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Pînă în prezent, la Campionatele Europene de haltere

10 MEDALII CUCERITE DE REPREZENTANȚII ROMÂNIEI!
© Constantin Urdaș - 

„argint" la aruncat și Petre 
Becheru - „bronz" la arun
cat și total, printre laureații 
categoriei 82,5 kg © Mîi- 
ne va intra în concurs Nicu 
Vlad (categoria 100 kg)

REIMS, 6 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). Evoluția 
excelentă a reprezentanților 
noștri Ia C.E. de haltere de la 
Reims continuă. La toate ca
tegoriile la care au fost pre- 
zenți pină acum sportivii ro
mâni s-au numărat printre pro
tagoniști, cucerind de fiecare 
dată medalii șj culegînd apre
cieri elogioase. Și în cadrul 
categoriei 82,5 kg, Constantin 
Urdas și Petre Becheru au 
continuat în aceeași notă, iz
butind ca, la capătul unor în
treceri viu disputate, să ob
țină, primul, medalie de argint 
la aruncat, iar cel de-al doilea, 
„bronz" la total si la stilul a- 
runcat. în acest mod, numă
rul «total al medaliilor cucerite 
de halterofilii noștri a urcat 
la 10 (2 de aur, 5 de argint și 
3 de bronz). în clasamentul ge-

Petre BecheruConstantin Urdaș

neral de pină acum, echipa 
României se clasează pe locul 
3 (după Bulgaria, care a izbu- 

unică de a 
celor două 
6 categorii 
prezent, și 

— cu men-

tit performanta 
cîștiga, la totalul 
stiluri, toate cele 
disputate pină in 
Uniunea Sovietică 
tiunea, însă, că halterofilii so
vietici nu au cucerit nici o 
medalie de aur).

După C. E. de lupte libere

BILANÎUL OBȚINUT
DAR UNELE ȘANSE

La sfirșitul săptămînii tre
cute, în localitatea bulgară Ve- 
liko Tîrnovo au avut loc în
trecerile Campionatelor Euro
pene de lupte libere. în legă
tură cu desfășurarea competi
ției si cu comportarea repre
zentanților noștri am solicitat 
amănunte antrenorului princi
pal, Nicolae Pavcl.

— Care a fost nivelul con
cursului ?

— Deși numărul participan
telor (116 sportivi) a fost mai 
scăzut decît în alte ediții, ni
velul valoric a fost destul de 
ridicat, cei mai multi concu
renți s-au prezentat în eviden
tă creștere la capitolul tehnică, 
în plus, noile prevederi ale re
gulamentului au impus un di
namism deosebit, căruia nu 
i-au făcut față decît sportivii 
foarte bine pregătiți.

— în acest context, cum a- 
preciati comportarea sportivi
lor noștri ?

— Evoluția reprezentanților 
noștri a fost diferită. S-au pre
zentat foarte bine Alin Păcu
rarii (48 kg) și Vasile Pușcașu

kg), amindoi devenind(100
vicecampioni europeni. Primul, 
în vîrstă de numai 19 ani, a 
reușit să învingă, între alții, 
un reprezentant al puternicei 
școli de lupte din U.R.S.S., S. 
Karamaceakov. El putea reali
za o surpriză și mai mare, 
dar în finala cu bulgarul Avra
mov, adversarul său a practi
cat o luptă excesiv de pasivă, 
tolerată de arbitri. Așa cum 
au apreciat si alți tehnicieni. 
Păcurarii este un tînăr cu re
marcabile posibilități de afir
mare. V. Pușcașu a luptat ca 
în zilele sale de glorie, dar în 
finală, accidentat, a fost nevoit 
să cedeze in fața unui adver
sar foarte puternic. L. Habelov 
(U.R.S.S.). Mulțumitor s-a com
portat Daniel Ionită 
vîrstă de numai 18 
ocupat locul 6. El 
două victorii prin 
condus cu 3—0 pe
(Grecia), dar a pierdut, în fi-

Presa de aici elogiază evolu
ția sportivilor români. Ziarul 
L'Equipe, de pildă, subliniază 
faptul că „halterofilii bulgari 
și cei români sint singurii care 
au găsit drumul aurului", iar 
Union-Reims este de părere că 
„românii au strălucit chiar si 
înainte de apariția în arenă a 
marii lor vedete, Nicu Vlad“.

Dar, să revenim la ora con
cursului, mai exact a întrece
rilor la cat. 82,5 kg, unde am 
avut doi reprezentanți. Să 
mărturisim, cele mai multe 
speranțe ni le puneam în Con
stantin Urdaș, care arătase în 
ultima perioadă o formă de 
zile mari. El a confirmat la 
stilul aruncat, unde s-a clasat 
pe locul secund (210 kg), după 
bulgarul Zlatev (215). A fost 
la un pas, chiar, de a ridica 
215 kg, rezultat cu care ar fi 
obținut aurul, fiind mai tror

Ion OCHSENFELD

(Continuare In pao a 4-a)

Succesele din concursurile de la Noscova $1 Vilnius

SPERANȚE PENTRU „MONDIALELE"
DE GIMNASTICA RITMICA DE EA VARNA

Recent au avut loc la Mos
cova și Vilnius întreceri de 
gimnastică ritmică, la care au 
participat și două sportive din 
tara noastră : Florentina Bu
taru si Petruța Dumitrescu, 
ambele componente ale lotului 
național, pregătite de antre
noarea Ana Motet. La con
cursul de la Moscova, orga
nizat de revista „Sovietskaia 
Jenșcina", au participat gim
naste din 14 țări (cite două 
sportive), printre care Bulga
ria. Cuba, Franța, Italia. Iu
goslavia, Japonia, Polonia și 
U.R.S.S. La individual compus. 
Florentina Butaru a ocupat lo
cul 3 (înaintea ei clasîndu-se 
două sportive din echipa 
U.R.S.S. : Marina Nikolaevna și 
Ana Kocineva), iar Petruța 
Dumitrescu s-a situat pe locul 
șapte. La finala pe obiecte, 
Butaru a fost cea mai bună la 
cerc, a doua la coardă, a treia 
la panglică și a patra la 
măciuci. Petruța Dumitrescu a 
intrat în finală la trei obiecte, 
situindu-se pe două locuri

cinci (la cerc și panglică) și 
pe un loc șase — măciuci.

La Vilnius, întrecerea a fost 
dotată cu „Cupa Federației de 
gimnastică ritmică a R.S.S. Li
tuania" șî au participat spor
tive din 6 țări. Aici, Florentina 
Butaru s-a situat tot pe locul 
trei la individual compus, Iar 
Petruța Dumitrescu pe locul 7. 
in finala pe obiecte, Butaru 
a fost apreciată de către bri
gada de 
ximă la 
mul loc, 
pe locul 
Petruța a intrat în finală nu
mai la două obiecte — pan
glică (locul 5) și măciuci (la
cul 6).

Privit 
natelor 
brie, de 
ternațional al celor două gim
naste în 1987 poate fi „socotit 
promițător, mai ales în ce-o 
privește pe Florentina Butaru. 
Antrenoarea principală a lo-

arbitre cu nota ma- 
măciuci, ocupînd pri- 
la coardă s-a situat 
2, la panglică pe 3.

prin prisma Camplo- 
Mondiale din septem- 
la Varna, debutul in

(Continuare în pag. 2-3)

La debutul în noul sezon competițional

CALAREȚII TREBUIE SA DEPĂȘEASCĂ
n OBSTACOLELE" LA ÎNĂLȚIMEA MAXiMĂ

Vacanța mare a j
luat sfîrșit 1 După 
mai bine de șase
luni, călăreții își vor relua activi
tatea competițională, noul se
zon avînd ca punct de vîrf 
Campionatele Balcanice (30 au
gust — 9 septembrie, Plovdiv), 
care, după cum se știe, angre
nează concurenți la toate eșa
loanele (seniori, fete, juniori) 
o dată la doi ani. Pornind de 
la acest obiectiv major • (din 
păcate singurul în ultima vre
me pe agenda echitației noastre 
ca urmare a plafonului valo
ric). întrecerile celei de a 41-a 
ediții a Campionatelor Națio
nale — care debutează azi, la 
baza hipică din Craiova cu 
prima etapă a disputelor junio
rilor — trebuie să se ridice la 
un nivel calitativ superior, al
cătuirea unor echipe reprezen-

7/4ii firii

tative puternice depinzind nu
mai șl numai de modul in care 
antrenorii au știut si vor ști 
să pregătească sportivii și caii.

Rezultatele anului trecut 
n-au fost deloc mulțumitoare, 
ceea ce a făcut ca în această 
lungă perioadă de inactivitate 
competițională să se lucreze cu 
maximă atenție în vederea u- 
nui start fără „derogări", fără 
scuze de genul „mai avem timp, 
este doar etapa de debut '-j 
La multe secții — Dinamo, 
Steaua, C.S.M. Lugoj, Timiș 
Izvin, C.S.M. SEMTEST Cra-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

OBLIGAȚIA

REALIZAREA CIT
Noul sistem de calificare la 

concursul de tir din cadrul 
Jocurilor Olimpice, intrat 
vigoare anul trecut, pune 
noi coordonate

în 
pe 

activitatea de 
pregătire și modul de partici
pare la concursurile internațio
nale ale trăgătorilor. Pentru 
țintașii noștri, introducerea fi
nalelor si obținerea de locuri- 
cotă pentru Olimpiada din 1988 
s-au constituit, în aceste ulti
me două sezoane. în tot atîtea 
probleme importante, dificil de 
rezolvat, din motive obiective 
și subiective. Care este, în mo
mentul de fată, situația reali
zării de poziții de calificare 
pentru tirul nostru și care sint 
perspectivele, avînd în vedere 
că anul în curs este cel pre- 
oliinnic ?

Trebuie pornit de la faptul 
că. teoretic, trăgătorii români 
pot cîștiga, în total, 25 de 
locuri (cile 2 trăgători la 11

DE LA PROMISIUNE LA ÎMPLINIRE

(68 
ani, 

a 
tuș 
Atanasiadis

ks), în 
care a 

obținut 
și l-a

Mihai TRANCA
(Continuare in pag a 4-a)

„Aparent mai puțin cunoscuți 
decît fotbaliștii, sportivii care 
activează în secțiile clubului 
Sportul Studentesc-Construcții 
au printre ei 
sonoritate in 
spunea prof, 
vicepreședinte 
negrilor", care nu se 
să afirme, ci aduce, in conti
nuare, citeva argumente con
crete... • Din club fac parte, 
de pildă, canotoarele Viorica 
Vereș-Ioja — medalie de aur 
la J.O. 1984, argint la C.M. 
1985 și din nou aur la C.M. 
1986, locul 4 în clasamentul 
celor mai bune sportive ale 
anului competițional 1986 ; Mi-

multe nume cu 
performanță" — 
Șt, Georgescu, 

al clubului „alb- 
rezumă

haela Armășescu — medalie de 
argint la J.O. 1984 si bronz la 
C.M. ’85 Și ’86, precum și 
Carolina Matei — bronz la
C.M. ’85 și ’86. • Nu poate

24 de orc la sportul
studențesc - Construcții

fi omis faptul că Rodica Arba
— aur la J.O. ’84 și C.M. ’85 
și ’86, locul 2 în clasamentul 
celor mai bune sportive pe 
1986, Maria Fricioiu — aur la

ACTUALĂ A TRĂGĂTORILOR NOȘTRI FRUNTAȘI

MAI MULTOR REZULTATE ALE BAREMULUI OLIMPIC
probe, plus 3 taleriști Ia 
pe standurile viitoarei 
piade. Niciodată în istoria par
ticipării tirului nostru la Jocuri,

skeet) 
Olim-

o excepție) medalii. Ceea ce 
nu ne împiedică să semnalăm 
faptul că, la această oră, nu
mărul de locuri-cotă pe care

© La această oră doar 
șase țintași români au 
îndeplinit norma pentru 
Olimpiada de anul viitor © 
Specialiștii probei de pis
tol duc, în continuare, tre
na @ Așteptăm marile re
zultate și victoriile interna
ționale ale pușcașilor

F/
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pistol liber — un loc. „prin 
Sorin Babii ; pîstol viteză — 
un loc. prin Corneliu Ion ; 
pistol sport — un loc, prin 
Anișoara Matei ; pistol 10 m — 
două locuri, prin Anișoara Ma
tei și Ana Buțu ; skeet — uji 
loc, prin Ioan Toman. Ra
min deci „descoperite" probele 
de pușcă liberă 60 f.c. si 3X40 
f. pușcă 10 m masculin, pușcă 
standard 3X20 f si pușcă 10 m 
feminin. Lesne de observat că 
nu-i vorba de cine știe ce nou
tăți fulminante : trăgătorii de 
la pistoale își fac mai bine 
datoria, ei rămîn în continuare 
purtătorii de cuvînt ai tirului 
nostru sportiv pe meridianele 
lumii, cei de la pușcă trenea
ză încă, nu găsesc drumul spre

J.O. ’84, ambele acum la Di
namo, Anișoara Sorohan — aur 
la J.O. ’84 și Camelia Diaco- 
nescu — argint la J.O. ’84, în 
prezent la Steaua, au fost ca
notoare ale acestui club. • li
nul dintre antrenorii secției de 
canotaj, Teodor Larion. afirmă 
cu toată convingerea că „în 
1987. din cele 11 sportive pe 
care le avem în lotul repre
zentativ, cel puțin două sînt 
capabile să obțină medalii în 
întrecerile senioarelor". Ar fi 
obiectivul minimal pe acest an. 
• Speranțele clubului în cano
taj ? Anca Tănase, Silvia Ba- 
sarab, Viorica Ilica, Florîca 
Nită, Melania Mureșan și Iii nea 
Fudulu. 
tice. • 
prezintă 
misiuni.
numesc 
Drăgușin ___
dintre caiacistele „Sportului", 
Mihaela Nădejde, a trecut la 
Steaua). Ce se așteaptă de la 
ele ? Cel puțin o poziție pe 
podium la Balcaniadă. în per-

Toate talente auten- 
Caiacul. cel feminin, 
și el o seamă de pro- 

Două dintre ele se 
Elvira Tufă și Făriica 

(De notat că prima 
caiacistele

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag 2-3)

SPORTIVI
ROMANI

LA STARTUL
UNOR IMPORTANTE

delegația țintașilor n-a fostatît 
de numeroasă, fapt care nu 
i-a împiedicat, însă, pe cei 
care au concurat la edițiile din 
1952 încoace să cucerească (cu

și l-au asigurat reprezentanții 
noștri la Jocurile Olimpice din 
1988 este mult prea redus — 
numai șase ! Iată-le, pe pro
be, împreună cu autorii lor :

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 3-3)

INTERNAȚIONALE
(amănunte în pag. a 4-a)

COMPETIȚII



Rubrică rezervată șoimi-

lor patriei și purtătorilor

cravatei roșii cu tricolor

ÎNTRECERI ÎNDRĂGITE, SPERANȚE ÎMPLINITE
• într-o singură competiție, 

250 de minifotbaliști ! Inițiativa 
organizării unei întreceri de 
asemenea proporții aparține 
Palatului pionierilor si șoimi
lor patriei din Capitală și co
lectivului profesorilor-antrenori 
de specialitate D, Matei, R. Ra
dulescu si N. Tănăsescu. O în
trecere rezervată selecționatelor 
de scoli, cartiere si cluburi, „cu 
multe speranțe autentice" — 
cum țin să remarce organiza
torii, oferind și cîteva exem
ple : Manole și Trincă — Școa
la nr. 30, Marinache — Șcdala 
nr. 31, Bujică — Școala nr. 24. 
D. Nicolae — Școala nr. 70. 
loniță — Școala nr. 39 și R. 
Stancu — Școala nr. 150. Cîști- 
gătoare, echipele care au re
prezentat Școala nr. 39, cartie
rul Paul Greceanu și CSȘ Pio
nierul (jucători născuți în anul 
1974), Pentru 1 Iunie, Ziua In
ternațională a Copilului," este 
în proiect o competiție de a- 
ceeași amploare. Firește, spre 
bucuria 
cel mal 
sporturi
• De 

sportiv școlar din 
rector, prof. C. Ciulei) se a- 
firmă ca o pepinieră a hand
balului din municipiu, județ și 
din țară. O acțiune pe care 
acum o continuă prin inter
mediul unor copii (printre ei. 
Justin Holban si Cristian Bur
suc — Școala nr. 5 și Sorin 
Cucu — Școala nr. 6) în care 
prof. Lîviu Gugles vede schim
bul de mîine al actualei gar
nituri, participantă luna viitoa
re la finala pe țară a Cam
pionatului Republican de ju
niori II de la Zalău. Altfel 
spus, pionierii Justin, Cristian 
si Sorin tind să ia locul lui 
Mihai Ionescu. Alin Mocanu și

pînă mai ieri 
cravatei roșii

Gabriel Dănciuc, 
și ei purtători ai 
cu tricolor, astăzi elevi la Li
ceul „Mihail Kogălniceanu" și 
Liceul industrial nr. 1 din 
Vaslui. „Un schimb de gene
rații care promite mult!“, ne 
asigură conducerea clubului.

• în trei comune din cu
prinsul județelor Dîmbovița

juniori II. Un prilej de mîn- 
drie pentru unitatea de pio
nieri a Școlii nr. 99 din Bucu
rești în care s-au format micii 
performeri, precum si o mare 
satisfacție pentru ing. Aurel 
Variie, directorul întreprinde
rii de Utilaj Chimic, care pa
tronează secția de scrimă a 
U.C.B.. ferm decis să găzdu-

la Sihlu șl Frașov

CAMPIONATE
DE DIRT-TRACK

Șl MOTOCROS

Turncul intcrna(ion<il masculin

MIHAI SUBĂ AUTORUL

celor care 
frumos

!...
ani de

îndrăgesc 
sport între

zile. Clubul
Vaslui (di- în zilele mai puțin însorite, șahul 

și școlari...

(Nucet), Argeș (Stîlpeni) și Te
leorman (Buzescu), unii copii 
și școlari folosesc drept loc de 
joacă cu mingea banda dc 

a șoselii. Oare 
nimeni, nici un în- 
sau profesor din a-

joacă 
asfalt 
există 
vățător
ceste localități, care să le a- 
tragă atenția asupra primej
diei la care sint expuși 7
• Dubli campioni ai țării la 

juniori III, în proba de sabie, 
miniscrimerii de la U.C.B. au 
adăugat în palmares o nouă 
reușită : locul I pe echipe si 
la Campionatul Republican de

de 
nu

După prima acțiune de selecție la tenis

MULTI PARTICIPANT! AU DOVEDIT
REALE POSIBILITĂȚI DE PROGRES

tințe tehnico-taotice bogat, con
cepție tactică și orientare în te
ren apreciabile, cu mari posibi
lități de dezvoltare. Numele aces
tora ? Ele trebuie reținute, pen
tru că, în mod cert, de unele vom 
mai auzi: Dinu Pescairiu, Alexan
dru Rădulescu, Marius Raicea 
(toți TCB) Andrei Pavel, Stelian 
Qima (ambii CSȘ 2 Constanța). 
Csaba Borșoș (Mecanica Bistri
ța), Angela Kerek (Electrica Ti
mișoara), Loredana Bujor (Dina
mo) , Claudia Neacșu (CSȘ Dîm
bovița Tîrgoviște), Ruxandra Dra- 
gomir (CSȘ Viitorul Pitești), Mi- 
haela Rozor (Sănătatea Oradea), 
Izabela Martin (Politehnica Bucu
rești). Se cuvin menționate și 
numele celor mai „productivi“ 
antrenori: Vera Pura, carol
Mraz, Tiberiu Miklo, Viorel pop, 
Radu Popescu, Grigore Geantă, 
Lucian Vasilescu, Gheorghe Chi- 
tan, Constantin Cosmescu, dar nu 
trebuie neglijat nici faptul că 
atît învingătorii, cit și cei clasați 
între primii patru (au rămas în 
vederile selecționerilor) se pre
gătesc, în mai multe rînduri pe 
an, la Centrul republican, sub 
îndrumarea antrenorului coordo
nator Alexe Bardan, împreună 
cu Constantin Dima, Radu Bădin 
și Mihai Tăbăraș. A Iți jucători 
care au atras atenția sînt: Moni
ca Boaghe, Mirela Ivănceanu, 
Irina Spîrlea, Ruxandra' Mătăoanu 
(toate Dinamo), Mirela Vlădules- 
cu (CSȘ Reșița), Bibza Csongor 
(Constructorul Cluj-Napoca), Cos- 
tel Obrctin (Progresul), 
Năstase. Răzvan Verone 
TCB), Paul Hartweg, 
Dudaș (Electrica Timișoara), Dan 
Moise (Steaua).

Așadar, ediția de primăvară a 
selecției (facem precizarea pentru 
că urmează alte două, în iulie și 
în septembrie) s-a bucurat de 
mult succes. Multi dintre micuții 
jucători au dovedit calități și 
reale posibilități de progres.

selecție la tenisAcțiunea de ___ __ ____
pentru copii și juniori (la a 5-a 
ediție), organizată de federația 
de specialitate prin Centrul său 
republican și încheiată nu de 
mult, a avut, statistic vorbind, 
mal multe „premiere": 615 parti- 
eipanți, 71 de cluburi și asociații 
din întreaga țară, 1396 de meciuri 
disputate în 8 zile (pe patru baze 
din Capitală: „23 August" — Cen
trul republican șl de lingă pati
noar —, Progresul șl T.C.B.). S-a 
jucat la 10 categorii de vîrstă (de 
la 9 la 18 ani) băieți și fete, dar 
cei care au interesat în primul 
rînd — din motive lesne de în
țeles — au fost tenismanli pînă la 
16 ani. Sistemul de desfășurare: 
dublu k.o. (un iucător părăsește 
competiția numai după ce a pier
dut de două ori) și turneu fina! 
între primii 8. Ca aspect general, 
am remarcat un salt calitativ al 
evoluțiilor, procedee tehnice îm
bunătățite și mai multă comba
tivitate din partea particlnanti- 
lor. toate comparate cu evoluțiile 
ultimilor doi ani. Am remarcat, 
de asemenea, faptul că tot mai 
mulți antrenori au înțeles pre
ocuparea conducerii federației 
pentru redresarea tenisului ro
mânesc pe singura cale posibilă: 
aceea a responsabilității și în
crederii pe care trebuie să le a- 
corde tinere4 generații. Iar cea 
mai bună dovadă în acest sens 
sînt cele zece cluburi și asocia
ții soortive care figurează cu în
vingători la această amplă acțiu
ne: Dinamo (5). Constructorul 
Cluj-Nanoca (3>. Steaua. Progre
sul, T.C.B. și Electrica Timișoara 
(cîte doi). C.S.Ș. Dîmbovița Tîr- 
goviște. S.C. Bacău. Dinamo Bra
șov, C.S.S. Reșița (cîte unul).

Cu mijit interes erau aștepta
te confruntările a două grupe — 
13 ani băieți șl 15 ani fete —. 
știută fiind valoarea apropiată, 
ridicată, a acestor mici tenismani 
și tenism>ane< Iar așteptările au 
fost confirmate, cel în cauză de- 
tașîndu-se prin bagaj de cunoș-

Monica 
(ambii 
Dacian

Doina STÂNESCU
2

DIVIZIA B DE HANDBAL (etapa a- XVIl-a)
MASCULIN, seria I: Moldosin 

Va-slui — IIRUC București 24—18, 
IMU Bacău — Relonul Săvinești 
7—11, Petrolul Teleajen CSU Plo
iești — Celuloza Brăila 25—19; 
seria a Il-a: Metalica Oradea — 
Mlnaur II Baia Mare 22—20, Uti
lajul Știința Petroșani — Unio 
Satu Mare 19—1... Metalul Hune
doara — Metalul Lugoj 24—21, 
CSM Reșița — Comerțul Sînnico- 
lau Mare 31—26

FEMININ, seria I: Oțelul Ga
lați — Precizia Vaslui 24—25, Ra
pid București — Filatura Focșani 
13—19, Mecanică Fină București — 
Vulturul Ploiești 22—ia, CFR Cra-

iova — Argetex Pitești 19—16. Re- 
lonul Săvinești — Olimpia Slobo
zia 31—10, Textila Buhuși — I.T. 
București 24—21; seria a Il-a: E- 
lectromotor Timișoara — Textila 
Sebeș 23—21, Constructorul Timi
șoara — Constructorul Hunedoa
ra 27—17, CSM Bistrița — Voința 
Sighișoara 29—28. Nltramonia Fă
găraș — Industria ușoară Ora
dea 13—17, Textila IAS Zalău — 
AEM Timișoara 29—19 (Cores
pondenți: M. Florea, S. Nenită, 
O. Bălteanu, I. Ghișa, S. Băîoi, 
I. Vlad, P. Fuch T. Sirlopol, V. 
Popovlcl, I. Vieru, C Crețu, FI. 
Toma, V. Lazăr, N. Danciu.)

polarizează atenția multor pionieri 
Foto: ion MIHAICĂ

iască. în noua sală de sport 
a asociației, viitorii „olimpici" în 
proba de sabie din întreaga 
țară. Aviz federației de specia
litate !
• întrecere strinsă la bas

chet, între echipele feminine 
ale școlilor nr. 2 si nr. 4 din 
Cîmpina care, tradițional, își 
dispută întîietatea de mai mulți 
ani. „Deocamdată, în avans se 
află colegele noastre de la 
Școala nr. 2 — ne mărturisește 
cu un oarecare regret Andreea 
Văiășescu, jucătoare-nivot la 
Școala nr. 4 —, dar bilanțul ge
neral va avea loc în iunie, a- 
proape de finele anului șco- 

reflecție firească, pen- 
pînă atunci, cine știe, 
s-ar putea înclina și

• Amatorii reuniunilor de 
dirt-track din Sibiu vor avea 
posibilitatea să urmărească, în- 
cepind de azi, o suită de con
cursuri. după cum urmează : 
joi. pe stadionul IPA, de Ia 
ora 16,00 — etapa a doua a 
Campionatului Republican in
dividual rezervat juniorilor ; 
vineri, de la ora 16,00 — etapa 
a doua a Campionatului Na
țional de perechi (seniori) ; 
sîmbătă, pe stadionul Voința 
de la ora 11,00 — etapa a treia 
a Campionatului Republican in
dividual de juniori ; duminică, 
de la ora 10 — 
a Campionatului 
perechi (seniori).

• Campionatul 
individual de motocros va con
tinua duminică, pe traseul de 
la Brașov, cu etapa a treia. 
In program figurează clase pen
tru seniori, tineret șl juniori. 
Și-au anunțat participarea_ a- 
lergători din 
iești. Cîmpina, 
Gheorghe, Tg. Mureș, Timișoa
ra. Buzău, Moreni, Cîmpulung- 
Muscel și alte centre moto. 
Primul start se va da la ora 
9.30.

TIMIȘOARA, 6 (prin tele
fon). — Miercuri dimineață, 
s-au tras la sorți numerele pe 
tabloul de concurs ale celor 16 
participanți la cea de-a XXVI-a 
ediție a Turneului internațio
nal masculin de șah al ~ 
niei, care se dispută în 
tate: 1. Reynaldo Vera 
— coeficient ELO 2 470), 
Tischbierek (R.D.G. — 
3. Valentin Stoica (România — 
2 445), 4. Xu Jun (R. P. Chine
ză — 2 495), 5. Edvin Kengis 
(U.R.S.S. — 2 485), 6. Florin 
Gheorghiu (România — 2 540'. 
7. Nino Kirov (Bulgaria — 
2 450), 8. Dan Bărbvlescu (Ro
mânia — 2 465), 9. Mihai Ghin
dă (România — 2 460), 10.
Liang Jinrang (R. P. Chineză 
—2 415), 11. Jiri Nun (Ceho
slovacia — 2 445), 12. Ovidiu

Româ- 
locali- 
(Cuba 

2. Raj 
2 435),

Foișoi 
Minai 
14. I 
nia • 
Ionesi 
Jan 
2 430)

Tot 
avut 
care, 
vorbii 
gistral 
Xu - 
Foișor 
bulesc 
Gheor 
rek — 
tidele 
Vera 
minați 
tru s< 
10,5 p

etapa a treia 
Național de

Republican

București. Plo- 
Zărnești, Sf.

OBIECTIV
(Ut mare din pag. 1)

incepînd de astăzi

CAMPIONATUL REPUBLICAN
De astăzi și pînă duminică, 

pe Lacul Dorobanț, din apro
piere de Iași, se vor disputa 
Campionatele Republicane de 
viteză la canotaj. Competiția 
este deschisă exclusiv ambarca- 
țiilor de „simplu", angrenînd 
toate categoriile de sportivi : 
senior’, juniori si tineret, cu 
mențiunea că în probele de 
seniori, deopotrivă la băieți și

CE3

J

DE V
fete, s 
ceri 
Compe 
de sel 
zării 
necrist

Men| 
parcur: 
tri — 
si 1 50C 
niori.

lar...“ O 
tru că, 
balanța 
invers !

Rubrică redactată de
Tiberiu STĂM A

marile rezultate. Este foarte 
probabil că pregătirea lor su
feră încă. Fete și băieți deo
potrivă nu fac, se pare, efor
turile necesare pentru a călca 
pe urmele colegilor de la 
țoale...

Făcind o dată în plus 
statarea că cele (doar) 
locuri-cotă sint puține, se ri
dică, firesc, întrebarea : care 
sînt soluțiile pentru ca numă
rul lor să crească 7 O ocazie 
— C.E. de tir redus de la Bra-

„OBSTACOLELE
tUrmare lin pao 1)

iova ș.a. — perioada de iarnă 
a fost folosită intens, unele 
dorind să se mențină la o cotă 
ridicată, altele cu intenția vă
dită de a recupera rămînerile 
în urmă, ceea ce lasă să se 
întrevadă că vom asista la e- 
voluții de o mult mai bună 
calitate. Se poate spune, de 
asemenea, că semne de îmbu
nătățire a activității au fost 
evidente. în această perioadă 
și pe alte planuri. Ne refe
rim, între altele, la măsurile 
educative luate la secția de la 
Steaua, 
de ale 
Iii. (din 
vedere 
baza si 
si din 
cu cel 
țean reprezintă un 
pasiune și interes), 
poate decît să aibă 
ță sporită asupra 
călăriei în ansamblu.

Concursurile care urmează — 
campionatul și cupele rămînînd 
în

la preocupările crescîn- 
asociațiilor din herghe- 
foarte multe puncte de 
ele puțind reprezenta 
viitorul acestui sport) 

unele județe (Timișul, 
dintîi campionat jude- 

exemplu de 
ceea ce nu 
o influen- 
dezvoltării

aceiași parametri, deși se

DIN CUPRINSUL
REVISTEI

NR. 4/1987

pis-

con-
șase

tislava, în februarie trecut — 
s-a consumat cu o recoltă mi
nimă (un loc, la pistol 10 me
tri feminin). Tocmai de 
aceea, următoarele trebuie ex
ploatate la maximum. Este 
vorba despre Campionatele 
Internaționale ale R. D. Ger
mane (la Suhl), ale R. F. 
Germania (la Miinchen), dar. 
mai cu seamă, Campio
natele Europene din Finlanda 
(21 iulie — 2 august), pentru 
arme cu glonț și Campionatele 
Mondiale din Ungaria (12—18 
septembrie), pentru arme cu 
aer comprimat. In această per-

simte nevoia 
bunătățirii formu
lei și a unei mai 
bune adaptări a 
obligațiilor regu
lamentare cu rea
litățile existente la 
nivelul secțiilor — 
vor trebui să adu
că in prim-plan 
cupluri călăreț-cal 
bine pregătite, ca
pabile să facă față 
exigențelor inter
naționale. Balca
niadele (cum spu
neam, punctul ma
xim) încetînd 
mult să fie 
competiție cu 
vingători și învinși 
dinainte cunoscuți. 
Există la ora actuală un plu
ton de călăreți bine pregătiți 
— Al. Bozan, M. Neagu, I. 
Bucur, G. Deac, A. Constan
tin, R. Pașcovschi, Fl. Geor
gescu, M. Feraru. Ioana David, 
Ligia Ilin, Cristina Ștefănescu 
Ciocan, R. Bozan. A. Mocanu, 
O. Ilaneș, R. Țoncu. D. 
conescu, C. Păsărin ș.a. —

spec tiv 
aer lil 
disputr 
ne de 
partea, 
care ir 
locuri- 
califics 
viu Si 
stantin 
die si 
covei, 
lena T 
Ioan I 
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tori ci 
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dea. R 
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nîce — 
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strinsă 
medalii 
fii intț 
toamne

de 
o 

în
Multiplul campion 
dru Bozan 
tare foarte

Dia- 
care

• Editorial: Etapa de vară a Daciadei — prilej de ridicare 
continuă a nivelului calitativ al marii competiții • Teorie- 
studii-cercetări : Eficiența instructiv-educativă, rezultantă a 
vocației, a stilului de muncă și a profilului de personali
tate ale profesorului (I) (autor Mariana Marolicaru) : Eta- 
pizarea procesului de selecție și pregătire în handbal (II) 
(Maria și loan Bota) ; Cunoașterea și aprecierea capacității 
prosexice (de atenție) la sportivii de mare performanță 
(Maria Șerban) ; Ce trebuie să știm despre coloana verte
brală (III) (Ștefan Birtolon) ; Despre pregătirea timpurie 
în voleiul feminin (Florin Pană si Victor Surugiu) • Edu
cația fizică și sportul în învățămînt : Modalități privind 
desfășurarea orei de educație fizică în condiții de anotimp 
și spațiu diferite (Nicolae Fieroiu și Ion Constantin) • 
Tehnică-metodică-antrenament : Tendințe și performanțe în 
alpinismul mondial (Walter Kargcl) • Medicină sportivă : 
Reactivitatea și revenirea cardiacă în ranort cu sprinturile 
pe distanțe specifice jocului de fotbal (Gheorghe Dumitru) 
• Opinii-Consulfațîî : Studiu monografic privind viața spor
tivă a comunei Independența-Galați (Nicolae Postolache).

\ 
\
\
\ 
\
\
\
\ 
\
\
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național și balcanic Alexan- 
promite și in acest sezon o ccrmpor- 
bună Foto: V. CÎRDEI

dispun de un material cabalin 
cu reale posibilități (Radiana, 
Lăstun. Vise, Mult Iubit. Schi
ja, Fidelio, Licurici, Matroz. 
Pamela, Bilbor, Aida ș.a.), ceea 
ce creează o bază bună de se
lecție pentru loturile naționale, 
porțile rămînind. în 
timp, deschise și altor 
tivi.

Examenele primăverii 
rii vor oferi, desigur, un 
mai exact asupra muncii de
puse la nivelul secțiilor (con
statăm, totuși, că dresajul si 
concursul complet, cu toate 
strădaniile federației, rămîn la 
periferia preocupărilor), astfel 
ca în toamnă, la Campionatele 
Balcanice, să avem satisfacția 
obținerii unor frumoase rezul
tate.

Primul pas trebuie, deci, fă
cut, începînd cu întrecerile care 
debutează azi Ia Craiova...

același 
spor-

și ve- 
tablou

9 NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
6 MAI : extragerea I : 21 30 25 37 
34 8 ; extragerea a n-a : 23 9 17 
44 15 1. FOND TOTAL DE CIȘ- 
TTGURI ; 1.063.698 " 
108.794 lei report

lei din care 
la categoria 1.

TRAGERII• C1ȘTIGURILE
LOTO DIN 29 APRILIE : FAZA I: 
cat. 1 : 1 variantă 25% — autotu
rism Dacia 1300 (70 000 lei) ; cat. 
2 : 5 variante 100% s 21.834 lei 
din care o excursie de 2 locuri 
fa U.R.S.S. și diferența în nume-

tu
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LOTO P
rar șl 9 
cat. 3 ; 
lei, în 
de 1 lo< 
în numi 
1.621 lei 
oat. 5 : 
394,50 a 
200 lei ;
FAZA A 
tă 100% 
(70.000 1
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560),
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\ METALURGISTUL CUGIR
I Cupei României

DINAMO BUCUREȘTI 1-4 (1-1)

Reprezentativa olimpica, din nou in prim plan

CĂUTĂRI PRIVIND „OAMENII DE GOL"//

Șl CREȘTEREA EFICACITĂȚII
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Par- 
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CUGIR, 6 (prin telefon). A- 
ceastă partidă restanță din 
„16“-imile Cupei României a 
suscitat in localitate și în îm
prejurimi un mare interes. Era 
firesc să fie așa, fiindcă pen
tru prima oară in istoria sa. 
divizionara C Metalurgistul în- 
tîlnea într-o competiție oficia
lă o divizionară A. cu o foar
te frumoasă carte de vizită în 
fotbalul nostru, cum este Di
namo București, echipă în rîn- 
durile căreia, se știe, activea
ză numeroși internaționali. în- 
tîlnirea care a avut Ioc la ora 
prînzului, cu oameni ai mun
cii dintr-una dintre cele mai 
vechi citadele muncitorești din

rAj

I
Ițară. întreprinderea Mecanică 

Cugir. și alții, dialogul purtat 
cu producătorii de bunuri ma-

ître- 
iră“. 
icter 
:așe- 
încă

I
I

teriale s-au constituit intr-un 
moment frumos, de neuitat 
pentru oaspeți și primitoarele 
lor gazde. Apoi, ..dialogul" a 
continuat pe gazonul stadionu
lui Metalurgistul, plin pînă la

refuz cu mult înaintea orei de 
începere a partidei (peste 6 000 
de spectatori). încă din start, 
Dinamo a pus stăpînire pe joc 
și după ce a trecut pe lingă 
deschiderea scorului (min. 13 
și 14), fundașul gazdelor, Dn- 
brai, i-a dat mari emoții în 
min. 23, șutul acestuia dueîn- 
du-se milimetric pe lingă poar
ta lui Moraru. Bucureștenii 
domină, caută să-si limpezeas
că jocul în ofensivă și Mihăes
cu va trimite în „transversa
lă" (min. 27). Cinci minute mai 
tirziu 
inutil 
careu, 
gă“ a 
penaltyul transformat de ace
lași jucător : 1—0. Bucuria lo
calnicilor va dura doar cîteva 
minute. Dobrai salvează de pe 
linia porții, Ia șutul lui Mi- 
hăescu (min. 39), pentru ca 
apoi, la centrarea lui Sabou. 
același MIHĂESCU să reia im-

însă, Moraru 
pe G.
astfel că
luat

îl agată 
MOLDOVAN, în 

.mica buturu- 
conducerea prin

parabil cu capul, egalind : 1—1.
La reluare, plusul de expe

riență, superioritatea lui Dina
mo pe toate plănui ile va face 
ca ocaziile de gol ale oaspe
ților să se înmulțească. Ra
tează Mihăescu (min, 47), Orac 
(min. 49), însă in min. 54, Ia 
centrarea Iui Cr. Sava. CAMA- 
TARU înscrie, rupînd echili
brul ; 1—2. Vor urma alte ra
tări. cîteva intervenții specta
culoase ale portarului-Junior 
Groza si din nou tabela de 
scor se va modifica : 1—3, în 
min. 75 (DAMASCHIN) și 1—4, 
în min. 80 CĂMATARU, „cap“ 
Ia centrarea lui Jercălău, cel 
mai bun jucător de pe teren. 
Astfel Dinamo București obți
ne calificarea în optimile Cupei 
României.

Arbitrul orădean M. Neșu a 
condus foarte bine formațiile :

I
I

5 minute cu antrenorul Octavian Cojocaru (Corvinui)

METALURGISTUL ; GROZA 
— Cristea, Anistoroaie, Ghenu 
DOBRAI — Sălăgean (min. 51 
Heghi), Ursu, Simu, G. MOL
DOVAN — Suiceanu (min. 51 
Ghionea), Ștefănescu.
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STRĂBATEM PERIOADA SCHIMBĂRII 
GENERAȚIILOR

a Octavian Cojocaru, sînteți un 
antrenor care nu se agită foarte 
mult pe banca tehnică... — Așa e 
felul meu. Sînt o fire ponderată, li
niștită ...și de aceea sînteți 
mai puțin cunoscut. Vă rog să vă 
prezentați cititorilor noștri — Am 
42 de ani, sînt subinginer și an
trenor cu categoria a II-a. De fel 
sînt din București, unde am ju
cat la Rapid (mijlocaș), apoi la 
Farul Constanța și Steagul Roșu 
Brașov , alături de Adamache, 
Pesca-ru și ceilalți. Din 1972 pînă 
în 1976 am lipsit din formația 
Corvinului doar de patru ori. 
Apoi; timp de doi ani am îmbră
cat tricoul formației Mureșul De
va. Din 1978 am devenit antrenor 
la Corvinui, mai întîi la copii și 
juniori, la speranțe, am fost se
cundul lui Mircea Lucescu, Re
mus Vlad și ion V. Ionescu la e- 
chipa ma.re, iar din toamna lui 
1986, antrenor principal • Ce ju
cători ați crescut la centrul de 
juniori ? — Am contribuit la ri
dicarea lui Bozga, Bardac, Stroia, 
actualmente toți trei in prima 
formație a clubului, a lui Costă- 
chescu (își satisface stagiul mi
litar). Juniorii Graure și Matache 
sînt in lotul național, iar la Vi
itorul Hunedoara joacă Ștefani, 
Călugărita și Mureșan, elevii mei 
a în campionatul trecut, după 25 
de etape. Corvinui se afla pe lo
cul 5 și era echipa cu atacul cel 
mai productiv din Divizia A (62 
de goluri marcate) și devenise 
proverbială prin „norma" sa de 
minimum trei goluri de meci ju
cat acasă. în acest campionat 
Corvinui este a 10-a, cu doar +1 
la golaveraj. Care e cauza ? — De 
la Ion V. Ionescu am moștenit o 
echipă cu rezultate de excepție, 
așa cum ați și spus. Lotul a su

77

DE JUCĂTORI"
fertt însă destule modificări, 
nu este vorba numai de plecarea 
lui Mateuț, o piesă de bază in 
angrenajul nostru. Titularizarea 
unor jucători noi a impus modi
ficarea ritmului de joc, a vitezei. 
Corvinui străbate perioada schim
bării generațiilor de jucă
tori. Noii introduși — Siroia, Boz- 
ga, Bardac, Lavu, cei doi portari 
tineri, Mihailov și Ciucur — tre
buie „să rupă ritmul", să facă 
adică saltul de valoare așteptat. 
La lotul primei selecționate a ță
rii ii avem pe Klem și pe Gapor; 
la tineret pe Ciucur, Bardac, Stro- 
ia și Constantin Cojocaru, din ce 
in ce mai bun Foarte puternică 
este încă amintirea lui Mircea 
Lueescu, care ne-a învățat foarte 
bine faza de atac. Prin plecarea 
lui, Corvinui a rămas pe unde
va... neterminată s-a lucrat mai 
puțin la faza defensivă, stăm mai 
slab la sarcinile duble * Cum se 
încadrează Suciu în sistemul de 
joc al echipei 7 — E un jucător 
tehnic, care joacă insă prea mult 
lateral. Mai bine se încadrează în 
partidele din deplasare, unde cău
tăm ca prin manevre tactice să-i 
scoatem pe adversari din dispo
zitiv. La Pitești a jucat foarte bi
te, co și ia Moreni, în repriza a 
doua . Cum vedeți viitorul Cor- 
vinulul 7 — Talentul și buna pre
gătire a noilor jucători mă în
dreptățesc să sper într-o gene
rație de valoare, tn ceea ce pri
vește atacul, nici nu stăm prea 
rău: am marcat 40 de goluri. Doar 
Dinamo (58) și Steaua (54) au in
serts mai multe declt noi. Cit pri
vește faza de apărare, sper să o 
rezolvăm.

4»

Mircea TUDORAN

PROMISIUNE LA ÎMPLINIRE

DINAMO : Moraru — JER- 
CALĂU, Al. Nicolae, ANDONE, 
Sabou — Lupescu (min. 46 Cr. 
Sava), VARGA, Bălăci, Orac 
(min. 57 Damaschin) — MI- 
HĂESCU, CAMATARU.

Stelion TRANDAFIRESCU

JJ7R/ • ȘTIUI • ȘTIRI
• TRAGEREA LA SORȚI A 

OPTIMILOR CUPEI ROMÂNIEI. 
Luni, 11 m.ai, la ora 11, în pre
zența delegaților echipelor cali
ficate, va avea loc la sediul F.R. 
Fotbal tragerea la sorți a jocu
rilor din cadrul optimilor Cupei 
României. Toate partidele se vor 
disputa la data de 27 mai, de la 
ora 17.
• astAzi, la tirgoviște, 

pe stadionul Municipal (ora 1«), 
va avea loc partida amicală din
tre formația locală CA. Tirgoviș
te șl divizionara A S.C. Bacău.

Fotbalul românesc a trecut 
cu succes și elogioase aprecieri 
examenele de primăvară de 
pînă acum. Și au fost confrun
tări de maximă dificultate 
dacă ne gțndim că de partea 
cealaltă a terenului s-au aflat 
reprezentative 
tigioase școli 
cum cele din 
și Spania. In 
că (parcă intr-o cursă de atle
tism, între prima reprezenta
tivă și echipa olimpică, ambele 
în importantele faze ale pre
liminariilor CE. și, respectiv, 
J.O.) : 5—1 cu Albania (echi
pele A), 1—0 cu R. F. Germa
nia (,,O“), 3—1 cu Spania (A).

Acum, iată, revine în prim- 
planul întrecerii internaționale 
reprezentativa olimpică, pentru 
o nouă confruntare de maximă 
importanță și solicitare, meciul 
cu echipa olimpică a Poloniei 
(altă școală de fotbal cu re
zultate excelente în ultimul de
ceniu și jumătate, la 
J.O.). Partida va avea 
si întilnirea cu R. F. 
nla, la Cluj-Napoca, in 
20 mai.

Și cum timpul trece 
lotul olimpic, cu toate 
blemele sale, se află în cen
trul atenției federației, a an
trenorilor federali, a colegiului 
de antrenori. în primul rînd 
prin urmărirea selecționabililor 
în meciurile de campionat, care 
au avut loc duminică și care 
vor urma în cadrul etapelor 
din 10 și 13 mai. Cum remar
ca și Gheorghe Staicu, antre
norul echipei olimpice, cu care 
am avut recent o discuție, în 
general, „olimpicii" au avut o 
comportare bună în meciurile 
de campionat, în mod deosebii 
cei doi portari, Liliac si Spe- 
riatu. Apărătorii nici ei nu au 
creat probleme, centinuînd să 
se evidențieze pe linia ultime
lor lor evoluții. în frunte cu 
Bumbescu, Belodedici și Mihail 
Marian. Iar la mijloc, „blo
cul" de selecționați a rămas 
cam același, cu o noutate, po
sibila selecționare a rapidistu- 
lui Goanță, care a avut pres-

ale unor pres- 
de fotbal, pre- 
R. F. Germania 

ordine cronologi-

C.M. și 
loc, ca 
Germa- 
ziua de

repede, 
pro-

tații bune. Dar la mijloc sînt 
destule soluții, ele numindu-se 
Bălan. Mujnai, Balint. Majaru, 
care, în partida F.C.M. Bra
șov — Steaua, și-a regăsit pos
tul de titular în formația cam
pioană.

Problema atacului rămine 
deschisă. „Dati-mi un om de 
gol pentru lotul olimpic" — 
spunea antrenorul Staicu. De 
unde ? Cîmpeanu II a fost din 
nou indisponibil. Kramer nu a 
Jucat. îmbucurătoare buna e- 
voluție a Iui Vaișeovici, în 
meciul cu Sportul Studențesc, 
fermă fizică, tehnică și... psi
hică (mai ales ultima) pe care 
am vrea ca gălățeanul s-o 
păstreze și la lotul olimpic, 
unde e mare nevoie de el.

Am notat în agenda noastră 
toate numele „vîrfurilor" care 
au evoluat în ultima etapă. 40 
la număr, dar dintre care doar 
șase .au marcat goluri !! Mulți 
dintre aceștia, trecuți prin „fil
trul" selecției (Turcu, Jurcă, 
Bîcu, Orac, Soiman), dar nici 
un vîrf autentic, „om de gol" 
Si în formă, pentru că, se știe, 
Cămătaru, Augustin. Pițurcă, 
Coras nu au drept de ioc la 
olimpici. Și atunci au fost aș
teptați un Vancea, un Țîrban, 
un Ralea, dar s-au dovedit os- 
cilanți, nu au confirmat o va
loare constant bună, mai ales 
primul, despre care s-a vorbit 
atila la venirea lui la JiuL Și 
ca ultimă soluție, după cele 
trei goluri marcate în meciul 
cu F. C. Olt, se anunță clujea
nul Biro I, „perechea" 
„Tim“ Cîmpeanu. Așadar,

lui 
a- 

ceștia ar fi atacantii lotului o-
limpic pentru meciul viitor — 
Cîmpeanu, Kramer, Vaișeovici, 
Biro — cu destule soluții de 
„cuplare", dar cu aceleași pro
bleme. forma sportivă și ape
titul de gol, care nu depind 
decit de ei, pentru că — nu 
trebuie să se uite — în parti
da cu R.F.G. eficacitatea a su
ferit. iar meciul cu Polonia va 
fi la fel de greu, si în cadrul 
grupei golaverajul va avea un 
mn-înt greu de spus în final.

Constantin mLEXE

ăsu- 
imi- 
, să 
aură 
icest
ex- 

pre- 
lui“, 

de
Fă-

de 
iere 
ziei 
nire 
no- 
i I. 
‘no
me-
ti- 

iru, 
. U

Dinamo..." Ar fi frumos ca te
lul urmărit să fie realizat chiar 
si fără vedete... • Modestă, 
deocamdată, poziția echipei de 
hochei pe gheață — locul 3 
în seria a II-a, în pofida fap
tului că dispune 
trenor 
Crihan. 
cooptat 
sigură 
competițional nu va fi lipsit 
de... surprize frumoase !“... Să-i 
dăm crezare și să le așteptăm, 
împreună cu toți simpatizanții 
secției. • Am lăsat la urmă 
rugbyul, ramură de sport în
drăgită de toată lumea din 
club, în frunte cu președintele 
acestuia, prof. dr. ing. Florin 
CSiiriac, rectorul Institutului d<" 
Construcții, care ținea să sub
linieze la aniversarea a 70 do 
ani de la înființarea echipei 
(n.n. cea mai veche formație

reputat, 
Jucătorul 
in lotul 

însă că „

ie un an- 
prof. Virgil 
N. Bunescu, 

mare, ne a- 
,vii torul sezon

AZJ
și : 
i.485 
rsie 
in ța 
/o a 
lei;

6 :
l0 a 
lei.

,an- 
1300 
o a

cat. C : 27,75 
89,00 a 847 Iei 
100 lei

Participanții 
Constanța ?i 
București au 
toturism Dacia 1300 '70.000 Iei) la 
categoria 1 — 25% — de . la FAZA 
I, iar Ghica Paraschiva din ora
șul Bîrlad, județul Vaslui cîștigă, 
de asemenea un autoturism Da
cia 1300 (70.000 lei) la categoria 
A. cota 100% FAZA A n-a.

Herea Dan 
Banu Iulian 

ciștigat cite un
din 
din 
au-

universitară de rugby din Ro
mânia) : „Dorim ca XV-le 
Sportului Studențesc să se si
tueze intre fruntașele primei 
divizii, respectind astfel atit 
tradiția multor reușite, cit și 
valoarea reală a jucătorilor 
noștri, cu multe elemente foar
te tinere : Năstase. Perneș, Po- 
rojan, M. Radu, Andreescu. D. 
Gheorghe. Sînt valori incontes
tabile în performanță, totodată 
studenti conștiincioși". * „E-
xistă condiții excelente de pre
gătire la noi, cum n-au fost 
niciodată în trecut!“, afirmă 
prof. Ștefan Georgescu, activist 
sportiv care cunoaște bine is
toria clubului. Condiții exce
lente înseamnă nu numai un 
bogat factor uman la nivelul 
tuturor secțiilor, ci si un spri
jin moral si material pe care 
Sportul Studențesc-Constructii 
îl primește din partea unor u- 
nităti economice bucureștene : 
Trustul de Monlaj și Utilai 
Chimic, director, ing. V. Stoi- 
cbiță, la canotaj și polo. între
prinderea de Prefabricate din 
beton, director, ing. Aureliu 
Bojenescu. Ia rugby etc., pre- 

rodnică. 
Sportiv 

prof. Ma- 
îndrumă 

pe

TIMIȘOREANUL BOLBA IN FRUNTEA GOLGETERILOR DIVIZIEI B>
SERIA I

• 17 GOLURI: Petrache
Progresul Brăila);
• 12 GOLURI: Iamandi

Delta Tulcea);
• 11 GOLURI: Drăgoi

Progresul), Constantin 
Slobozia); > 10 GOLURI: 
ru (C.F.R. Pașcani), ~ 
(Politehnica Iași) Petcu 
Constanța), Sfrijan (C.S.M. 
cea va); • 9 GOLURI: Jovânescu 
(F.C. Constanța), Vlad (Prahova 
C.S.U. Ploiești), C. Rusu (Uni
rea Focșani). Amarghioalei (Cea
hlăul P. Neamț); • 8 GOLURI: 
Stoica (Olimpia Rm. Sărat), Za- 
hiu (F.C. Constanța), Cașuba 
(C.S.M. Suceava), Chivu (Dună
rea C.S.U Galați); • 7 GOLURI: 
Irimia (C.F.R.), Grigoraș (Aripi
le Victoria Bacău) Chircă (F.CJM. 
Progresul), Găiățemu (Prahova 
C.S.U.), Chiriță (Unirea Focșani). 
Vasilache (Ceahlăul), Basalîc 
(FEPA ’74 Bîrlad). Greaca (Stea
ua Mizil), Comșa (Dunărea 
C.S.U.); • 6 GOLURI: Ragea
(Dunărea C.S.U.); • 5 GOLURI; 
Agachi (Politehnica), Ignat (F.C. 
Constanța). Titirișcă (F.C.M. Pro
gresul) Roșea (Ceahlăul), Grosu 
(F.C.M. Delta), Goia (Steaua); 
• 4 GOLURI: State, Armeneasca 
(Minerul Gura Humorului), Scîn- 
teie (Aripile Victoria), Pal (Po
litehnica). Stan (Poiana Cîmpi- 
na), Funda (F.C. Constanța). Ar- 
geșean-u (Unirea Focșani). Miro- 
naș (Ceahlăul), Ciucă (FEPA ’74). 
Bătrîneanu (Unirea Slobozia). 
Ciolponea (Steaua): @ 3 GOLURI: 
Căinări, Ostafe, Breniuc și Pas- 
cari (Minerul), Dumitru și Marl- 
nov (C.F.R.), Iliuță și Ursică (A- 
ripile Victoria), Florean (Poli
tehnica), Niculcioiu (Olimpia Pm. 
Sărat), Manolache (Poiana), Po- 
povici și Buduru (F.C. Constan
ța), Sușanu (Ceahlăul), Dumitru 
și Dumitrache II (FEPA ’74), Șa- 
cu și Mitracu (F.C.M. Delta), Ga-

(F.C.M.

(F.C.M.

(F.C.M. 
(Unirea 
Croito- 

Burdujan 
(F.C.

Su-

che (Unirea Slobozia), A. Ene, 
Bazar, I. Nicolae și Cosma (Stea
ua), Buliga (C.S.M. Suceava), Ta- 
rarache, Dupu și Manolache (Du
nărea C.S.U.); • 2 GOLURI: 32 
jucători: • 1 GOL; 87 jucători.

SERIA A II-a
• 13 GOLURI: Răduț (Sportul 

Muncitoresc Slatina);
• 11 GOLURI: Muntean (A.S.A. 

Tg. Mureș) ;
• 10 GOLURI; Ciurea (Electro- 

putere Craiova) ; • 9 GOLURI : 
Firănescu și Ghiță (Electropute
re), Voiculeț (Carpați Mîrșa);
• 8 GOLURI; Iancu (Autobuzul 
București), Zamfir (Progresul 
Vulcan București), Soare și Albu 
(A.S.A.); • 7 GOLURI; Andraș 
și Hintea (Tractorul Brașov), Har- 
bădă (Gaz Metan Mediaș), Drag- 
ne (Mecanică Fină Steaua Bucu
rești) ; • 6 GOLURI: Ogirean și 
Cenan (Chimica Tîrnăveni), Chio- 
reanu (I.C.I.M. Brașov), Boar (In
ter Sibiu) Cîrțu (Electropwtere) ; 
Popa și Ciorceri (A.S.A.), Gheoa- 
că (C.S. Tirgoviște), Florescu și 
Stîngaciu (Carpați). Ștefan • (RO
VA Roșiori), Păun (Sportul Mun
citoresc), Grosu și Baciu (Auto
matica București) Pavel și Pa
lea (A.S. Drobeta Tr. Severin);
• 5 GOLURI: BolHorea și Dună
(Progresul Vulcan) Co Idea (In
ter), Botezan (A.S.A.). Ene (C.S. 
Tirgoviște), Varga J.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe), Armenean (Carpați), 
Pestrița (Automatica), P. Dumi
tru și Olteanu (Mecanică Fină 
Steaua'. : • 4 GOLURI ; Nistor
(Chimica), Avram (Autobuzul), 
Berteanu (I.C.I.M.) Ene și Pe
trescu (Progresul Vulcan), Fol- 
bert (Tractorul). Dumitrescu, 
Ghergu și Ploaie (C.S. Tirgoviș
te), Rădulescu și Jere (IMASA), 
I. Marius și Gugiu (Pandurii Tg. 
Jiu), Fățan (Carpați), Al. Mar
cel (ROVA), Asaitei (Sportul 
Muncitoresc) Hegheduș (Mecani
că Fină Steaua); • 3 GOLURI:

Osvath (Chimica), Ursu (Autobu
zul), Roșu și Moșoman (I.CJ.M), 
Stoica (Progresul Vulcan), Șoa
rece (Inter), Olaru și Petrișor (E- 
lectroputere), S. Dumitrescu și L 
Costel (A.S.A.), Deneș (IMASA), 
Croitoru (Pandurii), Drăghici șî 
Same? (ROVA), Păuna, Tiță și 
Adil (A.S. Drobeta), Țiglairiu și 
Sărășan (Gaz Metan); 2 GOLURI: 
39 jucători; • 1 GOL: 67 jucători.

SERIA A in-a
• 18 GOLURI: Bolba („Poli" 

Timișoara);
• 14 goluri: Florea (Gloria 

Bistrița), D. Moldovan (F.C. Ma
ramureș) ;
• 11 -----------

sa (Aurul 
Maramureș), 
tura Zalău) 
ca Orăștie) ; 
ca (Metalul , . , _
LURI: Oancea („Poli“), Laiș (F.C. 
Maramureș) Crăciun (Minerul 
Paroșeni), Caciureac (C.I.L. Si
gnet), Lazăr (F.C. Bihor); • 8 
GOLURI: Ghina (Minerul Cav- 
nic), Silaghi (Olimpia Satu Mare), 
Predeanu (Armătura), Bonte 
(C.I.L.). Cigan (F.C. Bihor). Ha- 
țeganu (Dacia Mecanica); • 7
GOLURI : Stoinescu (Aurul Brad), 
Sălăjan (Minerul Paroșeni), M. 
Nicolae (Armătura); • 6 GO
LURI: lord ache și S. Popa (Mu
reșul Deva), Manea și 
(C.S.U.T. Arad) Jacotă

Și

GOLURI : Dumitrea-
Brad), Tulba (F.C. 

Naghi (Armă- 
Vesa (Dacia Mecani- 
• 10 GOLURI: Roș- 

Bocșa); • # GO-

Lucaci 
CC.S.M. 

Reșița), Pascu și Vlătănescu 
(„Poli"). Otiman (Metalul Bocșa), 
Czlrbusz (Unio Satu Mare), Bo- 
riceanu (F.C. Maramureș), Bălta- 
ru (Minerul Paroșeni). Păscuță 
(Armătura); • S GOLURI: Ne- 
delcu n și Zomer (Strungul A- 
rad) Hodină și Uțiu (C.S.M. Re
șița), Dănilâ (Gloria) Balogh șl 
Puț (Unio) Buzgău (F.C. Mara
mureș). De (F.C. Bihor). Moldo
van (Dacia Orăștie); • 4 GO
LURI: Ujvarl (Strungul), 
ghel (Minerul Cavnie), 
Vîrsădean. Bîtea și 
(C.S.U.T.A.) Kortesi

SPERANȚE PENTRU „MONDIALE"
'Urmare din pag 11 trofeu „Cupa Corbeille

cum si colaborarea 
nemijlocită cu Clubul 
Școlar nr. 1, director; 
rinei Oancea. care îi 
permanent. către „Sportul" 
juniorii aflati cei mai aproane 
de zona consacrării. în acest 
fel tot mai scurt apare dru
mul de la promisiuni la îm
pliniri...

tului, prof. Ana Moțet, ne pre
cizează că, după acest prim 
concurs, „sportivele au nevoie 
în continuare de o pregătire 
intensă si de mai multe con
cursuri. O primă ocazie o au 
chiar acum, în luna mai (16— 
18), în Franca, unde va avea 
loc o imnortantă confruntare 
la gimnastică ritmică, un veri
tabil C.M.. dotat cu prestigio

sul
F.sson". Această competiție de 
mare tradiție, in care se 
nuntă participarea elitei gim
nasticii ritmice mondiale (Bul
garia, U.R.S S. etc.), ne va o- 
feri posibilitatea unei afirmări 
de ansamblu a echipei, atit de 
necesară — si posibilă — în 
r»rspectiva apropiatelor Cam
pionate Mondiale, pentru care 
mai sînt destule de făcut..." 
(c. d.).

a-

Len- 
Tîrlea, 

Cheregi 
(Gloria), 

Varga și Steinbinder (Unio), Ros
ti $ (F.C. Maramureș) Borhidan 
(•Olimpia) Ghiară (Armătura), 
Moiș (C.I.L. j. Mureșan și Geor
gescu (F.C. Bihor). Mureșan, Bo
ca și Epure (Steaua C F.R. Cluj- 
Napoca), Cocîrlă (Dacia Orăștie), 
Alexandru si Scînteie (C.S.M. Re
șița): * 3 GOLURI: vidican
(Mureșul) Rus, Schwarzkopf, 
Tasnadi si Irimus (Minerul Cav- 
nic). Mărgineanțu (C.S.M. Reșița), 
Sabou și Bobaru („Poli"). Tri- 
fqn si piăvitiu (Metalul Bocșa), 
Gnandt (Unio). Ciontoș (Aurul), 
Gerstenmaver si Melnic (Olim- 
rda). Strîmbei (C.I.L.), Moldovan 
(Steaua C.F.R.) Vătafu (Dacia 
Mecanica); 2 GOLURI: 35 ju
cători; • 1 GOL: 34 jucători.



IMPORTANTE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
• JUDO

In sala pariziana „Plerre de 
Coubertin" încep azi campiona
tele Europene de judo — mascu
lin șl feminin. In competiția mas
culină, aflată la a 36-a ediție 
si-au anunțat participarea concu
renți din 30 de țări, printre care 
și România, cu patru Judoka: 
Stanică OlteanO (categoria ușoa
ră), Florin Lascău (semlmljlocie), 
Petre Anițoaie (mijlocie) și Mi
hai Cioc (grea și open). Ei sînt 
însoțiți de antrenorul loan Pe- 
trof. Joi au loc întrecerile elimi
natorii la categoriile semimijlocie, 
mijlocie, semigrea și grea, vineri 
la superușoară. semiușoară, u- 
șoară și open iar sîmbătă și du
minică se vor desfășura recalifi
cările și finalele.
• LUPTE GRECO-ROMANE

Mîine. în localitatea finlandeză 
Tampere se df. .startul Campiona
telor Europene de lupte greco- 
romane, la care vor fi prezenți 
și opt reprezentanți ai țării noas
tre: Nicolae Zamfir (57 kg)
Gheorghe Savu (62 kg). Petre Că
rare (68 kg) I—-— 
kg). Sorin Hertea (32 kg).
Matei (90 kg) Vasile Andrei (100 
kg) și Ion Grigoraș (130 kg).

Iulian Mavlea (74 
ilie

Sportivii români sînt însoțiți de 
antrenorul Constantin Stan și de 
arbitrii Ion Cernea și Simion PO- 
pescu.

Concursul se desfășoară vineri, 
sîmbătă și duminică.

• CICLISM
La cea de-a W-a ediție a com

petiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii", programată în pe
rioada 8—24 mai pe traseul Ber
lin — Praga — Varșovia, echipa 
României va avea următoarea al
cătuire' Constantin Căruțașu, 
Valentin Constantinescu, Ionel 
Gancea, Nicolae Aldulea, olimpiu 
Celea, Cristian Neagoe. Antreno
ri sint Ion Ardeieanu și Con
stantin Ciocan
• GIMNASTICĂ RITMICA

Vineri, la Atena. începe prima 
ediție a Campionatelor Europene 
de gimnastică ritmică pentru ju
nioare. Vor . fi prezente în între
cere și 4 gimnaste române: A- 
drlana Stoenescu, Francisca Du
mitrescu, Irina Dodea și Mariana 
Apostu.
• VOLEI

Echipa reprezentativă feminină 
de volei a României participă de 
mîine la turneul de calificare

pentru Campionatele Europene, 
care se va desfășura (între 8 și 
10 mai) în orașul norvegian Kris- 
tiansand. Conform programului, 
„naționala** noastră va întîlni 
succesiv reprezentativele Finlan
dei. Cehoslovaciei si Norvegiei, 
două dintre oele patru partici
pante urmînd să se califice în 
turneul final al competiției con
tinentale. care se va disputa, în 
toamnă. în Belgia. Din lotul an
trenat de Marian Dumitrescu și 
Mugur Niculescu fac parte urmă
toarele jucătoare: Crina Răuță, 
Gabriela Dumitrescu, Niculina 
Lujor, Monica Șușman, Speranța 
Gaman, Eugenia Cotescu, Fidelia 
Crișar Tatiana Popa, Mirela Bo- 
jescu, Felicia Popescu, Monica 
Petrașcu si Mihaela Marian.

Sfop cadru

Mondiale
Uuniversitare
de vară '87

im-

aspect grăitor 
această ' privin-

Zagre- 
început 

haină 
Mii

Jocurile

înaintea deschide
rii marelui eveni
ment sportiv in
ternational al a- 
cestui an, Jocuri
le Mondiale Uni
versitare, 
bul a și 
să îmbrace
sărbătorească.
de afișe ale Uni
versiadei ’87 
pinzesc, de pe a- 
cum, frumosul o- 
raș iugoslav. Iată 
un 
in 
ță.

FOTO : Andrija 
Zelmanovici,

De azi, la Poligonul Tunari,

„INEEBNAJIONAIEIE" ROMÂNIEI IN TIR CEI ARCBl
Gazdă ospitalieră a numeroase 

competiții interne și internațio
nale, Poligonul Tunari din Capi
tală i-a primit, de ieri, alături de 
sportivii noștri, șl pe oaspeții de 
peste hotare care vor lua parte, 
începî-nd de azi, la cea de a 8-a 
ediție a campionatelor internațio
nale ale României Ia tir cu arcul.

Pe listele particlpanților figu
rează nume cunoscute în lumea 
arcașilor, cum ar fi Eli Ralkova, 
Ivanka Vîleva. Ivan loțov, Ivan 
Terghiev șl Vladimir Kirilov dta 
Bulgaria: Matilda Ezold. Angeli
ca Berg Peter -Schâk și Karl 
Berg din R.D. Germană; Anna 
Kaminska. Marta Jablonska, 
Beata Tacieka, Dariusz Varda. 
Jacek Gilewski și Marcln Smia- 
lowșki din Polonia; Inna Sulei- 
ko, Natalia Visoțkaia, Roman 
Mațeh, jgoi Vîlkov din U.R.S.S.

aia noastră vor fi prezenți, 
e alții Aurora Chin-Matei, 
ela Coșovan, Daniela Robu. 

* Nicolaescu, Mariana Axane, 
r Stănescu. Călin loan, Vic-

tor Weszelovschi, Alexandru Kiss, 
Mircea Fîrdea7 Sorin Gvasniuc, 
Dumitru Jega, Aurel Robu.

Programul de azi, 
ora 10: calificări,

la 
 -___ -- tra

geri pe distanțe lungi (90 și 70 
m, bărbați : 70 și 60 m, femei).

de 
cu

10 MEDALII
(Urmare din pag. 1)

ii t.r. de lupte lihcrc
(Urmare din pag. I)

nai, meciul. Dacă ar fi obți
nut victoria, el ar fi ocupat 
primul loc în sene șl ar fi 
putut cuceri cel puțin meda
lia de argint. Lipsa sa de ex
periență și-a spus însă cuvîn
tul. O inconstanță supărătoare 
în evoluții au manifestat Nicu 
Hîncu (52 kg), Măricel Popa 
(62 kg) și chiar Gheorghe Mîțu 
(82 kg). Ei au obținut victorii 
in partide foarte grele, dar a- 
poi, au pierdut meciuri deci
sive în lupta pentru medalii, 
pe care le puteau cîștiga. Sub 
așteptări au concurat Claudiu 
Tămăduianu (74 kg), Ciprian 
Radu (90 kg) și Dănut Prefit, 
ultimul avind scuza că se a- 
flă la prima mare confruntare 
alături de sportivi

Oricum, cele două 
argint reprezintă o 
ță superioară față 
trecute.

Iată primii trei clasați la toate 
categoriile — 48 kg: 1. Marian A- 
vramov (Bulgaria). 2 
pAcuraru (România). 
Willomeit (R.D.G.) • 52 kg: 1. Va
lentin Iordanov zBulgarla), 2. " 
Toguzov (U.R.S.S.). 3. A. Seyha- 
nel (Turci ): 4. Nicu Hîncu
(România): 57 kg: 1. Serghei Be
loglazov (U.R.S.S.). 2. Z. ~
(Iugoslavia). 3. G. Kalcev (Bul
garia) : 62 kg: 1. Kazar 
(U.R.S.S.). 2. K. Polki (R.D.G.). 
3. M. skubacz (Polonia). ...6. M. 
Popa (România): 68 kg: 1. Arsen 
Fadzev (U.R.S.S.), 2. G. Atana- 
siadis (Grecia) 3. S. Șterev (Bul
garia ...6. D. Ioniță (România): 
74 kg: 1. Aslan Varaev (U.R.S.S.), 
i. P. Rauhala (Finlanda). 
Seker (Turcia) ■ 82 kg: 1. Alexan
der Nanev (Bulgaria), 
dosian (U.R.S.S.). 
(Cehoslovacia). 4.
(România); 90 kg: 
Hadarțev (U.R.S S ). 
berov (Bulgaria), 3 
geac (Turcia): 100 kg: 1. Leri Ha- -----  ----------- _ VASILE puș.

S.
1.
2.
A.

seniori, 
medalii de 
performan- 
de edifiile

ALIN
3. M.

v.

Sorov
Isaev

3. F.

2. V. Ma-
Lohina

Gh. Mîțu
1. Maharbek
2. E. Kam- 
R. Karaba-

3. J.

belov (U.R.S.S.). 2. 
CASU (România) 
(Bulgaria): 130 kg: 
manidze (U.R.S.S.), 
dor (R.D.G.), 3.
(Bulgaria)

G. Tancev 
Zaza Tur- 
A. Schrâ- 
Atanasov

decît Zlatev... Păcat însă că 
Urdaș a ratat de trei ori con
secutiv Ia stilul smuls, la 170 
și 175 kg, rezultate care îi 
erau perfect la îndemînă („Nu 
știu ce s-a intimplat ; cred că 
am fost prea sigur de mine și 
m-am pripit" 
după concurs), 
în clasamentul general. în zi 
bună, sigur pe 
Petre Becheru, 
bine, fiind în apropierea cîști- 
gătorului și la smuls, și la a- 
runcat — unde a obținut bron
zul— a urcat în final pe podiu
mul de premiere la total.

Să mai notăm faptul că și 
medaliatul cu argint la total, 
L. Barsi, a „smuls" foarte greu 
167,5 kg, abia din a treia în
cercare, intrînd „la potou" în 
clasament, iar sovieticul Arza- 
manov a fost eliminat la a- 
runcat. după trei ratări. Păța
nia lui Urdaș nu a fost deci 
singulară, și subliniem aceasta 
nu ca o consolare, ci pentru 
a arăta că stressul concursului 
poate face ca mari campioni 
să rateze de puțin.

Rezultate tehnice, cat. 
(25 concurenți), total : 
Zlatev (Bulgaria) 382,5 
Laszlo Barsi (Ungaria) 372,5 kg, 
3. PETRE BECHERU 367,5 kg, 4. 
Hilary Cofalclk (Polonia) 360 kg, 
5. Josef Zamacnik (Cehoslova
cia) 340 kg, 6. Fausto Tosi (Ita
lia) 337,5 kg ; aruncat : 1. Zlatev 
215 kg. 2. URDAȘ 210 kg, 3. BE- 
CIIERU 207.5 kg ; smuls : 1. Zla
tev 177,5 kg. 2. Arzamanov 170 
kg. 3. Barsi 167,5 kg..., 6. Be-
cberu 160 kg.

După o zi de pauză, joi între
cerile se reiau cu categoria 90 
kg. unde nu avem reprezentant. 
Vineri însă — o categorie pe care 
o așteptăm cu maxim interes. 
100 kg. Cu alte cuvinte, va con
cura Nicu Vlad !

- ne spunea el 
neintrînd astfel

el, s-a dovedit 
care, concurînd

82,5 kg
1. Asen 
kg, 2.

ATLETISM > Concursul de 
maraton de la Pittsburgh (S.U.A.) 
a fost cîștigat ■ mexicanul Ro
dolfo Gomez cu timpul de 2.13:07. 
La femei prima s-a clasat cana- 
diajica Silvia Ruegger în 2.31:53. 
• La Columbia 
maiju’
(S.U.A. >

(Ohio), record- 
mondial Edwin Moses 
a mai adăugat o victo

rie șirului său impresionant de 
.succese, cîștigînd 400 mg în 48,89. 
Compatriotul său Butch Reynolds 
a realizat 44,09 s pe 400 m plat !

BASCHET. în prima zi a tur
neului - • - - -
echipa României a întrecut 
64—61 (- -
Coreene.
zentativa Cehoslovaciei a dispus 
cu 88—65 (45—33) de selecționata 
studențească a Poloniei.

feminin de la Wroclaw,
cu

(30—31) formația R.P.D. 
într-un alt joc, repre-

Iubitorii schiului, de la noi și 
din întreaga lume, au fost pur și 
simplu entuziasmat’ in fața re
zultatelor pe care le-a obținut, 
mal cu seamă in acest sezon, 
sportiva elvețiană Maria Walliser, 
dar puțini dintre ei știu că în 
1984 ea a fost gata-gata să ia o 
decizie gravă, de abandonare a 
schiului competlțlonal...

In 1984, credem că vă amintiți, 
Jocurile Olimpice s-au desfășurat 
la Sarajevo, în Iugoslavia. Foar
te tînăra Walliser s-a prezentat 
pe plrtlile de la Jahorina bine 
pregătită și hotărită să facă totul 
pentru o deveni campioană olim
pică. A realizat, de altfel, o 
coborîre foarte rapidă, extrem 
de îndrăzneață si riscantă, fiind 
cronometrată cu *impul de 1:13.41, 
Compatrioata ei Michela Flginl a 
obținut însă un timp și mai bun. 
cu doar cinci sutimi de secundă. 
Acest insucces a afectat-o pro
fund pe Maria care, cum am 
spus, a fost hotărîtă ă renunțe 
la schi. De altfel, mai multe săp- 
tămîni nimeni n-" mal vâzut-o 
la vreun concurs sau măcar la 
vreun antrenament.

Dar Maria Walliser șl-a adunat 
ambițiile spulberate la Sarajevo 
șl cu în zerșunare (da. acesta 
este cuvîntul cel mai potrivit I) a 
continuat să se antreneze și să 
ia parte la concursuri. Și satis
facțiile nu o puteau ocoli. A cîș
tigat tot felul de curse pentru 
Cupa Mondială, iar anul trecut 
a fost prima în clasamentul ge
neral al acestei super-competiții. 
în 1987 a „recidivat Cupa

Mondială, iar la Campionatele 
lumii desfășurate pe pîrtiile sta
țiunilor Crans și Montana, în El
veția natală, deși a debutat cu 
„stîngul** continuare.

marea vedetă a întrecerilor fe
minine. în proba de slalom pen
tru combinată, Maria Walliser a 
fost descalificată, dar acest fapt 
n-a mai demoralizat-o, ci dim
potrivă... La Crans-Montana Ma
ria Walliser a cîștigat proba de 
coborîre și pe cea de slalom su- 
per-uriaș și a fost a treia la sla
lomul uriaș. La încheierea sezo
nului a fost pe primul

clasamentului 
Mondiale (269 
slalomul super-uriaș 
cu conaționala sa Vreni Schnei
der (120 p) și s-a clasat a doua 
la coborîre (90 p).

Walliser s-a născut 
1963, la Mosnang în 
Saint-Gall, în familia 
cător de animale, 
munți, ea schiază de cînd 
știe ! în competiții va mai lua 
parte doar pînă anul viitor, la 
Jocurile Olimpice de la Calgary, 
după care s-ar putea să dea curs 
ofertei, deja făcută, de producă- 

. torul de film, americanul Arthur 
Cohn, de a se lansa în cinema
tografie.

„De trei ani. a spus ea, am c'ș- 
tigat multă experiență, în viață 
și în competiții. Victoriile și în- 
frîngerile m-au ajutat mult în 
această privință. Am venit Ia 
Crans-Montana fără să mă gîn- 
desc la «aur» La Sarajevo si 
apoi la «mondialele» de la Bormio 
m-am gîndit atîta la el și am ra
tat. Acum am abordat cursele 
total decontractată, chiar la în
ceputul competiției am fost însă 
nițel prea nervoasă, dar mi-am 
regăsit calmul Ia timp șl n-am 
avut nici un fel de problemă. E- 
vident, sînt bucuroasă pentru c' e 
am realizat, voi munci în conti
nuare la fel. căci la Calgary, la 
J.O., va fi și mai pretențios decît 
acum**.

O mare campioană se pregăteș
te, deci, pentru ultimul său start 
oficial.

general al Cupei 
p) și al celui de la 

împreună

la 27 mai
Cantonul 

unui cres- 
Născută în 

se

CAMPIONAH NAjltlNAU SPRE „IINIA RE SOSiRE“
POLONIA (et. 24) î Lechla — 

Slask 1—0, Lech Poznan — Ruch 
Chorzow 5—0, LKS Lodz — Motor 
Lublin 5—2, Katowice — stal 
Mielec 5—0,. Polonia By tom — Po
gon “ 
via 
bie 
nik
nan
avans de 6 puncte față de a doua 
clasată Pogon din Szczecin. 42 p 
față de 36 p.

Szczecin 1—1. Legia Varșo-
— Widzew Lodz 0—1, Zagle-
— Gornik Zabrze 0—0, Gor- 
Walbrzych — Olimpia Poz- 
0—1. Gornik Zabrze are un

FC Bruges — Beerschot 5—2, Mo- 
lembeek — Racing Jet, 
Anderlecht (50 p) 
punct avans față 
clasată, Mechelm.

amînat.
are un singur 
de următoarea

(et. 23): Spar-

Romeo VILARA

2—1, Ajax — Alkmaar 2—0, Eindhoven . - - —
Venlo 
trecht
Bosch
sterdam cu 49 p din 29 jocuri, ur
mată de PSV Eindhoven cu 48 p 
dar din 28 jocuri. Lupta pentru 
titlul de campioană este deosebit 
de fierbinte...

— Twente 4—0, Haarlem — 
2—0, Fortuna Sittard — U- 
1—0, Ahead Eagles — Den 
0—0 Conduce Ajax Am-

PORTUGALIA (et 27): Varzim 
— Porto 0—2, Guimaraes — Aca
demica 2—0, Boavista — Rio Ave 
1—0, Chaves — Salgueiros 4—0. 
Farense — Sporting 2—1, Mariti
mo — Braga 1—1. Benfica — Por- 
timonense 1—1, Elvas — Belenen- 
ses, amînat. Conduce Benfica cu 
45 p urmată de Porto cu 42 p.

CEHOSLOVACIA
ta Praga — Tatran Preșov 3—0, 
Spartak Trnava — Slavla Praga 
2—0, Sigma Olomouc — Banik 
Ostrava 2—2. Dukla Banska Bys
trica — Ruda Hvezda Cheb 2—0, 
Plastika Nitra — Dukla Praga 
2—3, Skoda Plsen — Dinamo Ces- 
ke Budejovice 1—2, TJ Vitkovlce 
— ZVL Jillna 3—2. în clasament: 
1. Sparta 32 p, 2. Bohemians 
32 p (un joc mai puțin).

GRECIA (et. 26) î Diagoras — 
Olympiakos 0—1, AEK —. Pana- 
thinaikos 0—3, PAOK — Iraklis
1— 0, Kalamaria — OFI Creta 1—0, 
Larissa — Verria 2—0, Panionios 
— Aris 3—0, Doxa — Ethnikos
2— 2, Yannina — Apollon 0—3. O- 
limpiakos a totalizat 41 p, cu 6 
mai multe decît secundanta sa 
PAOK.

BELGIA (et. 30 : Seraing — wa- 
regem 0—0, Anderlecht — Stan
dard 4—0, Beveren — Cercle 
Bruges 2—0. La Gantoise — Lidge 
1—1, Berchen — Royal Ant
werpen 0—5 Kortijk — Mechelm 
0—1, Charleroi — Lokeren 3—1,

AUSTRIA (meciuri de cupă, 
sferturi de finală): FC Tirol — 
Austria Viena 3—1, Austria Salz
burg — Voest Linz 1—3, Vienna 
— Admira, Wacker 1—0, Sv. St. 
Veit — Rapid Viena 0—3. Semifi
nalele vor avea loc la 10 mai.

BULGARIA (et. 26) : Lokomotiv 
Sofia — Dimitrovgrad 5—0, Sla
via — Trakia 0—2 Pirin — Spar
tak Pleven 0—0, Cernomoreț — 
Sliven 3—2, Lokomotiv Plovdiv — 
Etîr 3—2, Beroe St. Zagora — 
Vrața 5—0, Spartak Vama — Sre- 
deț 1—2, Akademik — Vitoșa 1—1. 
Lupta pentru titlu continuă, la 
fel de acerbă, între Sredeț 41 p 
și Vitoșa 39 p.

OLANDA (et 29) • Excelsior — 
Groningen 0—0, Den Haag — Ro
da Kerkrade 2—0, Veendam — 
Feyenoord 1—1 Sparta — Zwolle

• La Goteborg s-a desfășurat 
aseară prima manșă a finalei 
Cupei UEFA îbtre IFK Goteborg 
și Dundee United : 1—0 (1—0). A- 
mănunte în ediția de mîine a 
ziarului nostru.

CICLISM • Cea de-a 1(2-a eta
pă a turului spaniei (Lagos de 
Covadonga — Oviedo, 142 km) a 
revenit rutierului spaniol Carlos 
Hernandez, înregistrat cu timpul 
de 3.34:1-8 (medie orară 39,757 km). 
Pe locul doi la 11 s față de în
vingător a sosit francezul Chris
topher Lavaine. în clasamentul 
general continuă să conducă ci
clistul columbian Luis Herrera.

PENTATLON MODERN • Con
cursul de la Warendorf (R.F.G.) 
a revenit sportivului ungur Ja
nos Martinek cu 543? p.

TENIS • în concursul demon
strativ de la Barcelona, Ivan 
Lendl — M<its Wi lander 6—0, 
6—0 !, John McEnroe — Henri 
Leconte 6—1, 3—6, 6—8 • Turneul 
feminin de la Roma: Gabriela

Sabatini — Maria Calleja 6—2, 
6—0. Natalia Zvereva — Larisa 
Savcenko 6—3, 3—0 ab, Anna Ma
ria Cecchini — Angeliki Kanello- 
poulou 6—1. 7—5 Barabara Pau
lus — Federica Bonsignori 6—0, 
6—3 • Turneu ■ de la Munchen: 
Nystrom — Schweier J—0, 6—4,
Perez — Roldan-van Boeckel 
6—3, 6—1. • Sportivii români Mo
nica Pecheanu, Gabriela Mitrică. 
Daniel Dragu și Ciprian Porumb 
au participat la două concursuri 
internaționale pentru juniori în 
U.R.S.S. O comportare meritorie 
a avut Monica Pecheanu, care 
s-a clasat pe locul 3 la Tbilisi și 
pe 2 la Tașkent. Iată rezulta
tele sale, în ordinea disputării 
concursurilor: la Tbilisi: 6—2, 
6—2 cu Metohniuk (U.R.S.S.);

6—3, 3—6. 6—2 cu Sișkân
(U.R.S.S.) r 6—1, 6—1 CU O Mek 
Huk (R.P.D. coreeană);. 2—6, 3—6 
cu Kislukha (U.R.S.S.) în semi
finală; pentru locul 3: Pechea
nu — Busevița (U.R.S.S.) 6—4.
6—1; la Tașkent: 6—3, 6—0 cu To- 
mak (U.R.S.S.); 4—6. 6—4, 6—4 cu 
Laast (R.D.G.); 6—4, 0—6, 6—3 cu 
Mirza (U.R.S.S.); 7—5, 6—2 cu 
Blumbegra (U.R.S.S.), în semi
finală; 6—7, 6—3, 6—7 cu Kislukha 
(U.R.S.S.) în finală. Ceilalți te- 
nismani români au fost eliminați 
în primele tururi.

VOLEI Q La Paderborn, în meci 
amical masculin: R.F. Germania 
— Polonia 2—3 (11, —11, 2, —12, 
—4) • In meci amical la Sao paulo 
(bărbați): Brazilia — S.U.A. 3—1 
(—6, 7, 7. 9).
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