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UNIVERSITATEA CRAIOVA - PERFORMERA ZILEI
• Steaua, neînvinsă și după al 26-lea meci, cel cu Dinamo I • »U“ Cluj-Napoca,
scorul manșei : 6—0 • Gloria și-a diminuat și mai mult șansele : 0—0 pe teren

propriu £ S. C. Bacău în vervă : 5—1 cu Victoria Q F. C. Olt și Rapid, succese la

limită, din penalty Recordul de eficacitate al returului : 30 goluri

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Dinamd - Steaua 1-1 (1-0)
Gloria - F.C. Argeș 0-0
Rapid - Oțelul 1-0 (0-0)
Jiul - Flacăra Moreni 4-1 (2-0)
„U“ Cluj-Napoca - Chimia Rm. V. 6-0 (2-0)
S.C. Bacău — Victoria 5-1 (2-0)
F.C.M. Brașov - Corvinul 4-0 (1-0)
F.C. OU - Petrolul 1-0 (1-0)
Sportul Studențesc - Univ. Craiova 2-3 (0-1)

ETAPA VIITOARE (24 mai)
Steaua - F.C. Olt (3-0)
Petrolul — S.C. Bacău (1-1)
Victoria - „U* Cluj-Napoca (1-0)
Oțelul — F.C.M. Brașov (1-4)
Corvinul — Gloria (1-2)
F.C. Argeș — Dinamo (0-3)
Flacăra — Rapid (1-3)
Sp. Studențesc - Jiul (0-1)
Univ. Craiova — Chimia (0-1)

1. Steaua 26 21 5 0 61-12 47
2. Dinamo 27 15 8 4 61-26 38
3. Victoria 27 13 6 8 35-29 32
4. F. C. Argeș 27 11 8 8 24-18 30
5. F. C. Olt 27 12 5 10 25-25 29
6. Petrolul 27 8 12 7 20-18 28
7. F.C.M. Brașov 27 12 3 12 25-33 27
8. „U“ Cj.-Napoca 27 11 4 12 44-30 26
9. Univ. Craiova 26 8 10 8 24-23 26

10. S. C. Bacău 27 11 4 12 33-40 26
11. Sportul Stud. 27 10 5 12 37-32 25
12. Oțelul 27 8 8 11 25-27 24
13. Corvinul 27 9 5 13 41-44 23
14. Rapid 27 9 5 13 30-44 23
15. Jiul 27 8 6 13 29-35 22
16. Gloria 27 9 3 15 24-50 21
17. Flacăra 27 8 3 16 24-49 19
18. Chimia 27 7 4 16 29-56 18

Recent, in Iugoslavia, pe 
pista nautică din Zagreb — 
orașul care va găzdui anui a- 
cesta Jocurile Mondiale Uni
versitare — s-au desfășurat 
Campionatele Balcanice de ca
iac-canoe pentru seniori. în
trecerea a reunit la start spor
tivi din Bulgaria, România și 
din țara gazdă. Evoluînd foar
te bine, caiaciștii și canoiștii 
noștri au obținut victoria in U 
din cele 13 probe disputate. 
Astfel, Aurel Macarencu, ' du
blu campion mondial anul tre
cut, Ia Montreal, a învins in 
ambele probe de canoe sim
plu s la 500 m — 1. A. Maca
rencu 2:02,21, 2. M. Nisovic
(Iugoslavia) 2:03,43, 3. I. Sab- 
jan (Iugoslavia) 2:04,59; la 
1000 m — L A. Macarencu 
4:06,80, 2. M. Nisovic 4:07,06, 
9. L Sabjan 4:10,33. Așadar, 
după regata Mechelen, din 
Belgia (unde a obținut trei 
victorii), campionul nostru ră-> 
mine neînvins în acest înce
put de sezon nautic, cei doi 
reputațl sportivi Iugoslavi, me- 
daliațl olimpici și mondiali, 
neputînd să întrerupă, la Za
greb, șirul succeselor lui Ma
carencu. Două frumoase victo-

rii au obținut și campionii 
mondiali Daniel Stoian — An
gelin Velea. Ei au ocupat primele 
locuri în proba de caiac du
blu, la 500 m (1:40,80) și 1006 
m (3:28,48), pe locul următor 
clasindu-se R. Curkoski — D. 
Durakoskt (Iugoslavia) 1:43,48. 
respectiv 3:32,01.

Celelalte victorii românești • 
Ionel Lețcae, la K1 — 500 m 
(1:54,92) H K1 — 1000 m 
(3:50,44); Marina Ciucur, la K1
— 500 m (2:01,68); Vasile Le- 
haci — Vasile Afanase, la CI
— 1000 m (3:47,51): Marina 
Ciucur — Ana Larie, la K 2 — 
500 m (1:54,51); Alexandru Io
nesco, Paul Voicu, Alexandru 
Dulău șl Ionel Constantin, la 
K4 — 1000 m (3:12,84) și K4

500 m (1:40,93). Clasament 
general : 1. România 81 p, 2. 
Iugoslavia 79.5 p, 3. 
41 p.

A fost o competiție 
să, dominată — cum se vede
— de sportivii români, o re
petiție tehnică, totodată, pe 
noua pistă care, în vară, va 
găzdui întrecerile de caiac-ca
noe șl canotaj din cadrul 
Jocurilor Mondiale Universi
tare.

Bulgaria

frumoa-

In Bazinul Dinamo, din Capitală

ASTĂZI ÎNCEPE TURNEUL DE ÎNCHEIERE
AL CAMPIONATULUI DE POLO

$ Minutul 87. Atac al echi- 
* pei Dinamo la poarta ste- 

listă (de la stingă la dreap
ta : Stoica, Damaschin I, 
Belodedici, Cămătaru, Bum- 
bescu), dar scorul va rămi- 
ne cel înscris pe tabelă.

, Foto : Aurel D. NEAGU

începind de azi și pină du
minică, program plin pentru 
iubitorii sportului cu mingea 
pe aPă din București : Bazinul 
Dinamo găzduiește ultimul tur
neu din cadrul actualei ediții 
a campionatului Diviziei A. 
Vor avea loc următoarele reu
niuni : azi, de Ia ora 14 : 
CSU-TMUC București — Con
structorul Tîrgu Mureș, I.L. Ti
mișoara — Vagonul Arad, Ra
pid Buc. — Lotul de juniori, 
Crișul Oradea — Voința Cluj- 
Napoca, Dinamo — Steaua : 
vineri, de la ora 8 : Vagonul — 
Constructorul, I.L.T. — Progre
sul Oradea, Lotu] de juniori

— Crișul, Steaua — Voința, 
Dinamo — Rapid: de la ora 
14: Progresul — Constructorul, 
CSU —Vagonul. Dinamo — 
Lotul de juniori. Rapid — Vo
ința, Crișul — Steaua; sîmbă- 
tă, de Ia ora 8 : ILT — Con
structorul, CSU — Progresul; 
de Ia ora 14 : Vagonul — Pro
gresul, ILT — CSU. Steaua — 
Lotul de juniori, Dinamo — 
Voința, Crișul — Rapid ; du
minică, de la ora 9: Voința — 
Lotul de juniori, Steaua — Ra
pid, Dinamo — Crișul ; de la 
ora 14 : Vagonul — Progresul, 
ILT — CSU.

TURISMUL DE MASĂ POATE FI INTENSIFICAT, 
CONDIȚII BUNE EXISTÎND PRETUTINDENI

REMIZA ECHITABILĂ
Cînd. in min. 5. Cămătaru a 

întreprins o impetuoasă ac|iu- 
ne personală de Ia centrul te
renului pină in apropierea 
porții adverse (încheiată însă 
cu un șut care a greșit ținta), 
tribunele au fremătat. mulțu
mite de acest debut spectacu
los, care anunța... derbyul 
scontat. Din păcate însă, me
ciul nu s-a situat, în continua
re, la cota de dinamism, tehni
citate M spectaculozitate pe 
care 0 adepta publicul, jocul 
fiind lipsit de cursivitate, iar 
fazele de poartă foarte rare. în 
afara celei descrise, fila din 
bloc-notesu! nostrfi n-a mai 
putut reține, pentru primele 45 
de minute, decît puține ..mo
mente fierbinți". Tn min. 12, 
Movilă a încercat poarta de Ia

ÎN „ETERNUL DERBY**
distanță, în min. 26 Stîngaciu 
a reținut sigur o minge „ștear
să" cu capul de Cămătaru. iar 
în min. 35 s-a marcat golul lui 
Dinamo: la o acțiune pe aripa 
stingă, balonul a fost transmis 
pe partea opusă. Mihăescu a 
centrat si — prof ițind de deruta 
intervenită în apărarea stelistă, 
tocmai in zona sa centrală — 
MATEUT a înscris cu un șut 
puternic.

Un gol meritat. In acord cu 
raportul de forțe din teren, tn 
această primă parte a meciului, 
în care Dinamo a avut iniția
tiva, a menținut mai mult min
gea în terenul advers, a fost

Radu URZîCEANU

(Continuare in pag 2-3)

• O reușită acțiune organizată de Consiliul munici 
pal al sindicatelor și I.T.H.R. București

Săptâmîna trecută, un auto
car părăsea Capitala pentru... 
patru zile, răstimp in care ur
ma să ajungă in diferite locuri 
pitorești din țară. Ne aflăm 
și noi in acest autocar, răs- 
punzind invitației făcute de to
varășul Vasile Codrea, pre
ședintele comisiei sport-turism 
a Consiliului municipal al sin
dicatelor București: „împreună 
cu I.T.H.R. București, orga
nizăm o acțiune menită să 
ducă la Intensificarea turismu
lui In întreprinderile și insti
tuțiile Capitalei. Vom vizita o 
serie de obiective turistice, 
vom lua legătura cu oficiile 
de turism din diferite zone", 
ne spusese.

Plecăm, așadar, îndreptin- 
du-ne spre județul Dimbovifa. 
Profitind de timpul avut la

dispoziție pină la primul po
pas, facem cunoștință cu cei 
din autocar. între ei, președinți 
ai sindicatelor din mari uni
tăți 'economice bucureștene: E- 
lena Stănescu (întreprinderea 
de confecții și tricotaje Bucu
rești), N. Florea (întreprinde
rea de utilaj chimic Grivița

Roșie, Ioana Lăcrănjan (F.R.B.), 
C. Stănescu (I.M.G.B.), Ioana 
Ionescu (Electronica), Aneta 
Stemate (întreprinderea de 
morărit și panificație), Gh. 
Mecu (I.C.S.I.M.), Constantina 
Vlăsceanu (orașul Buftea).

Primul obiectiv la care ne

Modesto FERRARINI

Pe marginea evoluției sportivilor români la „europenele“ de lupte greco-romane

(Continuare te pag 2-3)

Ajunși sus, obișnuita fotografie. In spate," Cabana BăișoaraBILANȚ MULT SUD NIVELUL POSIBILITĂȚILOR"
- declară antrenorul I. Corneanu

La sfirșitul săp-tămini-i trecute, 
la Tampere (Finlanda), s-au des
fășurat întrecerile Campionatelor 
Europene de lupte greco-romane, 
unde, după cum se știe, reprezen
tanții țării noastre au obținut o 
medalie de argint (Vasile An
drei), trei locuri 4 (P. Cărare, S. 
Herțea, I, Grigoraș) șl două 
Jocuri 6 (Gh. Savu I. Matei), re
zultate apreciate sub nivelul aș
teptărilor. La Întoarcerea delega
ției noastre, am solicitat 
nun te antrenorului 
Ion Corneanu. Dată 
«tarat acesta ;

„Desigur, sintem __ ___
de comportarea sportivilor noș
tri șl, mai eu seamă, de rezulta
tele eu care am încheiat partici
parea la campionatele continen
tale. Deși s-a lucrat mult la an
trenamente șt băieții ue-au spu»

arnă- 
coordonator 

ce ne-a de-
nemulțumiți 

‘ ■ noș-

că se simt bine, pe saltelele de 
concurs evoluțiile lor n-au fost, 
de foarte multe ori, la nivelul 
posibilităților. 4șa, de pildă, în 
timp ce ttnărul Petre Cărare (68 
kg) — debutant Vasile Andrei 
(100 kg) — cu excepția meciului 
din finală — și Ion Grigoraș (130 
kg' au luptat bine, ultimul pre- 
zentîndu-se intr-un evident pro
gres față de competițiile trecute, 
Gheorghe Savu ,68 kg), nie Ma
tei (90 kg) șl iulian Mavlea (74 
kg) s-aa prezentat sub așteptări. 
Ultimul are, parțial, scuza de a 
fi fost prezent pentru prima oară 
la o competiție de acest nivel. 
Nici Sorin Herțea (82 kg), în care 
ne puneam mari speranțe, n-a 
evoluat la valoarea sa. Bilanțul 
este, deci, mult sub nivelul posi
bilităților, băieții noștri fiind ca
pabili de mal mult".

O trecere tn revistă a rezulta
telor obținute de toți sportivii 
noștri : N. Zamfir (57 kg) : p. tuș 
min. 4,25 K. Pehkonen (Finlan
da), p. dese. min. 4.42 3. Bulanov 
(U.R.S.S.), b.p. B. Nielsen (Dane
marca) — locul 10 (? I) ; Gh. Sa
vu : p. dese. min. 5,07 B. Klozik 
(Polonia), b.tuș F. Carlos (Portu
galia), p.p. -1—7) T. Haertle 
(R.F.G.), p.tu- min. 1,25 J. Ata
nasov (Bulgaria) — locul 6 : P. 
Cărare : b.tuș min. 4.09 u. Biasl 
(Ralia), b.p. (0—2) T. Schlanske 
(R.D.G.) p.desc. min. 5.25 J. Ko- 
panski (Polor' ). p.p. F. Abrial 
(Franța), b.p. C. Passarelli 
(R.F.G.), iar pentru locurile 3—4. 
p.p. (5—15) T. Sfpila (Finlanda) 
— loc 4 ; I. Maviea : p.p. J. Sal- 
Iomâki (Finlanda), p.p. A. Rachor 
(R.F.G.) — neclasat : S. Herțea : 
b.p. (10—0) P. Stehel (Ceho-

De mîine, în Sala sporturilor din Bistrița

PRIMA EDIȚIE A „INTERNAȚIONALELOR" 
DE TENIS DE MASĂ PENTRU JUNIORI

(Continuare in nag. a 4-a)

Gazdă tradițională șl deosebit 
de ospitalieră a unor importante 
competiții ale tenisului de masă, 
Sala sporturilor din Bistrița va 
cunoaște, Începind de miine, e- 
fervescența u. ui nou concurs : 
prima ediție a Campionatelor In
ternationale ale României pentru 
juniori, la care șl-au anunțat 
participarea sportivi din Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
B.D. Germană, Israel, Polonia, 
Ungaria și, desigur, România.

înscrierea în calendarul Inter
national al acestei discipline eu

o largă răspîndire a .Internațio
nalelor" României — să amintim 
eă în 1988 țara noastră va găzdui 
șl „Europa Top 12‘ — precum șl 
prezența unor jucători- șl jucătoa
re care și-au făcut o frumoasă 
carte de vizită la marile compe
tiții ale tinerei generații, dove
desc buna reputație de care se 
bucură tenisul de masă româ
nesc pe plan International.

Ca șl anul trecut, cind aici au 
âvut loc întrecerile „Internațlo-

(Continuare in pag a 4-a)



Incepind de mline. la Lugo] | 

CEI MAI IINIHI LUPTĂTORI I
Finalele la culturism

JUNIORII ȘI-AU DESEMNAT LAUREATII
In cadrul Daciadei. timp de 

trei zile. s-au desfășurat in Bucu
rești întrecerile tinerilor oultu- 
riști Lâ faza republicană s-au 
calif’cat 44 de sportivi la juniori 
mici și 54 La juniori mari.

Iată medaliații : juniori mici — 
cat 55 kg : 1. M. Vîlciu (LiC. ind 
„Splru Haret" București), 2. V. 
Ardei (Aurul Baia Mare), 3. G 
Oprea (Metalotehnica Tg. Mureș): 
cal. 60 kg : 1. I. Cadiș (Metalo- 
tehn'ca Tg. Mureș) 2. C. Moțoc 
(Exni Metrou București), 3. A 
Csedo (Lie. ind. „Spiru Haret" 
București) ; cat. 65 kg : 1. E- 
Ulitzai (Electromotor Timișoara)
2. V Jecan (Aurul Baia Mare)
3. M. Băcilă (Metalotehnica Tg 
Mureș) : cat. 70 kg : 1. A. Ma- 
teescu (Petrochimistul Pitești). 2. 
C Igna (Vagonul Arad), 3. FI. 
Meilă (Electromotor Timișoara) ; 
cat. 70 kg : 1. M. Popa (Lie Ind. 
„Splru Haret" București), 2. J 
Greger (Sănătatea Tg. Mureș), 
3. D. Cioban (Vagonul Arad) : 
echipe : 1. Llc. ind. „Splru Ha
ret" București, 2. Metalotehnica

Tg Mureș, 3. Electromotor Timi
șoara ; juniori mari — cat. 65 kg:
1. M. Trifan (Rapid București),
2. E. Ulitzai (Electromotor Timi
șoara), 3. J. Pal (Matrița Odor- 
neiu Secuiesc) ; cat. 70 kg ; 1. 
S. Breahnă (Expl. Metrou Bucu
rești), 2. M. Crecan (Armătura 
Zalău), 3. S. Tibrianu (Petrochi
mistul Pitești) ; cat. 75 kg ; 1.
M. Popa (Llc. ind. „Splru Haret" 
București), 2. N. Gherbea (Avi
cola Sibiu), 3. FI. Vișan (Expl. 
Metrou București) ; cat. 80 kg : 
1. Fl. Lupu (C.F.R. Iași), 2. FI. 
Preuteasa (Lie. ind. „Spiru Ha
ret" București), 3. C-tin Bîșcă 
(Vagonul Arad) ; cat. 80 kg : 1.
N. Albu (Avicola Sibiu), 2. N. 
Mihut (Armătura Zalău), 3. Z. 
Ha.idu (Llc. ind. „Spiru Haret" 
București) ; echipe : 1. Lie. Ind. 
„Spiru Haret" București, 2. Ex
ploatare Metrou București, 3. Ar
mătura Zalău.

DL GRECI) ROMANE IȘI DISPUTĂ | 
TITLURILE DL CAMPIONI I

La numai două săptămîni
după ce au fost desemnați •
campionii naționali de juniori I 
la lupte libere, acum este rin- | 
dul celor mai valoroși tineri 
practicanți ai luptelor greco- I 
romane să se întreacă pentru I 
titlurile de campioni naționali I 
și ai Daciadei.

întrecerile vor avea loc în I 
Sala sporturilor din Lugoj. în- I 
cepînd de vineri dimineața. * 
Ele continuă sîmbătă, iar cîș- - 
tigătorii vor fi cunoscuți dumi- I 
nică la prînz. Concursul. la | 
care vor fi prezenți peste 160 
de tineri luptători. constituie g 
un prilej de selecție a com- I 
ponenților lotului național în I 
vederea participării Ia Cam
pionatele Europene din luna | 
august ce vor avea loc în Po- 1 
Ioni a.

SPORTUL DOMINĂ, UNIVERSITAi

„CUPA ROMÂNIEI1

LA TALERE
In „Cupa României" la talere, 

competiție disputată la Baia 
Mare, s-au înregistrat următoarele 
rezultate — trap seniori : 1. A. 
Petrescu (Unirea Joița) 150 t, 2. 
E. Șomoy (C.S. Baia Mare) 148 t, 
3. T. Olariu (Constructorul Alba 
Iulia) 146 t ; juniori : 1. S. Cocoș 
(C.S. Bala Mare) 145 t, 2. C. Sto
len (Steaua) 95 t, 3. C. Pîcleșeanu 
(Constructorul Alba Tulia) 85 t ; 
feminin : 1. Eugenia Ujeniuc (O- 
Mmpia) 100 t, 2. Marina Tomitoiu 
(Olimpia) 79 t. 3. Mariana Tă- 
năsescu (Olimpia) 79 t ; skeet, 
seniori : 1. A. Ciorba (C.S. Baia 
Mare) 191 t, 2. I. Toman (Vînăto- 
rul Timișoara) 190 t, 3. I. Maîor- 
nie (Vînătorul Timișoara) 185 t ; 
juniori : 1 O Sipoș (Vînătorul 
Timișoara) 123 t, 2. S. Corbuș 
(Vîriătorul Timișoara) 109 t, 3. S. 
Simuț (C.S. Baia Mare) 98 t ; fe
minin : 1. Lucia Moldovan (C.S. 
Arad) 168 t, 2. Lia Mihaiu (C.S. 
Baia Mare) 131 t, 3. Maria Andrei 
(Constructorul Alba Iulia) 126 t. 
(Aurel SECELEANU — coresp.).

- ' si xnaaMMBmw—

TURISMUL
fUrmare din pag. 1)

oprim este stațiunea • balneo
climaterică Pucioasa, cu izvoa
rele ei binefăcătoare, cunoscu
te incă in urmă cu 150 de ani. 
Toți invitații scot carnetele și 
prind a nota (așa cum vor fa
ce, de altfel, in toate cele 4 zi
le, peste tot pe unde au tre
cut). Popasurile, urmate de 
mici „conferințe de presă" (in 
fapt, prezentări), prilej pentru 
tot felul de însemnări, Bună
oară : cabana Cuibul Dorului, 
lingă Sinaia („95 de locuri, 
preferată in special de bucu
re șteni"); elegantele cabane 
Clăbucet — plecare și Clăbu- 
cet — sosire („Adevărate hote
luri montane, transportul — 
intre ele — pînâ la 1400 m al
titudine, cu două telescaune) ; 
cabana Gîrbova („Parcă-i un 
vapor vopsit în galben-verde-

Nr. 4/1987

REVISTA 
ROMANA

• Ample reportaje de 
la turneele zonale • Re
zultatele primului con
curs „Top" • Ascensiu
nea lui Nigel Short • 
Ultimul episod al seria
lului „Garri Kasparov în 
Siciliana" • Ce conti
nuare propuneți ? •
Campionatele universita
re ‘87 • Instantanee de 
la „Festivalul Vîlcean* 
• Dialogul nostru cu ci
titorii • Concursuri in
ternaționale de compozi
ție • Șah-magazin • 
Știri
„REVISTA ROMANA DE 
ȘAH" SE GĂSEȘTE LA 
CHIOȘCURI Șl OFICIILE 
POȘTALE
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Divizia B de handbal

REZULTATE DIN ETAPA A 18-a
■9 Azi, jocurile din etapa a 19-a

S-a disputat 
Campionatului 
handbal. Iată

MASCULIN.

etapa a 18-a a 
Diviziei B de 

rezultatele : 
Seria I : Relonul

Săvineștl — Arctic Găești 32—19, 
ASA Buzău — MU Bacău 22—20.
Calculatorul HRUC București — 
Tractorul Brașov 21—20, Hidroteh
nica Constanța — IMP Sf. Gheor- 
ghe 28—21, Celuloza Brăila — 
Mecon Iași 23—20, Moldosin Vas
lui — Petrolul Teleajen 32—27. 
Pe primul loc în clasament: RE- 
LONUL 45 p. Seria a II-a : Mi- 
naur n Baia Mare — Unio Satu
Mare 18—17, Universitatea Cluj- 
Napoca — Utilaj Știința Petroșani 
33—15, Comerțul Sînnicolau Mare 
— Metalul Copșa Mică 25—18, Au
toturisme Timișoara — CSM Re
șița 26—21, Metalul IURT Lugoj — 
Constructorul Arad 20—18, Meca
nica Oradea — Metalul Hune
doara 28—19. Primul loc UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 45 p.

FEMININ. Seria 1: TT București 
— Precizia Vaslui 21—21, Vulturul

Ploiești — Oțelul Galați 21—24, 
Filatura Focșani — Mecanică Fină 
București 21—1'8, Argetex Pitești 
— Rapid București 27—24, olim
pia Slobozia — CFR Craiova 
21—26, Textila Buhuși — Relonul 
Săvineștl 16—14. Pe primul loc 
TEXTILA BUHUȘI 45 p. Seria a 
II-a : AEM Timișoara — Industria 
Ușoară Oradea U5—11, Constructo
rul Hunedoara — Nitramonia Fă
găraș 23—15, Textila Sebeș — 
Constructorul Timișoara 16—22, 
Voința Sighișoara — Electromotor 
Timișoara 23—22, Voința Rm. Vîl- 
cea — Gloria Bistrița 25—23, Tex
tila Zalău — Universitatea Far
mec Cluj-Napoca 31—22. Pe pri
mul Ioc (la egalitate de puncte) 
CONSTRUCTORUL TIMISOARA și 
TEXTILA ZALĂU CU cite 48 p. 
Astăzi se dispută jocurile din e- 
tapa a 19-a. (Corespondenți : I. 
Necula, Ch, Goldenberg, N. Cos- 
tin, M. Florea, C. Crețu, C. Ola
rii, I. Ghișa, N. Fețeanu, I. Ma
tei, I. Vieru, Șt. Crețu, I. Vlad, 
I. Turcu, I. Ionescu, S. Geornoiu).

I
I
!
I 
i 
I
I 
I 
I
I
I 
I

Sportul Studențesc și Uni
versitatea Craiova cu orgoliul 
propriu rănit, iată, au oferit o 
partidă bună, disputată, palpi
tantă. Au fost și inexactități, 
dar toate acestea cîntăresc mai 
puțin față de plusurile întîl- 
nirii: tempo ridicat pe toată 
durata timpului, angajament 
fizic (dar sportiv), o dramatică 
evoluție a scorului față de fi
zionomia generală ă meciului 
și o neașteptată (dar meritată) 
victorie a oaspeților, prin care 
Universitatea ne-a arătat că nu 
este echipa care trebuia să 
aibă emoții de retrogradare. 
Sportul poate acuza neșansa. 
Da. dar ratările se răzbună. E 
o lege nescrisă a fotbalului. 
Prima repriză a fost mai echi
librată. cu o ușoară, totuși, su
perioritate teritorială a gazde
lor. Dar ineficacitatea și-a spus 
cuvîntul. iar folosirea lui M. 
Marian ca „vîrf" n-a dat re
zultate. Primele ocazii de gol 
le-au avut jucătorii craioveni 
(Rada — min. 15. faultat de 
Munteanu la 18 m.. și tot el
în min. 17). Apoi Lung a cules 
spectaculos două mingi, una de

pe capul lui Bozeșan, pentru r
ca, în min. 34, oaspeții să des- I
chidă scorul: Stoica „s-a jucat" 
cu apărarea adversă, a pasat L
lui BADEA, care, de ia 20 m„ 
dinspre coltul careului mare. ti
a inscris Ia vinclu, in unghiul s
lung, un gol de zile mari. Au ■'
rațat apoi Cazan (min. 43) și ",
Badea (min. 44). E

După pauză. „necazurile" (
bucureștenilor aveau să se am
plifice. Sportul domina copios »
dar Burchel. Bozeșan, Terheș. t
Coras ratau. Și în plină ofen- l
sivă (min. 69), Sportul a fost ? 
surprinsă de pasa lungă a lui 
Irimescu, CTOROIANU a țîșnit, f 
a trecut printre niște apărători i
împietriți si a marcat pe lingă i 
Cristian. în sfîrșit, a înscris > 
TERHEȘ (min. 77), iar în min.
83. la greșeala apărării craio- , 
vene. Coras a trimis pe lingă , 
poarta goală, pentru ca în min.
87. după combinația Rada — 
Tilihoi. la pasa in adîncime a 
ultimului. MANAILA să sprin- 
teze si să puncteze fără re
plică. Sportul domina. Univer
sitatea marca CORAȘ. a în-

VICTORIE NETĂ, PESTE A

JIUL 
FLACĂRA

4 (2)
1

DE MASĂ
grena, pe o pajiște — 55 de 
locuri"); O.J.T. Prahova (,.A- 
vem 18 cabane in munții Bu- 
cegi, Baiului și Ciucaș"), O.J.T. 
Brașov („Județul nostru dispu
ne de 25 de cabane, cu 1300 
de locuri ; cele mai solicitate: 
Trei Brazi, Gîrbova, Cioplea"); 
cabana Cheia-Rîșnov („Solici
tată mult pentru tabere școla
re"); cabana Gura Rîului („750 
m altitudine, 50 locuri"); caba
na Plaiul Foii („Peisaj de 
basm. Așezată pe malul unui 
riu, străjuită de un «perete" 
impresionant, care nu este alt
ceva decit masivul Piatra Cra
iului, 60 locuri"). Apoi, Poiana 
Brașov („Numită pe drept Po
iana Soarelui, prima stațiune 
internațională a țării, 10 hote
luri moderne, lac artificial, te
renuri sportive, complexe de 
agrement"); Tușnad („Ape mi
nerale pentru tot felul de ma
ladii, mofete, microclimat ex
celent — explică medicul șef 
al stațiunii A, Doșa. In băi. 
la hoteluri, vile și căsuțe — 
3000 de locuri"). După aceea : 
Lacul Sf, Ana („Frumusețe 
de... nedescris"), Turia („Hotel 
ultramodern — 160 locuri, la 
18 km de Tușnad, solitar, la 
1000 metri altitudine"), Balva-

nyos („800 m altitudine, izvoa- I 
re de ape carbo-gazoase mofe- • 
tă, climat tonic"), Covasna 
(„Stațiunea celor 1000 de iz- I 
voare de sănătate, 60 km de I 
Brașov, mediu reconfortant in 
orice anotimp"), Vălenii de I 
Munte („Modernul hotel Ciu- | 
caș, cabanele Cheia, Muntele 
Roșu — in preajmă, Casa me- g 
morială N. Iorga")... !

Pe tot parcursul acțiunii, in- * 
tre oaspeți și gazde a avut 
loc un dialog permanent : „Ca- I 
re este prețul unui loc la a- • 
ceasta cabană ?“; „Este permi
să «transformarea» biletelor in- | 
dividuale pentru a fi folosite | 
de grupuri, care să plece una 
sau două zile in excursie") | 
„Taberele școlare sînt pretu- I 
tindeni așteptate„Peste tot * 
cabanierii recomandă trasee . 
deosebite pentru drumeții": I 
„O.J.T.-urile sînt de acord cu • 
închirierea «Charter» a unor 
vile pe perioade lungi sau I 
chiar pe un an"; „Mulțumiri | 
pentru felul in care ați pri
mit de fiecare dată pe munci- I 
torii de la Grivița Roșie" ș.a. |

O reușită acțiune, de pe ur
ma căreia (așa cum se aprecia I 
in discuția finală, care a avut | 
loc la Vălenii de Munte) tu
rismul de masă va avea, cu | 
siguranță, de ciștigat. ’

Stadion Jiul; teren moale; timp 
excelent; spectatori — circa 15.005 
Șuturi: 20—li (pe poartă: 12—6). 
Corneret 7—5. Au marcat: CRIS- 
TEA (min. 42). STANA (min. 44) 
și VANCEA (min. 80 și 90), res
pectiv C. PANA (min. 86).

JIUL: Boitor (min. 85 Girjoabă) 
— B. POPESCU Szekely, V. Po
pa, STANA — Cristea, Mulțescu, 
Timofte (min. 80 Găman) — VAN
CEA, HENZEL. Lasconi.

FLACĂRA: Toma (min. 46
Zlotea) — S. Preda. Pîrvu, Ene, 
Nistor — C. PANĂ, DRAGNEA, 
Beldie, D. SA VA — Lata, Tirchi- 
neci (m!n. 60 Stoici).

A arbitrat bine Al. Mustățea ; 
la linie. Ad. Nicolescu (ambii din 
Pitești) și N. Voinea (București).

La speranțe: 1—0 (1—0).o —
PETROȘANI, 13 (prin tele

fon). Deși a atacat susținut de 
la primul fluier al arbitrului, 
Jiul n-a cules primele roade de
cit în finalul reprizei I. Pen
tru că, pînă atunci, domina
rea, uneori categorică a echi

pei gazdă nu avea corolarul 
absolut necesar : decizia și 
precizia șutului la poartă. Ast
fel incit Jiul n-a reușit să în
scrie nici in min. 5 (cînd Ene 
a avut posibilitatea să scoată 
mingea de pe linia porții), nici 
in min. 32 (cînd Mulțescu a 
centrat excelent pe... capul lui 
Vancea, dar acesta a trimis 
balonul afară). S-a desprins 
decisiv în ultimele trei minu
te ale acestei reprize, mai în- 
tîi cînd CRISTEA (min. 42) a 
șutat surprinzător (mai ales 
pentru Toma I) și a deschis sco
rul, apoi în min. 44, cînd 
STANA a șutat necruțător de 
la 18 m, fructificînd o lovitură 
liberă executată de Mulțescu : 
2—0. Toma și-a mai răscumpă
rat ceva din greșeli in min. 45. 
cînd a scos, de pe linia porții, 
balonul, la o nouă șarjă de a- 
tac a gazdelor. în^acest inter
val de timp, Flacăra a contra
atacat periculos și D. Sava și 
S. Preda au fost aproape de 
gol, dar cel care putea să în
scrie pentru echipa oaspete a

PLOAIE DE GOLURI

ADMINISTRAȚIA DI STAI 10T0-PR0N0SP0RI UWORWAZA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 13 MAI : Extragerea I: 
33 19 14 11 37 15 ; Extragerea a 
II-a : 39 43 16 13 4 3. Fond total 
de cîștiguri : 1.090.498 lei,, din 
care 107.376 lei, report la ca
tegoria 1.

• ,O acțiune dintre cele mai 
Interesante a acestei săptămîni 
este TRAGEREA MULTIPLA 
LOTO programată pentru dumini
că, 17 mai. La acest gen de tra
gere se efectuează 8 extrageri, eu 
un total de 72 de numere. Fiind 
vorba de extrageri „legate" cîte 
două, se poate cîștiga șl eu 3 
numere din 18 extrase. Cîștigurile 
atribuite nu sînt nici ele mai 
prejos de așteptările participan- 
țîlor ; se acordă autoturisme Da
cia 1300, excursii In Bulgaria, 
precum și o gamă foarte largă 
de sume de bani, de diverse va

lori. Biletele slnt deja In plină • 
vînzare, insă mai sînt numai 
DOUA ZILE pînă la termenul U- I 
mită de participare, care este | 
sîmbătă, 16 mai. vizltînd agențiile 
Loto-Pronosport, puteți obține șl . 
alte informații interesante și uti- I 
le, procurtndu-vă gratuit pros- I 
pectele tragerii.
• Mîine este și tragerea obiș- g 

nuită săptăminală LOTO, la care I 
numai astăzi mai aveți posibili- ■ 
tatea să vă jucați numerele fa
vorite.
• Nu uitați că se apropie și I

data limită pentru depunerea bu- ■ 
letinelor Pronosport (sîmbătă, 16 
mati) la deosebit de interesantul I 
concurs al săptămînli. Reamintim I 
că la ultimul concurs s-au atri- 
buit nu mai puțin de 7 auto- - 
turisme, cu toate că a rămas și I 
un report tn valoare de peste | 
trei sute mii lei, ceea ce înseam
nă șanse sporite pentru toți par- g 
ticipanțil. •

„u- CJ.-NAPOCA 6 (2)
CHIMIA 0______ |

Stadion Municipal; teren bun; 
timp foarte frumos; spectatori — 
circa 10.000. Șuturi: 20—15 (pe 
poartă: 12—7) Camere: 5—1. .Au 
marcat: BUCUR (min. 4, 22 din 
penalty. 56). SABĂU (min. 49), 
BOERU (min. 79) și MATEI (min. 
80).

„U“ CLUJ-NAPOCA: Iasko — 
Meszaroș, Neamțu, Ciocan, Do- 
brotă — BUCUR, MUJNAI (min. 
77 MATEI), L. Moldovan, SABAU 
(min. 82 I. Mureșan) — BOERU, 
Popicu.

CHIMIA: V. Preda — Teleșpan, 
V. Popa, M. Preda, Lazăr — GA
IȚA, (min. 79 M. Nicolae), SO- 
ROHAN Tudorache (min. 56 Ver- 
g.u), C. Gheorghe — Mangalagiu, 
Stancu.

A arbitrat bine V. Curt (Med
gidia) , ta linie: I. Coț (Ploiești) 
și R. Nicoară (Tulcea).

Cartonașe galbene: L. MOLDO
VAN, POPICU, MANGALAGIU.

La speranțe: 3—2 (0—0).
•

CLUJ-NAPOCA, 13 (prin te
lefon). Putea fi și... 10—0 I în- 
tr-adevăr, studenții, care azi 
au evoluat excelent, în ciuda 
indisponbilităților, s-au jucat 
chiar cu ocaziile la poarta ’lui 
V. Preda. Numărul mare de 
goluri se datorește în special 
defensivei vîlcene, care a în
cercat să folosească așa-numl- 
ta „apărare la ofsaid", ceea ce 
rareorj i-a reușit, deoarece 
clujenii au știut să dejoace a- 
ceastă manevră printr-un joc 
de pase subtil și eficace. Se
ria golurilor * deschis-o 
BUCUR (min. 4), care a șutat 
din careu fructificînd o pasă 
in adincime a talentatului Sa- 
bău. După 1—0, Chimia În
cearcă cîteva atacuri, dar șutu
rile lui Sorohan și Gaiță lși 
greșesc ținta. Clujenii vor ma
jora scorul in min. 22 : V. 
Popa 11 faultează in eareu pe

Sabău, BUCUR transformînd 
penalty-ul : 2—0. Spre finalul 
reprizei, oaspeții au cîteva ac
țiuni reușite (prin Teleșpan și 
Gaiță), dar din nou șuturile 
lor nu au adresă.

După pauză, SABAU urcă 
scorul la 3—0 în urma unei 
faze superbe, o adevărată țe
sătură de pase (noi am nu
mărat 15), V. Preda ieșindu-l 
in intimpinare, dar jucătorul 
clujean săltind balonul pes
te el, in poartă. In min. 56, 
BUCUR trece de Lazăr, înain
tează singur, perpendicular pe 
poartă, și șnscrie in stingă 
goalkeeper-ului vîlcean : 4—0. 
In continuare, „U“ joacă tot 
mai bine și in două minute în
scrie două goluri : BOERU 
marchează cu capul (min. 79), 
fructificînd o pasă de la Mes- 
zaroș (5—0), pentru ca in mi
nutul următor proaspătul 
intrat în joc MATEI să se a- 
rate mai iute decit portarul 
Preda și să lobeze balonul in 
plasă : 6—0.

Mircea TUDORAN

SELECȚIE LA Ci

VIITORUL
CENTRUL OLIMPIC DE F 

RA organizează în perioada : 
pentru următoarele categorii

în zilele de 26 și 27 mai sp< 
și 1973 (după 1 august).

în ziua de 28 mai sportiv 
1969, precum și în 1970 (după

Selecția are Ioc pe terenti 
șoara (zona Stadionului „1 t

Elevii admiși beneficiază d 
larizare în municipiul Timișt

Relații suplimentare la tek



2 (0)
3 (1)

GAZDELE, ÎN EXCELENTA DISPOZIȚIE DE JOC Debut victorios in preiiminariilc €. E. de Juniori I

udențesc; 
frumos; 

i. Șuturi: 
Cornere: 

EȘ (min. 
respectiv 

DROIANU 
min. 87). 
ristian — 
ea, Mun- 
Șerbănică 
:hel (min. 
I - M.

LUNG — 
Popescu, 
Ad. Po- 

ROTANU). 
(min. 84 

(DEA. 
'itorov: la 
mbli din 
;1 V. An-

BACAU, 13 (prin telefon). De 
mult, susțin localnicii. Sport 
Club n-a jucat atît de bine ca 
astăzi (n.r. ieri). Echipa antre
nată de Vătafu 
relansată 
obținut la 
mai că a 
spectacol 
marcat un număr record 
goluri. „Mutarea" gîndită 
pe bancă, aceea de a-1 urca 
C. SOLOMON ca vîrf de atac, 
s-a dovedit fericită, căpitanul 
formației băcăuane arătîndu-se 
atît un dispecer inteligent, cit 
și un bun realizator, reușind 
golul nr. 4, cînd a reluat min
gea respinsă de Nițu |a șutul 
lui Penoff (min. 78). „Morișea" 
gazdelor a funcționat tot tim
pul. bine programată și eficir 
entă, trimițînd atacuri în va
luri către jumătatea de teren 
adversă, iar golurile, ca o con
secință logică, n-au întîrziat : 
au marcat, pe rînd, VISCREA- 
NU (min. 34 : „cap", la corne
rul executat de Fulga), BUR- 
LEANU (min. 43 : la o pasă 
ideală a lui C. Solomon), FUL
GA (min. 76 : lovitură, cu ca-

și Muntean u, 
moral de succesul 

Rm. Vîlcea, nu nu- 
oferit publicului 
deosebit, dar a

un
Și 

ue 
de 
pe

pul, la centrarea lui Viscreanu), 
scorul devenind 4—0 după a- 
mintita ispravă a lui C. So
lomon. _ ’ ' ’
noare al oaspeților, înscris de 
NUȚA (min. 83 : tot cu ca
pul, la o lovitură liberă exe
cutată de Comănescu), și ulti
mul gol al unei întîlniri, în 
general, plăcute, FULGA, bene
ficiind, in min. 88, și de larga 
contribuție a portarului Nițu.

Cu o garnitură lipsită de 
cinci titulari (Topolinschi, A- 
dolf, Nica, Balaur și Țălnar fi
ind indisponibili), Victoria n-a 
mai găsit obișnuitele mijloace 
de exprimare, absențele pu- 
nîndu-și pecetea peste toate 
compartimentele. Neavînd altă 
soluție, antrenorul Nicușor s-a, 
văzut nevoit să recurgă ia 
Zare și Glonț, ambii incomplet 
restabiliți, ceea ce a făcut ca, 
pe ansamblu. Victoria să aibă 
o prestație sub cota la care 
s-a remarcat în acest sezon ; 
mai ales apărarea a părut de
pășită, dar la fel de adevărat 
este, repetăm, că ofensiva bă
căuană, bine susținută 
„mijloc", a prins

A urmat golul de o-
SPORT CLUB 

VICTORIA
5 (2)

Stadio „23 August"; 
celent; tini' ------
tori
(pe 
Au
34), 
GA 
(min. 
(min. 83).

S.C. BACAL : Arvlnte — Andri- 
eș, BORCEA, Arteni, Elisei — 
BURLEANU, T1SMANARU (min. 
81 Co.idurache). VISCREANU — 
ȘOIMAN (min. 69 Penoff), C. SO
LOMON, FULGA. >

VICTORIA: N:țu — Vlad, Mirea, 
Zare. Purdea — Petre (min. 75 
Dlcan) COMA’ISCU, Caclureac 
— Iordache, Augustin, 
(min. 46 NUȚA).

A arbitrat foarte bine I. 
ciunescu (Rm. Vîlcea); la 
D. Ionescu și A. Moroianu 
bii din Ploiești).

Cartonase galbene: PURDEA.
La s ■: 1—0 (0—0).

. teren ex- 
foarte bun; specta- 

— circa 12.000. Șuturi: 16—9 
poartă: 11—3). Cornere: 5—1. 
marcat: VISCREANU (min. 
BURLEANU (min. 43), FUL- 
(min. 76 și 88); C. SOLOMON 

78). respectiv NUȚA

Glonț

Cră- 
linie: 
(am-

0).

ilă, din a- 
intitul 90.

ri ALEXE

mai bun
- șutul a- 
de la

etri, 
deviat

a- 
sub 

în

re-
Jiului

și In 
ile 
turi de la 
3e pedeap- 
li Toma, 
oprească ti- 

vancea 
il de onoa- 
datorat a- 

mnîprezcnt, 
Jtat necru- 
ă (abia in- 
oătul unei 
individuale, 
it o. victo- 
> așteptă- 
li adversar 
uit.

LĂVESCU

de
azi 90 de

minute cărora puțini adversari 
le-ar fi rezistat !

Ovidiu IOANIȚOAIA

VERVA DEOSEBITA A BRAȘOVENILOR

F.C.M. 
CORVINUL

4 (1>
0

portarul lo

Stadion Municipal; teren toar
te bun: timp frumos; spectatori
— circa 12.000: Șuturi: 24—5 (pe 
poartă: 13—2). Cornere: 14—3.

Au marcat: STROIA (min. 18
— autogol). S. RADUCANU (min. 
59 șl 88) și BALAN (min. 76).

F.C.M. BRAȘOV: Polgar — BA
LA N, ȘULEA (min. 65 P. Lucian), 
Naghl Mandoca — AVADANEI, 

St. Vasile (min. 19 Dumitriu), 
DBAGAN — Cadar, S. RADUCA
NU, BARBU.

CORVINUL: IONIȚĂ — Bardac, 
Stroia. Dubineiuc, Badea — Me- 
szaroș, KLEIN, Petcu — Gabor, 
Cojocarii (min. 46 Suciu), Bozga 
(min. 60 Postoiache).

A arbitrat foarte bine Cr. Teo- 
dorescu; la linie: N. Georgescu 
(ambii din Buzău) și M. Nicule6- 
cu (București;

Cartonașe galbene: DUMITRIU.
La speranțe: 1—0 (1—0).

BRAȘOV, 13 (prin telefon). 
După spusele multor suporteri 
ai echipei locale, aceasta a re
alizat cea mai bună partidă din 
actualul campionat. Ea a cîști- 
gat cu 4—0, dar după aspectul 
jocului scorul putea fi, fără 
exagerare, cel 
Partida a avut 
doi jucători de 
danei, într-o 
mari și cu o frecvență deose

puțin dublu, 
în prim-plan 

excepție: Avă- 
formă de zile

bită a șutului, și 
niță. care s-a opus, prin inter
venții salutare, în nenumărate 
rînduri

Chiar 
Drăgan 
(min. 6 . . .
violente, dar balonul ocolește 
buturile hunedorene. Prima in
tervenție a lui Ioniță o notăm 
în min. 15, cînd, după o acțiu
ne prelungită a brașovenilor, 
mingea ajunge la S. Răducanu 
și șutul acestuia din interiorul 
careului este respins uimitor 
de portarul oaspeților. Tn min. 
17. Ioniță scoate miraculos de 
sub „transversală" un șut- 
..ghiulea" al omniprezentului 
Avădanei. Peste numai un mi
nut, scorul insă este deschis: 
Barbu execută un corner de pe 
dreapta si mingea ricoșează, 
din fundașul STROIA. in plasă: 
l—0. Urmează altă serie de 
auturi ale lui Avădanei (min. 
26. 28 și 30). dar Ioniță se do
vedește imbatabil. în min. 38 
și 39 hunedorenii au două con
traatacuri periculoase prin Ga
bor, rămase însă nefructificate, 
în finalul reprizei, consemnăm 
alte două reflexe uimitoare ale 
lui Ioniță. care respinge în cor
ner mingile șutate de S. Rădu
canu si Bălan.

La reluare, „asediul" conti
nuă și, în min. 59, tabela arată

unui scor-fluviu.
din debutul partidei, 
(min. 5) și Avădanei 
și 10) expediază șuturi

2—0: Drăgan șutează puternic, 
Ioniță respinge totuși, dar S. 
RADUCANU reia din apropiere 
în plasă. în min. 62, după un 
corner, Dumitriu oprește balo
nul cu mina in suprafața de 
pedeapsă, dar penalty-ul este 
ratat de Petcu. Final debor
dant al localnicilor, care mai 
punctează de două ori prin 
BALAN (min. 76 — șut impa- 
rabil la vinclu) si S. RĂDU
CANU (min. 88 — după o cursă 
dc 40 metri încheiată cu un 
sut fulgerător).

Gheorghe NERTEA

■ PLOIEȘTI, 13 (prin telefon), 
g Reprezentativa noastră de

juniori I și-a făcut debutul, în
■ cadrul actualei ediții a preli- 
B minariilor Campionatului Eu

ropean, avînd ca parteneră e-
■ chipa similară a Turciei. Ju- 
_ niorii noștri au pornit cu 
" bine în dificila cursă a califi-
■ carii la turneul final, obținînd 

o victorie pe deplin meritată,
“ cu 3—1 (1—1), conformă cu
■ desfășurarea de ansamblu a 

întîlnirii. Acest succes s-a con-
■ turaț însă destul de greu, ju- 
B cătorii turci dovedindu-se ad

versari tenaci, ambițioși și
■ fermi în intervenții. Terito-
■ rial, inițiativa a fost de partea 

tinerilor noștri tricolori, care.
■ încă din start, au ocupat pozi- 
B ții avansate, au acționat dezin

volt pe ambele flancuri, însă
■ s-au întrecut în..; ratări, una 
g mai clară decît alta. Prima a

fost a lui Răducioiu, în min.
■ 10. apoi cele ale lui Stanici. în 
— minutele 14 și 16. în min. 21

se va deschide scorul : cursă
■ impetuoasă a Iui Răducioiu, 
„ care este faultat clar în careu 
* de Atila, si STANICI transformă
■ penalty-ul. Din păcate^ conti- 

nuă seria
■ — min. 24,
■ Peste două 

tuație de gol la poarta noastră
■ este rezolvată in extremis de
■ Bucur. Mai ratează Stanici 

(min. 34) și Răducioiu (min,
■ 35), in timp ce, un minut mai 
B tîrziu, FARUC sancționează

prompt o ezitare a defensivei
■ noastre.
■ La reluare, echipa noastră se 
B dezlănțuie și în min. 52 obține

■ ■■■■■■■■■IB

Stadion Prahova; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 5000 Șuturi: 22—6 (pe poar
tă: 8—3). Cornere: 9—2. Au mar
cat: STANICI mim. 21 — din 11 
m și min. 52), RĂDUCIOIU (min. 
63), respectiv FARUC (min. 36).

ROMÂNIA: Todericiu — Răchi
tă, STAN, BUCUR, Aprodu — 
Minea. Gh. Cristian (min. 88 Ma- 
tache), SELIMESI (min. 88 Du- 
mltracne) — MIHAI RĂDUCIOIU, 
STANICI.

TURCIA: Muharem — veli,
YANAI, Atila, Isa — Serif (min. 
68 Șervet), RESAT, FARUC (min. 
80 Gunyănin), Levent — Yuksel, 
ERTUGRUL

A arbitrat toa te bine D. Ciolici 
(Iugoslavia)- la linie: N. Dines- 
cu și F. Popeseu.

Cartonase galbene: SERIF,
VELI. <

FOARTE GREU IN GIULEȘTI

ratărilor : Selimesi 
Bucur — min. 25. 

minute, o mare sl-

din nou avantaj : lovitura li
beră executată de Selimesi este 
fructificată dc STANICI cu 
capul. Peste trei minute putea 
fi 3—1, insă Mihal, după un 
dribling în cascadă, a șutat ra
zant cu „transversala". Va fi 
totuși 3—1 in min. 63, în urma 
unei faze dc chinogramă : cen
trare Mihai de pe dreapta și 
reluarea lui RĂDUCIOIU, cu 
capul, în plasă. Jocul se echi
librează, ambele echipe caută 
în continuare golul, însă la 
cele două porți nu mai notăm 
nimic deosebit, partida tnche- 
indu-se cu o victorie clară a 
formației noastre, după o în- 
tîlnire de mare angajament.

Adrian VASILESCU

MULTE OCAZII, UN SINGUR

F. C. OLT 
PETROLUL

teren foarte 
spectatori — 

12—5 (pe 
4—3. A

GOL
participlnd 

și stoperul 
aplicat lec-

eren bun; 
ori — circa 
(pe poartă: 

A marcat 
1 metri).

MARINES- 
ln. Bacoș 
■ GOANȚA, 
RA, Damas- 
, 46 Manea), 
i — Borali, 
G. Ion —

Popeseu), 
ic ~ Ralea,

ne I. Velea; 
(ambii din 
sorghe (Su-

ANGHELI-

!—O’).

penalty) denotă o acută criză 
de eficacitate a echipei giuleș- 
tene, ajunsă să se reazeme In
tr-un eventual 11 metri salva
tor. Și in compania Oțelului 
aceeași crasă necencordanță în
tre dominarea teritorială și ta
bela de marcaj. împotriva u- 
jiei echipe care s-a 
lucid, ai cărei jucători s-au 
înlănțuit într-o strictă disci
plină tactică, Rapidul și-a exas
perat suporterii printr-o steri
litate totală în fazele de poar
tă, salvată într-un tîrziu (min. 
83) de faultarea lui Tirban, de 
către Antohi, în suprafața de 
pedeapsă, care a atras penal- 
tyul transformat în gol de ȚÎRA.

Registrul ofensiv al gazdelor 
a fost variat : învăluiri pe 
margini, urmate de centrări, 
fără sorți de izbîndă în fața 
lui Anghelinei și Agiu, imbata
bili la mingile aeriene ; joc 
combinativ, bine dirijat de Tă-

apărat

disci-

nașe (singurul jucător perma
nent „cu capul sus" din tabă
ra gazdelor), stins, însă, în 
driblingurile mărunte ale lui 
Damaschin II și Șt. Popa, în 
preajma careului advers ; ac
țiuni individuale îndrăznețe, 
terminate cu șuturi (parabile) 
pe poartă, ale lui Goanță (min. 
21) și Pistol (min. 28) ; în fine, 
faze energice, perpendiculare 
pe poarta lui Călugăru, irosite 
de pripeala la finalizare a lui 
Manea sau Țirban (min. 72 și 78).

Oțelul a fost aproape de „e- 
galul" năzuit. A crezut doar în 
0—0, neatacînd decît sporadic, 
în momentele de „respiro" ale 
gazdelor, cînd Burcea efectua 
lansări precise spre subtilul 
Vaișcovici, cel fără cîștig de 
cauză în fața tenacelui I. Ma
rin, omul său de marcaj.

Stadion „1 Mai"; 
bun; timp frumos; 
circa 6.090. Șuturi: 
poartă: 4—3). Cornere: 
marcat M. POPESCU (min. 5, din 
11 metri).

F.C. OLT: Anghel — LAUREN
ȚIU, Mihali. MINEA, D. PETRES
CU — M. POPESCU, Zamfir (min. 
69 Dudan), Leța — Pena, Tutrcu 
(min. 62 Plăvițiu), GEORGESCU.

PETROLUL: LILIAC — Pancu, 
Butufel, Pitulice, P. GUȘE — 
MOCANU, Hîncu (min. 75 Ma
nea), I. Gușe — Ursea (min. 57 
Cr. Ene), O. Grigore, Ștefănescu.

A arbitrat foarte bine M. Salo- 
mir (Cluj-Napoca); la linie: V. 
Dobrescu (București) șl R. Pe
trescu (Brașov).

Cartonașe galbene: URSEA. 
La speranțe: 2—0 (1—0).• ——
SLATINA, 13 (prin telefon). 

Anticipările s-au confirmat, 
F. C. Olt s-a instalat la cîrma 
jocului din start, a acționat ra
pid și pe spatii largi, la multe

acțiuni ofensive 
fundașii laterali 
Minea. Petrolul a ____ _..
ția pe care o cunoaște destul 
de bine : s-a apărat ferm, In- 
chizlnd toate culoarele ce duc 
spre poarta lui Liliac și a de
clanșat contraatacuri rapide 
prin Mocanu, Hîncu și I. Gușe.

Scorul a fost deschis destul 
de repede. în min. 5, M. Po
pescu a făcut o cursă pe par
tea stingă, a intrat în careu, de 
unde a centrat, iar Pitulice, cu 
mina, a deviat balonul in afara 
terenului. Penalty clar, trans
format de același M. POPESCU, 
în continuare, jocul s-a echili
brat pentru o scurtă perioadă, 
dar apoi F.C. Olt a acționat 
dezinvolt, creînd cîteva faze 
fierbinți la poarta lui Liliac. 
Astfel, în min. 29, M. Popeseu, 
la 6 metri de poartă, nu a a- 
juns balonul centrat de Pena ; 
în min. 31, Minea, de la 16 
metri, a șutat năpraznic, Li
liac a respins mingea în bară.

de 
39, 
cat . 
adversă, Insă a ridicat balonul 
mult peste „transversală".

După pauză, ploieștenii s-au 
văzut mai mult In atac și de 
aceea jocul a fost echilibrat 
perioade mai îndelungate. Și în 
această parte a meciului am 
consemnat cîteva faze care au 
înfierbîntat tribunele : în min. 
62, Cr. Ene a intrat în careul 
lui F.C. Olt, dar, în loc să șu- 
teze, a vrut să-1 dribleze și pe 
Laurențiu, care l-a deposedat; 
după 3 minute, M. Popescu a 
luat o acțiune pe cont propriu, 
a ajuns aproape de linia de 
fund, de unde a pasat unui ad
versar (!) ; în min. 73, Liliac 
a respins balonul din picioarele 
lui Plăvițiu ; în min. 74, Hîncu 
a luftat la 8 metrii în final, 
Petrolul a avut inițiativa, insă 
fără urmări pe tabela de mar
caj.

Ion CUPEN

INUTILA
BUZAU, 13 (prin telefon). — 

Stadionul din Crîng a fost plin 
pînă la refuz la acest meci greu 
al Gloriei, publicul arătînd că 
este, în continuare, alături de 
echipa sa. Dar 
C. Moldoveanu 
noscut în acest

pe elevii lui 
nu i-am recu- 
joc. O știam pe

unde a ieșit afară ; în min. 
fundașul b. Petrescu a ur- 
pînă la 8 metri de poarta

Pompiliu VINTILA

RISIPĂ DE ENERGIE
avîn-mai _ s__

teren, dar 
în fața u- 
aplicat un 

,om la om",

rei meciuri 
eren pro- 
rolul, din 
.0 cu Ar- 
3ty... ratat, 
orie la li- 

>t printr-un

REMIZĂ ECHITABILĂ IN „ETERNUL DERBY“
(Urmare din pag 1)

fP/C

'IMIȘOA- 
o selecție

1971, 1972

In anul

din Timi-
14.
tă și șco-

•-»

*

*

V

i

mai insistentă la poartă, Stea
ua jucînd preocupată mai mult 
de apărare 
ofensivă.

Dornici, 
piardă de 
onorabila i 
bilitătii in campionat, steliștii 
abandonează, după pauză, ex
pectativa și încearcă mai mult 
in atac. Jocul este mai animat: 
în min. 53 Stîngaciu apără un 
,.sut-bombă“ al lui Movilă, din 
afara careului. Steaua îi obligă 
aeum pe dinamoviști să-și mă
rească efectivul In faza de apă
rare. dar jocul începe să fie și 
mai fragmentat, unii jucători 
— în încordarea luptei — co- 
mițînd si faulturi inutile. Un 
asemenea fault, comis de Lupu, 
duce. în min. 69. la o lovitură 
liberă, executată de Hagi, in

decît de construct'»

evident, ,să nu-și 
pe cartea de vizită 

mențiune a invinci-

urma căreia balonul ajunge la 
WEISSENBACHER, acesta șu 
tează pe jos, din marginea ca
reului, in dreapta lui Moraru, 
earc intervine tardiv si tabela 
arată 1—1. A fost primul (și 
singurul) șut al Stelei pe spa
țiul porții, în acest meci, dar 
el a adus o egalitate echitabilă, 
fată de cursul general al jocu
lui si de faptul că Dinamo a 
lost mai bună în prima repriză, 
iar Steaua — în cea de-a 
doua.

Dinamo iese din nou la atac 
in ultima parte a jocului, are 
o bună ocazie de gol în penul
timul minut, dar (după numai 
un minut de prelungire — deși 
arătase trei! — din cauza de
selor întreruperi) arbitrul flu
ieră sfîrșitul partidei, consfin
țind rezultatul de 1—1, în a- 
ceastă întilnire dintre cele mai 
bune echipe ale fotbalului nos
tru.

DINAMO 
STEAUA

Stadion Dinamo; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
25.000. Șuturi: 6—4 (pe poartă: 
3—1). Cornere: 2—6. Au marcat: 
MATEUȚ (min. 35), respectiv 
WEISSENBACHER (min. 69).

DINAMO: Moraru — Rednic
(min. 72 Damaschin I),- Movilă. 
Al. Nicolae, Va-ga — MIHAESCU. 
Andone, MATEUȚ (min. 84 Sabou) 
— Lupu, CAMATARU. Orac.

STEAUA: Stîngaciu — Iovan.
BumbeSCU. BELODEDICI, WEI
SSENBACHER — Stoica, Bbloni, 
HAGI — B-allnt (min. 63 Kramer) 
Pițurcă, Majaru (min. 67 Bălan).

A arbitrat în general bine G. 
Ionescu (București) : la linie: T. 
Igna (Timișoara) și A. Porumbo- 
lu (Vaslui).

Cartonașe galbene: CAMATA
RU. STOICA. MATEUȚ.

La speranțe: 2—0 (0—0).

Gloria mai incisivă, 
tată, mai exactă în 
ea s-a poticnit rău 
nui adversar care a 
sîcîitor marcaj „i 
care a mai și fragmentat jo
cul. Contraatacurile oaspeților 
au fost șl ele destul de rare 
și ineficiente. De altfel, nive
lul tehnic și spectacular al 
partidei, în ciuda dîrzeniei, a 
risipei de energie făcută, a fost 
destul de scăzut, partida pur- 
tînd o notă de uzură. Din a- 
cest motiv, fazele de poartă au 
fost destul de rare. în prima 
repriză le-am numărat pe de
getele unei singure mlini. Fie
care formație a avut — reți
neți I — doar cîte un moment 
de mare periculozitate. Gazde
le.' tn min 6, cînd Profir a tri
mis un șut bun de la 16 me
tri, blocat cu destulă dificulta
te de Speriatu, iar oaspeții, In 
min. 26. cînd portarul M. Va- 
sile. cu un reflex 
nar. la lovitura de cap a 
Dore! Zamfir (în urma 
rii libere executate de 
a respins.

Și 
nirii 
notă, 
bele 
psihic, cu toată insistența îor. 
n-au reușit mai nimic la poar
ta lui Speriatu, care a avut e-

I GLORIA
F. C. ARGEȘ

X

0 
o

teren cores-

extraordi- 
lui 

lovitu- 
Badea),

în partea a do.ua 
meciul a curs In 
cu multe greșeli 
părți. Gazdele,

a întîl- 
aceeași 

de- am- 
blocate

Stadion „Gloria";
punzător; timp însorit și căldu
ros ; spectatori — circa 18.000. Șu
turi: 7—2 (pe poartă: 2—2). Cor
nere: 5—3.

GLORIA: M. Vasile — Mircea 
(min. 65 Stan), MARCU, Teodo- 
rescu. Stoica — Stoichlță, Dră
gan, Tulpan (min. 58 Ursa) — 
Profir. Păun, Timiș.

F.C. ARGEȘ: Speriatu — Voicu, 
Simion. STANCU, EDUARD — 
BADEA, Balaur H, Pană, Șerban 
- D. Zamfir (min. 44 Stuparu), 
Obreașcu (min. 63 Tănase).

A arbitrat în general bine, Ș. 
Necșulescu (Tîrgoviște); la linie: 
C. Coroean (Reșița) și T. Ionescu 
(București).

Cartonașe galbene! DRAGAN, 
MIRCEA, PANA, EDUARD.

La speranțe: 1—2 (0—1).

moții doar o singură dată : In 
min. 49. la o fază prelungită» 
gazdelor, portarul piteștean s-a 
aflat tn afara buturilor, da» 
Tulpan a trimis prea încet, cu 
boltă, și Simion a avut destul 
timp să respingă cu capul. In 
rest, un zbucium total In fața 
unei apărări aglomerate. Spec
tatorii au părăsit In liniște 
stadionul, situația Gloriei avînd 
acum și mai puține șanse. Dar, 
să nu anticipăm, campionatul 
nu s-a terminat.

Stelian TRANDAFIRESCU

do.ua


TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH
• Mihai Șubă se distanțează în clasament

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). Liderul Turneului inter
național de șah, marele maes
tru român Mihai Șubă, conti
nuă să culeagă puncte, tn di
mineața zilei de miercuri, el 
a Încheiat victorios partida 
eu Liang Jinrong (R. P. Chi
neză), folosind cu, precizie a- 
vantajul minimal <' ‘‘ 
Întrerupere. După amiaza, tn 
fața maestrului 
Jiri Nun, din nou 
tantul nostru a avut inițiativa, 
a obținut, 
final, un 
din păcate 
insuficient 
Rezultatul: 
punct șl jumătate adăugat la 
totalul lui Mihai Șubă, care 
începe să se distanțeze în 
fruntea clasamentului.

deținut la

cehoslovac 
reprezen-

la trecerea spre 
pion in plug, dar 

acesta s-a dovedit 
pentru decizie, 

remiză. Așadar, un

Iată și celelalte rezultate ale 
rundei a VIII-a : Vera — Băr- 
bulescu 0—1, Tischbierek — 
Kirov 1—0, Xu — Kengis 0—1, 
remize Ghițescu — Liang, Io- 
nescu — Ghindă, Stoica — 
Gheorghiu. Partid.a Przewoz
nik — Foișor este întreruptă în 
poziție aproximativ egală.

In clasament conduce Șubă, 
CT1 5,5 p, urmat de Gheorghiu, 
Ghindă, Ionescu, Tischbierek și 
Kengis — toți cu cîte 4,5 p, 
Foișor, Stoica, Vera — 4 p (1), 
Xu Liang — 4 p, Ghițescu 3 p
(1) , Bărbulescu, Nun — 3p, 
Kirov 2,5 p, Przewoznik 1,5 p
(2) .

După o zi de pauză, între
cerile se reiau vineri, cu dis
putarea rundei a IX-a.

Parik ȘTEFANOV

ADRIANA ANDREESCU A CÎȘTIGAT

MARATONUL DE LA AMSTERDAM

CURSA PĂCII

Vl-1 mai amintiți pe atletul di- 
namovist Nioolae Mustață ? Cu 
cîțlva ani în urmă a fost cam
pion și recordman național în a- 
lergărlle de fond. Fiica sa, A- 
driana, devenită 
Andreescu, 
că „așchia 
început și 
concurînd 
medii, dar 
a mărit distanța curselor, ajun- 
gînd la maraton. Recent, ea a 
luat parte, împreună cu alțl doi 
colegi de la clubul bucureștean

Fiica sa, 
prin căsătorie 

potrivit proverbului 
nu sare departe", a 
ea să facă atletism, 

în probe pe distanțe 
de vreo trei-patru ani

La Campionatele Europene de gimnastică ritmica pentru Junioare

COMPORTARE PROMIȚĂTOARE A SPORTIVELOR NOASTRE
Recent a avut loc, la Atena, 

prima ediție a Campionatelor Eu
ropene de gimnastică ritmică pen
tru junioare, competiție care a 
reunit pe cele mal valoroase ti
nere gimnaste în această disci
plină sportivă olimpică. Deși nu 
îndeajuns de convingător, debutul 
sportivelor noastre poate fi a- 
preclat ca promițător, cele trei 
gimnaste române tnsumînd un 
punctaj care le-a adus locul trei 
tn clasamentul neoficial, după pu
ternicele echipe ale Bulgariei și 
U.R.S.S. La Individual compus, 
sportivele noastre au ocupat ur
mătoarele locuri în clasament :

TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

nalelor" de seniori, ș! în această 
primăvară blstrițenii s-au pregă
tit cu asiduitate pentru a asigura 
tinerilor competitori un cadru 
optim de concurs. Printre cei a- 
proape 100 de sportivi șl sportive 
care, vineri, de la ora 9, își vor 
disputa ma! tntîi intîietatea In 
proba pe echb.e, se află Frantl- 
șek Kanta, Monika Șopova, pavla 
Rampova (Cehoslovacia). Agnes 
Hegeduș, Zoltan Batorfi (Unga
ria), Frederic Sonnet (Belgia), 
Bogdan Lewandowski, Michal 
Dzinbanski (Polonia) și. mai ales. 
Otilia Bădescu, Călin Creangă, 
Emilia Ciosu, Kinga Lohr, Adria
na Năstase, Iulia Rîșcanu, Zoltan 
Zoltan (România) — tineri care 
s-au numărat m anii din urmă 
printre medallații Campionatelor 
Europene sau al altor mari com
petiții.

Iată, așadar, premise ca la Bis
trița să asistăm la întreceri deo
sebit de atractive, de un bun ni
vel tehnic și s-ectacular.

Adriana Stoenescu (8), Francisca 
Dumitrescu (13) șl Irina Dodea 
(17). In concursul general, evo
luțiile Adrianei stoenescu au fost 
apreciate de către brigăzile de 
arbitre cu note bune, de 9,90 La 
coardă și cerc, 9,80 la minge și 
9,05 panglică (unde a și ratat), 
în finala pe obiecte. Adriana 
s-a calificat la numai două obi
ecte : cerc șl coardă. La cerc a 
obținut locul patru, iar la coardă 
locul 6.

Pentru a cunoaște tăria con
cursului. valoarea participantelor, 
maniera de arbitraj șl, tn spe
cial, modul cum au abordat me
zinele noastre primul lor mare 
concurs al anului, ne-am adresat 
antrenoarel Ana Moțet, care le-a 
însoțit la Atena : „Concursul a 
fost foarte greu, cu participare 
valoroasă, mă refer la sportivele 
din Bulgaria și U.R.S.S., care au 
dominat întrecerile. Dar și gim
nastele noastre, în ansamblu, au 
evoluat mulțumitor, mai ales A- 
driana Stoenescu. Dacă ea n-ar fi 
scăpat panglica, într-o aruncare 
foarte lungă, ar fi urcat mai sus

tn clasament. Tot ea a obținut 
o clasare bună — locul patru la 
cerc, In finala pe obiecte. Cele
lalte două sportive, Francisca Du
mitrescu și Irina Dodea, au fost 
apreciate cu note de 9,80, 9,70 in 
concursul general, ceea ce a În
semnat prea puțin față de ava
lanșa de note maxime acordate 
gimnastelor din Bulgaria și 
U.R.S.S. Compozițiile lor sint 
bune, dar cred că e imperios ne
cesar să avem și un coregraf care 
să facă corecturile de specialitate 
(mișcare corporală, expresivitate, 
ținută etc.)".
Clasament — Individual compus : 
1. Elisabeta Koleva (Bulgaria) 
40 p... 8. Adriana Stoenescu (Ro
mânia 39,400 p : finale pe obiecte 
— coardă : I. Aleksandra Timo- 
șenko (U.R.S.S.) A. Dimitrova șl 
E. Koleva (Bulgaria) 20 p... 6. 
Adriana Stoenescu (România) 
19,700 p; cerc: 1. Koleva 20 p... 
4. Adriana Stoenescu (România 
19.800 p; minge; 1. Larisa Med- 
veeva (U.R.S.S): panglică; 1. 
Dimitrova și Koleva 20 p.

Elena DOBINCA

Rapid (Ion Sandu și Alexandru 
Chiran), la faimosul maraton de 
la Amsterdam. Antrenorul Gheor- 
ghe Boghean, care l-a însoțit, 
ne-a spus că la startul cursei au 
fost prezențl mai mult de 4000 
de concurențl, bărbați și femei. 
In condiții atmosferice nu prea 
bune, alergătorii noștri au avut, 
în general, o comportare mulțu
mitoare. Ion Sandu, de pildă a 
încheiat pe locul patru cursa 
cîștigată de tanzanianul John 
Burra (2.12:40). El a înregistrat 
timpul de 2.18:02. Chinan s-a cla
sat al 15-lea, în 2.25:23.

Un remarcabil succes a repur
tat însă Adriana Andreescu, care 
a ocupat primul loc în întrece
rea feminină, cu timpul de 
2.36:21 (a doua clasată, Eva Pe- 
trik, din Ungaria, a avut 2.43:48), 
reprezentînd un nou record na
țional șl, în același timp, un nou 
record al traseului acestui mara
ton tradițional.

tn acest fel, antrenorul Boghean 
deține cu elevii săi ambele re
corduri naționale la maraton : 
Cătălin Andreica 2.12:29,4 reali
zat la „europenele" de la Praga, 
în 1978, și acum Adriana Musta- 
ță-Andreescu 2.36:21 la Amster
dam. Un succes profesional cu 
care nu se pot mîndri prea mulți 
antrenori.

<

PRAGA, 13 (Agerpres). 
Miercuri s-a disputat etapa a
5- a a competiției cicliste inter
naționale „Cursa Păcii"» Gera- 
Most, în cursul căreia caravana 
a intrat pe teritoriul Ceho
slovaciei. Primul a trecut linia 
de sosire rutierul olandez Jo- 
hanes Draijer. cronometrat pe 
distanța de 168 km în 4.30:25 
urmat la 27 sec. de un pluton, 
numeros, in care se aflau si 
cicliștii români Valentin Con- 
stantinescu și Ionel Gancea. 
tn clasamentul general indivi
dual pe primul loc a trecut 
Uwe Raab (R.D.G.).

Astăzi sc desfășoară etapa a
6- a Most-Praga (152 km).

TURNEU DE TENIS
ÎN UNGARIA

SZOMBATHELY. tn cadrul 
turneului de tenis din localitate, 
jucătorii români Mihai Van ți 
și Gheorghc Cosae au obținut 
victorii la olandezul Loder 
(7—5, 6—4), respectiv la polo
nezul Iamroz (7—5. 6—2). An
drei Dîrzu a fost întrecut cu 
6—3, 4—6, 6—1 de italianul Pi- 
gato.

CONCURSUL DE TIR
DE LA FRANKFURT PE ODER

„EUROPENELE" DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

slovacia), b.p. (14—1) M. Bullmann 
(R.D.G.), b.p. (8—1) E. Razzino 
(Italia), p.p. (0—5) B. Daras (Po
lonia), iar pentru locurile 3—4, 
p.p. (2—9) T. Komaromi (Unga
ria) — locul 4 ; I. Matei: b. dese, 
mln. 4,41 A. Steinbach (R.F.G.),

(Ceho-b.p. (3—1) J. Durcak ____
slovacia), p.desc min. 3,13 O. 
Koschnitzke (R.D.G.), *
Komcev (Bulgaria), p.p. F? Court 
(Franța) — locul 6 ; V. Andrei : 
b.p. (4—0) A. Wronski (Polonia), 
b.p. (3—1) J. TcrteU (Iugoslavia),

p.p. A.

b.p. (3—0) K. Mannl (Finlanda), 
iar în finală p.p. (2—6) I. Vasilev 
(Bulgaria) ; I. Grigoraș : b.p. H. 
Mathias (R.D.G.), b.desc. min. 
5,19 S. Jung (Franța), p.p. (3—5) 
I. Rostorotski (U.R.S.S.), b.p. 
(4—1) L. Klausz (Ungaria), pentru 
locurile 3—4 p.desc. min. 5,45 R. 
Gerovski (Bulgaria) — locul 4.

Apreciem că federația de spe
cialitate trebuie să analizeze în 
amănunțime cauzele acestui In
succes șl să ia de urgență mă
surile care se impun, în perspec
tiva participării la Campionatele 
Mondiale. (M.Tr.)

In concursul de tir 
Frankfurt pe Oder, 
Calotă s-a clasat pe 
în proba de pistol viteză, cu 
690 p (593+97), după Ahmedov 
(U.R.S.S.), cu 693 p, și Kacz
marek (Polonia), cu 692 p. 
Daniel Neagu a ocupat locul 
13, cu 586 p, în timp ce Marin 
Stan își continuă căutările pri
vind valoarea și forma, venind 
de-abia pe locul 18. cu 580 p 
(o siluetă afară). Silvia Ka- 
postay a ocupat locui 6 la 
pistol sport, cu 669 p (574+95). 
învingătoarea probei fiind Ni
no Salukvadze (U.R.S.S.), cu 
682 p. La pistol 10 metri, a- 
ceeași trăgătoare a urcat însă 
pe podium, locul 3, cu 471 p

de la
Grațian 
locul 3

• PE SCURT •
BASCHET • Echipa Mexicului 

a cîștigat campionatul feminin al 
Americii Centrale, tn finală ea a 
întrecut cu 50—41 selecționata 
Trinldad-Tobago.

CICLISM • Liderul Turului 
Spaniei, Irlandezul Kelly, a aban
donat, fiind suferind, duoă 15 km 
de la startul etapei a 19-a (Bar- 
eo-A villa,* 213 km), care a fost 
cîștigată de francezul Flgnon 
(5.47:25). tn fruntea clasamentului 
a revenit columbianul Herrera. 
• La Moscova, pe velodromul a- 
coperlt de la Krîlatskoe, RIjianin 
Dainls a realizat un nou record 
mondial, cu 2.14:43.022 pe 100 km.

POLO PE APA • tn „Cupa 
Mondială", la Salonic : U.R.S.S.
— Grecia 11—4, R.F.G. — Iugosla
via 3—3, S.U.A. — Spania 8—7, 
Italia — Cuba 10—9.

VOLEI • Turneu preolimpic 
masculin, Ia Brasilia : Argentina
— Franța 3—0, Cuba — Japonia 
3—0.

Sportul, in general, șl at
letismul, în special, *u 
avut dintotdeauna eroi 
care au creat adevărate 

legende, o astfel de „legendă" 
a fost șl atleta cehoslovacă 
Jarmila Kratochvilova una 
dintre cele mal bune alergă
toare din lume: în 1983, la 
„mondialele" de la Helsinki, 
chiar cea mai bună dintre toate 
șl încă la două probe, 400 m șl 
800 m. Era 19 august, într-o 
miercuri, cînd Kratochvllova, 
vedetă tîrzie avîîid 
în vedere faptul că 
număra 32 de ani, 
virstă la care multe 
atlete și-au încheiat 
socotelile cu com
petițiile de anver
gură, a acoperit tu
rul de stadion la 
Helsinki într-un stil 
■nai puțin estetic, 
realizînd un rezul
tat de 47,99 cu oare 
a spulberat 
dul 
alte 
rita
cu 
la

pentru că la 7 și 8 august, 
spre exemplu, a alergat în 
cadrul unei perioade de tlmo 
la fel de 
(62,42) șl 
respectiv 
(22,40) șl 
(1.99,58).

Campionatele Mondiale 
la Helsinki au reprezentat 
momentul de vlrf al unei ca
riere strălucite, din care n-au 
lipsit tot felul de victorii șl 
Impresionante reco-rduri. In

scurte serii la 400 m 
La 800 m (2:12,35).

„sfertul" Iul 400 
semifinala La 800

m 
m.

de

Al învins continuă, ai pierdut continuă!

O MARE ATLETĂ

reeor- 
mondial al unei 
„legende". Ma- “■ 
Koch, stabilit 
un an mal 

„europenele" de 
tena. Era al doilea 

mondial cucerit de alergătoa- 
rea oehoslovacă după cel din 
ajun de ta 800 m (1:54,68). 
Atunci, in ’83, pe stadionul 
olimpic din capitala Finlandei, 
la prima ediție a „mondiale
lor", Jarmila a încercat — țl 
a reușit pe deplin — ceea ce 
nici o altă femele ptnă atunci, 
și de ta sa nimeni pînă as
tăzi, n-a cutezat : să parti
cipe șl să ciștige două probe 
(400 m și 800 m), astfel : la 
9 august, la ora 17,35, a clști- 
gat semifinala cursei de 400 m 
(91.08) și după numai 39 da 
minute a alergat, șt a ctști
gat cursa de 800 m. Dar a- 
eeasta Încă nu a fost totul

IA DIN NOU STARTUL..

același an, de pildă, intr-un 
concurs, la Mdnchen, tn iulie, 
a realizat șl recordul mondial 
pe 800 m cu timpul de 1 :53,28.

Kratochvllova. care s-a năs
cut la 26 ianuarie 1951 la 
Golcuv Jenlkov a avut, poa
te. Intr-un tel neșansa de a fi 
contemporană cu Marita Koch 
tn mod cert cea mai mare 
dintre alergătoarele de 400 m 
din Istoria atletismului. Toc
mai de aceea la unele mari 
concursuri, a trebuit să se 
mulțumească cu locul secund 
dar totuși foarte 
așa cum a fost la 
’80 de la Moscova 
C.E din '8? de 
(48.85) ș.a.

Anul 1985. tn care
Jarmila Kratochvftova

alerga încă 400 m în 49,89 șl 
800 m în 1:55,91, avea să fie 
ultimul din cariera el sporti
vă. Dureri tot mal accentuate 
la tendonul achilian al picio
rului drept au determinat-o 
să-și ia adio de la atletismul 
competlțional. 
Jarmila n-a
la concursuri decît ca supor- 
teră a fostelor colege de echi
pă națională. In acest timp 
însă a fost supusă unei inter
venții chirurgicale destul de 

complicate, care a 
reușit. Jarmila s-a 
făcut bine și incet- 
incet a reînceput să 
alerge. Marea ei 
dragoste, alergarea, 
nu se poate însă 
>’ așa, cu una, 
cu două... Recent 
ne-a parvenit știrea 
că la 36 de ani, 
Jarmila Kratc; ’- 
Iova revine pe - 
în calitate de concu
rentă. Se simte încă 
în stare să mal facă 

ceva pentru 
tismul cehoslovac, ceva 
seblt. desigur. Stntem 
vinșl că va reuși.

Bun venit. Jarmila 1...

Anul 
mal

trecut, 
apărut

atle- 
deo- 
con-

Romeo VîLARA

onorant
J.O. din 

(49 48' la 
la At^na

la 74 ani.
mai

P. 8. A deținut recordurile 
Cehoslovaciei la 100 m (de 2 
ori) 200 m (10), 400 m (9), 
800 m (2). tn afara celor în 
aer liber a realizat recor
duri mondiale de sală la 
200 m — 23,1® (1979) și 22,78 
(19811. A fost campioană con
tinentală de sală la 400 m tn 
1981 1982. 1983 șl Ia 200 m In
1984. A ctștigat cursele de 
200 m (22.40) șl 800 m (1:58.79) 
la finala Cupei Europei din 
1983 la Londra.
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9 Tragerea la sorți in cupele europene 0 Portugalia 
— acum cu echipa completă 0 Scifo la Internazionale 
• Preliminarii olimpice 0 Se cunosc formațiile califi
cate în sferturile de finală ale Cupei Franței

LA S IULIE, la Geneva, va avea 
loc tragerea la sorți a meciurilor 
din primul tur al cupelor euro
pene (C.C.E., Cupa Cupelor și Cupa 
U.E.F.A.) — ediția 1987—1988. Pri
ma etapă este programată la 16 
șl 30 septembrie (tur — respectiv 
retur).

Cehoslovacia 2 p (2 j>, Belgia 
1 p (3 j), Finlanda 2 p (2 j). 
Iugoslavia — teoretic, una dintre 
favoritele grupei — nu a susținut 
pină acum nici un meci, prima 
partidă a iugoslavilor este pro
gramată la 6 iunie. în deplasare, 
cu echipa Austriei.

• DIN DIFERITE motive, după 
C.M. din Mexic, 8 jucători din lo
tul Portugaliei au fost suspendați 
de către federația de specialitate 
a acestei țări. Acum, forul por
tughez a revenit asupra deciziei 
luate, ața Incit fotbaliștii in cau
ză vor putea evolua din nou In 
prima reprezentativă.

JUCĂTORUL belgian Enzo Scifo, 
de la R.S.C. Anderlecht, va evolua 
tn Italia, semnînd un contract pe 
trei ani eu Internazionale.

• In Franța s-au desfășurat 
meciurile retur ale optimilor de 
finală ale „Cupei". Pentru sfer
turile de finală (în urma ambe
lor Jocuri) s-au calificat : Bor
deaux (care a eliminat pe Mo
naco), Laval (pe Brest), Lille (pe 
Auxerre), Marseille (pe Lyon), 
Strasbourg (De Toulouse). Lens 
(pe Perques), Reims (pe Marti- 
gues) și Arles (pe Tours).

• In grupa E a preliminariilor 
olimpice, la Pori, echipa Finlan
dei a dispus de cea a Austriei 
cu 2—1 (2—0). Gazdele au jucat 
foarte bine tn prima repriză, etnd 
au marcat cele două goluri, prin 
Myyri (min. 13) și Nlimaki (mln. 
21). Și In repriza secundă, fin
landezii au jucat mal bine, dar 
n-au mal înscris. Dimpotrivă, tn 
ultimele secunde ale meciului, 
austriecii au marcat golul de o- 
noare, prin Marko, tn urma aces
tui rezultat, clasamentul se pre
zintă astfel : 1. Austria 4 p (3 j),

• intr-un meci amical, la Karl 
Marx-Stadt, selecționata olimptcă 
a Cehoslovaciei a Întrecut cu 
scorul de I—0 (0—0) echipa si
milară a R. D. Germane. Golul 
a fost înscris în min. 49 de 
Pavlik.

• Intîlnirea amicală dintre se
lecționatele de tineret ale Ceho
slovaciei șl Bulgariei s-a încheiat 
ta egalitate: 2—2 (1—1).

• In turneul Internațional de 
la Nicosia. Arsenal a Întrecut cu 
5—4 pe Apoel Nicosia. La tur
neu mal participă Luton Town 
(Anglia) șj campioana Ciprului, 
Omonia Nicosia,

La închiderea ediției:

AJAX AMSTERDAM A ClȘTIGAT CUPA CUPELOR
Aseară, s-a desfășurat 

Atena finala Cupeî 
(ediția 1986—87) între 
țiile Ajax Amsterdam 
komotive Leipzig.

Victoria a revenit

la 
Cupelor 
forma
și Lo

echipei

Ajax Amsterdam 
1—0 (1—0).

A marcat i Van 
21).

Amănunte în 
mîine.

cu scorul de
Baston (mln.

ziarul de
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