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DERBYUL DINAMO—STEAUA 
DOMINĂ PROGRAMUL

CLASAMENTUL
1. STEAUA 25 21 4 0 60-11 46
2. Dinamo 26 15 7 4 60-25 37
3. Victoria 26 13 6 7 34-24 32
4. F.C. Argeș 26 11 7 8 24-18 29
5. Petrolul 26 8 12 6 20-17 28
6. F.C. Olt 26 11 5 10 24-25 27
7. Sportul Stud. 26 10 5 11 35-29 25
8. F.C.M. Bv. 26 11 3 12 21-33 25
9. „U“ Cj.-Nap. 26 10 4 12 38-30 24

10. Univ. Cv. 25 7 10 8 21-21 24
11. Oțelul 26 8 8 10 25-26 24
12. S.c. Bacău 26 10 4 12 28-39 24
13. Corvinul 26 9 5 12 41-40 23
14. Rapid 26 8 5 13 29-44 21
15. Jiul 26 7 6 13 25-34 20
16. Gloria 26 9 2 15 24-50 20
17. Flacăra M. 26 8 3 15 23-45 19
18. Chimia 26 7 4 15 29-50 18

Fază din meciul disputat vn tur 
(3—0 pentru Steaua). De la stingă: 
Bumbescu, StîngaciU; Cămătaru, 
Balint, Bălan (în plan secund) și 
Iovan — în dreapta.

Foto : Aurel D. NEAGU

® Tînâra formație buzoiană și tăioase
le contraatacuri piteștene 49 1° Ciulești, 
două formații bine cotate în acest sezon 
® La Petroșani, o partidă importantă

-- PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR —•wc 
Buzău : GLORIA - F.C. ARGEȘ !;
(S. Necșulescu — Tgv. ; C. Corocan — Reșița, T. Ionescu — Buc.) ] i 

București : RAPID - OȚELUL ;!
(I. Valea ; D. Drăcea — ambii Craiova, c. Gheorghe — Suceava) i' 

(Stadionul Giulești) [ i
Petroșani : JIUL - FLACĂRA
(A. Mustățea ; A. Nicolescu — ambii Pitești, N. Voinea — Buc.) !' 

București : SPORTUL - UNIV. CRAIOVA I]
(V, Tltorov ; C. (Mteanu — ambii Dr. Tr. Sev„ V. AntoM — Iași) 1, 

(Stadionul Sportul Studențesc) ji

pentru subsolul clasamentului 0 După 
„colocviul" din Bănie urmează unul în 
„Regie" 19 „Șepcile roșii" au prima șan
să in fața Chimiei 0 La Bacău, față în 

față două învingătoare în 
etapa precedentă # Sub 
Tîmpa, o partidă echilibra
tă în „calculul hîrtiei" 49 
F.C. Olt și Petrolul cu gîn- 
dul la viitorul sezon inter

național

CIupNapoca : „U" - CHIMIA RM. VILCEA
(V. Curt — Medgidia ; I. Cot — Ploiești, R. Nicoarâ — Tulcea) 

Bacău : SPORT CLUB - VICTORIA
(I. Crăciimescu — Rm. Vîlcea ; Gr. D. Ionescu, Ad. Moroianu — 

ambii Ploiești)
Brașov i F.C.M. - CORVINUL
(Cr. Teodorescu ; N. Georgescu — Buzău, M. Nlculeacu — Buc.)

Slatina : F.C. OLT - PETROLUL
(M. Salomir — Cj.-Nap. ; V. Dobreseu — Buc.. R. Petrescu — Bv.)

București : DINAMO - STEAUA
(G. Ionescu — Buc.; I. Igna — Tlm., A. Porumboiu — Vaslui) 

(Stadionul Dinamo)
Toate partidele vor începe la ora ÎS.
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Prin valoarea participanților și a rezultatelor

REPER IMPORTANT Al
Neîndoielnic, Campionatele 

Internaționale ale României, 
ajunse la a 8-a ediție, conti
nuă să fie o însemnată între
cere in calendarul european al 
firului cu arcul. Ne-au spus-o 
și Krasimir Diakov, conducăto
rul grupului de sportivi din 
Bulgaria, și Vladimir Vidernî- 
kov, antrenorul reprezentativei 
U.R.S.S. Dincolo de buna orga
nizare, el au reliefat faptul că. 
In programul arcașilor din ță
rile lor — și din altele — 
„Internaționalele" României au 
o pondere însemnată, ele con-

\ a
de pregătire și un 
schimb de exnerien- 
sportivi, antrenori șl 
la întreceri fiind pre- 
fiecare dată, trăgă-

din aceleași rațiuni, și pentru 
arcașii români aceste întreceri 
au fost și sînt utile, din con
fruntările ou parteneri repu-

Radu TIMOFTE 
loan NOVAC

Campionatele Europene . de 
judo, încheiate duminică la 
Paris, au prilejuit o nouă afir
mare de prestigiu pentru spor
tul românesc. Una dintre cele 
6 medalii 
care s-au 
30 de țări 
de Mihai 
grea, 
citat 
rului 
soțit 
mâni

de aur — pentru 
întrecut sportivi din 
— a fost cucerită 
Cioc, la categoria 

La înapoiere, i-am soli- 
cîteva amănunte antreno- 
Ioan Petrof, care i-a în- 
pe 
la

„Mihai 
manieră 
primul meci, cel cu 
Tolnay (Ungaria) a fost mai 
strîns, el obținînd victoria la 
puncte. în toate celelalte par
tide. însă. Cioc a cîștigat îna
inte de limită, prin ippon : 
min. 1, cu francezul Laurent 
Delcolombo. min. 1.35. cu so
vieticul Akaki Kibordalidze și 
în min. 1 finala cu elvețianul 
Clemens Jehle. Spre regretul 
nostru însă, Cioc s-a acciden
tat într-unul dintre meciurile 
de la „grea", simțind o durere 
la umărul drept, A doua zi 
a intrat și la open, la care, cu 
siguranță, ar fi reușit să cu
cerească o medalie, dar dure
rea s-a accentuat și s-a văzut

cei patru sportivi ro- 
această ediție.
Cioc s-a impus într-o 
impresionantă. Doar 

Laszlo

nevoit să abandoneze concur
sul, Dintre ceilalți trei judoka 
— cu toții debutanți — Petre 
Anițoaie a ajuns în finala 
pentru medalia de bronz. la 
categoria mijlocie. Iată rezul
tatele sale: b. ipp. M. Bazinski 
(R.F. Germania), p. decizie F. 
Canu (Franța), după care. în 
recalificări b.ipp. K. Kurczina 
(Polonia), b. ipp. D. Kistler 
(Elveția) pierzînd, apoi, finala 
„mică" în fața campionului o- 
limpic, mondial și european, 
austriacul P. Seisenbacher, în 
urma unui avertisment discu
tabil, primit de Anițoaie. Ori
cum locul 5 ocupat de tînărul 
nostru judoka, la cei 20 de 
ani ai săi. este merituos. Ju
niorul Florin Lascău (semimij- 
locie) a pierdut prin 
partida din primul tur, 
francezul Berthet, iar în 
lificări l-a învins prin 
pe Baca (Cehoslovacia), 
zînd apoi la puncte (. 
meciul cu Reiter (Austria). La 
„ușoară", Stanică 
(koka) J. 
p. decizie 
nă) ; în 
Boianov
B. Hajios

ippon 
, cu 

reca- 
ippon 
pier- 

(yuko)

Olteanu b.p.
Korhonen (Finlanda), 
S. Loll (R.D. Germa- 
recalificărl b. ipp. B. 
(Bulgaria) și p. ipp. 
(Ungaria)."

Costin CHIRIAC

Gindul unanim și promisiunea rugbyștilor:

COMPORTARE ONORABILĂ
LA CUPA MONDIALA

Rugbyștii tricolori pleacă 
drum lung, spre Antipozi, 
aceeași destinație, așadar, avu
tă de echipa anului 1975, care 
a efectuat memorabilul turneu 
în Noua Zeelandă. Memorabil, 
pentru că acum 13 ani s-au 
deschis, practic, porțile mare
lui rugby pentru reprezentati
va noastră. Cele patru victo
rii ale turneului de atunci, cu 
— indiscutabil — valoroase se
lecționate regionale și, mai cu 
seamă, egalul, 10—10. cu tînă
rul, dar foarte puternicul „XV" 
All Black au însemnat mo-

la 
Cu

mentul inițial al unei ascen
siuni realmente spectaculoase, 
concretizată în rezultate cu 
un deosebit ecou internațio
nal, în compania echipelor din 
elita sportului cu balonul oval 
(Țara Galilor, Irlanda. Franța. 
Scoția). Iar progresul acesta 
și-a primit deplina recunoaș
tere prin invitarea naționalei 
României între cele 18 parti

Geo RAETCHI

(Continuare în pag a 4-a)

SEDENTARISMUL AMENINȚA SERIOS
opinează dr. Radu Lezeu, medicul șef al

Direcției sanitare a județului Bistrifa-Năsăud
între două meciuri de tenis, pasiune din anii 

de școală și facultate, dr. Kadu Lezeu, medicul 
șef al Direcției sanitare a județului Bistrița- 
Năsăud, acceptă... provocarea noastră :

— Sînteți cunoscut ca un om de o mare 
mobilitate fizică și sufletească, totdeauna cău- 
tați să răspundeți prompt solicitărilor...

Cea sufletească ține pe undeva de struc- 
cea fizică mi-o antrenez 1 Pentru că as
in condițiile tot mai accentuatei tendințe 
sedentarism, trebuie să ne ferim cît pu
și cum putem de consecințele sale. Viața

tură, 
tăzi, 
spre 
tem . . . _________  ___  __
însăși înseamnă mișcare. Ignorînd acest adevăr, 
ne primejduim sănătatea. Iată de ce a face 
mișcare renrezintă o condiție obligatorie pentru 
a ne menține forța, vigoarea fizică și a ne în
deplini cu mai multă ușurință îndatoririle pro
fesionale și sociale. Așa cred că trebuie înțe
leasă opțiunea fiecăruia dintre noi pentru un 
anumit sport.

— Dumneavoastră ați optat pentru tenis...
— Mă pasionează în același timp și atletis

mul, alergările de cros, fără timpi, fără hare
muri, pe distanțe care să-mi asigure un anumit

SĂNĂTATEA!
I SPORTUL |
| $1 VIATA RAȚIONALA j

mai agreabil. La fel și gim- 
de înviorare, dimineața, altele

tonus general, cit 
nastica, exercițiile_ ______
de relaxare, peste zi. Aș putea spune că mi-au 
intrat în reflex, ele reprezentînd o constantă cotidiană.

— Colegii dv. gîndesc și procedează la fel?
— Foarte mulți, da ! De pildă, dr. Tiberiu 

Podani este apreciat ca unul dintre animatorii 
sportului de masă în oraș, îndeosebi printre 
muncitorii întreprinderii de prelucrare a lem
nului și familiile acestora, fiind aproape per
manent în mijlocul lor, la acțiunile sportive 
organizate. Am în vedere și un caz mai aparte, 
cel al dr. Florin Tugudean. N-a fost un împă
timit după sport, dar se află în preaima celor 
care doresc ca asociația sportivă „Sănătatea" 
Bistrița să se situeze printre cele de vază din 
municipiu și județ. Dr. Tugudean a făcut două 
preinfarcturi. Știți ce remediu utilizează ? Plim
bările zilnice, pipă la 10 kilometri. Controalele

Dialog realizat de
Tiberiu STAMA

stituind o bună verificare 
stadiului 
folositor 
ță între 
federații, 
zenți, de 
tori valoroși, din țări cu tra
diție în această disciplină. 
Exemple ar fi numeroase pri
vitoare la relația valoare-tra- 
diție, dar cel mal semnificativ 
este acela că din totalul țări
lor care au punctat la Jocuri
le Olimpice, aproape jumăta
te — Anglia, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Italia, Polonia. 
Ungaria și U.RS.S. — au a- 
vut de-a lungul anilor repre
zentanți la una sau mal multe 
ediții, ei obținind și numeroa
se locuri pe podium.

Sigur că în acest context și

(Continuare in pag. 2-3)(Continuare In pag 2-3)

I Așteptată cu nerăbdare, a venit și 
(vremea frumoasă pentru tenis. Soarele 

strălucitor a găsit terenurile amenajate 
pentru noul sezon și pe iubitorii jocului 
cu racheta gata să inceapă marele 

| meci, cu durata „zi-lumină". Tinerii te-

nismani sint, fără îndoială, cei mai pa
sionați jucători, ■ marea lor majoritate 
pregătindu-se să devină campioni. Bine
înțeles, nu vor reuși toți.. Dar absolut 
toți vor avea de cîștigat in planul sănă
tății și acesta este lucrul cel mai im-

portant. In imaginea fotoreporterului 
Aurel D. Neagu putem vedea o grupă . 
de începători de la C.S.Ș. din Alexan- I 
dria, la un antrenament cu profesorul • 
Em. Stoica. Și astfel de grupe au ieșit . 
pe teren cu miile in întreaga țară... I



CRED CĂ FACEM UN MU

De vorbă cu DUMITRU TĂLMACIU, cindva cel mai bun semifondist 
din țară, despre finalele „Crosului TinerBtului"

Bevenim asupra „Crosului Tineretului", 
cu finalele desfășurate nu de mult la 
Brăila, spre a afla opinia unui mare atlet 
despre această întrecere. Nu am spus 
„fost", deoarece maestrul emerit al spor
tului Dumitru Tălmaciu, cindva cel mai 
bun semifondist din tară, se mai luptă 
cu secundele, acum parcă mai grăbite la 
66 de ani.

— Stimate Dumitru Tălmaciu. ați venit 
aici, la Brăila, pentru a urmări cit mai 
îndeaproape „Crosul veteranilor". Cit mai 
aproape in sensul că, după felul cum 
sînteti - echipat, participați chiar la com
petiție. Pînă a lua startul, însă, observ că 
urmăriți cu interes întrecerile din cadrul 
„Crosului Tineretului". Ce vă spune com
petiția ?

— Competiția îmi spune multe, proble
ma este dacă găsesc eu cuvinte potrivite 
ea să exprim ceea ce simt. Căci, aici pare 
să fie mai mult vis decît realitate. Sub 
cupola de aur a unei strălucitoare zi de 
mai, stau reuniți viitorii și foștii atleți. 
lntii. cu forța, elanul, vigoarea șl fru
musețea trupească. Ultimii, cu ce a mai 
rămas din toate acestea : cu liniștea, cu

■ ■■■■■■■■■■■■■■

referiți la cei prezenți 
sului Tineretului"?

— Bineînțeles. Nelu 
brăilean care a cîștigat
■ ■■■■!' ■ ■ ■

IRĂGĂIORU1 I. CRISIOfOR, Pf LOCUI 3 LA PLSfN în Campionatele de motocros

In proba de pușcă liberă 60 
f.c., din cadrul concursului in
ternațional desfășurat la Plsen 
(Cehoslovacia), Florin Cristo- 
for a reușit să se claseze pe 
locul "3, cu 703,0 p (599 + 104,0). 
după Rucker (RFG), cu 706,2

CUPA SPERANȚELOR LA TIR
In organizarea comisiei muni

cipale de tir, pe poligonul Tunari 
șl in sala Dlnamo, s-a desfășu
rat Cupa Speranțelor, deschisă 
juniorilor din țară. Printre sco
purile principale ale competiției 
s-a numărat alcătuirea loturilor 
naționale în vederea participării 
la Balcaniadă și la Cupa Priete
nia. cu acest prilej au fost rea
lizate trei noi recorduri națio
nale șl două recorduri stabilite. 
Iată autorii : T. Bălan la pușcă 
liberă 60 f.c. («89,8 p) șl 3X20 f 
(«59 7 p), Daniela Dumltrașcu la 
pistol sport (663 p) ; D. Mihuț la

„INTERNAJIONAIElf DE TIR CU ARCUL ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

tați avînd numai de cîștigat. 
Este și cazul acestei ediții, 
cînd membrii loturilor noastre, 
dar și cei ai unor cluburi (in
vitați la întreceri) au avut 
de înfruntat adversari redu
tabili : Igor Volkov (U.R.S.S.), 
Ivan loțov (Bulgaria), Angeli
ca Berg și Peter Schăk (R.D.G.) 
sint deținătorii recordurilor 
naționale, Natalia Vîsoțkaia 
este ocupanta locului doi la 
Spartachiada popoarelor Uniu
nii Sovietice, Marta Iablonska 
este cîștigătoarea Spartachiadei 
tineretului polonez etc. Și pu
țin a lipsit ca in întrecerea fe
minină, Diana Nicolaescu să 
cîștige, pierzînd locul î abia 
după barajul cu sovietica Na
talia Vîsoțkaia. Oricum, cele 
două locuri pe podium (Puiu 
Ciubotarii clasîndu-se și el pe 
locul trei) șl cele trei pre
zente in finală sint meritorii, 
dacă avem în vedere că spor
tivii noștri sint doar la a 
treia competiție la care Iau 
parte după sistemul Grand 
FITA, introdus de federația 
internațională.

Acest nou gen de disputare 
a concursurilor, valabil la ma
rile întreceri europene și mon
diale, solicită mult mai mult 
sportivii, în toate planurile — 
fizic, tehnic, tactic, dar mai

ADMINISTRAȚIA DI STAT L0T0-PR0N0SP0R1 LWORMEAZA

fa Viața ettâjtffcutâ
TINERETULUI

Rubrică rezervată 
elevilor și studenților

mulțumirea că am făcut in viață un lucru 
bun iubind atletismul, sportul in general.

— Cu mulțumirea, sint de acord ! Cu 
liniștea, însă, cred că e, așa, o metaforă, 
felul febril cum se pregătesc foștii com
batanți de start, prevestind mai degrabă 
furtună...

— Locuiesc in cartierul bucureștean 
Drumul Taberei. Dimineața și seara — 
iarnă, vară — alerg 2—3000 de metri spre 
a-mi păstra agerimea în mișcări. Lucru 
sănătos pe care, desigur, îl recomand cu 
călduri tuturor, îndeosebi liceenilor și 
studenților, ore întregi aplecați, concen
trați la mesele de studiu. Antidotul, 
vreau să spun, împotriva orelor pe
trecute intre cei patru pereți. VIAȚA 
tNSEAMNA o continuă „cursă de aler
gare". „Crosul veteranilor" fiind, în fapt, 
tot o morală, un mod de a aminti viitori
lor performeri că SPORTUL NU CU
NOAȘTE V1RSTA.

— Ați spus viitorilor performeri. Vă 
în finalele „Cro-

■

p și Lauste (Finlanda), cu 703,1 
p. în aceeași probă. Paul Gruia 
s-a situat pe poziția a 10-a, 
cu 597 p. La pistol liber, Ilie 
Petru a ocupat locul 10. cu 
552 p (18. T. Sarkozi 549 p... 
34. Gh. Pop 535 p).

pistol viteză (670 P) și D. Ghețu 
ia pistol liber (628 p). Cătălina 
Cosmescu (Metalul) a cîștigat 
două probe de pușcă, 60 f.c. 
(687,7 p) șl 3X20 f (658,8 p). Alți 
învingători : Sanda Urlea (Stea
ua) la pușcă 10 m (475,3 p) ; 
C. Cioc (Steaua) la pușcă 10 m 
(675,1 p), Mihaela Ciulu la pistol 
10 m (461,6 p) ; Marius Berechet 
la pistol 10 m (656,1 p). Clasa
mentul general pe echipe arată 
astfel : 1. Steaua 226 p, 2. Dina
mo 149 p, 3. Olimpia 79 p, 4. Me
talul 44 p, S. C.S. Teleorman 1« p<

ales psihic. Datele de partici
pare la astfel de competiții 
sint altele față de tradiționale
le întreceri de simplu și dublu 
FITA și de aceea și pregătiri
le arcașilor noștri trebuie să 
capete alte vaiențe, să se a- 
dapteze noilor condiții. Nu ne 
îndoim că va fi așa, întrucît. 
de la un timp, F.R. Tir a- 
cordă un interes sporit aces
tei discipline. Și bine face, cu 
atît mai mult cu cit ultimele 
competiții, inclusiv „Interna
ționalele, au arătat, cu pre
cădere, o creștere mai ales a 
valorii sportivelor noastre, ast
fel că există posibilitatea reală 
de a forma o echipă competitivă 
pentru Olimpiada din 1988. 
CȘci, Ia „Intrarea" în nucleul 
evidențiat și de această dată 
— Aurora Chin Matei, Diana 
Nicolaescu și Gabriela Coso- 
van — aspiră, cu șanse, Da
niela Robu, Mariana Axane, 
Iuliana Fodor, Maria Iurescu. 
Elena Cirstean ș.a.

Avem antrenori pricepuți, 
capabili și pasionați, care se 
bucură de prestigiu în rîndul 
specialiștilor si sportivilor. Ga
briel Petrescu, Lucian Nicola
escu, Alexandru Deneș și Mihai 
Aîexandrescu sint cîteva exem
ple, dar ei și ceilalți colegi ai 
lor pot crește performeri care 
să trimită cit mai multe să
geți în centrul țintelor din ma
rile competiții internaționale.

sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, începînd de la ora 15,50. 
Transmisia radio a desfășurării 
tragerii se va face la ora 1«,15, pe 
programul I.

• Informăm pe cel interesați 
că unul din mijloacele cele mai 
operative prin care participanțil 
pot să ia la cunoștință de acțiu
nile șl operațiunile mai impor
tante desfășurate de către Admi
nistrația de Stat Loto-Pronosport 
(trageri, numere extrase, rezul
tate Pronosport, anumite omolo
gări etc.) 11 oferă undele radio
fonice ale posturilor noastre cen
trale. Iată principalele acțiuni a- 
supra cărora se. transmit, de re
gulă, informații : Tragerea obiș
nuită Prono expres este transmi
să miercuri, la ora 16,15, pe pro
gramul 15 numerele extrase sint

Flor, licee anul 
la categoria 14—

STELIȘTII ȘI-AU CONSOLIDAT POZIȚIILE FRUNTAȘE
Etapă (a 3-a) extrem de grea 

in campionatele individuale de 
motocros, cei aproape 90 de aler
gători din 13 cluburi și asociații 
sportive trebuind să facă uz de 
întregul lor arsenal fizic și teh
nic pe traseul de pe Valea Ce
tății din Brașov, desfundat pe 
multe porțiuni de ploaia rece, cu 
reprize de ninsoare, căzută în 
preziua concursului. In aceste 
condiții dificile, steliștii — bine 
pregătiți și conduși de maestrul 
emerit al sportului Gh. loniță — 
au continuat să domine princi
palele clase din program, 250 cmc 
seniori și 1.25 cmc tineret, eonso- 
lidîndu-șl pozițiile fruntașe in 
clasamentele generale. Posedînd 
o tehnică de pilotaj adaptată la 
efort maxim, campionul nostru 
E. Miilner, după ce a fost an
grenat într-o busculadă și se 
afla pe poziția a ll-a in primul 
tur, a refăcut pas cu pas tere
nul pierdut, ajungînd în finalul 
manșei I pe poziția secundă, In 
urma coechipierului său Al. Ilieș. 
In cea de a doua rundă, Miilner 
s-a desprins din start, a impus 
cursei un ritm alert și s-a dis
tanțat cit i-a fost necesar să 
cîștige etapa, lăsîndu-le principa
lilor lui adversari Al. lUeș și AI. 
Enceanu doar posibilitatea să-și 
dispute celelalte două locuri 
de pe podium. Și cele două man
șe la cl. 125 cmc au fost contro
late de steliștii D. Titilencu și C. 
Tompa, primul reușind, pe teme
iul ascensiunii lui valorice, să

SIBIENII - LIDERI ÎN CURSELE DE DIRT TRACK
Sibiul a găzduit la sfîrșitul 

sâptămînii trecute, timp de pa
tru zile, etapele a Il-a și a in-a 
ale Campionatelor Naționale de 
dirt-track la seniori (perechi) șl 
juniori (individual), întrecerile 
desfășurîndu-se pe pistele stadi
oanelor I.P.A. și Voința. Numero
sul public a urmărit curse spec
taculoase, tn care s-au remarcat 
motocicliștii de la I.P.A. Sibiu în
vingători în ambele etape.

In prima reuniune a seniorilor, 
lupta pentru primul loc s-a dat 
între cuplurile I.P.A. I Sibiu și 
Steaua. Perechea sibiană, mai o- 
mogenă, a ocupat primul loc. Iată 
clasamentul : 1. I.P.A. I Sibiu
26 p (M. Șoaită 14 p — D. Bog
dan 12 p), 2. Steaua 25 p (St.
Postolache 10 p — S. Ghipu 15 p), 
3. I.P.A. II Sibiu 20 p (D. Stoica 
7 p — FI. Ungureanu 12 p, Ov. 
Gherman — rezervă 1 p).

în etapa a ni-a (pe stadionul 
Voința — peste 3000 spectatori) 
întrecerile au fost, la fel de echi
librate și dacă Stelian Postolache 
n-ar fi fost descalificat pentru 

transmise în reluare, în aceeași 
zi, pe programul II la ora 18,55, 
la ora 23,10, pe programul I, și a 
doua zl, joi, la ora 8,55, tot pe 
programul I ; tragerea obișnuită 
Loto de vineri : transmisia trage
rii, la ora 16,15, pe programul I ; 
reluarea numerelor extrase, în 
aceeași zl, la ora 17,55, pe pro
gramul II, la ora 23,10, pe pro
gramul I, și a doua zi, sîmbătă, 
la ora 8,55, tot pe programul I ; 
tragerile cu caracter deosebit de 
duminică se transmit, de regulă, 
la ora 17,30 ; numerele extrase 
se reiau In aceeași zi, la ora 20,15, 
pe programul I ; pe același pro
gram numerele se retransmit și
duminică, la ora 22,30 (o dată cu 
rezultatele concursului Prono
sport din aceeași zi), precum șl 
a doua zi, luni, la ora 8,55 (o da
tă cu reluarea rezultatelor Pro
nosport). Omologarea eîștlgurilor 
Pronosport se transmite miercuri, 
la ora 8,55. pe programul I.

16 ani, este un atlet despre care vom mai 
auzi. Are tăria și suplețea unul arc de 
otel. La fel, băiatul care ia turnanta 
acum.

— Băiatul care ia turnanta în clipa cînd 
stăm de vorbă e abia în poziția a 18-a.

— N-are a face! Talentul nu cunoaște 
poziție in cazul începătorilor. Nu forțea
ză, se joacă, aleargă din plăcerea de a 
aterga. CRED CA ASTA E, in primul 
rind DACIADA. tl cunoașteți ?

— îl cheamă Radu. Rusca Radu, e pra
hovean, din Slănic, elev în clasa a IX-a. 
Vara aleargă prin livezile însorite de pe 
dealurile din împrejurimi. Iarna, ca spi- 
ridușii, pe sub pămînt, prin palatul de 
sare din fosta mină Slânic. Priviți, a în
cheiat cursa : a mai urcat două locuri.

— Să-i transmiteți lui, și colegilor lui, 
felicitări din partea unui om care, in 
viață, a văzut ceva atletism. A fost mai 
mult decît frumos ! Acum, cu ingăduin a 
dumneavoastră, m-aș îndrepta către start: 
în generozitatea ei, Daciada primește pe 
toată lumea ’

Vosile TOFAN

■ ■■■■■■■■■■■■■■

treacă de fiecare dată linia de 
sosire cu un avans apreciabil. 
Plăcută și comportarea cîmpi- 
neanulul C. Duță, care a învins 
adversari mal puternici în lupta 
pentru un loc pe podium. • Con
stituind un nou test în vederea 
participării la „Cupa Prietenia", 
cursele de duminică au fost pa
sionante, Al. Enceanu, FI. Pop, 
P. Schmidt și alți selecționabili 
dovedind că sint capabili să se 
mobilizeze exemplar în curse cu 
miză.

învingătorii etapei : E. Miilner 
(Steaua) 37 p la 250 cmc, D. Ti
tilencu (Steaua) 40 p la 125 cmc, 
B. Drăghici (Torpedo Zărnești) 
40 p la 80 cmc, Z. Ferenczi (Tor
pedo) 40 p la 50 cmc,

CLASAMENTE GENERALE DU
PĂ 3 ETAPE : 250 cmc — 1. E. 
MUlner (Steaua) 105 p, 2. Al. 111- 
eș (Steaua) 100 p, 3. P. Titilencu 
(Torpedo) 80 p, 4. Al. Encea
nu (St. Roșu Bv.) 77 p, 5. FI. 
Pop (I.R.A. Tg. Mureș) 62 p ; 
125 cmc — 1. D. Titilencu (Steaua) 
113 p, 2. C. Tompa (Steaua) 95 p, 
3. P. Schmidt (Poiana Cîmpina) 
78 p, 4. C. Duță (Poiana) 63 p ; 
80 cmc — 1. M. Venturini (Stea
ua) 112 p, 2. I. Milea (Muscelul 
Cîmpulung) 92 p, 3. B. Drăghici 
(Torpedo) 74 p ; 50 cmc — 1. Z. 
Ferenczi (Torpedo) 112 o, 2. P. 
Gagyl (I.R.A.) 108 p, 3. A. Roman 
(Steaua) 72 p.

Traian IOANITESCU

încălcarea regulamentului la unul 
din viraje, Steaua ar fi cîștigat 
etapa. Astfel, primul loo a re
venit tot formației I.P.A. Sibiu.

CLASAMENTUL GENERAL DU-
PA TREI ETAPE: 1. I.P.A. I Sibiu 
17 p, 2. Steaua 76 p, 3. Metalul 
Buc. 56 p, 4. I.P.A. II Sibiu 48 p, 
5. Voința Sibiu 45 p (a concurat 
fără cel mai bun alergător, N. 
Puraveț care s-a accidentat în 
etapa a H-a), 6. C.S. Brăila 44 p.

La juniori, în etapele a n-a și 
a IlI-a s-au impus N. Dragoman 
și S. LIenerth, ambii de la I.P.A. 
Sibiu, care conduc In clasamentul 
general cu 36 șl, respectiv, 33 p.

Ilie IONESCU — coresp.

„SEDENTARISMUL
(Urmare din pag. I)

medicale atestă efectele salu
tare ale acestei activități com
pensatorii, ale mișcării în aer 
liber, după accidentele vascu
lare suferite.

— Apropo de asociația spor
tivă Sănătatea... Cindva, un 
coleg de redacție invitat Ia o 
acțiune organizată de o aso
ciație a medicilor dintr-un o- 
ras, a constatat că aceasta n-a 
avut nici un obiectiv concret. 
Și, în consecință, în locul unui 
reportaj .cum intenționa, a pu
blicat un foileton, l-a intitulat 
„Bolnavii de la... Sănă
tatea !“... Ne cerem scuze, nu 
vrem să insinuăm nimic !

— Foarte bine a procedat! 
Ne-am declarat întotdeauna 
împotriva activităților sportive 
formale, festiviste, fără con
ținut. Printr-o educație sanita
ră concretă, eficientă pe care 
personalul nostru o realizează 
în creșe și grădinițe, în școli. 

înaintea ultimei etape a Divi/î

CLIMAT DE CORECTITU 
PÎNĂ ÎN ULTIMA SECUNI

Ediția a 29-a a Campionatu- ■
lui Diviziei feminine A de i
handbal își dispută duminică I
ultima etapă. In fruntea cla- ,
samentului — cel puțin în >
ceea ce o privește pe cîștigă- ț
toare — nu se mai poate ,
schimba nimic. Știința Bacău |
asigurindu-și titlul de canipioa- c
nă prin categorica victorie ob- ,
ținută în etapa a 21-a, pe te
ren propriu, cu TEROM.

întrucît în partea superioa
ră a ierarhiei schimbările (dacă 1
se vor mai produce) vor fi 1
neesențiale chiar și după ul- i
tima etapă, ne vom rezuma la r
cîteva notații privitoare la for
mațiile aflate încă în zona re
trogradării, observațiilor noas- <
tre adăugîndu-le pe acelea ale >
secretarului responsabil al F.R. •
Handbal și ale antrenorului <
federal pentru handbalul fe- ’
minin. Prin victoriile obținute 1
duminică acasă, Dorobanțul <
Ploiești și CSM Sibiu aproape 1
că și-au luat... piatra de pe 1
inimă, fiind ca și salvate. 
Handbalistele de la Dorobanțul |
(antrenor loan Gh. Nicolac) au l
pregătit atît de minuțios con- <
fruntarea cu Chimistul Rm. Vil- t
cea. incit victoria lor s-a conțu- i
rat la puțin timp după începe- <
rea partidei. S-a dovedit că a- ,
tunci cînd moralul ridicat a! j
unei echipe este dublat și de .
o pregătire foarte bună și, în 1
plus, cînd în acea echipă (Do- <
robanțul) există cîteva certe in- 1
dividualități victoria este posi- (
bilă chiar și în fața unei for
mații (Chimistul) situate cu pa- 1 
tru-cinci locuri mai sus * Este 1 
sigur că și Lucian Aibu, antre
norul formației sibiene, Ic-a in
suflat încredere elevelor sale 
pentru că așa cum ne spunea ~ 
antrenorul federal Pompiliu Si- 
mion, CSM (loc 10) a fost net 
superioară în confruntarea cu 
Mureșul (loc 2). Constructorul 
Baia Mare și CSM Sf. Gheor- , 
ghe sint.,. urmărite încă de 
spectrul retrogradării. i

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 10 MAI 
1987. Cat. 1 (13 rezultate): 7 vari
ante 25% — a itoturlsme Dacia 
1300- cat. 8 (12 rezultate): 3 vari
ante 100% a 12.705 lei și 270 va
riante 25% a 3.17« iei; cat. 3 (11 
rezultate): 50 variante 100% a 
1.620 le si 3.48/ variante 25% a 
405 let. Report la cat. 1: 300.373
lei Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria au revenit par- 
ticipanților: Ion ștefan din Pi
tești Gheorghe Radu din Brașov; 
Ioa Mura din Caransebeș; 
Gheorghe Granu din Galați; 
Gheorghe Mierioiu din Mangalia, 
Ion Dulăcloiu din Rm. Vllcea șl 
Radu Enache din București.

• Tragerea obișnuită Prono- 
expres de astăzi, miercuri, 13 
mai, va avea loc in București, în

Prezent duminică la meciul de

De azi, la Oradea

BASCHfTBALlȘTII ‘
JUNIORI IIJPTĂ PENTRU ?
riTLURILE DE CAMPIONI
Cea mai importantă competiție 1

a tinerilor baschetbaliștl, Divizia 1
școlară și de juniori, programea
ză de azi pînă duminică, în Sala i
Sporturilor din Oradea, turneele 
finale ale Întrecerii. Satisfacția 
de a lua parte la această fază, 
decisivă, a revenit următoarelor f 
echipe (clasate pe locurile 1 șl £ 
2 în seriile preliminare) — mas- ( 
culin : CSȘ Viitorul Universitatea r 
Cluj-Napoca (antrenor : L. Mora- , 
riu), CSȘ Arad (E. Davidhazi), , 
CSȘ 4 ICED București (H. Giur- .
giu), CSȘ Tîrgoviște' (I. Vale- 1
rian), CSȘ 3 Steaua București (C. s 
Moldovan — N. Danețlu), CSȘ 1 <
Constanța (M. Hondrilă) ; femi- ( 
nln : CSȘ Rm. Vîlcea (Al. Moise), t 
CSȘ 4 Politehnica București (Gh. < 
Costache),. CSȘ Viitorul Univer- J
sitatea Cluj-Napoca (H. Pop), CSȘ ' 
2 Crișul Oradea (Adriana Nicu- '
lescui, CSȘ Tulcea (M. Kosa) și f 
CSȘ 1 Constanța (A. loan). ț

Anul trecut, titlurile au fost cv 
cucerite de CSȘ 3 Steaua Bucu- c
reștl (băieți) și CSȘ Viitorul ;
Cluj-Napoca (fete), îi

AMENINȚĂ SERIOS
in întreprinderi și instituții și ti
chiar în mediul sătesc demon- v,
străm cit de imperioasă este rr
nevoia de exercițiu fizic te
practicat sistematic. Salutăm, ai
de aceea, inițiativa introduce- la
rii și treptat a generalizării si
gimnasticii la locul de muncă, p;
de un inestimabil beneficiu te
pentru sănătate și producție, la la
fel ca și „reprizele" de gim- și
nastică din școli, din cămine și ir
internate. Activitatea muscu- g;
iară cotidiană și oxigenarea p:
permanentă a plămînilor prin pi
mișcare, cu precădere în aer a
liber reprezintă mijloace di- re
recte de asigurare a unui to- ce
nus fortifiant pentru orga- re
nism ; mai mult, modalități de ri
menținere și revigorare la în- zi
demîna oricui. ce

— Municipiul și județul eiv. 
oferă condiții excelente de ți
mișcare... * sa

— Amenajările sportive exis- iii 
tente, foarte multe realizate în 
ultimele două decenii, constî- v<
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Priviri spre eșalonul secund

CU MULTE EMOȚII
Politehnica lași - F.C.M. Progresul Brăila 2-1 (1-0)

F.C.M.-U1 egalează : trei jucători 
Ieșeni (inclusiv portarul Cim- 
peanu) sînt păcăliți de promp
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RIIESCU

I CEA MAI VECHE ÎNTRECERE
A PRIMEI DIVIZII

Etapa a 27-a a primului 
1 campionat al țării programează 
Icea mai veche partidă a Divi

ziei A, Dinamo — Steaua, 
partidă care apare pe afișul I competiției încă din ediția
1917/48 1 De atunci, de cînd 
cele două formații au apărut 
pentru întîia oară în Divizia IA și pînă astăzi, ele au dispu
tat cele două tradiționale par
tide de campionat plus atîtea I meciuri din Cupă. De fiecare
dată, atracția pentru aceste 
dueluri a rămas la aceleași I înalte cote. Nici acum nu poa
te fi altfel, acum cînd cele 
două protagoniste ocupă și I primele locuri ale clasamentu
lui. Steaua deține cu autorita
te poziția de onoare, Dinamo 
este ocupanta locului al doi- 

Ilea, de asemenea la distanță 
lață de cea de a treia clasată.

. Prin urmare, toate condițiile 
I unui derby, în adevăratul înțe- 
I lcs al cuvmtului. sînt îndepli

nite. Se știe că, și în situa- 
I-țiile cînd nu erau ve

cine de loc în clasament, cele 
două concurente au oferit fru-

1 moașe spectacole fotbalistice.
Faptul că ambele combatante 
sînt instalate pe poziții sigure, 

Inete, ale clasamentului face ca 
acea uneori evocată miză a în

[TĂTI DIN VOLEI u
Diviziei B de tineret la volei s-au înregistrat

A.S.S.U. Craiova — Chimia Tr. Măgurele 2—3,
— Comerțul Constanța 3—0, Confecția Suceava 
i 3—1, Ceahlăul Platra-Neamț — Oțelul Tirgo- 
F.S. București — Știința Bacău 2—3, I.T. 
București 3—0 ; seria a Il-a : Toplițana Topllța 

0, Metalotehnlca Tg. Mureș — MARATEX Baia 
oj — „Poli" Timișoara 3—0, Rapid București — 
1, Olimpia Oradea — EXPLORMIN Caransebeș

— ,,U“ Cluj-Napoca 0—3.
: Viitorul Bacău — Metalul Tîrgovlște 3—0, Da-
— A.S.A. Buzău 3—0, Gloria Tulcea — Calcu-

Oltul Rm. Vîlcea — Prahova I.P.G. Ploiești
— SARO Tirgoviște 3—2, C.S.U. Galați — I.P.C.
Il-a : Electrotehnica Bistrița — C.F.R. Arad 

•ș — Voința Zalău 3—1. Voința Alba Iulia —
Groza 3—2, PECO Ploiești — Metalul Hunedoara 
Oradea — Explorări Motorul n Bala Mare 0—3,

— Vulcan București 1—3.
etapa a XVIIT-a, „Poli" Timișoara — Spartac

trecerii să nu existe. Și, prin 
urmare, există premisele ca, 
atît „roș-albaștrii“, cit și „alb- 
roșii“ să abordeze într-o fa
vorabilă stare psihologică în
trecerea lor. Impozanta pleia
dă de internaționali care va 
intra în arenă ar reprezenta și 
ea o garanție a unui joc reu
șit. Iovan, Bumbescu. Belodc- 
dici, Bărbulescu, Balint, B616- 
ni. Stoica. Bagi, Lăcătuș, Pi- 
țurcă, Moraru, Andone, Nico- 
lae, Mateuț, Cămătaru, Stănes- 
cu, Rodnic, Movilă, Orac, iată-i 
enumerați pe internaționalii 
A din cele două loturi. Pe 
băncile tehnice, doi antrenori 
tineri, care au reușit frumoase 
performanțe internaționale în 
carierele lor: M. Lucescu (42 
de ani) și, respectiv, Anghcl 
lordăncscu (37 de ani), iată 
alte garanții pentru un derby 
care să întrunească toate aș
teptările.

Etapa înglobează alte opt 
partide, marea majoritate an- 
gajînd direct sau indirect lup
ta pentru evitarea locurilor re- 
trogradante, plasîndu-se în cen
trul atenției : Gloria — F.C. 
Argeș, Rapid — Oțelul, Jiul — 
Flacăra Moreni, S.C. Bacău — 
Victoria, F.C.M. Brașov — Cor- 
vinul, „U“ Cluj-Napoca — Chi
mia Km. Vîlcea. iată întîlniri 
în care fie ambele fie numai 
una dintre combatante este 
implicată în întrecerea pentru 
părăsirea zonei „nisipurilor 
mișcătoare". Dar și întîlnirea 
F.C. Olt — Petrolul păstrează 
miza ei, cele două formații do
rind să se plaseze cît mai bi
ne în perspectiva locurilor 
oferind participări în competi
țiile internaționale.

A sosit si ziua unui nou 
start al fotbalului nostru ju
venil în preliminariile Campio
natului European. Momentul va 
avea loc astăzi pe stadionul 
Prahova din Ploiești, de la ora 
15, cînd reprezentativa de ju
niori I a României va intîlni 
echipa similară a Turciei. Este 
partida de debut a grupei pre
liminare din care mai fac par
te formațiile U.R.S.S. și Aus
triei. O întîlnire importantă 
pentru tinerii noștri tricolori, 
dornici să repete performanța 
de anul trecut cînd s-au cali
ficat la turneul final, după o 
dublă manșă chiar cu partene
rii de întrecere de astăzi, ju
niorii turci. Conducerea tehni
că a selecționatei noastre a 
alcătuit un program riguros de 
pregătire, t:ti componenții lo
tului fiind animați de dorința 
de a face încă din primul 
meci un pas hotărâtor în cursa 
calificării la ultima fază a 
tradiționalei competiții conti
nentale. Atmosfera de lucru în 
cadrul lotului a fost una anga- 
jantă, dovadă și modul cum 
au pregătit juniorii noștri me
ciul de verificare de sîmbătă. 
La fel s-au derulat preparati
vele și în ultimele zile, domi
nantă fiind dorința victoriei. 
Antrenorul C. Ardeleanu va al
cătui cel mai bun „11“ din ur
mătorul lot : Crișan, Todericiu 
— portari. Iliescu, Stan, Bucur. 
Betz, Munteanu, Minea, Pali, 
Gh. Cristian, Selimesi, Rădu- 
cioiu. Stanici,. Aprodu, S. Cris
tian, Tatu, Matache, Răchită.

Lotul juniorilor turci a so
sit luni seara la Ploiești. An
trenorul K. Ferudun a amînat 
anunțarea formației, care va fi 
cunoscută abia la ora jocului.

Partida va fi condusă la cen
tru de arbitrul iugoslav Dușan 
Ciolici, ajutat la linie de S. 
Necșulescu și N. Dinescu.

leșenii au urcat, din nou, cu 
miile, duminică dimineață, Dea
lul Copoului. îi atrăgea spre prin
cipalul stadion al orașului un alt 
derby al Politehnicii, în compa
nia acestei cu adevărat revelații 
a seriei I, F.C.M. Progresul Bră
ila. Recordul de asistență a fost 
bătut (peste 26 000 de spectatori 
prezenți !), iar meciul s-a des
fășurat parcă după un scenariu 
de film de aventuri.

Judecați șl dv. I Ieșenii se pu
teau desprinde, în primele 10 
minute la 3—0, dar au ratat de 
la 4, 5 sau 6 m de buturile lui 
Nedelcu. Au marcat, totuși, in 
min. 18, cînd FLOREAN a reluat 
în plasă mingea respinsă de Ne
delcu la puternicul șut efectuat 
de Burdujan. Brăilenii, surprinși 
de startul adversarilor („Echipa 
noastră a fost marcată, In prima 
repriză, de miza partidei" observa, 
cu justețe, președintele lui 
F.C.M., O. Ulman), îșl organizea
ză mal bine așezarea în teren, în 
vreme ce gazdele sînt prea gră
bite să obțină o și mal netă des
prindere. întîlnirea este aprigă, 
apar cartonașele galbene (Fllip, 
Constantin, Mantale, Drăgol, 
Frincu — cinci în total, pînă la 
urmă). Politehnica domină mai 
departe, oaspeții nu reușesc să 
amenințe poarta lui Cîmpeanu 
(un singur șut spre poartă, toată 
repriza). Partea a doua va fi 
bogată în secvențe dramatice. In 
plină dominare a gazdelor

ne și trimite mingea în plasă :
1—1. Era minutul 53. Patru mi
nute mal tîrziu Politehnica r_ă- 
mîne în 10 oameni. Mantale 
fiind eliminat pentru ținerea de 
tricou a adversarului (mai avea 
un cartonaș galben) I Dar, cînd 
lucrurile deveniseră mai potriv
nice pentru ei, elevii lui Antohi 
și Lupulescu obțin golul care 
avea să fie al victoriei. Min. 63: 
portarul Nedelcu ii faultează pe 
Florean la 6 m, de buturile sale. 
Penalty 1 Brăilenii schimbă por
tarul. BURDUJAN execută pu
ternic șl precis și 2—1 pentru 
Politehnica Iași, care face un 
bun pas spre obținerea primului 
loe; însă meciuri grele mai sînt!

I. Crăeiuneseu (Rm. Vîlcea) a 
condus corect șl autoritar un 
meci foarte greu. Formații : PO
LITEHNICA : Cîmpeanu — Man
tale. Gheorghiu, BAICEA, FRtN- 
CU — Măciucă, FLOREAN, Con
stantin (min. 46 Paveliuc) — 
FILIP. Nemțeanu (min. 70 Stăn- 
Ciolu), BURDUJAN. F.C.M. PRO
GRESUL BRAILA : Nedelcu
(min. 63 Brătianu) — Coman 
Cmln. 75 Petrache), DROGEANU, 
DARIE, Tudose — Cațaros, Ti- 
tirișcâ. Marin — DRAGOI, Chir- 
că. Vâsli.

Eftimle IONESCU

SPERANȚE RISIPITE, ȘANSE SPORITE...

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

Mateescu, Gh. Lazăr, C. Vlădoianu, E. Teirău, 
ăltenu, N. Corduban, S. Nicolescu, I. Ghișa, C. 
orna, I. Diaconu, C. Olaru, C. Albu).

• ARBITRII MECIULUI ROMA
NIA — POLONIA, care se dispu
tă miercuri 20 mai la Cluj- 
Napoca, în cadrul preliminariilor 
J.O., va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din U.R.S.S., formată 
din Vladimir Kuznețov (la cen
tru), Aleksandr Kirilov șl Romu
aldas Jushka (la linie).

De asemenea. F.I.F.A. a delegat 
la centru, pentru întîlnirea Dane

marca — România, din 10 Iunie, 
tot în preliminariile J.O., pe D. 
Sarlațki (Bulgaria),
• VINERI.. PE STADIONUL 

GIULEȘTI, se va disputa o atrac
tivă partidă între divizionara A 
Rapid și selecționata care se pre
gătește pentru a participa la tur
neul „Marele Zid" din R.P. Chi
neză. Meciul va începe la ora 17.

F.C. Constanța - C.S.
La Constanța, aproximativ 

lfi 000 de suporteri ai echipei din 
localitate au trăit momente de 
bucurie, iar la sfirșitul intîlnirii 
au văzut cum speranțele lor 
pentru formația favorită de a 
reveni pe prima scenă s-au risi
pit... Așa cum au început jocul, 
elevii antrenorilor C. Tilvescu și 
I, Bukosi se părea că vor tranșa 
net în favoarea lor disputa cu 
jucătorii din Suceava. Buduru, 
Petcu și colegii lor au imprimat 
jocului chiar din start, un tempo 
rapid, cu dese și derutante schim
buri de locuri, combinînd fru
mos și pătrunzînd periculos în 
careul lui Alexa. Firesc, ei au 
deschis scorul in minutul 10 (au
tor, FUNDA, șut puternic, pe 
jos, de la 16 m). Insă bucuria 
a fost de scurtă durată. În mi
nutul următor, o acțiune rapidă 
(așa cum, de altfel, oaspeții au 
declanșat pe parcursul jocului) 
a făcut șah-mat apărarea constăn- 
țeană : Păiuș a centrat in careu, 
Ia aproximativ 6 m de poartă : 
CIOBANU, urcat și el in atac, 
nesupravegheat de nici un apără
tor. a reluat in plasă, sub pri
virile lui Zariosu, parcă țintuit 
pe linia de fund, neschițînd nici 
un gest. F.C. Constanța n-a acu
zat acest soc, a continuat să do
mine, dar să șl rateze (Buduru 
(min. 17 și 24 — cînd Alexa a

M. Suceava 2-2 (2-1)
respins, iar Petcu, de la 6 m a 
reluat peste poartă, min. 26 — 
lovănescu șut in bară) și in min. 
29 a inserts din nou, prin BU
DURU. După pauză, jocul a fost 
mai echilibrat, Alexa s-a remar
cat la șutul Iul Funda (min. 
50), acest jucător va trimite, In 
min. 79, balonul in bară, dar, 
in min. 84, BUTNARU (la cen
trarea lui Păiuș) va aduce ega- 
tarea pe tabelă, înscriind pe lingă 
aceeași „stană de piatră" din 
poarta constănțeană. In penulti
mul minut, Sfrljan a irosit o si
tuație rară, șutind în portarul ad
vers. C.S.M. Suceava a avut o e- 
voluție corespunzătoare unei echi
pe dornice să promoveze; o apă
rare fermă care a rezolvat prompi 
mal toate situațiile critice și a 
declanșat contraatacuri deosebii 
de periculoase.

A arbitrat foarte bine G. Io- 
nescu (București). F.C. CON
STANȚA î Zariosu — Clucă, Io- 
nașcu, Zahiu, CAMUI — PETCU 
Iovănescu (min. 60 Purcărea), 
Popovicl — Funda, BUDURU 
(min. 60 Purcăreață), Udrică 
C.S.M. SUCEAVA S ALEXA - 
CR1STESCU, Popa, Gălușcă, CIO
BANU — Mucileanu (min. 53 
Buliga), STOICA, Gafeneu — 
PAIUȘ. Sfrijan, State (min. 6! 
BUTNARU).

Pompiliu VINTILA

îxn-a. ultima, se vor desfășura duminică 17 
e, fără excepție, la ora 10.

s-a des- 
:ea prima 
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ir gene- 
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țineri vo- 

cum ne-a 
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umerosului 
iri specta- 
de un ri- 

avînd în 
iponentilor 
ilificate la
De altfel, 

le partici

pante la finale au demonstrat 
o bună instruire și o compor
tare sportivă de notabilă co
rectitudine. Este de menționat, 
de asemenea, că au fost re
marcate multe elemente de 
certă perspectivă, care, bine 
îndrumate și pregătite în con
tinuare, pot face pasul spre 
voleiul de performanță.

Iată și „trio“-urile ce s-au 
impus la ediția inaugurală a 
acestor campionate școlare : 1. 
Caransebeș, 2. Tirgoviște, 3. 
Craiova — la fete și 1. Km. 
Vîlcea, 2. Constanța, 3, Su
ceava — la băieți.

Și o ultimă apreciere, asupra 
organizării și arbitrajelor pres
tate (de tineri !), exemplare pe 
tot parcursul celor patru zile 
ale competiției finale.

I •• *’• • • •
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gere a factorului mișcare, în 
special de către femei, a spri
jinului pe care îl primim din 
partea organelor de partid, al 
organizațiilor sindicale și de 
tineret în direcția popularizării 
exercițiului fizic. Intr-adevăr, 
femeile, chiar și cele de la 
țară, sînt tot mai receptive 
vizavi de ideea de mișcare, în
țeleg rostul acesteia pentru să
nătatea lor și a copiilor lor. 
De aici șl coeficientul de 
19/1 000 de creștere a natali- 
tații

în încheierea dialogului a- 
cordat, dr. Radu Lezeu a re
marcat colaborarea rodnică 
statornicită cu C.J.E.F.S., cu 
toate unitățile sportive, prin 
intermediul dispensarului de 
snooîalitate, pe linia asigurării 
viabilității tripticului sportiv- 
antrcnor-medîc, nu numai în 
folosul, sănătății, ci și a afir
mării în planul performanței. 
Un județ cîndva anonim, tin
de să aibă acum o pondere 
demnă de luat în seamă în 
marea performanță.

• CACIUREAC ANUNȚASE DE MAI MULTA 
VREME că va marca un gol decisiv pentru Victo
ria. și a făcut-o in partida cu F.C. Olt printr-un 
șut spectaculos, din afara careului. Promisiune în
deplinită ! • Experimentatul nostru tehnician Gh. 
Constantin continuă să utilizeze elemente noi în 
formația F.C. Oltului. Duminică, Argeșanu (19 ani) 
a lăsat o excelentă impresie. Alte nume care au a- 
părut în acest sezon în lot și le-am regăsit și pe 
foaia de arbitraj a meciului cu Victoria : otiman 
(21 ani) și Plăvlțu (26 ani). Dincolo, Dican, alt re
prezentant al „noului val", l-a înlocuit pe Balaur, 
accidentat într-o ciocnire
• NECULA RADUCA- 

NU s-a bucurat, poate, 
duminică cel mai mult 
de punctul pe care Rapid 
l-a ciștigat Ia Hunedoa
ra. In primul rînd ca an
trenor al acestei echipe 
(alături de V. Kraus), 
funcție in care fusese 
promovat doar cu cîteva 
zile înainte. în al doilea 
rînd, peitru că acest 
prețios rezultat de egali
tate survenise chiar în 
ziua în care el împlinea 
41 de ani. • Afectați dc 
ratarea victoriei ta’ me
ciul cu Rapid, care a 
coborît Corvinul la —3 
ta „clasamentul adevă
rului", ce! din conduce
rea echipei hunedorene 
(Gelu Simoc, Vasile Tă
tar, prof. Gh. Epure șl 
ceilalți) erau, totuși, în
crezători asupra pers
pectivelor acesteia, apre
ciind că ea își va putea 
îndeplini obiectivul ta 
actualul campionat (un 
loc ta prima jumătate a 
clasamentului), iar de la 
toamnă — prin realiza-

• IN SPATELE PORȚII
ranțelor, Remus Cîmpeanu, președintele lui „U“, 
palpita în „dublă normă : pentru toți cel 11 tineri 
jucători ai formației de pe Someș și îndeosebi pen-, 
tru goal-keeper-ul acestora, nimeni altul decît Ro
mulus Cîmpeanu, fiul lui Remus și văr al lui Tim 
Cîmpeanu, care, indisponibil, n-a făcut deplasarea 
la Craiova • Și cu toate acestea duminică, în Bă
nie, „Cîmpenii" n-au fost mai puțini, unul dintre 
tușieril meciului de Divizia A numlndu-se (și el, 
ea și președintele) Remus Cîmpeanu • „Nu mat

involuntară cu Turcu

Răducanu

rea unei mai bune inte
grări a tinerilor recent 
promovați șl a creșterii 
omogenității formației — 
se va putea Înscrie din 
nou printre candidatele 
la participarea într-o cu
pă europeană.

clujene, la meciul spe-

avem, desigur, o echipă ca aceea care, cu puțini 
ani in urmă, umplea la fiecare partidă tribunele 
„Centralului" nostru ; dar cu numai un sfert din 
punctele pierdute de-ai noștri, pe propriul teren, am 
Ii adunat cît pentru o prezență (din nou) ta Cupa 
U.E.F.A.", aprecia, cu o vădită tristețe ta suflet, 
Petre Deselnicu, fostul jucător al Universității Cra
iova, astăzi membru foarte activ al secției de fot
bal.

• TOATE CELE TREI 
GOLURI ale plteștenilor 
înscrise ta poarta brașo
veanului Polgar au fost 
generos aplaudate pen
tru spectaculozitatea lor. 
O notă în plus pentru 
cel marcat de Șerban — 
reluare directă, din pasa 
înapoi a Iul Voicu, pă
truns ca o veritabilă ex
tremă. A fost primul gol 
al acestui jucător pentru 
F.C. Argeș, Șerban reve
nind, ta acest sezon, la 
clubul care l-a crescut 
• Observatorul federal, 
Gh. Glisici. despre cele 
două faze din prima re
priză la care spectatorii 
au cerut penalty : „Nici

vorbă de așa ceva ! Au 
fost atacuri la minge. 
Arbitrul a procedat re
gulamentar. N-am înțe
les... reacțiile antrenoru
lui Halagian". • Foarte 
mulți tineri au fost tre- 
cuți ca rezerve pe foaia 
de arbitraj a meciului 
din Trivale : Hristea, io- 
nescu, Moromete — la 
piteșteni, Dumitriu, Avra- 
mescu, Ficu, Petruș — 
la brașoveni. Iar ca titu
lari au apărut Șerban, 
Pană, Obreașcu, L. Pe
tre, Mărgărit. Două clu
buri care au promovat 
mereu și care continuă 
să aducă ta prlm-plan 
jucători necunoscuți.

Cristian

i

• .^SPERANȚELE" SE RĂZBUNĂ. In meciul de 
speranțe, de Ia Rm. Vîlcea. localnicii au realizat un 
scor de! proporții : 8—1, făcîndu-i pe unii să se în
trebe, ce s-a întîmplat acolo ? Ce să se tntîmple ? 
Echipa băcăuană e prea tînără (centrul S.C.-ulul se 
pare că nu mai are o recoltă ca ta anii trecuți) și 
i-a fost greu să facă față unei formații ta care au 
jucat Mangalagiu, Vergu, M. Nicolae, Tudorache, 
care au evoluat și la prima echipă. • Frumoasă a- 
titudlne de atașament față de fosta echipă au do
vedit-o șl Gh. Constantin, fostul portar, și Basno 
fostul fundaș, care, duminică, au fost la meciul Chi
miei și, efectiv, erau afectați de înfrângerea aces
teia. • „Doream să ne intllnim in alte condiții", 
îl spunea înainte de meci președintele clubului Chi
mia, I. Udrea, lui C. Costinescu, președintele lui 
S.C. Bacău. Răspunsul acestuia confirma fair-play- 
ul ce-1 caracterizează : „Așa e ta sport, și bine, și 
rău". Iar echipa avea să-l completeze prin prețioasa 
victorie.
• FAPTUL CA FLA- 

CARA MORENI practică 
un joc avîntat șl ofensiv, 
face ca stadionul local 
să devină neîncăpător. 
Așa s-a întîmplat și la

meciul cu Sportul Stu
dențesc cînd, în tribune 
au luat Ioc peste 8 000 de 
spectatori, de nu mal a- 
veai unde să arunci un... 
ac • Cei mai buni doi

jucători de pe teren in 
meciul de la Moreni au 
fost portarul oaspeților, 
Cristian, care s-a opus in 
numeroase rînduri unor 
mingi foarte grele, șl 
mijlocașul D. Sava, de 
la localnici, un adevărat 
„argint viu" al formației 
din Moreni.
• CEL MAI BUN JU

CĂTOR al Jiului, GIgl 
Muițescu, se confesa 
după partida eu Oțelul : 
„Dacă nu șutam în bară 
la 1—’ și dacă i-am fi 
avut in teren și pe cei 
absenți (n.n. Lasconl, 
Bătață, Neagu, Dianu — 
accidentați sau... suspen
dați) poate că partida 
lua altă turnură. Asta 
nu înseamnă contestarea 
victoriei gazdelor" • E- 
chlpa antrenată de C. 
Rădulescu și I. Zdrobiș 
a realizat una peste 
alta. 30 de minute de 
fotbal modern : tempou 
ridicat atacuri prin în
văluiri și acțiuni de ma
re periculozitate la poar
ta apărată de Boitor, 
excelent în cîteva faze



Turneul Internațional SPORTUL IN LUME
de șah de Ia Timișoara

MIHAI ȘUBÂ
SE MENȚINE ÎN FRUNTE

TIMIȘOARA, 12 (prin tele
fon). Turneul Internațional de 
șah programat in localitate a 
continuat cu partidele rundei a 
7-a. Continuă să se afle în 
frunte unul dintre reprezen
tanții țării noastre, 
cu toate că în 
el a întrerupt, 
mutarea a 40-a, 
pion in plus.

în celelalte partide: Kengis — 
Stoica, Fl. Gheorghiu — Tisch- 
bierek. Ghindă — Ghițescu re
mize, Bărbuleseu — Ionescu 
0—1, Kirov — Vera 0—1 și 
Nun — Foișor 1—0, în 42 de 
mutări. Reprezentantul nostru 
n-a găsit cele mal bune soluții 
defensive. într-o Apărare Fran
ceză.

în întreruptele din runda 
precedentă: Ghițescu — Băr- 
bulescu, Tischbierek — Kengis 
remize, iar Liang — Nun 1—0.

Clasamentul: 1. Șubă 4 p. (o 
întreruptă), 2. Vera 4 p. (o în
treruptă) 3. Foișor 4 p„ 4. FI. 
Gheorghiu 4 p„ 5. Xu 4 p„ 6. 
Ghindă 4 p.

Parilt ȘTEFANOV

SP

M. Șubă, 
această rundă 
cu Liang, la 
dar avînd un

CURSA PĂCII
BERLIN, 12 (Agerpres). — Dis

putată pe circuit, la Gera. cea de 
a 4-a etapă a „Cursei Păcii" i-a 
revenit lui Olah Ludwig (R. D. 

‘ Germană) cronometrat pe 56 km 
■cu timpul de 1.15:11. La interval 
de secunde, cu primul pluton au 
sosit și Cicliștii râmânl C. Căru- 
țașu. N. Aldulea, C. Neagoe. V. 
Constarîtinescu. Tricoul .galben a 
fost preluat de O. Ludwig. urmat 
la 2 Sec. de Uwe Raab.
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SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
SOFIA, 12 (Agerpres). — In 

cadrul concursului internațio
nal de caiac-canoe „Regața 
Pancearebo”, sportivii români 
Petru Zgurschi și Grigore An- 
driev au cîștigat proba de 
canoe dublu — 1000 m.

VARȘOVIA, 12 (Agerpres). — 
în ultima zi a turneului femi
nin de baschet de la Wro
claw, selecționata Român’ei a 
întrecut cu scorul de 71—57 
(36—26) formația locală Slașk.1

Alte rezultate: 
Polonia 68—60 
Coreeană — Selecționata 
dențească a Poloniei 
(50—27)..

în clasamentul final pe pri
mul loc s-a situat, echipa 
Cehoslovaciei, urmată de for
mațiile Poloniei, României, 
Slask Wroclaw, R.P.D. Coreene 
și Selecționata studențească a 
Poloniei.

Cehoslovacia — 
(40—30); R.P.D.

StU- 
87—59

CUPA MONDIALA LA RUGBY
(Urmare din pag. I)

cipante la ediția inaugurală a 
Cupei Mondiale...

Sigur, altele sînt datele pro
blemei, acum, după 13 ani. Nu 
numai pentru faptul că, din 
excelenta echipă ce a scris pa
gini de referință — începute 
în vara lui ’75 — în lot se 
află acum doar Alexandru, 
Dumitru și Parascliiv. Ma
rea competiție ce va fi 
inaugurată săptămîna viitoare 
are — prin înalta valoare a 
participării, prin însăși sem
nificați;, și ineditul ei — o în
semnătate cu totul aparte, de- 
depășind limitele oricărui tur
neu, marcind. în fapt, un mo
ment fără de precedent în lun
ga istorie a balonului oval. Și, 
oricine pricepe, lupta pentru 
fiecare punct, pentru un loc 
cit mai sus în 
ceput a Cupei 
fi totală, extrem 
Nu în ultimul 
D, numită de 
tatori „de foc“, 
versare ale echipei 
numindu-se Franța

ierarhia de în- 
Mondiale va 

de solicitantă, 
rînd în grupa 
multi comeh- 
principalele ad- 

României 
și Scoția,

două dintre cele mal bune 
teamuri din lume și cele mai 
recente laureate ale Turneului 
celor cinci națiuni.

E limpede că misiunea tri
colorilor noștri nu e defel 
ușoară. Ei trebuie să arate că 
resursele rugbyului românesc 
nu s-au epuizat! Primele sem
ne de revigorare, de regăsită 
competitivitate au fost, ne 
place să credem, victoriile de 
dată recentă cu. Italia și 
U.R.S.S, „Evoluții curajoase, 
apreciate, de ridicat nivel spre 
a veni cu fruntea sus de Ia 
Cupa Mondială — acesta e 
gindul nostru unanim!”, ne 
mărturisește și antrenorul Mi
hai Naca. și toți ‘ -
excepție.

Nu ne __ __ - -_ - __
soțim pe băieții noștri cu cal 
da urare L-" " 
atît de dificilă, 
ta lor misiune!

rămîne
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DE LA 0 COROANA DE LAURI,
LA Mii DE DOLARI?

Victoria maratonlstulul ame
rican Frank Shorter, cu totul 
surprinzătoare, la Jocurile O- 
llmplce din 1972, la Miinchen, 
a reprezentat momentul de 
viei in evoluția alergătorilor 
de mare fond de peste Ocean. 
Ea a stimulat desigur și pe 
alți tineri să-și încerce . șan
sele în cursa aceasta groa și, 
tocmai de aceea, foarte pre
tențioasă. Adevărul este, însă, 
că în ultimele decenii cursele 
de maraton au atins o dezvol
tare fără precedent, de-a lun
gul și de-a Latul S.U.A. mii, 
zeci de mii de competitori a- 
linilndu-se la startul marilor 
întreceri, la New York, la 
San Francisco, la... Firesc ar 
fi fost desigur, ca față de o 
astfel de afluență, de-a drep
tul impresionantă, de concu
renți, desigur fiecare dintre 
ei bine sau chiar foarte bine 
pregătiți, să fi apărut și aler
gătorii de excepție. Dar, cele 
mai multe dintre aceste curse 
au fost cîștlgate ele marato- 
niștl străini. Situația ni s-a 
părut paradoxală șl n-ani știut 
care ar putea să-i fie expli
cația. Dar am aflat-o, întim- 
plător, citind părerea unor cu
noscători. Ziaristul francez 
Alain Luzenfichter. spre e- 
xemplit; arată că afluxul ex
traordinar de tineri și vârst
nici care practică zi de zi 
jogging-ul șl care populează 
apoi startul maratoanelor nu 
l-a lăsat nepăsători pe profe
sioniștii studiului pieții șl 
care au găsit o nouă posibi
litate de cîștlg, material, ofe
rind, Insă, tot felul de premii 
în bani celor mai merituoși, 
dar care, firește, reprezintă o 
serioasă tentație pentru ori
care. Fred Lebow, supranumit 
părintele maratonului de la 
New York, declara alarmat : 
„Alergătorii americani se dis
trug în încercarea cotidiană 
de a obține premii in compe
tiții. care se multiplică pre
tutindeni

i> ■

în

l

Statele Unite.

ceea ce explică pentru ce noi 
nu mai avem un maratonist 
decent**.

După marea atracție pc ca
re a reprezentat-o, cîțiva ani, 
proba de maraton se constată, 
în S.U.A., că numărul total 
al participanților la zecile de 
curse organizate lunar pe tot 
cuprinsul țării a scăzut cu 9 
la sută în perioada anilor 
1980—85. In schimb s-a triplat 
numărul, și așa mare, al 
concurenților la cursele de a- 
lergare pe 10 000 m, desfășu
rate pe șosea. La San Fran
cisco, spre exemplu, faimoasa 
cursă „Bay to Breakers'*  reu
nește (citiți bine !) 100 000 de 
concurenți.

Specialiștii în materie au 
găsit o explicație și pentru a- 
ceastia Eforturile 
tului 
decît 
10 000 
mult 
rent 
maratonist, fapt care îi poate 
îngădui să participe chiar la 
una-două curse săptămînal, 
în timp ce cu maratonul n-ar 
putea fi posibil așa ceva. 
Deci, implicit, se măresc șan
sele de a cîștiga niște bani, 
existînd mai multe... lozuri !

Dar apropo de premii, știți, 
de pildă, că la maratonul de 
la Paris, din zilele următoare, 
mal precis la 17 mai, s-a pro
mis de diverși sponsori exor
bitanta sumă de 100 000 dolari 
celui care va reuși un timp 
mai bun decît cel de 2.07:12 
al recorului mondial al portu
ghezului Carlos Lopes? și 
cînd te gîndești că, așa cum 
scrie Alain Luzenfichter, de 
la l’Equdpe, la faimosul mara
ton de la Boston, inaugurat 
în 1897, pînă în 1984 inclusiv 
învingătorului îi erau oferite 
o coroană simbolică de lauri, 
o medalie de onoare și o... 
ceașcă de supă caldă. Aproape 
de necrezut, nu ?...

Romeo VILARA

maratonis- 
sînt, oricum, mai mari 
ale unui alergător de 
m, apoi refacerea este 

mai rapidă la un concu- 
la 16 000 m decît la un

■
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■
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CEHOSLOVACIA Activitatea sportivă din această țară 
este practicară, in mod organizat, de peste două milioane 
de cetâț ni in cadrul a 8500 de cluburi și asociații spor
tive. Disciplina cu cei mai mul.i sportivi activi este fot
balul care are 560.000 de jucători legitimați, 8300 de antre
nori și 10.300 de arbitri. Următoarele sporturi de marc 
popularitate sint voleiul, hocheiul pe gheață, schiul și tenisul.

INDONEZIA. Cea de-a 13-a ediție a Campionatelor de 
ciclism ale Asiei va fi găzduită de această țară, în luna 
iulie, intre 11 și 18. în nrogramul întrecerilor figurează șapte 
probe masculine și patru mi-so feminine.

jucătorii fără

decît să-i în-

AUTOMOBILISM • A lS-a e- 
diție a raliului „Albena — Nisi-- 
ourile de aur», desfășurat în Bul
garia, a fost clștigatâ de echipa
jul belgian Snejers — Colepunder 
la clasa A șl de bulgarii Petrov 
și Io-rdanov la clasa B. Pe echi
pe p-imele locuri au fost ocupate 
de U.R.S.S., Bulgaria. Cehoslova
cia România. Ungaria etc.

HALTERE • La Chanckpon au 
loc campionatele feminine ale 
R.P. Chineze. La cat. 
Zhang Yanmei a realizat 
record mondial cu un 
de 95 ka.

HANDBAL • C.C.E. la

52 kg, 
un nou 
rezultat

bărbați

a fost cîștigată de SKA Min. k 
care a întrecut la Gdansk, pe 
Wybrzeze cu 30—25 după ce cîș- 
tlgase și pe teren propriu cu 
32—24 • în meci tur pentru fi-

Vor lua parte 
cicliști din R. P. 
Chineză, Fill- 

. nine, Hong
< ong Singapo
re, Thailanda 
și din alte țări.

CANADA. E- 
xistă propune
rea ca în 
bele de 
ordinea 
start să 
dată în funcție 
de clasamentul 
Cupei Mondia
le. O hotărîre 
în acest sens 
din vară al Fe-

de 
fie

urmează a fi luată cu prilejul Congresului __ ___ .
derațiel Internaționale de Bob care se va desfășura în 
Elveția. Dacă va fi adoptată este posibil ca ea să fie apli
cată chiar în Următorul sezon competițional.

SUEDIA. Federația de atletism (Svenska Fri-Idrottsfor- 
bundet) a decernat „sulița de aur ’86“, un premiu de onoa
re, aruncătoarei britanice Fatima Whitbread. Anul trecut, 
la Campionatele Europene de la Stuttgart, Whitbread a 
aruncat 77,44 m, record mondial. Rezultatul a fost realizat 
in calificările probei. în finală Fatima

NOUA ZEELANDA. La Wellington
1 crările primei Conferințe pentru zona
l rilor de atletism. Prezența în număr 

din Australia șl Noua Zeelandă, ca
1 insule din Pacific, unde se practică atletismul, sînt dovada 
I. cea mai bună a Interesului față de această acțiune amplă 
, pe care forul internațional o organizează în diferite colțuri 

ale lumii cu scopul declarat al ridicării nivelului de cu
noștințe profesionale ale diferiților tehnicieni și implicit 
al rezultatelor atlefilor.

cîștigînd cu 76,32 m. 
s-au desfășurat lu- 
Oceaniei a antreno- 

mare a specialiștilor 
și din «numeroasele

UN MECI DESCHIS
ORICĂRUI REZULTAT
AJAX LOKOMOTIVE

Azi, la Atena, finala cupei Cupelor

de mult succes, î
...." dar' Onorau

Astă seară, pe Stadionul Olim
pic din Atena, Ajax Amsterdam 
și Lokomotive Leipzig îșl vor 
disputa cea de a 27-a finală a 
Cupei Cupelor, meci așteptat cu 
un Interes în plus, fie și pentru 
faptul că nici una dintre echipe 
n-a mal evoluat pînă acum în 
ultimul act al competiției euro
pene intercluburl numărul 2. Ju
decind după palmares, Ajax 
pornește ca favorită, pe cartea de 
vizită a olandezilor fiind înscrise, 
intre altele, 3 victorii în Cupa 
Campionilor (1871, 1972, 1973) șl
una in Supercupă (1974, 6—0 cu 
Milan !). In vremea din urmă, 
însă, Ajaxul n-a mai strălucit 
pe plan internațional, motiv pen
tru care spectaculosul său come
back (« succese în Cupa Cupe
lor 1886/87 din 8 meciuri, 3—2 șl 
3—0 cu Zaragoza în semifinale) 
l-a Drilejuit lui Jean-Paul Oudot, 
în ,,1’Equlpe», un titlu sugestiv : 
„La tornade est de retour». Doi 
oameni care au contribuit la 
gloria Ajaxului vor fi azi la da
torie : Johan Cruyff, pe banca 
antrenorilor și Arnold Muhren in 
teren, ca fundaș, primul parcă 
prea tînăr (40 de ani), celălalt 
parcă prea bătrln (36 !) pentru 
o asemenea finală ! De regulă în 
alcătuirea Menzo — Blind, Sllooy, 
Rljkaard, Mu tren, Winter, Bos
man, Wouter. -trgkamp), Van’t 
Schip, Witseiigs, Van Basten. 
noul Ajax al lui Cruyff adoptă 
un sistem de joc original, cu 3 
fundași (între care Rijkaard ca 
„libero», titularul postului. Spel- 
bos, fiind accidentat din ‘ 
4 mijlocași și 3 ataoanți, 
tre aceștia fiind „aripi» 
sută, lipite de marginea 
Iul (Wltschge și Van’t 
Forță echipei, apreciază 
liștii, constă mai ales în numărul 
mafe de jucători capabili ^ă în
scrie. pe lingă Mark Van Basten. 
candidat la „Gheata de Aur»

Aici în duci cu Ți
gana, Bredow (In 
tricou de culoare 
deschisă) prezintă 
unul din „secretele" 
ascensiunii lui Lo
komotive Leipzig

marcind în mod obișnuit și Ri
chard Wltschge (golul decisiv la 
Zaragoza) și Dennis 
(17 ani!). Johnny 
suspendat pentru 
minat la Zaragoza.

Lokomotive e a ____ _____
din R.D.G. care pătrunde pînă în 
finala C2, după ce, în 1874, F.C. 
Magdeburg și-a adjudecat trofeul, 
2—o cu A.C. Milan. Echipa tena
celui și modestului antrenor 
Hans-Ulrich Thomale e una deo
sebit de „bătăioasă» și robustă, 
insistentă, calități grație cărora 
a izbutit (după 1—1 și 2—0 cu 
Glentoran, 1—1 șl 2—1 cu Rapid 
Vlena, 2—0 și 0—0 cu Sion)

Bergkamp 
Bosman este 
azi, fiind eli-

doua formație

ma-

iarnă).
2 din- 

sută la 
teren ti- 
Schip). 
speci3-

3— 0 2—4, 1—3), Italia — Spania
12—6 (4—1. 4—2, 1—1, 3—2). Cuba 
— Grecia 12—5 (2—1, 3—2, 3—1.
4- s-l), Iugoslavia — URSS 9—9

(2—2 3—3 3—2, 1—2).

nala feminină a C.C.E.. la Kiev, 
Spartak a întrecut cu 25—17 pe 
Hypobank Stldstadt.

POLO PE APA « tn cadrul 
„Cuoei Mondiale» care se desfă
șoară ta Salonic, în prima zi de 
întreceri au fost consemnate re
zultatele : RFG — SUA 8—7 (2—0,

TENIS o In „Cupa Davis'* , 
Z mbabwe — Polonia 2—3. In turul 
următor echipa Poloniei va în- 
tîlni, la Brașov .(12—14 iunie), se
lecționata României. Alte rezul
tate : Grecia — Luxemburg 5—0. 
Monaco — Portugalia 2—3, Fin-

rea surpriză de la Bordeaux, un
de a învins cu 1—0 ! A cedat, în 
retur, cu același scor, dar s-a 
calificat după prelungiri și 11 me
tri, go-lul hotărîtor (la 5—5) fiind 
marcat de... portarul Milller ! 
Formația utilizată în semifinale, 
Milller — Kreer, Lindner, Baum 
(căpitan). Zotsche — Bredow, 
Liebers, Scholz, Maschall — 
Leltzke, Richter, cuprinde nume
roși Internaționali A, Rene Miiller 
purtind șl banderola de căpitan 
al „naționalei» R.D.G.

Așadar, o finală inedită, des
chisă oricărui rezultat, avînd ca 
arbitru pe italianul Luigi Agnolin.

Ovidiu IOANIȚOAIA

rezultate
• La Pori are loc meciul__

landa — Austria în cadrul preli
minariilor olimpice.
• Rezultate din campionate na

ționale :
BULGARIA (et. 27) s Sredeț — 

Akademik 1—0, Dimitrovgrad — 
Beroe Stara Zagora 3—0, Loko
motiv Plovdiv — Slavia 2—0. Etîr 
— Lokomotiv Sofia 1—0, Vrața — 
Pirin 1—0, Spartak Pleven — Cer- 
nomoreț 3—0, Sllven — Spartak 
Varna 5—2, Vitoșa — Trakia Plov
div 1—1, Pe primele locuri ale cla
samentului se afla: Srcjdeț 43 p 
Vițoșa 40 p, Slavia 35 p.

U.R.S.S. (et. 8) : Spartak Mos
cova — Dinamo Kiev 0—0. Meta
llist Harkov — Torpedo Moscova 
0—0. Kairat Alma Ata — Zenit

Fin-

4—6.

landa — Cipru 5—0, R.P. Chineză 
— Filipine 4—1, Japonia — Hang 
Kong 4—1, Norvegia — Senegal 
2rr-3, Malta — Irlanda 1—4 £ Tur
neul demonstrativ de la Nîmes 
a revenit francezului Henri Le- 
conte, învingător cu 4—6.
6—1 6—2, abandon, asupra ame
ricanului John McEnroe.

VOLEI • In prima zi a tur
neului preolimpic masculin de la 
Brasilia, selecționata Argentinei a 
întrecut cu scorul de 3—0 (6. 9. 
12) echipa Braziliei, iar repre
zentativa Cubei a dispus cu 3—2 
(13—13. 7—16, .15—lil, 15—7. 15-11) 

-de formația Franței.

Leningrad 1—0, Șahilor Donețk — 
Dniepr 1—1, Jalghiris — Dinamo 
Minsk 2—1, Ararat Erevan — Cu
ria Lantșkuti 3—2, Neftci Baku 
— Dinamo Tbilisi 3—0, Dinamo 
Moscova — ȚSKA Moscova 1—0. 
Conduce, în continuare, Spartak 
Moscova cu 15 p.

SUEDIA (turneul final): Nor- 
rkoping — Hammarby Stockholm
1— 2, IFK Goteborg
2— 2, Malmoe FF
3— 1. (---- -
Stockholm 6—0.
• Intr-un joc amical, desfă

șurat la Varna, selecționata ora
șului a încheiat la egalitate (1—1) 
partida susținută cu Nottingham 
Forest.
• Cesar Luis Menotti, fostul an

trenor al reprezentativei Argen
tinei, campioană mondială în 
1978. in prezent conducătorul teh
nic a] lui Boca Juniors, a fost 
internat de urgență in spitalul 
italian din Buenos Aires șl su
pus unei intervenții chirurgicale.
• Semifinalele Cupei Portuga

liei su 
juctnd 
p toana 
vlnsă, 
sabona. Unicul gol a fost înscris 
cu numai un minut Înainte de în
cheierea prelungirilor ! în același 
timp, deținătoarea Cupel, Benfi
ca Lisabona, a obținut o victorie 
facilă (4—0) cu Portimonense. Fi
nala Benfica — Sporting este pro
gramată la 7 Iunie.

Frolunde 
Sundsva.ll 

Oergryte Goteborg — AIK

provocat o mare surpriză: 
pe teren propriu, cam- 
țării FC Porto a fost în- 
cu 1—0, de Sporting Li-
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