locul VI, 
Emilia Ciosu — 
locul IX, în între
cere cu tot ce are 
mai bun continen
tul nostru la a- 
ceastă categorie de 
vîrstă ; Campiona
tul individual : O- 
tilia Bădescu — 
campioană la sim
plu, dublu fete (cu 
Emilia Ciosu) și 
dublu mixt (cu 
Romulus Revisz), 
Călin Creangă — 
campion la simplu 
și dublu băieți (cu 
Tiberiu Hettman). 
Desigur, în prim- 
planul luptei pen
tru titluri, pentru 
podium, în Cam
pionatul Național 
s-au aflat și alți 
sportivi și secții.

Hunedoara :
(Gh. Constantin — Rm. vîlcea ;

ambii din
Pitești : F.C. ARGEȘ
(V. Curt — Medgidia ; V. Titorov,

beta Turnu
Craiova : UNIVERSITATEA
(Ad. Porumboiu; Al. Renghel — ambii Vaslui, G. Ionescu — Buc.) 

Partidele vor începe la ora 17.

- SPORTUL STUDENȚESC 
M. Axente, R. cîmpeanu — 
Arad)

- JIUL PETROȘANI
C. Olteanu — ambii din Dro- 
Severin)

- S.C. BACĂU

în probele indivi
duale, poate cele 
mai concludente, 
locuri pe podium

grele, au solicitat din plin, fi
zic si nervos, pe concurenti, o- 
ferind argumente solide de a- 
preciere a valorii actuale a ju
niorilor si junioarelor noastre, 
individual si pe ansamblul sec
țiilor de tenis de masă. în per-

au cîștigat și Marla
Bogoslov, Anda Gîrbină, Adri
ana Năstase, Iulia Rișcanu, A- 
drian Căldare, Eugen Simion, 
Daniel Cioca. Așadar, între

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)

DESCHIDEREA DACIADEI DE VARĂ
LA CLUBUL VOINȚA DIN CAPITALĂ

D4CMD/I

Astăzi, un meci de tradiție: Steaua — Rapid, tn tur cele două 
formații bucureștene au terminat la egalitate (1—1) după o partidă 
viu disputată din care vă prezentăm secvența de mai sus : Weisen- 

bacher în fața porții rapidiste. Foto : Iorgu BĂNICĂ

Festivalul ansamblurilor școlare

de gimnastică ritmică

UN SPECTACOL MEREU APLAUDAT
Timp de două zile, în muni

cipiul Baia Mare s-a desfășu
rat — sub egida Daciadei — a 
XV-a ediție a Festivalului an
samblurilor școlare de gimnas
tică ritmică. Concursul, care a 
marcat o nouă manifestare în 
cadrul amplului program de
dicat aniversării a 65 de ani 
de la crearea U.T.C., a fost 
organizat de C.C. al U.T.C., cu 
aportul factorilor cu atribuții

mentele de validare, astfel in
cit concursul să se desfășoare 
în condiții echitabile. Trebuie 
apreciată constanța unor echi
pe intr-o bună participare : 
București, Timiș, Maramureș, 
dar și valoarea în creștere a

Teodora OLARU

(Continuare tn pag 2-3)

Iert, una din zilele, puține, 
cu soare primăvăratic, in Ca
pitală. Treburi profesionale 
ne-au adus la frumosul Sta
dion Voința din cartierul Pi
pera, locul unde urma să aibă 
loc un eveniment devenit tra
dițional, evenimentul primelor 
întreceri din cadrul Daciadei 
in aer liber. De cum intrăm, 
intilnire cu... părul alb al șe
fului bazei, Gh. Vlad. („Sint 
aici din 1957, de cînd s-a năs
cut stadionul. Unde-i terenul 
II, se pescuia, Era lac, dar..."). 
„N-are liniște baza asta ?...“. 
N-are, ne răspunde. De acum 
veniți în fiecare zi și o găsiți 
la fel, înțesată. Cînd o ninge, 
spre iarnă, abia atunci se va 
liniști.,."

Privirea ne este atrasă, ime
diat bineînțeles, de... motivul 
deplasării noastre aici. Sute de 
sportivi in costume multicolo
re, adunați in
tr-un careu stră
juit de drapele 
albe, ca florile 
pomilor de curînd 
înfloriți, pentru 
„Deschiderea eta
pei de vară. a 
Daciadei în clubul 
Voința" — spune 
cel ce dă rapor
tul. O mică fes
tivitate, după ca
re, la „lucru", A- 
dică, la sport ! 
Totul este organi
zat, grupuri de 
„6+6" se îndreaptă

spre terenurile de volei, alții, 
mai subțirei dar și bine făcuți, 
lăți in spate, spre spațiile re
zervate atletismului (alergări, 
sărituri, aruncări), in fața por
ților de handbal începe regla
rea tirului.

„Cine sînt cei prezenți aici ?“. 
Sint membri din toate cele 33 
asociații sportive din cadrul 
clubului Voința. Să-i prezen
tăm pe cițiva din ei. Mai in
tri... „Unde-i Scurtu (Gh,), se 
face și sport" — un croitor la 
Casa de Mode, instructor de 
handbal la echipa cooperativei 
amintite ; V. Dumitrescu, vice
președintele asociației Presta
rea — discută grăbit fiindcă 
merge să șe echipeze. „Păi, 
sînteți antrenorul echipei de 
volei fete",- „Da, dar și jucător 

echipele de volei și hand- 
; Liliana David — frize- 

in echipa de

volei, dar și 
„de mare aju
tor în organi
zarea unor ac
țiuni sporti
ve" ; Gh. Pană și S. Ia- 
cob — cismari la Aria încăl
țămintei, handbaliști pasionați.

Am stat citeva ore printre 
cooperatorii meșteșugari de la 
Voința. Trece pe lingă noi 
președintele clubului, L. Szdcs, 
și-l întrebăm, așa intr-o doa
ră : „I-ați mobilizat greu 
„Nici vorbă. La noi în coope
rația meșteșugărească, atrage
rea pe terenuri nu-i nici o 
problemă".

Intr-adevăr. Atunci cind pa
siunea pentru sport este culti
vată asiduu, zi de zi, in orele 
libere, organizarea activității 
de masă nu e, nicidecum, o 
problemă.

Modesto FERRARINI

în sport. La această mereu 
frumoasă întrecere, au partici
pat 37 de județ®, excepție: Ba
cău, Neamț, Brașov și Iași, 
care nu și-au justificat absența, 
deși au ansambluri cu tradi
ție, de nenumărate ori pe po
dium. Să fi renunțat la luptă?! 
Federația de specialitate a fost 
prezentă și prin asigurarea unei 
brigăzi de arbitri cu experien
ță, avînd ca „principal" pe Li- 
via Brebenaru (Brașov). Arbi
trajul a avut o sarcină difici
lă în departajarea echipelor, a 
căror evoluție a dus la schim
bări neașteptate în clasamentul 
final.

Comparativ cu anul trecut, 
remarcăm preocuparea echipe
lor pentru creșterea valorică 
a compozițiilor, mergînd pe li
nia precizărilor tehnice cunrin- 
se în regulamentul Daciadei. 
îmbucurător este faptul că ma
joritatea județelor au înțeles 
regulamentul referitor la docu-

v Cea de a XVI-a ediție a turneului international „Centura de Aur“

UN TfST IMPORTANT PE CARE L-AU ABSOLVII PUȚINI DINTRE BOXERII NOȘTRI
încă de la prima sa ediție. Turneul 

internațional de box „Centura de Aur" 
a constituit un excelent prilej de veri
ficare pentru pugillștii români, în com
pania celor de peste hotare. După un 
start timid, de la un an la altul com
petiția a crescut in importanță prin pre
zențe valoroase — campioni olimpici, 
mondiali și europeni — care au onorat 
întrecerile din capitala țării noastre.

Recent încheiata ediție a XVI-a a avut, 
trebuie să recunoaștem, mai puține ve
dete decît în anii trecuți, mai puține nu
me de rezonanță. în ciuda acestui fapt, 
s-o spunem din capul locului, mulți din
tre competitorii români i-au făcut față 
cu greu. Ne-am îndreptat atenția, bine

înțeles, în primul rind asupra sportivi
lor din lotul național, care de această 
dată nu au dat satisfacție deși, după cum 
se știe, se pregătesc pentru Campiona
tele Europene de seniori, ce vor avea 
loc în Italia, peste aproximativ o lună. 
Slab s-au prezentat și mulți dintre spor
tivii pregătiți la cluburi.

De obicei, această competiție constituia 
examenul decisiv pentru alcătuirea echi
pei naționale în vederea marilor întreceri. 
Dacă in urmă cu doi ani succesele obți
nute la turneul nostru internațional lă
sau să se întrevadă rezultate bune la 
campionatele continentale, fapt infirmat 
însă de evoluțiile boxerilor români pe 
ringul „europenelor", de data aceasta, tes

tul „Centurii" trebuie să constituie un 
adevărat semnal de alarmă pentru an
trenorii lotului național. Nu este greu de 
imaginat sarcina deosebit de dificilă a 
federației de specialitate de a încerca să 
alcătuiască o echipă competitivă la între
cerile continentale, acum, cind pe ringul 
„Centurii de Aur" toți sportivii din lot 
au fost învinși !

Să recapitulăm unele dintre rezultate : 
la „semimuscă" Marian Gîndac (lot) a 
fost întrecut de Adrian Amzăr (Dinamo),

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)



Rubrica rezervata elevilor Pc traseul de Ia Zârnești

A TINERETULUI și studenților RECORD DE PARTICIPARE

MODELUL CU PARAMETRII IDEALI...
• Cînd intri dinspre Nord in 

DĂBULENI. treci pe lingă 
casa lui moș Petru Jianu, me
reu cu treburi orin grădină, 
oricînd dispus să-ți dea o in
formație: • Departe-i. moș 
Petre, baza nautică? • Ei, de
parte ? Iaca, aici, Ia doi pași • 
Băieții, juniorii doljeni or fi 
pe aoă? • Taieă, întreabă-mă 
de seceta din ’47. întreabă-mă 
de producțiile record de cere
ale, întreabă-mă cum și cind 
S-au ridicat cele patru școli 
generale din comună, plus un 
liceu agroindustrial — toate le 
știu. Nu mă întreba, însă, de 
caiac-canoe că Droblema mă 
depășește! Auzi dumneata: 
.Model cu parametrii ideali”? 
.Regata Doljului"? — tot ches
tii din astea pe care nu știi 
de unde să le iei. Vă spun: 
orice aș fi erezut că se poate 
tace la Dăbuleni — am nepoți 
eare joacă volei, handbal, bas
chet — dar caiac-canoe, nici
odată!...

Ing. Sorin Crișan a crezut că 
se poate face caiac-canoe în co
muna Dăbuleni. A cerut acor
dul asociației sportive Jiul 
(președinte ing. Traian Drăgă- 
nescu) de pe lîngă I.E.E.L.I.F., 
a cerut sprijinul federației de 
specialitate, a adus bărci, a fă
cut selecție (Mircea Căle și

Fănel Miloș sînt acum la Stea
ua, 
a amenajat 
forță, atelier 
ambarcațiuni, 
raia albastră _ 
irigații Dăbuleni. 
apă bărcile tinerilor din aceas
tă mare, bogată și frumoasă 
comună, cei mai multi dintre 
ei fiind elevi la 
dustrial: Viorel 
Petre Jianu nu 
prea străin de _______
parametrii ideali"). Lucian Rî- 
cu (clasa a Xl-a). Aurel Bătă- 
rîngă, Daniel Pică (clasa a 
X-a) etc.

Așadar, caiac-canoe în C?m- 
pia Caracalului, cu un inimos 
inginer la „timona" secției na
utice din Dăbuleni, cu 
silitori la carte, dornici 
firmare pe culoarele 
balize.
• Liceeni dornici de

ce mai : oameni de lot!), 
hangar, sală de 

pentru reparat 
Acum, ue magis- 
a sistemului 

lunecă
de 
pe

Liceul agroin- 
Jianu
era,

..modelul

(moș 
totuși, 

cu

liceeni 
de a- 
dintre

• Liceeni dornici de afir
mare și la C.S.Ș. RM. VlLCEA. 
Aici. ..modelele cu parametrii 
ideali" evoluează la baschet, 
atletism, tenis de masă, fotbal, 
volei, handbal etc. Si se chea
mă că evoluează bine de vreme 
ce specialiștii federațiilor trec 
mereu Dealul Negru spre a se
lecționa în loturi viitori per
formeri. Bineînțeles, după ce 
se conving că, într-adevăr, sînt..

„ideali": • Dumneavoastră? 
Mă numesc Laura 
clasa a IX-a, Liceul de malc- 
maticâ-fizică Nicoîae Bălcescu, 
10 la chimie, 10 la fizică, 9 Ia...
• Mă rog... * 1,82 m înălți
me, joc — cum știți — baschet 
la ChimisțuI-C.S.Ș. Rni. Vîl
cea, Divizia A, locul 3 în 
Campionatul Național (n.n. 
ACUM, IN LOTUL DE CADE- 
TE) • Dumneavoastră? • Ion 
Hidișan, tot clasa a IX-a, dar 
la Liceu! industrial nr. 7, 9 la 
matematică, 10 la... • Mă rog...
• Joc fotbal in cadrul clubu
lui sportiv școlar care, <le cu- 
rînd, m-a trimis la un trial Ia 
Craiova (n.n.
PENTRU 
1991) • 
Mariana 
XlI-a, Liceul de 
fizică Nicoîae Bălcescu, 10 
biologie, 11 la...
Ies? • 11 puncte la 
turneu dc șah. Știți, am cate
goria maestru (n.n.
REPREZENTATIV DE TINE
RET) etc.
Intr-o rubrică viitoare, des

pre ceilalți .ideali" de la 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea. și ei în di
ferite loturi ale tării.

Nițulescu,

SELECȚIONAT 
LOTUL U.E.F.A. 

Dumneavoastră? • 
Caravan, clasa a 

matematică- 
la 

• N-am înțe- 
ultimul

LOTUL

Grupaj realizat de
Vasile TOFAN

REZULTATE NOTABILE ÎN ÎNTRECERILE TINERILOR ÎNOTĂTORI
Desfășurat în bazinul de di

mensiuni olimpice din Reșița, 
Concursul Republican de primă
vară rezervat înotătorilor de 12— 
14 ani a prilejuit obținerea unor 
rezultate notabile de către frun
tașii tinere! generații. Astfel, hu- 
ncdoreanul Marius Crișan (14 
ani) a terminat învingător în 
șapte probe, înregistrat în 1:02,35 
la 100 spate ; 2:14.40 la 200 spate, 
20,85 la 50 liber, 57,54 la 100 liber, 
2:18,36 la 200 fluture, 2:22,35 la 
200 mixt, 5:02,30 la 400 mixt. El 
a reușit, de asemenea, într-o ten
tativă de record : 29,15 la 50 m 
spate. La aceeași categorie, brăi- 
leanca Alexandrina Croitoru a

fost prima la 100 m spate — 1:06,ir 
(în primul schimb al ștafetei de 
4 X 100 mixt — 1:05,68), 200 spate 
— 2:16.74, 200 mixt — 2:28,66, 400 
mixt — 5:11,86. Timișorencele 
Cristina Cicoare — 2:56,02 la 200 
bras, 1:22,31 la 100 bras, Camelia 
Șuba — 28,93 la 50 liber, bucu- 
reșteanul Dumitru Stavrosltu 
(Lie. 37) — 2:43,90 la 200 bras, 
1:15,97 la 100 bras, brăileanca 
Carmen Roșloru — t :02,04 la 100 
liber, 4:28,86 la 400 liber, băimă- 
reanca Adriana Bodi — 2:26,20 la 
200 fluture, reșițeanul Andrei Col- 
ța — 4:24,26 la 400 liber au com
pletat lista învingătorilor de 14. 
ani

La categoria următoare, 13 ani,

IN CURSELE DE M0T0CR0S

MUGURII PRIMĂVERII TENISULUI DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

secțiile cu juniori de valoare, 
la C.S.M. Cluj-Napoca. C.S.Ș. 
1 Spartac Buc.. C.S.S. Metalul 
Rm. Vîlcea, C.S.Ș. 2 Stirom, 
Constructorul IJGCL Tg. Mu
reș, vin să se adauge C.S.Ș. 2 
Știința IJPIPS Constanța si 
Hidrotehnica C.S.M. — C.S.Ș. 
Buzău, cărora li s-au creat in 
ultima vreme excepționale con
diții. Decj. o primă concluzie; 
creșterea numărului unităților 
sportive care candidează Ia 
primele locuri, cu influențe în 
ceea ce privește alcătuirea lo
turilor naționale, ceea ce este 
îmbucurător. Dar eîștigul cel 
mai mare s-a dovedit stilul de 
joc dominant Ia juniorii frun
tași și. intr-o oarecare măsură 
la cei plasați pînă pe la mijlo
cul clasamentului: spirit ofen
siv, o gamă mai largă de lo
vituri și servicii, si — cel mai 
important — orientarea tactică 
la masa de joc. Fetele se onro- 
pie de stilul în forță al băieți
lor. unele chiar depășindu-i. 
Antrenorii nu-și mai îndeamnă 
elevii la „așteptare Pe' greșaia 
adversarului", ci Ja ofensivă. Ia 
preluarea ‘ _  . __
nă parte dintre ei sînt pregă
tiți asfcl * *. .__ __
asemenea indicații. Au devenit 
rare, de unde pînă acum do
minau. meciurile cu joc tern, 
„tăcăneala". greșelile copilă
rești. moleșeala. partidele din 
..sferturi" de finală, mai ales, 
devenind dinamice, adevărate 
înfruntări de tactici, punctele 
smulgîndu-se greu si diferen
tele de scor fiind mici. Și 
dacă în campionatul intern im
presia poate fi influențată de 
Valoarea „locală". întrecerea 
celor mai buni 12 juniori si 
junioare din Europa ne-a dat 
— credem — adevărata măsură 
n Potențialului celor mai buni 
juniori români. Fără a fi atins 
perfecțiunea (mai au destul 
t>înă aoolo) Otiiia Bădcscu si 
Călin Creangă s-au impus, 
și-au atras admirația, tocmai 
Prin calitățile la care ne refe
ream mai sus si care la cei 
doi se manifestă cel mai preg
nant.

Putem spune. în sfîrșlt. ca o 
bună parte a antrenorilor au 
înțeles să aplice orientarea me-

inițiativei, iar o bu-

îneît «îliu sî antice

țodică elaborată de federație, 
începînd să implinească, mai 
ales la Centrul de pregătire al 
federației, priceperea în selec
ția talentelor eu o instruire 
modernă, ceea oe va permite 
alcătuirea unor puternice echi
pe reprezentative.

Repetăm, nu totul e perfect. 
Pregătirea fizică. î ideosebi, se 
arată încă deficitară, chiar la 
juniorii cu rezultate deosebite. 
De unde necesitatea acumulă
rilor de forță și in perioada 
competițională, cînd pregătirea 
specifică acoperă, din păcate, 
tot planul lecției, ducînd la 
scăderi de valoare de-a lungul 
unui meci sau competiții, cu 
implicații asupra rezultatelor 
finale. După cum se impune 
ca toți antrenorii, în toate 
secțiile și cu toți copiii si ju
niorii să generalizeze metodica 
modernă de pregătire, pentru 
ca numărul sportivilor de va
loare să fie cît mai mare.

In vară, la Atena, vor avea 
loc Campionatele Europene de 
juniori și cădeți. Să folosim 
judicios timpul rămas pînă în 
luna iulie, pentru a reprezenta 
cu cinste culorile sportive ale 
României.

în prlm-plan s-au situat clujean
ca Diana Ureche — 2:28,16 la 200 
spate, 1 :09,69 la 100 spate, 1:02,42 
la 100 liber, 28,47 la 50 liber, 1:07,80 
la 100 fluture, băimăreanul Cos- 
min Breban — 1:00,52 la 100 li
ber, 2:27,32 la 200 fluture, 27,58 la 
50 liber, 1:06,89 la 100 fluture, 
5:11,66 la 400 mixt. Triplii cîști- 
gători : reșițeanca Caria Negrea, 
cu 2:33,62 la 200 mixt, 5:20,57 la 
400 mixt ; 18:17,45 la 1500 liber șl 
ploieșteanul Alexandru Ioano- 
vicl, cu 2:26,13 la 200 spate, 1:07,86 
la 100 spate, 2:29,45 la 200 mixt. 
Alțl cîștigători au fost Matei 
Glurcăncanu (C.S.Ș. 1 București) 
1:15,78 ‘ — ------ "*----------
șeana 
bras, 
2:25,25
Iulian____ _______ _

Lidera generației de 12 ani, si- 
bianca Liana Coman, a obținut 
cinei victorii, cronometrată în 
1 :08,87 la 100 fluture — rec. 12 
ani, 31,63 la 50 fluture, 1:17,76 Ia 
100 bras. 2:48,84 la 200 bras, 2:28,87 
la 200 mixt. Bine au concurat și 
brăileanca Beatrice Coadă — 
29,74 la 50 liber, 4:39,83 la 400. li
ber, 2:34,07 ta 200 spate, sucevea
nul Radu Dorofteî — 1:21,74. res
pectiv 2:53,08 la bras, siblanul 
Lucian Glurcă — 4:43,82 la 400 li
ber. 9:47,36 la 800 liber, reșlțenil 
Bogdan Călinescu — 2:35,07 la 200 
mixt, Ivan vișatovîcl — 2:28,60 la 
200 spate, Flavius Păun — 29,97 la 
50 liber, Manuel Checeg — 32.34 
la 50 fluture, bunedorcanul Cor
nel Purcar — 1:10.71 Ia 100 flu
ture.

In clasamentul general pe e- 
chipe : 1. C.S.S. Reșița 869 p, 2. 
C.S.M.Ș. Bala Mare 756 p, 3. C.S.Ș. 
Brăila 472 p, 4. C. I. Steagul Roșu 
Brașov 458 p, 5 C.S.M.S. Suceava 
415 p, 5. Llc. 37 București 409 p.

la ioo' bras, tîfg-murc-
Imola LSrincz 1:13,39 la 100 
brăileanca Gina Coman 
la 200 fluture, brașoveanul 
Bene 18:03,59 la 1500 liber.

• Prima etapă a Campio
natelor Naționale individuale 
de motocros, ediția 1987, des
fășurată în organizarea (bună) 
a asociației sportive Torpedo 
Zărnești pe traseul de la poa
lele masivului Piatra Craiului, 
ne-a prilejuit o îmbucurătoare 
constatare : la startul celor pa
tru clase s-au aliniat peste 
120 de concurenți, cifră care 
constituie un record de parti
cipare. • „Capul de afiș" al 
reuniunii, întrecerile de la cla
sa 250 cmc-seniori au fost in
teresante. mult gustate de nu
meroșii spectatori, deoarece 
favoriții s-au angajat din start 
într-o aspră dispută pentru un 
loc pe podium. Cu toate a- 
cestea, pe parcurs a apărut o 
veche... noutate : pilotînd mo
tociclete recondiționate E. Miil- 
ner, învingător merituos în 
prima manșă, FL Pop, P. Titi- 
lencu și al ți cunoscuți alergă
tori au fost nevoiți să opreas
că pentru a remedia dereglările 
apărute la mașinile respective. 
Se impune deci ca efortul de
pus de sportivi in munca de 
atelier să fie dublat de con
tribuții mai eficiente calitativ 
ale mecanicilor. • Motocrosul 
nostru are în prezent un bo
gat rezervor de cadre, clasele 
50 și 80 cmc, rezervate junio
rilor, 
număr 
startul 
gători 
mează 
minat 
real talent. Ne referim la B. 
Drăghici, M. Venturini, S. Cîr- 
toage, P. Gaggyi, C. Stănescu, 
Z. Ferenczi, M. Pascu și alți 
băieți care și-au pus în gînd 
să devină campioni al curaju
lui și îndemînării pe teren ac
cidentat. „Cel mai mult a pro
gresat Iulian Milea din Cîmpu- 
lung-Muscel“, aprecia secretarul 
federației de resort, maestrul 
sportului C. Voicnlescu, pri
vind la cursa micilor moto- 
crosiști care-și disputau întîie- 
tatea cu ardoarea specifică 
vîrstel. Intr-adevăr, muscelea- 
nul de 14 ani, pregătit de tatăl 
său V. Milea, un iscusit meca
nic, s-a afirmat încă din se
zonul trecut pe o motoretă de 
50 cmc, iar acum, pilotînd o 
mașină mai puternică în cursă 
cu adversari mai mari, a reu
șit să urce pe podium la cla
sa 80 cmc.

CLASAMENTE : 250 cmc — 1.
A. Uîeș (Steaua) 35 p, 2. P. Titi- 
lencu (Torpedo Zărnești) 34 p, 3. 
E. Millner (Steaua) 28 p ; 125 cmc 
— 1. D. Titilencu (Steaua) 40 p. 
2. p. Schmidt (Poiana Cîmpina) 
32 p, 3. L. Rozsonczi (Steaua) 28 
p ; 80 cmc — 1. M. Venturînl 
iSteaua) 40 p, 2. B. Drăghici 
(Torpedo) 34 p, 3. I. Milea (Mus
celul
1.
40
32 
Gheorghe) 26 p, 
(Loc. Ploiești) 26 p.

reunind cel mai mare 
de concurenți. Luînd 

în comun, acești aler- 
între 10 și 17 ani, for- 
un pluton impozant, do- 
de multe elemente de

p. 
n, 
P

Cimpulung) 30 p ; 56 cmc — 
Gaggyl (IRA Tg. Mureș)
2. Z. Ferenczl (Torpedo)
3. F. Szilagyl (Electro Sf.

4. C. Stănescu

Traian IOANITESCU

UN SPECTACOL MEREU APLAUDAT
(Urmare din pag. 1)

județelor Gorj, Dolj și Sucea
va, care au urcat considerabil 
în clasament. Obiectul predo
minant a fost panglica. O notă 
bună pentru echipele care au 
evoluat cu două obiecte, cres- 
cînd astfel dificultatea exerci-

(emisiune speciali limitării

# Surprize din
tre cele mai plă
cute ;

• La toate a 
gențiile și vînzâ 
torii volanți ;

AUTOTURISME "DACIA 1300" 
, ®ClSDGURIOE 5aOOTIfl.iaWOLEI.5.OOTlEIETt<

CISTIGURI 
MARI I OCAZIE 

DEOSEBITA 
pentru VALORI
FICAREA ȘAN

SELOR I

țiilor, cit și spectaculozitatea 
acestora. Amintim că din acest 
an există și posibilitatea folo
sirii obiectelor stilizate, mînuite 
asemănător celor clasice cu 
care se aseamănă. De subliniat 
originalitatea ansamblurilor 
Prahova și Bihor la „liber", 
unde expresivitatea corporală a 
fost corelată cu muzica. Evi
dențiem, de asemenea, preocu
parea unor județe (de exem
plu Dolj), pentru aspectul cor
poral (unele județe ar trebui 
să reflecte asupra acestui lu
cru), ținuta artistică și costu
mația de concurs.

In prima reuniune, după des-

ADMINISTRAȚIA DE
CtȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 APRILIE

Categoria 1 (13 rezultate) : 3 va
riante 25% — autoturisme „Dacia 
1500“ ; cat. 2 (12 rezultate) : 16 va
riante 100% a 5.386 lei șl 262 va- -------- ------------ ...... .. pl 

a
106

riante 25% a 1.346 lei ; cat. 3 
rezultate) : 352 variante 100% 
42r Ie* șl 5.475 variante 25% a 
le-

£ Nu uitați ca 
emisiunea este 
LIMITATA I

1 :

,1

REPORT LA CATEGORIA 
82.61 ,> lei.

Autoturismele „Dada 1300”_
la categoria 1 au revenit partlci- 
pantllor : loan Grigora” din Iași, 
Ion Oanță și Marian Florca, am
bii din București.

de

N-AVEȚI UN... TELE
Sala de sport unde urma rc

să se desfășoare competiția. D;
Șeful sălii, îndatoritor, ne să
conduce să vedem terenu fe:
vestiarele. întrebări de ru- da
tină, de cum intrăm: „Exis- au 
tă un telefon al sălii ?“, te
„Funcționează, nu ? La a- mi 
numite ore voi fi chemat de ca 
Ia redacție". 11 vedem în- aș: 
tr-o cameră micuță, așa că nii
plecăm mulțumiți... so)

— Ha, ha, ha... — aud da
niște hohote de rîs. Auzi. ini
să vorbești Ia anumite orc. da
S-o crezi dumneata 1 tal

Mă uit în came
ră. Nimeni, 
să fi vorbit ? 
din nou vocea, 
a telefonului
fermecat. se pare. în
țeleg și intru cu el în vor
bă : „Ascultă, nu ești tele
fonul unei săli dc sport ? 
Atunci, in anumite perioa
de, pe timpul competițiilor 
— la sfîrșitul partidelor — 
nu e firesc să rămii la dis
poziția ziariștilor, a cronica
rilor radio ? Prin tine tre
buie să se transmită rapid 
către redacții sau studiouri 
rezultatele, cronicile. La ra
dio intirzierile nu sint ad-

■ mise, in tipografii întirzie- 
; rile înseamnă bani irosiți", 
; „Am Înțeles — zice el.
! Dumneata spui să fiu — In 
; anumite perioade, cînd se 
, termină partidele — un te

lefon eminamente sportiv.
[ Eu sint de acord. Dar ce, 
i parcă depinde de mine ? O 
; să vezi dumneata !“. La ple- 
i care, l-am auzit, din nou. 
; rîzînd pe-nfundate.
i L-am înțeles mal tfrziu. 
i Cum s-a terminat meciul, 
> ne-am plasat, așa cum se
• obișnuiește, lingă telefon, 
i pentru a aștepta chemarea
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PROBFIL DE MARȘ ÎȘI POT REl
și marșul a reprezentat pen

tru atletismul nostru un „dome
niu" în care atleții români și-au 
putut impune talentul și buna 
pregătire, obținînd rezultate 
prestigioase și poziții fruntașe 
în marile competiții internațio
nale. Unul dintre performerii 
săi a fost și Leonida Caraiosi- 
foglu, multiplu campion națio
nal și balcanic, medaliat cu ar
gint la „europenele" din 1969, 
clasat al 9-lea la Olimpiada me
xicană.

După o perioadă de plăcută 
efervescență, la care și-au adus 
contribuția marile cluburi bucu- 
reștene, a urmat una de stag
nare, în care greul (dar la un 
nivel calitativ ceva mai modest) 
l-au dus cluburile provinciale. 
Și acum, „provincia" are încă 
un cuvînt important de spus în 
întrecerea cu Capitala. Recenta 
etapă, a treia, a „Cupei Primă
verii" a arătat că, în mare, se 
menține avantajul „provinciei" 
(o apariție foarte frumoasă a 
tinerelor sportive de la Unirea 
CSȘ Focșani !), dintre învingă
toare fiind de subliniat junioa
ra Mihaela Dăogăroiu, din Alba 
Iulia în mod cert, capabilă de 
rezultate de valoare mondială.

Iată însă că fostul mărșăluitor 
Caraiosifoglu, astăzi antrenor la 
PTT București, ne-a arătat cu 
elevii săi seniori că este gata

fășurarea exercițiului cu obiect, 
conducea echipa municipiului 
București, urmată de Maramu
reș și Gorj. In ziua a doua de 
concurs, însă, băimărencele au 
fost notate mai bine, clasîn- 
du-se pe primul loc. Iată cla
samentul : 1. Maramureș 310,80 
p, 2. București 310,40 p. 3. 
Gorj 290,80 p, 4. Prahova 283 20 
p, 5. Suceava 282,80 p. 6. Ti
miș 281,25 p. 7. Dolj 277,60 p, 
8. Olt 273.80 p. 9. Dîmbovița 
271.20 p. 10. Bihor 269,60 p. 
Organizatorii au acordat diplo
me și premii echipelor cîști- 
gătoare. dar și antrenoarelor 
lor, prof. Elena Popescu (Bucu
rești) și Clara Pană (Baia Ma
re) pentru activitate deosebită.
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STAT LOTO-PRONOSPOR
• Tragerea obișnuită Pronoex- 

pres din această săptămînă va 
J'vea loc astăzi, miercuri, 22 apri
lie, în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, înce
pînd de Ia ora 15,50. Transmisia 
radio a desfășurării tragerii se 
va face la ora 16,15, pe programul 
I. Numerele extrase vor fi radio
difuzate șl în reluare, pe progra- 
mu’ I. astăzi la era 23, și mîine. 
joi, 23 aprilie, la ora 8,55. pe ace
lași program.
• Reamintim că agenda acestei 

săptămîni programează, pe lîngă 
interesantul concurs Pronosport 
de duminică, și o TRAGERE EX
CEPȚIONALA LOTO, cu impor
tante cîștiguri în bani, autoturis

me „ 
hotar 
cu ui 
cu p 
cîștig 
24 și,

O N 
și la 
și nu 
die, i 
să-și 
siunil 
tiguri 
Admii 
nospo 
este 
flata 
genții: 
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In întrecerea pentru titlul de golgeter

Etapa de astăzi a Diviziei A oferă

DUELUL CĂMĂTARU -PIȚURCĂ CONTINUĂ...
dar media campionatului e de numai

2,33 goluri de meci
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Iată o etapă aspră in cel mal
pur sens al cuvîntulul.

Afirmația ar putea să sur
prindă, dar dacă privim cu a- 
tenție ne dăm seama că nu 
mai puțin de OPT DIN CELE 
NOUĂ JOCURI se vor juca 
cu „sabia lui Damocles" deasu
pra capului.

In seria acestor opt meciuri 
se află chiar și disputa care 
opune liderului echipa din Giu- 
lești. Sigur că acest meci Stea
ua — Rapid, pe stadionul din 
Ghencea, pare unul dispropor
ționat prin prisma șanselor, 
dar Rapid, aflată In dificulta
te, va încerca marea cu de
getul, fie și pentru faptul că 
în fotbal minunile nu sînt chiar 
atît de rare.

La Cluj-Napoca, „U“ are de 
apărat un —3 „la adevăr", 
handicap sub care nu are voie 
să se afle, pentru că mai sînt 
atîtea etape șt toate meciurile 
pe teren propriu sînt grele. Pe 
de altă pare, F.C. Olt a În
ceput să cocheteze din nou cu 
„ideea UEFA", ceea ce ascute 
și mai mult lupta.

Pe stadionul Victoria, Gloria 
Buzău, joacă, intr-un fel, rolul 
Rapidului pe Ghencea, chiar 
dacă gazdele nu au forța li
derului. Interesant de urmărit 
tinerețea echipei lui Moldovea- 
nu in fața unui trio de „ve
terani" rodați în multe bătălii:

Țălnar — Augustin — Iordache.
La Rm. Vîlcea, un alt meci 

pe muchie pe cuțit pentru 
gazde, a căror singură șansă 
de supraviețuire e victoria. 
Orice punct pierdut pune prac
tic... punct speranțelor vîlcene.

CLASAMENTUL
1. STEAUA 22 18 < 0 51- 9 40
2. Dinamo 23 14 5 4 50-18 33
3. Victoria 23 11 5 7 26-19 27
4. F. C. OH 23 10 5 8 20-19 25
5. F.C.M. Bv. 23 11 3 9 21-26 25
6. Sportul Stud. 23 10 4 9 34-25 24
7. F. C. Argeș 23 9 6 • 19-17 24
8. Petrolul 23 fi 11 fi 15-15 23
9. „U“ Cluj-N. 23 9 3 11 34-28 21

10- S. C, Bacău 23 9 3 11 26-35 21
11. Corvinul 23 fi 4 11 36-35 20
12. Univ. Cv. 22 5 10 7 16-17 20
13. Gloria 23 9 2 12 23-43 20
14. Oțelul 23 fi 7 10 19-23 19
15. Rapid 23 8 3 12 27-40 19
16. Jiul 23 € fi 11 19-27 18
17. Chimia 23 7 4 12 27-42 18
18. Flacăra 23 « 3 14 17-42 15

Pe de altă parte, 
angajată tn cursa de orgoliu 
eare încearcă să reducă dis
tanța de puncte față de liderul 
incontestabil. Steaua.

Nu mat puțin aspru este și 
meciul de la Galați, unde o 
altă echipă de —3, Oțelul, în- 
tîlnește o formație (Flacăra)

Dinamo este

care Încă mai speră, chiar 
la minus 6. Sigur că favorită 
este echipa gălățeană, Vaișco- 
vicl încercînd o revanșă per
sonală pentru absența din me
ciul cu R.F. Germania, dar cei 
din Moreni au și ei acum o 
altă stare de spirit față de 
cvasi-resemnarea din toamnă.

Corvinul — Sportul Studen
țesc ar putea lăsa impresia că 
face parte din altă categorie, 
dar iată că și hunedorenii au 
nevoie neapărat de ambele 
puncte. Și cum Sportul, cu Ior- 
gulescu revenit în formație, re
prezintă ceva în „varianta re
mizei", meciul se anunță la 
fel de aspru.

Universitatea Craiova — S.C. 
Bacău este de asemenea un 
meci care anunță o confrun
tare cu toată energia. E ade- 

. vârât, craiovenii sînt la minus 
2, dar obsesia vizitei pe care 
le-o va face Steaua rămîne în 
picioare.
strîns, în 
tea avea 
deoarece,

Și

Caravana divizionarelor A a 
pășit în ultima treime a Campio
natului și, de aceea, în fiecare 
rundă competitoarele luptă cu 
multă ambiție pentru cucerirea 
punctelor puse în joc. Preocupa
rea tot mal accentuată spre de
fensivă a echipelor care evoluea
ză în deplasare și totodată negli
jarea aproape completă a ofensi
vei s-a manifestat șl în etapa dis
putată duminică, tn această eta
pă, cu nr. 23. formațiile vizita
toare au marcat doar PATRU go
luri, două dintre ele fiind reali
zate de Steaua ! Deci, celelalte 
OPT echipe-oaspete au inserts 
DOUA goluri ! De aceea, nu este 
de mirare că tn actualul campio
nat s-au marcat 480 de goluri 
(2,33 goluri de meci). Dacă din 
această cifră am scădea golave
rajul echipelor Steaua șl Dina
mo, cu cite 51 și, respectiv 50 de 
goluri, atunci celelalte IC divizio
nare A au înscris 379. O cifră 
modestă, ea de altfel și realiză
rile jucătorilor care figurează In 
clasamentul golgeterllor. La ora 
actuală acest clasament 
astfel :

• 3 GOLURI : Belodedicl, Orac, 
Bită, Irimescu, Ene (Petrolul), 
C. Solomon, Andronic, Burleauu, 
Hanghiuc, Marcu II, Mulțescu, 
Văetuș, Laurențiu, Damascbin II, 
Manea, cojocaru (Rapid), Iovan
— 1 din 11 m, Nicolae — 1 din 
11 m, Movilă — 1 din 11 m, Bîcu
— 1 din 11 m :

• 2 GOLURI : 38 jucători,
printre care : Văidean, Ticleanu. 
Boeru, O. Grigore, Șoiman, V. 
ștefan, Barbu, Ralea, Agiu, Bura- 
bescu ;

• 1 GOL s 78 jucători, printre 
care : Majaru, Stoica, Damaschin 
I, Geolgău. Feșnic, Nuță, Lata 
(din 11 m), Vancea, D. zamfir, 
Pena.

arată

• 18 GOLURI : Cămătaru 
din 11 m ;

— 3
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• ARBITRI ROMÂNI LA 
MECIUL GRECIA — POLO
NIA (tineret). La 28 aprilie se 
va disputa, la Atena, partida 
Grecia — Polonia din cadrul 
preliminariilor Campionatului 
European de tineret. Meciul va 
fi condus de o brigadă de ar
bitri din țara noastră, alcătu
ită din Radu Petrescu la cen
tru. Uie Coț gi Jean Grama — 
la linie.
• O SELECȚIONATA DE 

TINERET ÎN R. P. CHINE
ZA. între 20 mai șl 2 iunie se 
va desfășura în R.P. Chineză 
tradiționala competiție dotată 
cu trofeul „Marele Zid". Va 
cărticică si o selecționată din 
tara noastră. în vederea alcă
tuirii ei. intre 23 si 25 aprilie 
va avea loc In Capitală un 
trial la care au fost convocat! 
jucătorii: V. Prună, M. Anton, 
N. Dogaru, E. Neagoie, Gh. 
Dumitrescu (Univ. Craiova), F. 
Prunes, V. JercSIău, I. Lnpes-

11 CENTURA DE AUR“

Ma-
(..U“

V. 
F. 

Rm.
I.

V. 
R.

cu, Cr. Sava (Dinamo), D. 
tei, V. Giurgiu, Cr. Pojar 
Clui-Napoca), V. Bolea, 
Petcu, I. Craiu (Steaua). 
Stancu. V. Popa (Chimia 
Vîlcea). L. Ion, G. Oanță, 
Matei (Rapid), F. Motroc, 
lorgulescu, G. Ghcorghe,
Lucescu, F. Rădulescu (Sportul 
Stud.). G. Ion (Oțelul). D. Mo- 
romete (F.C. Argeș). C. Cjticur 
(Corvinul), O. Ioniță. 
Olt). V. Ion (Gloria 
A. Mihalcea, A. Ursea 
iul Ploiești) P. Lucian, 
mitriu (F.C.M. Brașov).
naciu (U.T.A.), V. Dumitrescu,
M. Ti-ocea (Victoria).

(F. C. 
Buzău), 
(Petro- 

M. Du- 
P. Bu-

• CLUBUL VICTORIA a- 
nunță că la meciul de astăzi, 
cu Gloria Buzău, sînt valabile 
legitimațitle-abonament de cu
loare roșie și cele pentru zia
riști eliberate de C.N.E.F.S., iar 
celelalte Însoțite de tlchete 
pentru loc, care se eliberează 
Ia sediul clubului.

(lot) 
l tur 
(Tur-

Tu- 
s de 
î ceea 
poa- 

entu- 
arnee 

fost 
cselor 
>ară“, 
ut în 
rescu 
strică 

' a lui 
/asile 
rișcu, 

se- 
•eușit

In fața acestui tablou, pu
tem spune că antrenorii lotu
lui național Calistrat Cuțov, 
Alee Năstac și Vasile Fîntînă 
nu au avut o săptămînă plă
cută. Șirul de înfrîngeri trebuie 
să ducă de urgență la o re
maniere a lotului, rcținîndu-se 
doar sportivii care, deși în
vinși, au demonstrat că au 
reale posibilități de progres, 
alături de aceștia fiind nece
sară și prezența celor care 
si-au demonstrat forma bună 
și valoarea în cadrul presti
giosului turneu. Ne referim, în
deosebi, la Daniel Măeran și 
Daniel Dumitrescu, doi dintre

cei mai buni tehnicieni ai bo
xului nostru la ora actuală. 
Poate că în atenția selecțione
rilor se vor afla șl Adrian 
Amzăr, Dorin Răcaru, Ion Guz- 
ganu si Marian Dumitrescu.

Subliniem încă o dată că în- 
frîngerile de la „Centură" nu 
trebuie să ducă automat la eli
minări din lot. S-ar distruge 
astfel un nucleu de perspec
tivă. Eșecurile suferite sînt o 
dovadă concretă că nu s-a 
muncit așa cum ar fi trebuit. 
Sintem siguri că atît sportivii, 
cit și antrenorii au înțeles bine 
„lecția" primită și că vor folosi 
cu cea mai mare eficiență tim
pul scurt care a mai rămas 
pînă la stratul Campionatelor 
Europene.

Â
peste 
ageri, 
‘re și 
ibține 
a din

>bținc 
■ibuie 
>erio- 
itatea 
emi- 
cîș- 

te dc 
-Pro- 
siune 
", li
la a- 
i din

DIVIZIA B DE VOLEI
tn etapa a XVni-a a Diviziei B 

de tineret la volei s-au înregis
trat următoarele rezultate :

FEMININ. Seria I : Chimia Tr. 
Măgurele — Știința Bacău 1—3 
C.S.M. Oțelul Tîrgoviște — Con
fecția București 3—0, Metal 33 
București — I.T. București 2—3, 
Comerțul Constanța — C.S.U.- 
I.E.F.S. București 3—1, A.S.S.U. 
Craiova — Ceahlăul Flațra Neamț 
3—0, CHIMPEX Constanta — Con
fecția Suceava 3—0 ; seria a Il-a: 
Armătura Zalău — EXPLORMIN 
Caransebeș amînat pentru mîine, 
BRAINCONF Brăila — „U" Cluj- 
Napoca 1—3, Politehnica Timișoa
ra — Spartac București amînat 
pentru 4 mai, MARATEX Baia 
Maro — Olimpia Oradea 2—3. 
Toplitana Toplița — Rapid Bucu
rești 0—3, Metalotehnica Tg. Mu
reș — C S.M. Lugoj 3—0.

MASCULIN. Seria I : Metalul 
Tîrgoviște — SABO Tîrgoviște

3—0. Pranova I.P.G. Ploiești — 
I.P.C. Slatina 3—2, Calculatorul 
București — C.S.U. Galați 3—1, 
A.S.A. Buzău — I.M.G. București
2— 3, Viitorul Bacău — Oltul Rm. 
Vilcea 3—0 Dacia Pitești — Glo
ria Tulcea 3—0 ; seria a Il-a : 
C.F.R. Arad — Explorări Știința 
II Baia Mare 3—0, Metalul Hune
doara — Vulcan București 3—0, 
Oțelul oraș Dr. Petru Groza — 
Tractorul n Brașov 3—0, Voința 
Zalău — C.S.U. Oradea amînat 
pentru azi. Electrotehnica Bistri
ța — PECO Ploiești 3—0, C.S.M. 
Caransebeș — Voința Alba Iulia
3- 0.

c.s.u.

(Corespondenți : N. Mateescu, 
O. Băltcanu, M. Avanu, M. Vlă- 
doianu, C. Albu, Ov. Nemeș, I. 
Vlad, N Costin, Ch. Goldenberg, 
Fl. Toma, I. Plaștin, N. Magda, 
N. Fețeanu, I. Tănăsescu, I. lo- 
nescu).

Concluzia ? Un meci 
care Șoiman va pu- 
un cuvînt de spus. 

. aproape pe nesimți- 
a devenit mai rapid de- 

Geolgău.
în sfîrșit, la Pitești, un joc 

care nu face excepție, deoare
ce Jiul nu a renunțat nici pe 
departe la valorificarea șansei 
sale în această ultimă treime 
a campionatului. Și cum Mul- 
țescu știe bine că piteștenii nu 
sînt prea Inspirați în condu
cerea atacului pe teren pro
priu, meciul devine deschis.

Singurul joc care pare să se 
desfășoare 
„fără miză" 
iești, unde 
fănescu. cit și „vîrful" Dridea 
nu au probleme deosebite. SS 
sperăm că va fi un joc frumos, 
spre satisfacția unui public a- 
vid de fotbal și nu întotdeauna 
răsplătit pe măsură.

• 16 GOLURI : Pițurcă 
11 m :

2 din

într-o atmosferă 
este cel de la Plo- 
atît libero-ul Ște-

După „zonele11 
Cupei Viitorul

• 11 GOLURI : Cîmpeanu 
1 din 11 m ;

II —

• 8 GOLURI : Petcu — I din 
11 m ;

O 7 GOLURI : Lăcătuș, coraș, 
Augustin, Antohi, Mateuț, Iorda- 
che — 3 din 11 m ;

• 8 GOLURI : 
Bozeșan I, Blro, 
geanu, Hagi — 1 
II — 1 din 11 m, 
11 m ;

Biilăni, Terheș, 
Lasconi, 

din 11 m, 
Bucur —

------- 5?,
Veri- 
Radu 
2 din

An-• $ GOLURI : Mihăescu,
done, Cristea, Tismănaru, Avăda- 
nei, Profir, I. Cojocarii, C. Gheor- 
ghe. S. Răducanu, Țîrban — 2 din 
11 m ;

• 4 GOLURI : Varga, Mănăilă, 
Balaur, Cadar, Călin, Timiș, Ga
bor, Eftimie, M. Popescu, Goanță, 
Balint — 1 din 11 m, Stolchlță — 
1 din 11 m, Kramer — 2 din 11 m, 
Andrieș — toate din 11 m ;

Deci, duelul Cămătaru — Pițur
că ccntinuă, deoarece el s-au dis
tanțat, se pare decisiv, In cursa 
pentru titlul de golgeter. Realiză
rile din retur sînt favorabile lui 
Pițurcă, acesta punetînd de trei 
ori iar Cămătaru doar o dată. 
Din păcate cifrele sînt modeste, 
nici măcar un gol de med, cu 
mult sub cele din alte campio
nate de pe continent. De altfel, 
în 3cădere, tn ceea ce privește 
eficacitatea, sînt mulțl dintre ju
cătorii consacrațl, care în edițiile 
trecute ale campionatului au 
punctat mult mal des. tn primul 
rînd surprinde poziția pe care se 
află Hagl cu șase goluri (cinci 
tn toamnă pentru Sportul Studen
țesc și unul. In retur, pentru 
Steaua) ; Coraș, de asemenea, ta 
trecut, cu mult mai multe goluri 
la activ, actualmente tn plutonul 
celor cu 7 : iar dintre tinerii care 
anunțau o evoluție cît mal pro
ductivă. reușesc, dacă putem 
numi aceasta ca fiind reușită, 
doar unul sau două goluri.

Merită totuși să subliniem fap
tul că tot mal mulțl fundași par
ticipă cu succes la faza ofensivă 
șt firesc, și-au Înscris numele pe 
lista golgeterllor. Printre aceștia, 
Belodedicl, Andone, Laurențiu. 

în al doilea rtnd, precizia eu 
care Andrieș transformă lovitu
rile de la W m.

Așadar pină la final mai stat 
de disputat 11 etape. In această 
ultimă treime a campionatului 
jucătorii pot să ridice la cote 
mai înalte eficacitatea. Credem 
că se poate, deoarece timpul a 
devenit mai frumos, iar terenu
rile — corespunzătoare unei pres
tații superioare...

AU FOST 800, AU RAMAS 60
# Brașov, Bacău, Ploiești, Craiova — exemple de urmat 
® Slabă calitate a pregătirii de bază O Se impune și 
o severă selecție a antrenorilor de la copii și juniori
S-a desfășurat, cu puține zile 

tn urmă, una dintre cele mai am
ple acțiuni de depistare a talen
telor fotbalului nostru — Cupa 
Viitorul. Motivele care au declan
șat-o ? Alcătuirea nucleului se
lecționatei U.E.F.A. ’91 (In prin
cipal) șl completarea lotului echi
pei U.E.F.A. '90 (ta secundar), 
înainte de a arăta care au fost 
„roadele" selecției, să subliniem 
trei aspecte care pot forma — 
separat — subiecte de dezbatere : 
l.spre lauda tor, au participat Ia 
această acțiune vechi oameni de 
fotbal, cum sînt A. Nlculescu, I. 
Oană, Fi. Tănăsescu, Gh. Vasiie- 
Nanciu. I. KlOge, N. Gorgorin, N. 
Petrescu, Fi. știrbei, care, ca ve
ritabili profesori la catedră, și-au 
spus părerea despre un jucător 
sau altul (au absentat, ta schimb, 
antrenorii de A și B — ca de fle
care dată !) ; 2. ta marea majo
ritate a județelor meciurile-trial 
au fost bine organizate 
nu peste tot s-a jucat 
cel, mai bune terenuri), 
cum s-a procedat la Brașov, Ba
cău, Ploiești, Craiova — unde se

(dar 
pe 

așa

vede (încă o dată) că există o 
continuă preocupare pentru cău
tarea, instruirea și promovarea 
tinerilor jucători • 3. prima fază 
a acțiunii (la nivelul județelor) 
nu s-a desfășurat peste tot cum 
trebuie, reprezentativele de județ 
fiind formate din jucători de la 
cluburile mari, răpindu-se, astfel, 
unor copil din alte localități șansa 
de a fi selecționați, iar județe ca 
Olt, Ialomița și Gorj nici nu 
s-at ... ostenit să-și trimită echi
pele la faza zonală !

Și acum despre „recolta" ac
țiunii...

Au fost urmăriți 800 de juniori: 
770 născuți după 1 august 1972 și 
30 mai mari cu un an. Dintre 
aceștia s-au impus selecționerilor 
8 portari 20 fundași, 22 mijlocași 
șl 12 atacanțl. Aceștia vor parti
cipa la o nouă selecție, mult mai 
complexă, iar cel mai buni vor 
fi convocațl pentru tabăra na
țională din luna iunie, cînd se 
va da startul pregătirilor lotului 
U.E.F.A. ’91. Cantitativ, cifrele de 
mai sus pot fi mulțumitoare, de
sigur. CALITATIV însă, lucrurile

•••

nu se prezintă deloc satisfăcă
tor Cei mai mulți dintre jucă
torii reținuți au fost apreciat! ca 
elemente dotate, care promit să 
urce treptele performanței numai 
dacă vor fi încadrate intr-o in
struire corespunzătoare. Pentru 
?ă, din păcate, absolut toți se- 
ecționerii au constatat O SLABA 

CALITATE A PREGĂTIRII DE 
BAZA A ACESTOR JUCĂTORI 
ATÎT SUB ASPECT TEHNICO- 
TAt.TIC CIT ȘI AL LIPSEI DE 
FORȚĂ ȘI DE GABARIT. Șl dacă 
așa stau lucrurile — șl cine poate 
pune sub semnul întrebării opi
niile unor antrenori cu zeci de 
ani petrecuți pe stadioanele fot
balului 7 — considerăm că este 
necesar să se treacă la o atentă 
acțiune de .. selecție și a tehni
cienilor care se ocupă (dacă se 
ocupă) de pregătirea copiilor și 
Juniorilor. Sau dacă nu o selec
ție măcar o reciclare a acestora, 
pentru a le reaminti că ei se 
află la izvoarele fotbalului, că de 
capacitatea lor profesională de
pinde debitul acestor izvoare, că 
de acest debit — prin consecuție 
firească — depinde calitatea fot
balului nostru de mîine. Dar și 
acesta este un alt subiect de dez
batere...

Laurențiu DUMITRESCU
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• REMARCABILA POFTA DE JOC demon
strată duminică de Vlătănescu, mijlocașul Poli
tehnicii Timișoara, la Bistrița, în partida cu 
Gloria. Ambele goluri ale echipei de pe Bega au 
avut la bază două pase ale ’ale • Cit despre 
Varga, fundașul stingă al Politehnicii, se poate 
spune că... a făcut minuni : de două ori, în fi
nalul partidei, a respins... golul, de pe linia por
ții ! • O fază incredibilă (au mai fost și altele) 
petrecută în mln. 89 la poarta oaspeților : șut 
Roman, fundașul dreapta al Gloriei, mingea se 
duce glonț la încheietura barelor, revine în te
ren, se lovește de un alt țucător șl zboară în 
partea opusă, tot la încheietura barelor I

• CUM A CÎȘTIGAT 
A.S.A. LA TG. JIU ? 
„Tn repriza secundă, 
după ce am primit gol, 
l-am trecut pc Botezan 
de pe postul dc fundaș, 
pe cel dc mijlocaș, Bo
tezan a înscris un gol, 
a fost coautor Ia cele
lalte două, construind

și alte acțiuni pericu
loase", ne-a spus an
trenorul Stefan Coidum. 
La sfîrșitul meciului, 
spectatorii au anlau- 
dat echipa învingătoa
re supăratl fiind doar 
pe propriii jucători 
pentru evoluția lor.

ANI petrecuți (cu... și 
în primul eșalon. la

• DUPĂ MAI MULȚ1 
mal bune și mai rele) 
F.C.M. Brașov, Vasile Bența a revenit la Tracto
rul, echipa care l-a lansat în lumea fotbalului 
și care acum iată are mare nevoie de el în

ȘUTEA-

revăzut 
echipa

fiind ..contrasemnat", printr-o 
de celălalt jucător.

DIVIZIA B
lupta lui ,,a fi sau a nu (mai) H“, din toamnă, 
în „B“. Duminică. In meciul cu Sportul Munci
toresc Slatina. Bența a fost jucătorul care ,,a dat 
tonul" în teren secundat de un alt coechipier cu 
multă experiență Beleaua. Aportul celor doi s-a 
văzut și pe tabela de marcaj : toate cele patru 
goluri ale brașovenilor l-au avut la origine pe 
Bența. ultimul 
abilă execuție

• CINE MAI
ZA CA SAMEȘ 7 Lovi
turile libere, o știm 
demult, sînt o specia
litate a ex-rapidistu- 
lui Ștefan Sameș, cel 
care a adunat 49 de se
lecții în echipa națio
nală ș! a marcat peste 
20 de goluri în prima 
divizie. L-am 
duminică în 
ROVA Roșiori, cînd. la 
două faze fixe, a tri
mis formidabilele sale 
..ghiulele" spre poarta

Automaticii — una s-a 
dus in umărul porta
rului acesteia (care a 
acuzat apoi mai tot 
timpul impactul), cea
laltă intr-unui din 
stî’pi! porții. Cineva se 
întreba : oare cine
mal șutează tn fotbalul 
nostru ca Sameș ? Ca 
să nu mai adăugăm că 
la cei 35 de ani ai săi, 
Sameș dovedește o sur
prinzătoare vigoare, el 
fiind cel mai- bun ju- 
?S'or de pe teren.

♦♦♦
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C.M. DE HOCHEI,

a sporturi- 
care se fac 

cite

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
SOFIA. — Proba feminină 

de floretă din cadrul concur
sului de scrimă de la Sofia a 
fost cîștigată de sportiva ro
mână Roxana Dumitrescu.

La spadă, pe primul loc s-a 
cljisat bulgarul Șabanski, iar 
la sabie a terminat învingător 
cubanezul Lavardesa. Au parti
cipat 166 de sportivi din 9 țări.

FARIS. — în runda a patra 
a turneului internațional femi
nin de șah de la Hyeres, Ga
prindașvili a ciștigat la Iose
liani, Fischdick a învins-o pe 
Klimova, iar partidele Polihro
niade — Hepvort, Feustel — 
De Graaf, Csonkics — Mira și 
Flear — Kuncer s-au încheiat

remiză. în clasament conduc 
Gaprindașvili și Fischdick cu 
cite 4 puncte urmate de Iose
liani, Mira, De Graaf — 3 
puncte, Polihroniade și Klimo
va cîte 2,5 p etc.

GRUP/A A

• PE SCURT ®
ATLETISM • Record al S.U.A. 

la săritura cu prăjina. La Law
rence, în aer liber, Joe Dial a 
obținut 5,91 m • Maratonul de 
la Boston (6 313 concurent!) a 
fost cîștigat de japonezul Toshi- 
hiko Seko cu 2.1-1:50. La femei 
prima a fost campioana euro
peană Roșa Moța (Portugalia) 
cu 2.25:21 • Maraton la Rotter
dam, ciștigat de etiopianul Din- 
samo'cti 2.12:58.

BASCHET • Competiție pen
tru juniori la .Mannheim (R.F.G.): 
R. P. Chineză ~ —

, Polonia — Austria
nia —■ 
Turcia 
€2—60.

BOX 
lum a 
(WBA) 
trecîndu-1 prin ko tehnic, în rep. 
10. pe compatriotul său Milton 
McCrory, la Phoenix.

HANDBAL • Meci restant în 
semifinalele C.C.E. ; SKA Minsk — 
TUS Essen 25—24 (în tur 23—23). 
Handbaliștii sovietici vor evolua 
în finală.’

scrima • Proba de sabie la 
C.M. de tineret de la Sao Paulo 
a revenit 
renii.

Bulgaria 84—76, 
96—60, Spa- 

Bclgia 83—65, Italia — 
67—64, R.F.G. — Franța

• Americanul Mike McCal- 
devenit campion mondial 
la cat. mijlocie mică în-

italianului Toni Te-

TENIS • 
dublu, 
Graff, 
trecut 
W endy 
7-5

în finala feminină de
Amalia Island, Steffila

Gabriela Sabatini au în- 
cuplul Hana Mandlikova, 
Turnbull cu 6—3, 3—6,

VOLEI • Turneul feminin de 
la Ostrava a fost cîștigat de e- 
chipa Perului urmată de Ceho
slovacia, Canada, R.P.D. Co
reeană.' în ultima zi : Peru — 
Canada 3—0 (8, 6, 5), Cehoslova
cia — R.P.D. Coreeană 3—2 (—6, 
—11, 9, 13, 6).

X

BELGRAD. — Proba de sim
plu din cadrul turneului de 
tenis de la Umag (Iugoslavia) 
a fost cîștigată de jucătorul 
cehoslovac Jozsef Cihak care 
l-a întrecut, în finală, cu 6—3, 
7—5 pe italianul Nevio Devido. 
în clasamentul final al circui
tului de turnee „Riviera Istri- 

(Pola, Porec, Portoroz, 
pe primul loc s-a clasat 
urmat de românul A- 
Marcu (învingător la 

și finalist la Pola), in- 
Vasudevan și italianul

ană“
Umag) 
Cihak, 
drian
Porec 
dianul _________  ____ __
Devido. între protagoniștii cir
cuitului s-au numărat și tinerii 
jucători Marius Comănescu și 
Mihai Vanță învingători în 
proba de dublu la turneul din 
localitatea Umag.

V1ENÂ. Ziua a treia a Cam
pionatului Mondial de hochei pe 
gheață (grupa A) a adus prima 
surpriză a întrecerilor. Forma
ția K. F. Germania, creditată cu 
șansa a doua, a făcut un joc 
excelent și a întrecut reprezen
tativa Finlandei cu 3—1 (0—1, 
3—0, 0—0). O partidă care a stat 
multă vreme pe muchie de cu
țit a fost cea dintre Cehoslova
cia și Suedia. La capătul unei 
lupte epuizante, urmărită cu 
mult interes de -peste 5 000 de 
spectatori, cehoslovacii au cîști
gat CU 3—2 (2—0, 1—1, 0—1).

Ultimele partide ale etapei au 
prilejuit însă victorii categorice : 
Canada a întrecut Elveția cu 
6—I (2—0, 0—1, 4—0) și mai 
ușor decît arată scorul, iar for
mația Uniunii Sovietice, actuala 
campioană a lumii, a dispus de 
S.U.A. cu 11—2 (5—1, 4—0, f ‘

Clasamentul competiției : 
6 p, 2. Canada
Cehoslovacia 5 p (9—5), 
4 p, 5. Finlanda 2 p 
R.F.G. 2 p (3—11), 7.

p, 8. S.U.A. 0 p.

U.R.S.S.
HO—3), 3. 
4. Suedia 
(fi—10), 6. 
Elveția 0

2—1).
1.

5 P

S-A ÎNCHEIAT RALIUL SAFARI
NAIROBI, 

Tradiționala 
națională automobilistică 
liul Safari" s-a Încheiat 
Nairobi cu succesul 
finlandez Hannu Mikkola, ur
mat în clasamentul final de 
vest-germanul Walter Rohrl, 
ambii pe mașini 
tro“, si suedezul 
Torph (,,Toyota“). 
însumat 4 002 km.

21 (Agerprcs). 
competiție in ter

ma
la 

pilotului

Walter
..Audi Qua- 
Lars *E 
Traseul

în clasamentul general 
Campiopatului Mondial de 
liuri. după patru 
menține lider 
Kankkunen — 37 
de compatriotul 
Alen — 28 p.

al 
ra
seprobe,

finlandezul
p. secondat 

său Markku

In marea familie 
lor există unele în 
mai multe încercări : ___
două la săriturile de pe tram
bulina de schi și la săriturile 
feminine., la cal, la gimnasti
că în concursul pe aparate ; 
trei la haltere, pentru fiecare 
stil ; 10 sau 11 la săriturile de 
la trambulină și platformă, 
în apă, etc. La atletism, exis
tă, de asemenea, fie trei în
cercări (calificări, sau’ la 
înălțime și prăjină pentru fie
care nouă înălțime la care se 
află ștacheta) sau șase în 
concursul propriu-zis, pentru 
aruncări, lungime și triplu.

In rîndurile următoare ne 
vom referi doar la cele trei 
încercări de la să
ritura în înălțime 
și cea cu prăjina. 
Teoretic înseamnă 
că un atlet poate 
beneficia de un i 
măr de încercări, al căror 
total depinde de înălțimile 
succesive la care este ridicată 
ștacheta. Dar aceasta presu
pune un mare efort fizic și 
psihic, pentru săritorul în 
înălțime și mai ales pentru 
cel cu prăjina. De aceea, cu 
precădere în ultimii ani, des
fășurarea întrecerilor la aces
te probe consemnează un nu
măr din ce în ce mai mic de 
încercări, nu doar pentru o 
economisire a eforturilor cit, 
mai ales, pentru alcătuirea 
clasamentelor finale. în felul 
acesta, prin forța împrejură
rilor s-a ajuns la un anume 
risc pe care și-l asumă, cu 
bună știință, mai ales marii 
săritori care, pe de o parte, 
încep întrecerea la înălțimi ri
dicate, după care efectuează 
încercări tot mai rare și tot 
mai sus. Exemplul cel mai 
concludent ni se pare cel al 
recordmanului mondial la să
ritura cu prăjina Serghei 
Bubka, sportivul care își în
cepe concursul la 5,70 m, înăl
țime la eare mulți dintre ad
versarii săi își vor și fi fă-

cut... dușul. Acum doi ani, în 
concursul în care a reușit re
cordul său mondial de 6,00 m, 
Bubka a efectuat doar patru 
încercări de la 5,70 m în sus. 
(Apropo : 5,70 este superior
recordurilor naționale din 
peste 100 de țări ale lumii). 
Iar anul trecut, în luna iulie, 
la Moscova, cu prilejul Jocu
rilor sportive 7 11 ",
cînd Bubk£ a realizat recor
dul de 6,01 hi n-a mal efec
tuat decît trei 1____

Apropo de acestea, fiind în
trebat. de un redactor al zia
rului parizian l’Equipe, care 
este numărul optim al săritu
rilor într-un concurs, record
mana mondial Serghed Bubka 

a răspuns : „5 sau 
6. Depinde de sta
rea de pregătire fi
zică a atletului, 
de tactica pe care 

o adoptă în concursul respec
tiv, de situația atmosferică și 
de mulți alți factori. Cred însă 
că 10 sărituri constituie un 
maximum".

Pentru a face cît mai puține 
încercări, spre exemplu, fran
cezii Vigneron și Salbert, am
bii săritori de peste 5,90 m, nu 
fac niciodată sărituri la în
călzire. El se mulțumesc 
doar să alerge cu prăjina pe 
elan, să facă fel de fel de 
exerciții de gimnastică. „Riști 
să plătești săriturile de la în
călzire în timpul concursului" 
declară fostul recordman al 
lumii, Thierry Vigneron.

Oricum, săritura cu prăjina, 
ca și înălțimea, de altfel, au 
devenit în ultimii ani probe 
de mare strategie, buna cla
sare a atleților depinzînd, evi
dent, de rezultatele pe care 
ei le obțin, dar și de numă
rul tot mai mic de încercări 
reușite... Lâ fel și la săritura 
în înălțime.

Și iată cum două dintre să
riturile atletice au ajiums prin 
intensele eforturi tactice ne
cesare un fel de... șah !

Romeo VILARA

Internaționale,

încercări.

ACTUALITATEA
PE EȘICHIER

• După 
partidelor 
de șah de la Bruxelles în frun
tea clasamentului se află Kas
parov și Liubojevici, cu cîte 5,5 
p, urmați de Korcinoi — 5 p, 
Karpov, Larsen, Timann și Tal 
cu cîte 4,5 p, Torre și Wan der 
Wiel 2,5 p, Vinants 1,5 p, Short 
1 p, Meulders 0,5 p. în parti
dele întrerupte, Liubojevici a 
ciștigat la Torre, iar Karpov a 
remizat cu Tal.
• în runda a li0-a a „Memo

rialului Paul Keres" de la Tallin, 
Malaniuk a remizat cu Anderson, 
Psahis cu Uhlmann, Gavrikov a 
cîștigat la Van der Sterren.

7 runde și disputarea 
întrerupte, în turneul
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cu repre-

a cupelor

In vederea meciului pe care 
urmează să-1 susțină la 29 a- 
prilie, la București, 
zentativa României, în cadrul 
preliminariilor C.E., 
spaniolă a stabilit 
lot de 17 jucători : PORTARI : 
Zubizarreta (FC Barcelona), 
Buyo (Real Madrid); FUNDAȘI: 
Gallego, Sanchis, Camacho (toți 
de la Real Madrid), Goicoechea, 
Andrinua (ambii de la Bilbao), 
Soler (Espanol Barcelona) ; 
MIJLOCAȘI : Victor, Caldcre, 
Fernandez (toți de la FC Bar
celona), Michel Gonzales (Real 
Madrid), Joaquin Alonso (Gi- 
jon) ; ÎNAINTAȘI : Salinas 
(Atletico Madrid), Butragucno

Federația 
următorul

LUiUL SPANIEI PENTRU MECIUL DE LA BUCUREȘTI 
(Real Madrid), Carrasco 
Barcelona), Eloy (Gijon).

O DECIZIE A U.E.F.A.
în ultimul său buletin ■ oficial. 

Uniunea europeană de fotbal 
(U.E.F.A.) a anunțat că începînd 
din ediția 1987—1988 
europene intercluburi, comisia de 
organizare a acestor competiții 
are dreptul de a desemna for
mații cap de serie șl pentru tu
rul secund, nu numai pentru 
prima manșă, ca în prezent. Co
municatul precizează că echipele 
respective vor fl alese dintre 
semlfinallstele ediției precedente 
a celor trei cupe.

După neașteptata victorie asupra lui Hagler

CINE-L MAI POATE OPRI PE RAY SUGAR LEONARD?

Clasamentul golgeterilor eu
ropeni, după etapele de cam
pionat desfășurate la sfirșitul 
săptămînii trecute : Brian
McClair (Celtio Glasgow) — 
35 g, Clive Allen (Tottenham) 
— 32 g, Petăr Alexandrov
(Slavia Sofia) — 31 g, Ally 
McCoist (Glasgow Rangers) și 
Nașko Șirakov (Vitoșa Sofia) 
cu cîte 30 g, /“ * ’
(F. C. Austria Viena) — 28 g.

Toni Polster

Astă seară, în returul semifi
nalei Cupei U.E.F.A. Borussia 
Mdnchengladbach va întilni pe 
Dundee United (în tur 0—0). Va 
reuși echipa vest-germană să se 
califice ? Doar în urma unei vic
torii- ! în imagine, în tricou alb, 
jucătorii de la Borussia, care sînt 
azi gazde : Krauss, 
Thorstvedt și, la 
Borowka.

portarul 
balon, fundașul

înaintea meciului, pe care mulți 
s-au grăbit să-1 numească (după 
o formulă de-acum tocită) ca fi
ind ,,al secolului", numai visăto
rii îi acordau vreo șansă lui Su
gar Ray Leonard în fața „imba
tabil ului** Marvin „Marvelous" 
(„Minunatul") Hagler, campion 
mondial al ,,mijlociilor" de la 27 
septembrie 1980 ! Nu doar că 
Leonard era mai tânăr (n. 1956, 
Hagler 1954) și avea o carte de 
vizită mai puțin impresionantă (7 
titluri mondiale, Hagler 13), dar 
el nu mai boxase de la 11 mai 
1984, suportând între timp și o o- 
perație la ochiul stâng, pentru 
dezlipire de rețină., Cînd Thomas 
Hearns, învins de cei doi în 
cursul carierei, și-a permis să 
afirme că „Ray va cîștiga, căci 
el este cel mai bun“, Hagler a 
rîs cu gura pînă la urechi, aver- 
tizînd că, „cu tot respectul față 
de trecutul lui Leonard, îi voi 
servi o lecție amară ! Dacă nu va 
fi, foarte repede, K.O., doar arbi
trul îl va salva de la o bătaie 
soră cu moartea

Numai că nici pentru Hagler, 
„instinct destructiv și forță bru
tală" („l’Equlpe"), socotelile de 
la Boston (unde locuiește) 
s-au potrivit cu cele de la 
Vegas, unde s-a desfășurat. 
„Caesar’s Palace", meciul, în 
a 15 336 de spectatori. Meci 
care, vă reamintim, fostul cam
pion olimpic al „ușorilor" de la 
Montreal (1976) l-a adjudecat la 
puncte după 12 reprize, determi
ned titluri de genul „S.R.L. l-a 
detronat pe Hagler, intrlnd în le
gendă după un come-back prodi
gios" („Ring Magazine") I Să 
mai notăm că verdictul a fost 
impus (la 1—1, Dave Moretti pen
tru Leonard, Lou Filippo pentru 
Hagler fiecare indlcînd un avan
taj de două puncte) de singurul 
arbitral neutru, mexicanul Jo Jo 
Guerra, care a trecut în buletin 
118—110 pentru Leonard !

Partida în sine, Însoțită de 
bursa șl scenariul de rigoare (în-

nu
Las 

la 
fața 

pe

calificării dețt- 
echipa Franței,

3—0 
1—1 
guay 
Peru

FAMILII

Ovidiu IOANIȚOA A

de !h

tre altele fie spus, nu doar su
porterii puglliștilor s-au încăie- 
rat In final, dar pină șl promo
torii Bob Arum șl Don King, ul
timul detestindu-1 pe Hagler, s-au 
supus „regulii" 1), n-a fost o de
monstrație de box, dar ea a reve
nit, susțin specialiștii, pe merit 
celui care, deși supus unei pre
siuni cvaslpermanente, a eschivat 
cu virtuozitate și, uneori, a ata
cat cu inteligență și fler. Evi
dent, Hagler a contestat decizia, 
nesfilndu-se să declare că... „am 
tost furat 1 Incepind din rundul 
5, mi-am impus legea și însuși 
Ray mi-a șoptit, după ultimul 
gong, că am ciștigat ! Intrebațl-1 
dacă mint !“. încă mal mult. El 
a lăsat să se Înțeleagă că „an
turajul" din Las Vegas l-a fost 
evident ostil, ca. șl în alte îmnre- 
jurărt. versiune nu tocmai credi
bilă, de vreme ce tot aici el și-a 
apărat, ‘cu succes, centura supre-

mă în 4 rîndurl (cu Duran, Rol
dan. Hearns și Mugabi).

Cu titlul recunoscut numai de 
W.B.C. (I.B.F. și W.B.A. nu-1 
mai considerau pe Hagler cam
pion mondial !), Leonard s-a ară
tat, după meci, mai curtenitor, 
spunînd că „Marvin e un mare 
campion, care a comis însă eroa
rea să mă subestimeze". Dincolo 
de revanșa, despre care toată lu
mea vorbește, în discuție pentru 
14 septembrie Leonard visează să 
atace titlul suprem al semigreilor 
(„în jumătate de an, voi lua 6 ki
lograme !“), putând deveni astfel, 
după ce a fost numărul 1 profe
sionist la semimijlocie, mijlocie 
mică și (din 6 aprilie) mijlocie, 
primul boxer din. istorie capabil 
să cucerească laurii la 4 catego
rii ♦ Pe cine ar mai mira asta ?

TRAGEREA LA SORȚI A 
TURNEULUI FINAL AL C.E.

Tragerea la sorți pentru tur
neul final al Campionatului Eu
ropean, turneu ce se va desfă
șura anul viitor în R. F. Ger
mania va avea loc în Ianuarie 
1988, la Centrul congreselor și 
expozițiilor din Dtisseldorf, au a- 
nunțat organizatorii, care au pre
cizat, pe de altă parte, că, în 
calitate de țară organizatoare, 
R. F. Germania va fi desemnată 
cap de serie, urmînd să evolue
ze în grupa I. Totodată, s-a a-

nunțat, în cazul 
rătoarel titlului, _ . .
aceasta va fi plasată drept pri
ma formație din grupa a doua 
la turneul final.

REZULTATE
In turneul preolimpic sud-ame- 

rican ce se desfășoară la Cocna- 
bamba și Santa Cruz (Bolivia) 
au fost consemnate următoarele 
rezultate : Bolivia — Venezuela 

(3—0) ; Argentina — Chile 
(1—0) ; Brazilia — Para- 

(1—0) ; Columbia — 
(0-0).

ATLEIICL
Sportul mondial ne oferă cu generozitate sumedenie de exem

ple de familii de sportivi, de părinți urmați de... copii și nepoți 
campioni sau recordmani 1

Unul dintre aceștia este, spre exemplu, cazul familiei islan
deze Einarsson. Tatăl, Vllhjlamur a fost medaliat cu argint în 
1956, la Jocurile Olimpice de la Melbourne. Atunci, atletul ls- 
landez a sărit 16,26 m la triplu, fiind întrecut cu numai 9 cm 
de brazilianul Adhemar Ferreira da Silva. Einarsson a fost de 
eîteva ori participant și la „internaționalele" noastre de atle
tism, laureat al acestora. Fiul său. Einar Vilhjalmsson este 
aruncător de suliță, și încă unul dintre cei mal buni din lume. 
In 1984, la J.O. de la Los Angeles a fost al șaselea cu 81,58 m, 
dar cea mal bună performanță a sa (cu vechea suliță) a fost 
de 91,84 m In 1985. In România, soții Constantin Grecescu și Flo- 
rica Oțel au doi fii gemeni. Dan și Emil, si ei foști buni alergă
tori.

Familia de campion! (tot la Melbourne) olimpici, Harold Con
nolly (63,19 m la aruncarea ciocanului) și Olga Fikotova (53,69 
m la aruncarea discului) au în fiul lor, Jim Connolly, tot un 
atlet, mal precis un decatlonlst. La concursul in care a totali
zat 7469 p a fost prezentă șl mama sa, care s-a arătat afectată 
de faptul că fiul n-a fost capabil să obțină, la disc, decît 27,82 
m, rezultat foarte modest. Din tribună. Olga a strigat : „Dacă 
nu ești în stare să arunci cum trebuie, las că am s-o fac eu 
în locul tău ! Să știi că și acum, la vîrsta mea, tot arunc mai 
mult decît tine Exigența sportivă nu pălește, uneori, în fața 
dragostei materne ! (R. Vil.)
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