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GIMNASTELE Șl GIMNASTII ROMÂNI, 
ÎN DISPUTA PENTRU MEDALII

• Daniela Silivaș, Marius Gherman și coechipierii 
sînt încrezători în șansele Ier

l-am urmărit, timp de cîteva 
sile, pe gimnaștii noștri frun
tași pregătindu-se în vederea 
greului examen pe' care îl vor 
susține în această săptămînă la 
Moscova șl ne-am dat seama 
de ferma lor hotărîre de a se 
prezenta la un nivel cît mai 
ridicat, de a-și înscrie numele 
de cit mai multe ori pe lista 
mcdaliaților. în sala de la 
Complexul „23 August" din Ca
pitală atît fetelor, cît și băieți
lor li s-au asigurat condiții ex
celente de lucru, astfel incit 
finalizarea unei îndelungate 
pregătiri să fie efectuată cît 
mai eficient, cu rezultate cît 
mai bune.

La ultimele antrenamente A- 
drian Gorcac și Maria Cosma 
au vegheat cu ' mare grijă la 
exercițiile celor patru gimnaste 
desemnate pentru a face de
plasarea la Moscova. Au fost 
interesați ca fetele să execute 
la cel mai înalt nivel progra
mul pe care l-au pregătit pen
tru acest debut competițional 
de vîrf, dar — în egală măsu
ră — și preocupați ca totul să 
decurgă într-o stare de per
fectă sănătate, spre a se evita 
cu dcsăvîrșire accidentările. 
„Nc aflăm în fața unui concurs 
deosebit do greu, pe care îl vom

După „Internaționalele" de tenis de masă juniori

SUCCESELE REALIZATE - IMPORTANTE 
REPERE PE DRUMUL SPRE „EUROPENE*'

în contextul unei tot mai bo
gate activități internaționale în 
tenisul de masă, pentru toate 
nivelurile de competitori, prima 
ediție a Campionatelor Interna
tionale ale României pentru 
juniori „constituie • nouă si 
importantă verigă în lanțul e- 
forturiior unanime de a con
feri noi valențe acestui frumos 
sport, de a promova cît mai 
multi jucători de mare talent", 
după cum ne spunea antreno
rul francez Yves Regnier, opi
nie completată de Milan Sten- 
cel, conducătorul tehnic al for
mației belgiene : „Prin modul 
eum au fost organizate întrece
rile. competiția de la Bistrița 
merită toate elogiile, ele bucu- 
rindu-se. totodată, si de o va
loroasă participare".

într-adevăr, planificate cu 
două luni înaintea Campiona
telor Europene, disputele de Ia 
Bistrița s-au constituit într-o 
toarte bună verificare a poten
țialului de concurs al multor 
jucători, cei mai mulți urni nd 
să-și dispute titlurile de cam
pioni continentali. Drept urma
re. am asistat la partide de o 
bună calitate, reprezentanții 
noștri numărîndu-se, așa cum 
era de așteptat, printre cei mai 
buni. Valoarea demonstrată și 
cu alte prilejuri a fost în ceea 
ce le privește pe fete, recon
firmată. numărul 1 fiind, in
discutabil, Otilia Bădescu. Lin
gă ea s-au aflat Kinga Lohr, 
Emilia Ciosu, Maria Bogosiov, 
Adriana Năsiase, Anda Gîrbină, 
Iulia Rîscanu etc., cu largi po
sibilități de exprimare, dar că
rora le lipsește fie o mai mare 
finețe tehnică, fie o putere de 
concentrare sporită în momen
tele decisive. Vrem să credem 
că noua formulă de organizare 
a Centrului federației (aici ac- 

susține pe terenul celor mai 
puternice adversare ale noastre 
și asta înseamnă foarte mult — 
ne spune Adrian Goreac. Dar 
ne-am pregătit cu toată serio
zitatea și sîntem gata să Intrăm 
în competiție. La Ploiești, in 
cadrul Campionatelor Interna
ționale ale României, fetele au 
arătat • bună dispoziție de 
concurs, alte competiții de ve- 
rificare pe care le-am susținut 
au evidențiat, de asemenea, po
tențialul tehnic ridicat al celor 
mai bune gimnaste ale noastre, 
puterea lor de luptă și avem, 
decî, motive să privim cu în
credere participarea noastră la 
Campionatele Europene de la 
Moscova". Am rugat-o și pe 
Daniela Silivaș, principala 
noastră candidata la podium, să 
ne vorbească despre șansele sa
le. „Voi lupta cu toate puteri
le mele pentru a-mi valorifica 
pe deplin calitățile pe care le 
am la bîrnă, proba mea favo
rită, la care dețin și titlul dc 
campioană mondială, pe care 
l-am cucerit cu doi ani în ur
mă, la Montreal. Elena Sușuno-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)

tivează cele mai multe dintre 
jucătoare) va da rezultate și 

mai bune, promisiunile Con
stanței (unde se va afla 
noul sediu) sperăm, vor 
crea baza unui „laborator" care 
să lucreze cu maximă eficiență.

Comparativ cu performanțele 
fetelor, băieții și-au înscris în 
palmares doar două victorii, 
una la simplu, prin Călin

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in vag. a 4-a)

In recent încheiata edifie de campionat

UN NOU TITLU Șl MAI MULTE... RECORDURI 
PENTRU POLOIȘTII DE LA DINAMO BUCUREȘTI

Cînd o echipă izbîndește pen
tru a 24-a oară în campionat, 
avînd 11 puncte mai mult față 
de a doua formație din clasa
mentul final și 32 peste reali
zarea cîștigătoarei „bronzului" 
întrecerii, de bună seamă că 
astfel de isprăvi — fiecare în 
parte și laolaltă — sînt demne 
de o carte a recordurilor spor
tului nostru (dar nu numai). 
Iar performanța, s-o spunem 
din capul locului, nu reprezin
tă. desigur, un rod al întîmplă- 
rii, al conjuncturii. Echipa de 
polo Dinamo a dominat extrem 
de convingător întrecerea, ce- 
dînd doar două din cele 41 de 
partide susținute în recent în
cheiata ediție — alt... record 
—, prima dată după un șir de 
26 de jocuri ale invincibilității. 
Și mai presus de orice con-

Proletari din toate țările, unttl-vă I
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Azi, la Cluj-Napoca
M 1 1

ROMÂNIA - POLONIA 
MECI IN PREllMIBIARIILt J 0. DE fOTDAL

Mult succes echipei noastre in cel de-al doilea joc din cadrul grupei I

CLUJ-NAPOCA, 19 (prin te
lefon). Miercuri, va fi „zi pli
nă" în grupa A a prelimina
riilor olimpice la fotbal : joacă 
patru din cele cinci formații 
participante. La Cluj-Napoca 
sc dispută întilnirea România — 
Polonia, iar la Atena, meciul 
Grecia — Danemarca. Dintre 
toate echipele, doar reprezen
tativa noastră susține al doilea 
joc, pentru celelalte, partidele 
respective înseamnă debutul în 
competiție. Cum se știe. în pri
mul joc al grupei, la 18 apri
lie, tot la Cluj-Napoca, fotba
liștii noștri au învins puternica 
selecționată a R. F. Germania 
cu 1—0.

Acum, firește, ne interesează 
în mod deosebit această întîl- 
nire din orașul de pe Someș. 
Marți, cu ultimele antrenamen
te susținute, practic, prepara
tivele celor două loturi s-au 
încheiat. Doar antrenorii mai 
zăbovesc asupra formulelor de 
echipă cu care intenționează să 
înceapă jocul. De altfel, Z. Po- 
dedwarny ne spunea că nu poa
te comunică „ll“-le său decît 
miercuri la prinz. Cu ajutorul 
colegial al ziaristului Kazimierz 
Marcinek, de la „Przeglad Sțx>r- 
towy“, din Varșovia am intrat, 
totuși. în posesia unei formații 
probabile a Poloniei. Marți di
mineață s-au alăturat lotului 
polonez atacantul Lesniak și 
portarul Wandzik, care au ve
nit de la Budapesta, unde du
minică au jucat în prima re
prezentativă a tării împotriva 

statare de domeniul statisticii 
rămîne, pur și simplu, argu
mentul numit valoare, o va
loare dovedită, de altfel, prin 
prezența în finala și semifina
la celor mai recente două edi
ții ale Cupei Cupelor.

Dinamo de acum a fost su
perioară, indiscutabil, formației 
ce pierdea anul trecut titlul în
tr-o „sosire" strînsă cu Crișul, 
după ce avusese, la un moment 
dat, cinci puncte avans. Antre
norul Iuliu Capșa a condus qu 
iscusință și tact un lot cu ceva 
schimbări La față. Au plecat 
Ciobăniuc și Ungureanu, porta
rul Tudor a abandonat perfor
manța (de vreme — să subli
niem), pentru marele centru de 
pînă mai ieri, Viorel Rus a su
nat ceasul retragerii. în locul 
Unor asemenea binecunoscuți

Aspect de la antrenamentul de ieri al lotului nostru olimpic 
Foto : L LESPUC — Cluj-Napoca

Ungariei. Cum Wandzik a pri
mit acolo cinci goluri, e posi
bil ca in poartă să apară Jojko 
(22 de ani) de la Ruch Chor- 
zow. Internaționalul Furtok a 
fost suspendat săptămîna tre
cută — așa cum s-a anunțat — 
și n-a mai făcut deplasarea.

La noi. cum relatam și în 
ziarul de ieri, lucrurile sînt 
destul de clare, chiar dacă an
trenorii Emerich Jenei și Glieor-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag 2-3) 

exinternaționali au venit, adu- 
cînd cu ei un plus de sigu
ranță și echilibru în. faza de
fensivă, portarul Simion și E. 
Ionescu, titulari ai naționalei, 
alături de foarte tînărul OlarU. 
Grație și altor măsuri luate 
de conducerea acestei secții 
(președinte : Gh. Dănescu) îm
preună cu cea a clubului, gar
nitura dinamovistă și-a etalat 
de la începutul campionatului 
veleitățile, argumentîndu-le

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2-3)

Penultimul turneu feminin de volei

Dc azi, ia Dăncasa,

CONCURS 
INTERNATIONAL 

DE NAVOMODELE
în organizarea F. R. de Mo- 

delism, poligoanele C.Ș.T.A. 
București, amenajate lingă 
ștrandul Băneasa (Aleea Mate- 
loților 2) vor găzdui întrecerile 
Concursului Internațional de 
navomodele propulsate. Cinci 
zile la rînd, începînd de azi, 
de la ora 9, peste 80 sportivi 
din Bulgaria. Cehoslovacia, Po
lonia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică și, bineînțeles, din (ara 
noastră, vor prezenta la pro
bele de stand si de navigație 
modele din grupele E (navo
modele propulsate comerciale 
prototipuri și militare), F 1, F 2 
și F 3 (nave teleghidate de vi
teză și machete funcționale, e- 
chipate cu motoare termice și 
electrice). Din cele două loturi 
de navomodeliști care ne vor 
reprezenta fac parte campioni 
și recordmani naționali, prin
tre care Vasile Petrache, Leon- 
lin Ciortan, Sorin Pirloagă, Hel
mut Orban, Petru Abraham. 
Concursul constituie pentru 
participant o utilă pregătire și 
verificare înaintea Campiona
telor Mondiale de navomodele 
propulsate din iunie.

Piticii clubului
sportiv Dinamo
București manifes
tă multă virtuozi
tate șl în gimnas
tică, fapt dovedit 
recent, pe stadio
nul din Șoseaua 
Stefan cel Mare, 
în fata a mii de 
spectatori. Iată-i. 
in plină evoluție 
in pauza derbyului 
fotbalistic dintre 
Dinamo și Steaua..

Foto :
Iorgu BANTCA

DOUA FAVORITE IA ON PAS DE «IM!
GALAȚI. 19 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din locali
tate, frumos renovată (fapt pen
tru care gospodarii C.J.E.F.S. 
merită cu prisosință felicitări) 
a luat startul penultimul turneu 
al primei grupe valorice femi
nine a Diviziei A de volei, 
întreruperea mai bine de două 
luni a competiției și-a pus 
amprenta asupra nivelului teh
nic și spectacular al jocurilor.

Partida inaugurală a pus 
fâță-n față formațiile Dacia 
Pitești și Penicilina Iași, în 
care — sigur — argeșencele 
porneau favorite. De altfel, ele 
au cîstigat cu ușurință primul 
set si au condus cu 11—3 în 
următorul, scor de la care, 
însă, ieșencele au avut o re
venire spectaculoasă și au răs
turnat în final situația. Pro- 
fitînd de degringolada din te

renul advers, jucătoarele lui 
Nicu Roibescu și-au adjudecat 
si setul 3 la scor, au condus cu 
10—2, 12—6 și 14—8 în al pa
trulea. dar cîteva decizii biza
re ale arbitrului principal Gh. 
Ferariu (secundul V. Ranghel 
a arbitrat corect) le-au stopat, 
facilitînd piteșteneelor drumul 
spre o nouă egalare Ia seturi. 
Pe acest fond, ultimul set a 
fost o formalitate, Dacia cîș- 
tigîndu-1 si, cu acesta, partida 
cu 3—2 (8. —13, —7, 14. 8).
Remarcări : Felicia Popescu, 
Camelia Deică, corina Holban 
(D), Aurelia Preda, Tatiana 
Popa și Gabriela Copcea țP).

Telcmac SIRIOPOL

(Continuare in pag 2-3)
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VIITORI PERFORMERI Șl IN ARENA VIEȚII...
• însemnări de la nn liceu cu frumoase tradiții: „Nicolae Dâlccscu" — Craiova

I
*

I
*

I
*

I
I
I
I
I
I
I
A

IA
I
A

I
A

I
A

I
A

I-

Cine întoarce filele 
istoriei școlii româ
nești va afla că în 
vechea Cetate a Bă
niei, in urmă cu pes
te un veac și jumă
tate, lua ființă cel 
de al doilea liceu al 
țârii, cel care astăzi 
poartă numele unui 
mare om de cultură 
și înflăcărat patriot 
pașoptist: Nicolae
Bălcescu. Atunci, la 
20 mai 1826, se des
chideau porțile Școlii 
naționale de limbă 
română, școală care 
avea \ “ ’ ................
oameni 
oameni 
care au 
dese cu 
mintea 
rea pămîntului scump 
al patriei. Și această zi 
este marcată aici, an 
de an, prin frumoa
se acțiuni, „Ziua li
ceului fiind, totodată, 
și o zi a sportului", 
după cum ne spunea 
prof. Nicolae Drăgă
noiu.

Cine pătrunde as
tăzi pe poarta acestei 
unități de învățămînt 
va cunoaște „un co
lectiv de elevi căro
ra le place și spor-

tul, pentru că de aici 
s-au ridicat numeroși 
performeri de valoa
re: Argentina Menis, 
Virginia loan. Silviu 
Lung, Marin Firănes- 
cu, Cristian Tiugan, 
Virgil Popescu

rește să cunoască ac
tivitatea liceenilor de 
la ..Bălcescu“, vizita 
trebuie să înceapă la 
muzeul sportiv al 
școlii. Prin strădani
ile profeșprilor Elisa- 
veta Rinderu, Rodica

de 
școală 

să dea în timp 
luminați țării, 

de nădejde 
trudit și tru- 
palma și cu 
pentru înflori- Start într-o nouă întrecere de cros a elevilor 

Liceului „Nicolae Bălcescu" din Craiova...

— ține să ne spună 
președintele Consiliu
lui asociației, elevul 
Victor Tănase. „Și, să 
nu uitați, asociația 
noastră se numește 
Viitorul, pentru că 
noi punem temelia 
succesului marilor 
realizări viitoare din 
sport și din 
completează 
Dumitrana, 
X-a B.

Pentru oricine do-

viață", îl
Ovidiu 
dintr-a

Cojocaru, Nicolae 
Drăgănoiu și Radu 
Mladin, cu sprijinul 
eficient al conducerii 
școlii (fostul director 
Andrei Nicolae, și cei 
de acum, Viorica Hi- 
noveanu și 
Constantinescu) 
realizat acest 
al 
șt 
ca 
ce 
în

Radu 
s-a 

muzeu 
„succeselor trecute 
al celor viitoare". 
o ilustrare a ceea 
se întîmplă zilnic 
excelent întreținu-

PENULTIMUL TURNEU
FEMININ DE VOLEI

(Urmare din pag. I)

în cel de-al doilea meci, 
gălățencele de la C.S.U.—I.M.N, 
au reușit, la capătul unui joc 
dominat cu destulă autoritate, 
o victorie fără dubii : 3—1 
(6, 7, —8. 4) în fața formației 
sibiene C.Ș.M.
Atuurile gazdelor 
cui combinativ la 
litatea și eficiența 
doua și seriile de
Danielei Singeorgean. De la în
vingătoare s-au mai remarcat 
Alina Mocanu (care a debutat 
ca titulară la pupitrul sextetu
lui). Speranța Gaman, Cristina 
Buzilă și Daniela Dinică. iar de 
la învinse Anca Beșta-Mocanu 
și Mihaela Mihalache. Au con
dus corect: Cl. Murgulescu și 
N. Grigorescu.

Cea mai dramatică și intere
santă partidă a încheiat prima 

.reuniune a turneului: Univer
sitatea C.F.R. Craiova — Dina
mo București 3—2 (10. —13, —6, 
5, 13). Pe parcursul întilnirii, 
victoria a surîs ambelor echipe, 
ba chiar — spre final — mai 
mult bucureștencelor. Evoluția 
situației a fost aproape ase
mănătoare cu cea din primul 
meci: campioanele, voleibalis
tele craiovene. au cîștigat pri
mul set si au condus în urmă
torul cu 11—6. 12—9. 13—10.
dar adversarele lor au întors 
rezultatul, după trei seturi. în 
favoarea lor. în setul decisiv. 
Dinamo a condus cu 13—1 dar 
s-au văzut prea devreme învin
gătoare. pierzînd incredibil me
ciul! Remarcări: Tantă D^ăgoi, 
Mirela Popoviciu, Inliana Enes- 
cu (,.U“). Doina Dimofte, Mi
rela Pavcl si Daniela Cosovea- 
nu (D). Arbitrai corect: V. Ar- 
hire — P. Deiu.

Miercuri (n.r — azi), de la 
ora 15 : Prnîrîlțna — Dinamo. 
C.S.U. — I.M.N. — Daria si 
C.S.M libertatea — Universi
tatea rFU

Llbertatea. 
au fost jo- 
fileu, mobi- 
în linia a 
servicii ale

< fneeoînd de azi și Dină du
minică se desfășoară turneele fi
nale ale Diviziei naționale de 
juniori șl școlari — la Sibiu 
(fete) și Hunedoara (băieți)

tele săli de gimnasti
că și baschet, pe te
renurile 
volei, 
bazinul de înot. Tra
diționalele crosuri 
campionatele școlii, 
participarea echipelor 
de gimnastică mo
dernă la finalele pe 
țară, lansarea 
performanță a 
elevi

de baschet, 
handbal, la

spre 
unor 

cu perspective 
— Mirela Moșoiu, 
Angela Buzatu, Hor-. 
tensia Dalimon, A- 
drian Stoica, Daniel 
Boboc etc. —, frec
ventele întîlniri cu 
colegii de la celelal
te școli alcătuiesc un 
program deosebit de 
atractiv.

în urmă cu peste un 
veac și jumătate, o 
nouă școală româneas
că își deschidea porți
le. Acum, aceeași uni
tate transformă aspi
rațiile înaintașilor în 
realitate, lansînd în 
„arena vieții, perfor
meri de mare va
loare.

Emanuel FĂNTÂNEANU
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ROMÂNII -Pt PRIMELE TOCIRI
T1MIȘOARA, 19 (prin tele

fon). Concurenții români con
tinuă să domine scena Turneu
lui internațional de șah al 
României. Dimineața, la jucă
rea întreruptelor din runda a
XII- a, toți cei trei reprezen
tanți ai noștri au obținut vic
torii: Gheorghiu — Kirov 1—0, 
Stoica 
Foișor
XIII- a 
prejos 
Mihai 
cubanezul Vera, obligat să ce
deze la încheierea celor 5 ore 
de joc. Kirov l-a întrecut pe po
lonezul Przewoznik, aducîndu-1 
din nou pe ultimul loc. în 
rest, numai remize. Dar din nou 
Mihai Ghindă (neînvins pînă

— Liang 1—0, Vera — 
0—1. După amiază, în a 
rundă, nu s-a lăsat mai 
bici liderul întrecerii, 

Șubă. El l-a învins pe

dirz pentru 
jumătate de 
totuși numai 
epuizarea tu-

acum!) a luptat 
mai mult de o 
punct, obtinînd-o 
pe aceasta, după 
turor posibilităților pe eșichier. 
Egalitate, așadar, în toate cele
lalte întîlniri ale rundei: Foi
șor — Tischbierek. Nun — 
Stoica, Liang — Xu. Bărbules- 
cu — Gheorghiu, Ghițescu — 
Ionescu.

înaintea rundei a XlV-a, pe
nultima. clasamentul este ur
mătorul: Șubă 8,5 p, Gheorghiu, 
Stoica 8 p. Foișor 7.5 p. Ghin
dă, Ionescu, Tischbierek. Ken- 
gis 7 p. Xu 6,5 p, Vera, Liang 
6 p, Ghițescu, Nun 5.5 p. Băr- 
bulcseu, Kirov 5 p, Przewoznik 
4,5 p.

Parik ȘTEFANOV

DĂCIADA Șl CRITERIUL SPERANȚELOR
LA BASCHET, ÎN FAZA ETAPEI DE ZONA

în urma desfășurării fazei pe 
localități a două importante 
competiții republicane — DA- 
CIADA (la seniori) si CRITE
RIUL SPERANȚELOR (la ju
niori II), a fost stabilită com
ponenta seriilor zonale, astfel 
— Daciadă, masculin, seria I 
(la Brașov) : CSU TAGC Ind. 
Brașov, Metalotehnica Tg. Mu
reș, Electrica Fieni, Farul Con
stanța, Politehnica Iași ; seria a 
Il-a (la Sibiu) : CSU Balanța 
Sibiu, ELBA Timișoara, Univer-

După finalele de iuniori la lupte greco-romane

REVELAȚIA ACTUALEI EDIȚII - C. S. Ș.. RĂDĂUȚI

• Secții divizionare
La sfîrșitul săptămînii trecu

te, Lugojul a găzduit turneul 
final al Campionatelor Națio
nale și al Daciadei la lupte 
greco-romane pentru juniori. 
Programate cu aproximativ 
trei luni înaintea Campionate
lor Europene, întrecerile au 
oferit tehnicienilor prilejul de 
a trece în revistă întregul po
tențial juvenil al acestei dis
cipline sportive în vederea al
cătuirii lotului pentru partici
parea la competiția continenta
lă. Și nu se poate spune că 
selecționerii n-au avut de lu
cru. Cei trei antrenori ai lo
tului național de juniori. Vic
tor Dolipschi, Ion Dragomir si 
Caro! Badea au alcătuit o listă 
destul de lungă de tineri care 
urmează să fie cooptați în lo
tul reprezentativ, fiecăruia din
tre ei întocmindu-i-se și o 
scurtă caracterizare (calități fi
zice. cunoștințe tehnice, de
fecte).

Amintind o parte dintre ti
nerii selecționați, ca și secțiile 
din care provin, intrăm în do
meniul scurtei analize pe ca
re ne-am propus-o, aceea de a 
prezenta secțiile din țară în 
care se muncește cu pasiune și 
pricepere, ca și o parte dintre 
acelea care nu-și justifică in
tegral existența. Pe primii trei 
juniori clasați i-am enumerat 
în numărul nostru de ieri, nu
mele unor secții repetîndu-se 
de multe ori. în cazul CSȘ 
Rădăuți, chiar de foarte mul
te ori. Din această unita'e. în 
care există o activitate bine 
organizată, condusă cu pasiune 
și competență de antrenorul 
Virgil Gherasim (mai activea
ză D. Muntcanu, C. Pascaru) 
au crescut, s-au pregătit și 
s-au remarcat la întrecerile 
din Lugoj numeroși tineri lup
tători: Trandafir Geană, Tra
ian Geană, Vasile Ozarchevicî 
(toți trei campioni naționali) 
Vasile Buliga, Vasile Marcinc, 
Sorin Moroșan (clasați pe locul

,,A“, corigente la capitolul productivitate!
secund la categoriile lor). Este, 
trebuie să recunoaștem, o re
alizare puțin obișnuită pentru 
care merită sincere felicitări 
antrenorii respectivi, ca și cei 
care sprijină și conduc activita
tea acestei unități sportive.

în rîndul secțiilor ai căror 
reprezentanți s-au situat 
fruntea clasamentelor se 
CS Botoșani (antrenor 
Drășcanu), Ceahlăul P. Neamț 
(antrenor T. Covătaru), CSȘ 
Gloria Arad (D. Stanciu), CSȘ 
Lugoj (A. Ciosa si M. Civic) 
CSȘ Tulcea (M. Iliuță), CSȘ 2 
Constanța (M. Rada), Dinamo 
București (Al. Ruszi), Muscelul 
Cîmpulung (L. Coman și I. 
Dragomir). Letea Bacău (D. Hu- 
saru), CSȘ Olimpia Craiova 
(D. Anghel), CSȘ Galați (D. 
Gorovei și S. Grigoraș), CSȘ 5 
Rapid (Al. Constantin), CAL 
Giurgiu (V. Popescu), CSȘ Dro- 
beta Tr. Severin (T. Horvat). 
Dintre selecționați, tineri în 
care antrenorii își pun mari 
speranțe, îi amintim pe frații 
Trandafir și Traian Geană, Con
stantin Ozarchevici (toți CSȘ 
Rădăuți), Petre Buduru (CAL 
Giurgiu), Florin Iacob (Dina
mo), Virgil Pasc (CSȘ Drobeta 
Tr. Severin), Mire! Anghel 
(CSȘ Constanța), Laurențiu Ia
cob (CSȘ 5 Rapid), Alexe Ba- 
canov (CSȘ Tulcea), Doru Ivan 
(CSȘ Galați)’. Cristian Mreană 
(CSȘ Botoșani), Dumitru Popa 
(Ceahlăul P. Neamț), Valeriu 
Avram (CSȘ Olimpia Craiova), 
Adrian Munteanu (Letea Ba
cău), Lucian Jușcă (CSȘ Arad), 
Ilie Minciună (Muscelul Cîmpu
lung) Ștefan Nagy (CSȘ Lu
goj), Valentin Rebegea (CS Ba
cău) etc.

în același timp, studiind cla
samentul pe județe și cluburi, 
constatăm un evident regres al 
reprezentanților municipiului 
București, in care, activează nu
meroase secții ai căror luptă
tori au avut o comportare sla
bă, nesemnificativă: CESAROM 
(antrenor A. Bairam), Turbo- 
mecanica (V. Moisin), Con-

în 
află 
Gh.

strucția (A. Popa), Metalul (E. 
Hupcă, V. Gheorghiță, L. Buha, 
Gh. Ilie). Este cu atît mc: cu 
părător faptul, cu cît toate a- 
ceste secții au echipe “— 
tivează în Divizia A.
juniorii de la CSȘ Steaua (an
trenori I. Gabor și P. Nemeș) 
au evoluat mult sub nivelul aș
teptărilor. De asemenea, a sur
prins lipsa unor luptători de 
valoare la SIMARED Baia Ma
re (antrenori D. Gherghina, I 
Vintilă și V. Gui), CSȘ Timi
șoara (N. Cearnău) și CFR Ti
mișoara (D. Dana), fără a epui
za lista Sperăm că nu peste 
multă vreme să consemnăm re
virimentul așteptat în activita
tea celor enumerați mai sus, 
astfel, ca ei să contribuie așa 
cum se cuvine la împrospăta
rea loturilor naționale de lupte 
greco-romane cu elementele de 
valoare de care această disci
plină sportivă are mare ne
voie în momentul de față.

Mihai IRANCA

mai su-

care ac-
Chiar și

sitatea Cluj-Napoca, Sodistul 
Rm. Vîlcea ; seria a IH-a (la 
Baia Mare) : Dinamo Oradea, 
Olimpia Arad, RAMIRA Baia 
Mare, Mobila Satu Mare. Pen
tru turneul final se vor califi
ca primele două clasate în se
ria I, cîștigătoarele seriilor a 
Il-a și a III-a, precum și două 
echipe din Capitală . feminin, 
seria I (la Rm. Vîlcea) : Chi
mistul Rm. Vîlcea, Voința Bra
șov, Voința Iași, Constructorul 
Arad ; scria a il-a (Ia Oradea): 
Mobila Satu Mare, Crișul Ora
dea, Universitatea Cluj-Napoca, 
Politehnica Timișoara. La tur 
neul final vor lua parte pri
mele două clasate din fiecare 
serie, precum și echipele Olim
pia și Rapid, calificate din Ca
pitală.

Criteriul Speranțelor, mascu
lin, scria 1 (la Timișoara) echi
pele CSȘ din : Arad, Oradea 
(nr. 2), Timișoara, Cluj-Napoca, 
Deva , seria a Il-a (la Constan
ța), echipele CSȘ din: Bacău, 
Iași, Botoșani, Galați (nr. 1), 
Constanța (nr. 1) ; seria a III-a 
(la Tg. jiu), echipele CSȘ din : 
București (nr. 2), jud. Dîmbo
vița, Pitești, Ploiești, Tg. Jiu ; 
seria a IV-a (la Tg Mureș), e- 
chipole CSȘ din : Mediaș. Si
biu, Rm. Vîlcea, Gherla. Tg. 
Mureș. Feminin, seria I (la 
Iași), echipele CSȘ din : Bacău, 
Focșani, Botoșani, Constanța 
(nr. 1). București (nr. 2), Iași; 
seria a Il-a (la Mediaș), echipe
le CSȘ din : Mediaș, Ploiești, 
Tîrgoviște. Brașov (Voința), Rm. 
Vîlcea, Reghin ; seria a III-a 
(la Arad), echipele CSȘ din ; 
Arad, Oradea (nr. 1), Timișoa
ra, Sibiu, Cluj-Napoca, Cîmpi- 
na ; seria a IV-a (Ia Satu Mare), 
echipele CSȘ din : Satu Mare, 
Gheorgheni, Tg. Mureș, Dej, 
Sf. Gheorghe Brașov (Brașo- 
via).

La ambele competiții, faza de 
zonă se va desfășura în zilele 
de 22, 23 și 24 mai

UN NOU TITLU
tl/rmare lin oag D

prin constanță, joc sigur și va
riat, înot și angajare de ansam
blu superioare. Golgeterul Ha
giu și-a făcut, de regulă, dato
ria, Răducanu a oferit un adevă
rat exemplu de dăruire mai ti
nerilor săi coechipieri. Moi- 
ceanu a alternat altruismul cu 
numere personale de efect. Ș. 
Popescu a revenit în prim-plan. 
Dan s-a dovedit același om de 
echipă, Ardelean a avut un fi
nal la nivelul promisiunilor de 
altădată, Diaconu a rămas un 
portar de indubitabilă valoare, 
V. Șerban, Zaharia sau Gă- 
vruș au răspuns prompt solici
tărilor. Pe scurt, o campioană

Tinerețe și

EXCURSII PE LITORAL
Prin toate agențiile ÎNTREPRINDERII DE 

TURISM. HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI se pot obține. în această pe
rioadă bilete de odihnă pe litoral pentru 
lunile mai și iunie, la tarife avantajoase 
față de lunile iulie și august.

De asemenea. I.T.H.R. București (prin a- 
genția din Bd. Republicii 68. telefon 14.08.00). 
în colaborare cu Consiliul Municipal al Sin
dicatelor (Comisia sport-turism) organizează 
un bogat și atrăgător program de excursii 
și odihnă pe litoral (în stațiunile Mamaia, 
Eforie Nord. Neptun-Olimp Saturn. Jupi
ter, Venus) în lunile mai si iunie.

EXCURSII DE TREI ZILE Ia sfîrșit de 
sâptămînă, în perioada 22 mai — 19 iunie.

EXCURSII DE CINCI ZILE 
duminică și înapoierea joi) în 
mai — 14 iunie.

EXCURSII DE OPT ZILE (cu 
minică și înapoierea tot duminică) în perioa
da 22 mai — 14 iunie.

Se reamintește comitetelor sindicatelor din 
întreprinderi și instituții faptul că biletele 
pentru litoral, cu termene depășite, repar
tizate de " ........
rioada 22 
Ia sfîrșît 
ristice de

Informații suplimentare la agenția de tu
rism din Bd. Republicii nr. 68. telefon 14.08.00.

(cu plecarea 
perioada 22

plecarea du-

U.G.S.R. pot fi valorificate. în pe- 
mai — 10 iunie, prin organizarea, 
de sâptămînă a unor acțiuni tu- 
masă.
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Șl MAI MULTE...
realmente merituoasă, practic o 
echipă-fanion, la această oră. 
pentru puternicul club bucu- 
reștean, căruia îi aduce primul 
titlu național al anului. Au mai 
existat, sigur, și cîteva, să le 
spunem, „sincope" în joc, dar 
putem avea convingerea că po- 
loiștii și antrenorul lor, îm
preună cu ceilalți oameni me
reu lingă formație, vor ști să 
pregătească temeinic o evoluție 
remarcabilă în C.C.E. O astfel 
de evoluție e posibilă ! După 
cum este de așteptat din par
tea dinamoviștilor o contribu
ție substanțială la prezența o- 
norabilă a reprezentativei na
ționale în grupa de elită a 
Campionatului European.

redivius, constanță și... premieră
Pe treapta a doua, firește, 

Crișul. După un start mai pu
țin decis, îndeosebi în șirul e- 
tapelor săptămînale ale toam
nei formația bihoreană a avut 
la turneele din acest an un 
parcurs pe măsura științei de 
joc a cvartetului său de apre- 
ciați internaționali — Gordan, 
golgeterul campionatului. Cos- 
trăș, Garofeanu (care a pre
luat, din mers, și conducerea 
tehnică de la I. Ălexandrescu^ 
Fejer, față de ultimele evoluții 
ale acestuia din urmă specia
liștii exclamînd. pe bună drep
tate, „redivivus". Portarii Rada 
și Csaki, apoi Fr. Kiss sa* 
Pantea, din șaptele de bază, 
ceilalți jucători folosiți mai 
mult sau mai puțin, au avut a- 
portul lor la menținerea oră- 
denilor în prim-planul sportu-

lut nostru cu mingea pe apă 
Problema Crișului e, în conti
nuare. aceea a schimburilor 
(cea mai mare parte a timpu
lui de joc în derbyul de dumi
nică, spre pildă, s-a jucat în 7).

Premieră pe poziția a treia. 
Steaua a urcat în clasament, 
trei dintre titularii săi — ti
nerii Angelescu și L. Balanov, 
plus experimentatul portar Gh. 
Popescu — se numără printre 
componenții lotului reprezen
tativ, ceea ce nu poate, firește, 
decît să mulțumească o secție 
reînființată cu cîțiva ani în 
urmă. Despre un salt spectacu
los nu se poate însă vorbi, din 
moment ce procentajul de re
alizări în camnionat se men
ține în jurul lui 45 la sută, iar 
jocul echipei pregătite de tînă- 
rul tehnician L. Pleșca nu mai
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POLONIAROMANIA
(Urmare din pag. 1)

Un apel către publicul spectator
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ghe Staicu au trebuit să re
nunțe la Cristea care. în me
ciul de campionat cu Univer
sitatea Craiova a suferit o 
disjuncție la umăr și nu a 
putut fi recuperat. Va fi titu
larizat Rada. La mijloc mai 
poate apărea si Goanță. Doar 
în compartimentul din fată pa
rantezele din echipa probabila 
mai pot însemna ceva...

Cum e văzută partida în 
cele două loturi ? Mai întâi 
ne-a vorbit Stanislaw Nowo- 
sielski, vicepreședinte al fe
derației poloneze : „O grupă cu 
patru formații foarte puternice. 
Noi prezentăm o echipă nouă, 
ale cărei pregătiri au început 
în ianuarie, perioadă în care 
selecția s-a făcut continuu. 
Pornim cu șanse egale, dar aici, 
in frumosul oraș Cluj-Napoca, 
ne așteaptă o partidă foarte 
grea“. După meciul cu R. F. 
Germania, pe care l-a urmărit 
la fața locului, antrenorul Z. 
Podedwarny spunea : „Echipa 
României știe să si atace, dar 
și să apere un avantaj pe ta
bela de scor. Vom vedea".

La tricolori, l-am ascultat 
mai întîi pe căpitanul lor. A- 
drian Bumbescu : „Sîntem con
vinși de dificultatea partidei, 
mai ales după ce polonezii au 
ratat calificarea la Euro ’88. 
Sîntem. însă, liotărîți să jucăm 
cu toată energia și să obținem 
un nou succes de prestigiu

pentru fotbalul românesc". An
trenorul coordonator E. Jenei 
ține să completeze : „Ca orice 
joc de calificare și acesta se 
anunță deosebit de dificil. A- 
preciem fotbalul polonez, îi cu
noaștem rezultatele și ascensi
unea, dar mai știm și palmare
sul dintre noi, care ne este fa
vorabil (n.n. din 24 de întâl
niri fotbaliștii noștri au învins 
de 10 ori, au făcut 12 egaluri 
și au pierdut doar două me
ciuri). Vrem să rămîncm cu 
șanse intacte și după acest joc, 
iar victoria să fie rodul unei 
evoluții de calitate". Iată și 
punctul de vedere al antreno
rului lotului, Gheorghe Staicu: 
„Ne-am pregătit foarte bine. 
Jucătorii sînt conștienți de difi
cultatea întâlnirii și sînt hotă- 
rîți să obțină victoria pe care 
iubitorii fotbalului de la noi o 
așteaptă atît de mult".

Formațiile probabile :
ROMANIA : Liliac — M. Mar

ian, Bumbescu.Stancu, Weissen- 
bacher, — Bălan, Rada, Maja- 
ru, Mujnai (Goanță) — Vaișco- 
vici (Kramer), Balinț (Biro' I).

POLONIA: Jojko (Wandzik) 
— Grembocki, Piekarczyk, Pio- 
trowicz, Gora — Chojnacki, 
Swiatek, Sokolovski (R. War- 
zycha), Ptak — Lesniak, K. 
Warzycha (Majka).

Partida de pe stadionul Muni
cipal va începe la ora 18 și va 
fi condusă de o brigadă de ar
bitri din Uniunea Sovietică, a- 
vîndu-1 la centru pe Vladimir 
Kuznețov, ajutat la linie de A. 
Kirilov și R. Jushka.

A început, așadar, încă o 
campanie lungă a juniorilor 
„tricolori", la sfîrșitul căreia le 
dorim cu toții calificarea în 
turneul final al campionatului 
european. O calificare cum a 
fost și cea obținută de promo
ția lui Sabău, Gică Popescu, 
Daniel Sava, Pojar, Stroia, 
Jercălău și coechipierii lor; iz- 
bîndă de preț, în urma unor 
confruntări aprige, cu adver
sari puternici, echipele Uniunii 
Sovietice, Cehoslovaciei și Tur
ciei, toate jucîndu-și cu ardoa
re șansele pînă la ultimul meci.

Partida de debut a acestor 
noi preliminarii a avut loc pe 
stadionul Prahova-C.S.U. Plo
iești. Scorul cu care s-a 
încheiat ea se cunoaște, e] a 
fost favorabil juniorilor noștri 
(3—1) și această primă victo
rie se constituie, indiscutabil, 
într-un START DĂTĂTOR DE 
SPERANȚE. Nu atît prin pro
porția scorului (care putea fi 
mult, mult mai mare), cît prin 
maniera de joc a „U“-lui pre
gătit de Constantin Ardelea- 
nu, Iosif Varga și Alexandru 
Lazăr. Echipa. conectată la 
„bornele" unui joc eminamente 
ofensiv, a realizat o mare den
sitate de atacuri ingenios con
cepute și derutante pentru a- 
părarea adversă, dar — din 
păcate — cele mai multe din
tre ele ău fost ratate. Nici — 
unul dintre meciurile jucate 
la Piopeni, în celelalte preli
minarii, nu a avut o aseme
nea frecvență a fazelor de 
poartă.

Cu toate acestea, 
după întîlnirea de 
două nemulțumiri.

aceea a antrenorului Constan
tin Ardeleanu: „A fost foarte 
greu, greu din cauza indispo
nibilităților de ultimă oră, greu 
din cauza ratărilor de pînă Ia 
pauză. Nu pot fi mulțumit, 
deoarece știu că Stanici, Ră
ducioiu, Mihai Sorin, Seiimesi. 
Bucur, Stan pot juca și mai 
bine, că ceilalți au avut un 
randament sub pretențiile unul 
asemenea joc. Avem încă mult 
de lucru, sîntem conștienți de 
treaba asta și ne vom strădui, 
pînă la celălalt meci, t 
lăturăm mare parte din 
ciențeie ivite in evoluția 
pei“.

Această nemulțumire o 
legem, e de apreciat și 
bun augur. A doua însă...

...La 3—1 pentru „tricolori", 
după ce echipa trecuse cu bi
ne de o perioadă grea (golul 
primit

să în- 
defi- 
cchi-

I 
înțe- 
de...

în plină ofensivă).

„VREAU SĂ
ni se

decanul

confenseaza

au existat, 
la Ploiești, 
Una este

„tribunele" stadionului, în loc 
s-o ajute, s-o încurajeze — 
cum era firesc — au început 
să treacă la admonestări (ceea 
ce nu s-a întâmplat niciodată 
Ia Piopeni. Galați. Medgidia 
sau Hunedoara, unde juniorii 
au jucat meciuri oficiale în ul
timii ani). Uitând că acolo. PE 
GAZON SE AFLAU 
JUCĂTORI FOARTE TINERI, 
CARE AVEAU NEVOIE 
AJUTORUL LOR. 
joace mai bine 
C.S.U.
nala de 
vine să 
suflet a 
.fi oferit.
trei goluri, unul mai frumos 
ca altul.
scrise de
N-o face 
tunci ?

NIȘTE 
” ‘

DE 
Oare. să 

mai bine Prahova- 
decît a făcut-o națio- 

juniori? Nu ne prea 
credem că echipa dp 
acestor suporteri le-ar 
meci de meci. cite

cum au fost cele în- 
Stănici și Răducioiu, 
nici Petrolul... Și a-

Laurentiu DUMITRESCU

MAI JOC",
STELIAN HOMAN,

de virstă al portarilor noștri
Homan 

cu

I
I

lelor, 
(de dtrică 
b.p. 
Tg.

(CSM 
;utea- 
te Si- 
(5-0) 
Ale- 

itrița) 
rolnța

Cra- 
1 Dl- 
tsilică 
(5-0) 

cești), 
irești) 
lectro 
imen- 
1 DU-

Leo- 
liești) 
Dțelul 
Meta- 
1 Săi- 
icea), 

. Mu- 

. Cra- 
autere 
>irvan

I
I
I
I
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IAN I
IR/

I
'rma-
)r de

I
Rapid 
darea 
■ă, fi- 
, dar 
tradi- 
■omâ- 
ihimb 
dota- 
îarea, 
Bucu- 
■u în- 
i (an- 
■Ș'zabo 

acți- 
lui e-
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• ÎNAINTEA meciului F.E.P.A. >74 Bîrlad — Poli
tehnica Iași, tabăra locală era optimistă. Din suita 
de argumente am reținut unul: „Avem două virfuri, 
Ciucă și Dumitrache — în special primul — pe care 
și le-ar dori multe echipe din Divizia A". I-am ur
mărit cu atenție. Ei nu s-au ridicat însă în nici un 
moment la nivelul prezentării făcute, Dumitrache 
(a jucat la Petrolul și F.C. Argeș) fiind și înlocuit . 
în repriza secundă. ț „Avem un meci greu azi — 
ne spunea antrenorul Ieșean L. Antohi. Nu putem 
folosi patru titulari: Nemțeanu, Ciocirlan, constan
tin — accidentați, Filip — suspendat pentru cumul 
de cartonașe". Dintre rezervele trimise în teren, tâ
nărul Pirv (20 de ani) a lăsat, in ansamblu, o bună 
impresie. El ar fi urcat și mai viguros în „top" dacă 
ar fi fost mai bine susținut. Multe minute el a fost 

patru
ar fi fost mai bine 
singur-singurel în . 
fundași adverși.

: susținut. Multe minute el 
fața a nu mai puțin de

com- 
apoca, 
malul 
anul... 
supe- 
oreni- 
ei se-
CSU- 

tnilor. 
a fost 
antre- 
•ințes- 
e joc, 
nentei 
■-play, 
itraj“, 
min- 

o în- 
cu în- 
gure", 
laliza- 
îerală. 
onatul 
al lui, 
etape-

I
I
I
I
I
I
I
I

• PRIN GRIJA 
ducerii asociației 
tlve (președinte 
noare — director Gh. 
Brezeanu ; președinte — 
ing. Ion Manole ; pre
ședintele secției de fot
bal — Florca Nițu), ca 
și prin preocuparea sus
ținută a administratoru
lui acestei baze sportive 
(I. Tomescu), stadionul 
divizionarei B Steaua 
Mizil — cu tribune pen
tru circa 6 000 spectatori, 
tabelă » marcaj electri
că și un gazon exce
lent — arată ca o biju
terie în materie.
gazdă (pregătită de an
trenorii Dumitru ~ 
triu — principal și 
Mocanu — secund) 
a fost întărită cu 
jucători proveniți 
pepiniera echipei 
pioane. 
filiera 
bine — 
vedit-o 
meciul, 
CU F.
• MAI MULȚI EX-DIVIZIONARI A în meciul 

Mecanică Fină Steaua — I.C.I.M. Brașov, la ambele 
echipe: Nedea, Tică, Custov, Năstase — la bucu- 
reștenl, Manciu și Moșoman — la brașoveni, dintre 
care unii au... dat tonul (au dat și goluri). Lor, i-am 
putea adăuga pe alți cîțiva, care au... trecut prin 
„A" și care, să sperăm împreună cu ei, nu e târ
ziu să revină pe prima scenă a fotbalului nostru, 
fiind mult mai tineri: Guda — de la Mecanică Fină 
(cîndva golgeter al „Dinamoviadei" juniorilor, cu 
ulterioare apariții de... cartotecă la Jiul și F.C. Ar
geș) a fost cel mai activ atacant în prima parte a 
jocului; Gyorffi, Adrian Vasile și Lungu, de cealaltă 
parte, foștii „stegari", pînă mai ieri juniori, au avut 
prestații diferite, nici una de remarcat hi mod deo
sebit: primul dimpotrivă, fiind „omul în minus" al 
echipei vizitatoare (golurile 2 și 3. ca și alte faze 
periculoase au fost „lucrate" pe partea lui).

con- 
spor- 

de o-

Echipa
Dumi-
Mihai 

care 
cîțiva 

din 
cam- 

Steaua. sau prin 
acesteia, joacă 
așa cum a do
si duminică. în 
destul de dificil. 
C. Constanța —

• MARE SURPRIZA 
duminică, la Tîrgoviște. 
unde formația looală a 
întrecut la trei goluri di
ferență (3—0) pe A.S.A. 
Tg. Mureș, liderul seriei 
secunde. Care să fie ex
plicația prestației slabe 
— în special în a doua 
parte a jocului — a for
mației mureșene ? Se 
pare că șl căldura ex
cesivă. Fotbaliștii tîrgo- 
vișteni. cu un gabarit 
mult mal redus au re
zistat mult mal bine ve
ritabilei canicule de la

întîmplător
un loc fruntaș în 

a Il-a a Diviziei 
B. Din păcate, publicul 
local nu este în totali
tatea lui la înălțimea a- 
oestei situații oarecum 
privilegiate pentru un o- 
taș

și 
flă _ 
seria

nu 
pe

se a-

ca Mizilul, unii așa-

Stadionul „23 August“ din Capitală a găzduit, dumi
nica trecută, una dintre partidele interesante ale se
riei a n-a a Diviziei B, Progresul Vulcan — A. S. 
Drobeta Tr. Severin. Iată o fază din acest meci, des
fășurat pe coordonatele fair-play-ului, cum dorim 
să se înttmple, etapă de etapă, peste tot unde se 
joacă meciuri de fotbal. Foto: Aurel D. NEAGU 
eficientă, ei au fost șl 
autorii celor trei goluri 
ale gazdelor, 
văzut jucători 
vervă deosebită cum

Rar am 
într-o 

au

subliniem marea sporti
vitate a formației din

suporteri ajungînd 
„exlgen- 

— chiar să jignească 
conducătorii.

ziși
— în marea lor 
ță"
pe conducătorii, antre- 
norii și jucătorii echipei 
favorite. • în meciul de 
duminică, de la Mizil, 
jucătorii care s-au re
marcat cu deosebire, fi
ind și autori de goluri, 
au fost tocmai veteranii 
din ambele echipe : Cra
mer și Greaca (de la 
Steaua) Mihăilă și Petcu 
(de la F. C. ConstanțaȚ. 
Așteptam, însă, mai mult 
din partea tinerilor.

Tg. Mureș. Nici un gest 
de incorectitudine. nici 
un protest la deciziile 
arbitrului, nici un fel de 
răbufnire, deși scorul lua 
proporții în defavoarea 
ei ! Dacă am amintit scă- 
derilo liderului, să nu 
uităm să subliniem mo
dul cum a știut să-și 
respecte — la înfrincere 
— propria condiție, de 
echipă fruntașă a seriei!

• Amărăciune în tabara echipei f.c. ma
ramureș Baia Mare la sfîrșitul partidei, de dumi
nică, de la Cluj-Napoca, cu Steaua CFR. Egalul 
realizat (scor 0—0) în fața deținătoarei „lanternei 
roșii, deși obținut în deplasare (aducînd echipa de 
la poalele Gutinulul la +9 in „clasamentul adevăru
lui") " '
A, ‘ 
ținea de asemenea 
Zalău (scor 1—1). 
+12 la „adevăr".

____ _________ , 1
îi micșorerză șansele de revenire în Divizia 

întrucît și liderul seriei, „Poli" Timișoara, ob
țin punct, tot în deplasare, 
aducînd echipa de

la
pe Bega la

însă, 
aces-

peni- 
Mureșul

• OPT MINUTE 
bile în meciul 
Deva — F. C. Bihor. Că
pitanul echipei 
Sorin Popa, a 
pur și simplu, 
schimbat, 
slstențelor celor doi an
trenori ai echipei, a con
ducerii clubului local șl 
a președintelui C.J.E.F.S. 
Hunedoara. Atitudinea 
reprobabilă a lui Sorin 
Popa, vehement dezapro
bată de 
tor. se 
nalizată 
clubului
• Cum .____ __
un jucător după numai

locale, 
refuzat, 
să 

în ciuda
fie 
in-

publicul specta- 
impune a fi a- 
de conducerea 
Mureșul Deva, 

poate fi- eliminat

de la intra- 
joc ? Răs-

opt minute 
rea sa în . 
punsul ni l-a dat Albu. 
jucătorul Mureșului De
va. Deci, el a intrat pe 
teren în min. 70. în min. 
75, gazdele au marcat go
lul unei meritate victo
rii. în timp ce coechi
pierii săi își manifestau 
bucuria în grup Albu 
adresa cuvinte necuviin
cioase unui adversar. 
Arbitrul Dan Petrescu, 
aflat în lmediata-1 apro
piere. îi arată- cartonașul 
galben. După alte trei 
minute. Albu îl „cosește" 
din spate pe Boca șl 
este eliminat de pe teren.

Tîrgoviște. Oaspeții, 
au acuzat apariția 
tui adversar neprevăzut... 
• „Trei Dumitresti" pe 
foaia de arbitraj a întîl- 
nirii de la Tîrgoviște : 
Silviu Dumitrescu și Do
rin Dumitrescu — la C.S., 
Sorin Dumitrescu — la 
A.S.A. • Tudor și Ploaie 
doi activi mijlocași, „pis
toanele" unui motor ca
re a acționat la turația 
maximă în repriza se
cundă. „motorul" lui 
C. S. Tîrgoviște. Jucînd 
ambele faze cu aceeași

ADMINISTRAȚIA
• TRAGEREA OBIȘNUITA PRO- 

NOEXPRES, care va avea loc as
tăzi, miercuri, 20 mai, în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, va fi radiodifuza
tă pe programul I, la ora 16,15. 
Numerele extrase vor fi transmi
se în reluare, la 
programul n, iar 
I la ora 23,10 și a 
ora 8,55.
• Vă reamintim . 

lua informații în legătură cu nu
merele extrase ia tragerile Pro- 
noexpres și Loto și rezultatele

ora 18,55. pe 
pe programul 

doua zi, joi, la
că. pentru a

Pe Stelian
l-am reîntâlnit 
cîtva timp în urmă 
la Paroșeni, la un 
meci al echipei sa
le, Minerul, cu una 
dintre fruntașele 
seriei a III-a a Di
viziei B, F.C. Mara
mureș. La fel de a- 
ger, la fel de atent 
ca acum 
acum 12 
acum 15 
cuția s-a 
ped e :
• De cînd 

în poartă? — 
mult! Anul 
„fac" 25 
știu că se poartă... 
portarii-veterani. Ce 

ne-a făcut Jennin
gs cu Irlanda de 
Nord, n-am să uit 
niciodată! Și avea 
40 de ani. Eu mai 
am vreo trei pînă-i 
împlinesc • Ești, 
deci, decanul de 
virstă al portarilor 
din cele trei ” ' 
zii... — Din A 
în orice caz. 
ce ai făcut ca 
menții titular 
37 de ani? — 
deosebit! Am 
fotbalul, mi-a 
cut postul, am 
sănătos, mi-am 
zut de treabă, 
vreo doi ani în 
mă, mă 
să închei. Ba ajun
sesem și antrenor 
la „speranțele" Jiu
lui. Dar, „chemarea 
celor trei bare" a 
fost mai puternică. 
Și, la prima solici- 

Itare a celor de la 
■. Paroșeni, am răs

puns prezent. • Dar 
Cavai nu e mai tn 
vîrstă? — E mai 

[ mic decît mine. El

10 ani. ca 
ani. ca 

ani... Dis- 
legat re-

„stai"
■ De 

* acesta 
de ani!

I
I

divi- 
și B, 
• Și să te 
și Ia 

Nimic
Iubit 
plă- 
fost 
vă- 
Cu 
ur- 

hotărîsem

e născut la 1 Ianua
rie 1951, eu la 3 oc
tombrie 1950. •
Care au fost Înce
puturile? — Am de
venit portar din... 
cauza lui Mihai m 
nescu, fostul goal
keeper al Petrolului 
Ploiești, eu fiind de 
prin partea locului, 
mai exact de la Va
lea Călugărească. 
Mi-a plăcut siguran
ța Iui, dublată de o 
deosebită eleganță 
în mișcări Am vrut 
să ajung ca el. 
N-am reușit. Adică 
n-am ajuns în echi
pa națională. Dar 
„meseria" de portar 
am învățat-o bine. 
Dacă și acum, la 37 
de ani încă mal 
apăr... • Cuie ți-a 
fost primul 
nor? — r 
Răduță, 
Petrolului.
1962. M-a luat, apoi, 
in primire antreno
rul Nicolae Mari
nescu. Un timp am 
jucat la tineretul 
Petrolului, dar la 
prima echipă nu am 
pătruns din < 
„barajului" 
Ionescu-Sfetcu. 
atunci au i 
Prahova 
(1965—68).
Piopeni 
Steagul 
nița — 
stagiului 
cînd. 
timp, 
turi de V. Iordache, 
Coman și Carol Hal- 
du la Steaua • și 
în Valea Jiului cînd 
ai ajuns? — La Jiul 
am debutat 
măvara lui 
tr-un meci

antre- 
Constantin 
la piticii 

Era în

cauza 
Mihai 

Șl urmat
Ploiești
Metalul 

(1968—71). 
roșu Ple- 

în vremea 
militar, 

pentru un 
am fost ală-

tn pri- 
1975. in
ia Bm.

Vilcea: Chimia — 
Jiul 1—0. M-a soli
citat Titus Ozon, pe 
vremea cînd era 
antrenor la echipa 
din Petroșani. Mă 
văzuse la un meci 
de Cupa României 
disputat la Anlnoa- 
sa. între Știința Pe
troșani șl Minerul 
Moldova Nouă. Eu 
eram Ia Moldova 
Nouă. De atunci am 
rămas pe aceste 
meleaguri. Am mai 
jucat trei ani la Mi
nerul Lupani... 
vreau să mai
• Foarte frumos! — 
și după mine, va 
rămîne fiul meu. 
Leonard. Are 16 ani, 
e portar la Juniorii 
Jiului și sper să du
că mai departe șta
feta.

întâmplarea a fă
cut ca, peste cîteva 
zile, să-1 ' 
și pe Cavai. 
coechipier 
Homan. Nu 
cît cuvinte 1 
se despre i 
Paroșenilor: 
Stelică -----

și 
joc!

întîlnesc 
, fostul 
al lui 
are de- 
frumoa- 
portarul 

«De 
_____  Homan mă 
leagă o veche prie
tenie. Aproape un 
deceniu am fost li
nul lingă altul la 
Jiul Petroșani. Bun 
coleg, bun Jucător, 
portar cu suflet ma
re, săritor cînd vre
unul dintre noi avea 
nevoie de ajutor. 
Cred că va fi și un 
bun antrenor. Dar 
pînă atunci va mai 
curge destulă apă 
pe Jiu în cazul lui. 
Dar șl pe Someș, in 
cazul meu..."

Mircea TUDORAN

SELECȚIE LA CENTRUL OLIMPIC

VIITORUL TIMIȘOARA

I
1

I
I
I

CENTRUL OLIMPIC DE FOTBAL VIITORUL TIMIȘOA
RA organizează tn perioada 26 mai — 28 mai a.c. o selecție 
pentru următoarele categorii de vîrstă :

în zilele de 26 și 27 mai sportivii năseuți în anii 1971. 1972 
și 1973 (după 1 august).
în ziua de 28 mai sportivii legitimați năseuți în anul. 

1969, precum șl în 1970 (după 1 august). .
Selecția are loc pe terenul C.S.S. Politehnica din Timi

șoara (zona Stadionului „1 Mai"), între orele 9—14. _
Elevii admiși beneficiază de cazare, masă gratuita și șco

larizare în municipiu] Timișoara.
Relații suplimentare la telefonul 66926.

DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Pronosport vă puteți adresa a- 
gențiilor din rețeaua noastră 
care vă stau tot timpul la dispo
ziție. De asemenea, puteți con
sulta „Programul Loto-Pronos- 
port“ și ziarul „Sportul". care 
publică șl rezultatele tuturor o- 
mologărllor, precum și alte orga
ne de presă centrale.
• Mai sînt DOUA ZILE pînă 

la Tragerea Loto de vineri, 22 
mai, timp In care vă mai puteți 
procura bilete cu numerele fa
vorite.

CtȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT

DIN 17 MAI 1987

a

a

Categoria 1 (12 rezultate) : 4 variante 100% 
32.411 lei și 97 variante 25% a 8.103 lei i

Categoria 2 (11 rezultate) : 40 variante 100%
1.770 lei și 1.925 variante 25%

(10 rezultate) : 380

a 443 lei :

variante 100%Categoria 3
a- 320 lei și 17.725 variante 25% a 80 lei.



SPORTUL X IN LUME
Din această săptămiiiă, prima Cupă Mondiala Ia ruaDij ACTUALITATEA

CURSA PĂCII

TOTUL PARE SIAAPLU CIND E VORBA 
DE ECHIPA NOII ZEELANDE (Grupa a lll-a)

ATLETICĂ LA ZI
spaniolă 
un nou 
de 5 km marș,

Lucrurile par simple în a- 
ceastă grupă, mai presus de- 
cît în oricare din celelalte. 
Pentru că, oricum am lua-o, 
nu se poate anticipa o altă 
cîștigătoare decît echipa Noii 
Zeelande. în această țară de 
la capătul lumii, mai exact 
din Pacificul de Sud. cu o su
prafață puțin mai mare decît 
a României, dar cu numai cir
ca trei milioane de locuitori, 
rugbyul e mai mult decît un 
sport, e o adevărată sărbătoa
re, numărul de 10 000 de ju
cători. publicat de Rugby 
World & Post, referindu-se de
sigur, doar Ia legitimații celor 
660 de cluburi. Reprezentativa 
a devenit celebră sub numele 
de All Black, lumea fiind, mai 
întîi, suprinsă. spre a se obiș
nui treptat cu acest 
joe total, cu o echipă 
te completă, capabilă să joa
ce din orice poziție. Pină a 
ajunge, însă, la perioada mo
dernă, a fost, desigur. epoca 
de pionierat : primul club con
stituit în 1871, după trei ani 
de turneu „în vecini" — Aus
tralia, după șapte ..maorii"

stil de 
realmen-

GRUPELE TURNEULUI
OLIMPIC DE HOCHEI

PE GHEAȚĂ
MONTREAL, 19 (Agerpres) 

în urma rezultatelor înregis
trate la recentul Campionat 
Mondial de hochei pe gheață 
au fost stabilite grupele tur
neului olimpic ce se va desfă
șura anul viitor, între 15 și 28 
februarie, Ia Calgary (Cana
da).

Din grupa I fac parte selec
ționatele Suediei. Canadei, Fin
landei, Poloniei, Elveției și 
Franței, iar în grupa a II-a 
vor evolua formațiile U.R.S.S.. 
Cehoslovaciei, R.F. Germania. 
S.U.A., Norvegiei și Austriei.

Primele trei clasate din fie
care grupă preliminară se vor 
califica în turneul final ce va 
desemna pe cîștigătoarele me
daliilor olimpice.

„INTERNAȚIONALELE” 
DE TENIS DE MASĂ

(populația băștinașă) în țările 
britanice, federația întemeiată 
in 1892, pentru ca momente de 
referință să fie în 1924 — 30 
de meciuri ale invincibilității 
în Europa! Iar cartea de vizită 
a devenit tot mai frumoasă... 
Dintre marii jucătorii de după 
faimosul Graham Mourie, să-i 
amintim pe John 
Hika Reid, Gary 
Jock Hobbs.

Argentinienii sînt, 
rugbyștii considerați 
șansă pentru al doilea 
calificării. Ascensiunea 
mericanilor (22 000 de jucători) 
e atestată de o seamă de re
zultate dintre care nu pot lip
si acel 21—21, pe teren pro
priu, de acum doi ani, cu 
XV-le All Black, dar nici atît 
de surprinzătoarea victorie a 
juniorilor la debutul lor în 
Cupa F.I.R.A. ! Uvertura Hugo 
Porta, transformer de excepție, 
se numără printre vedetele re
cunoscute ale acestui sport, a- 
preciați fiind. de asemenea, 
Eliseo Branca, Gustavo Milano, 
Fabian Turnes și alții.

Echipa Italiei ne e cunoștin
ță bună și veche. Cunoaștem, 
așadar, progresul său din ulti
ma vrejne, între formația pe 
care tricolorii noștri o învin
geau cu 69—0, acum zece ani 
Și cea care a cedat recent cu 
9—3 la Constanța fiind, desi
gur, o mare diferență. Dintre 
cei 16 000 de jucători italieni, 
o mare satisfacție ă trăit, re
cent, Ștefano Betiarello, selec
ționat pentru Barbarians. An
trenorul Bollesan și ai săi aleși 
speră mai întîi, într-o revanșă 
(3—16 în ’80) în fața echipei 
din... Fiji. Iată o prezență, 
să-i spunem, inedită, cel puțin 
pentru noi. Un stat alcătuit din 
sute și sute de insule și insu
lițe din sudul Pacificului, cu o 
populație depășind numeric ju
mătatea de milion pentru cei 
peste ■ 18 000 kma. Dar, acolo se 
joacă rugby de mai bine de 
nouă decenii! Iar pentru Na- 
walu, Ilaitia, Tawake, Salusalu 
— mai cunoscuți dintre cei cir
ca 11 000 de rugbyști fijieni — 
adepți ai unui stil de joc exu
berant — rămîne de apărat 
prestigiul unor rezultate re
marcabile, de genul lui 25—21, 
în urmă cu zece ani, în com
pania „Leilor britanici”.

Geo RAEȚCHI

Kicrwan, 
Whetton,

de 
cu

fapt, 
prjma 
loc al 
sud-a-

(Urmare ttin pag. 1)

Creangă și o... jumătate, la 
mixt, prin același foarte bun 
sportiv bistrițean. Elevul an
trenorului Gheorghe Bozga este 
la primul său an de juniorat, 
categorie superioară nu numai 
ca vîrstă, ci și ca pretenții, 
majoritatea celorlalți competi
tori beneficiind pe de o parte 
de o mare experiență (cei mai 
mulți sînt deja component) ai 
echipelor de seniori), iar pe de 
alta de un potențial fizic spo
rit. Este, de altfel, capitolul la 
care trebuie să se lucreze foar
te mult, forța loviturilor sale 
(a nu se neglija, evident, per
fecționările pe plan tehnic) a- 
vînd 
tărie, 
există, 
pentru 
dează, _ _____ _
Iiettmann. Simion Eugen Zol- 
tan Zoltan Daniel Cioca. Ro
mulus Revisz. Ion Mihalache 
etc., dar ei au manifestat încă 
multă nesiguranță în abordarea 
unor procedee tehnice, neștiind 
șă se adapteze condițiilor de 
joc si. cedînd repede punctele 
acumulate cu destul efort.

Așadar, această primă ediție 
a Campionatelor Internaționale 
ale României pentru juniori — 
o excelentă inițiativă 
rită continuată — a 
prim-plan o serie de 
importante, concluziile 
să fie puse în aplicare de că
tre antrenorii loturilor (ar fi 
bine ca si ceilalți tehnicieni 
care au participat să tragă 
vățămintele necesare), astfel 
și la viitoarea ediție a C.E.. 
nisul nostru de masă să

nevoie de un plus de 
Dacă in Călin Creangă 
deocamdată, un titular, 
celelalte locuri candi- 
printre alții. Tiberiu

ce me- 
scos în 
asnecte 
urmînd

în
că 

țe
se

prezinte la același nivel valo
ric ridicat.

Coruna. Atleta 
Sobrino a stabilit 
mondial în proba 
cu timpul de 21:25. Vechiul re
cord era de 21:34 și aparținea, 
din anul 1985, sportivei sovietice 
Vera Osipova.

Westwood. Cursa masculină de 
200 m a revenit Iul Henry Tho
mas, tn 20,37, iar proba de suliță 
britanicului Roald Bradstock, cu 
79,08 m. Un rezultat surprinzător 
a fost realizat de eohipa R. P. 
Chineze, care a cîștigat 4X100 m 
în 39,88, Brian Stanton a sărit 
2,23 m la înălțime, iar Steve Scott 
a trecut primul linia de sosire în 
cursa de o milă — 3:59,08.

Paris. Maratonul internațional 
din capitala Franței a fost câști
gat de etiopianul Abebe Meko- 
nen, înregistrat în 2.11:09.

Osljek. Alergătoarea iugoslavă 
Slobodanka Colovici a realizat un 
nou record național pe 800 m — 
1:56,08 care este cel mai bun re
zultat mondial al sezonului.

Reyes 
record

VARȘOVIA, 19 (Agerpres). 
Competiția ciclistă internațio
nală „Cursa Păcii"' a continuat 
marți cu etapa a 10-a, llar- 
rachov-Karpacz, în cursul că
reia caravana a intrat pe te
ritoriul Poloniei. Primul a tre
cut linia de sosire Uwe Am
pler (R.D.G.) care a obținut a 
treia victorie consecutivă de e- 
tapă, fiind înregistrat pe 128 
km în 3.28:49. Ciclistul român

Valentin Constantin s-a clasat 
pe locul 12, la 2:24 față de în
vingător. '

în clasamentul general indi
vidual conduce Ampler, urmat 
de bulgarul Petrov la 1:42 și 
polonezul Miezerjewski la 2:34. 
Pe echipe. în fruntea clasamen
tului se află formația R. D. 
Germane.

Astăzi are loc etapa a ll-a, 
Karpacz-Legnica (164 km).

TURUL CICLIST AL ITALIEI PORNEȘTE LA DRUM
Cea de a 70-a ediție, jubi

liară, a lui „II Giro“ (turul ci
clist al Italiei) va începe joi, 
cu o etâpă prolog (4 km con
tratimp individual) ce se va 
desfășura la San Remo. Ediția 
din acest an a faimoasei com
petiții internaționale măsoară 
3 904 km și se va desfășura în 
22 de etape. între ele își face 
loc doar o singură zi de odih
nă, după etapa a noua, la 31 
mai, la Bari. Cele mai lungi e-

CIȘTIGA CUPACINE VA
a 

a- 
âstă 

doua 
euro- 
Cupa

După ce Ajax Amsterdam 
devenit prima laureată din 
cest an (Cupa Cupelor) 
seară va fi cunoscută a 
cîștigătoare a unul trofeu 
pean. Este vorba de
U.E.F.A. I.F.K. Goteborg a cîș
tigat prima manșă a finalei ou 
Dundee United, la limită 
Va reuși Dundee să 
meciul retur la două 
ferență 7 „Repetițiile 
au demonstrat două 
nificative. Sîmbătă,

1—0. 
cîștige azi, 
puncte di- 

generale" 
fapte sem- 
în finala

9
tape sînt: 260 km (a 14-a, la 3 
iunie, San Marino — Lido di 
Jesolo), 252 km (a 9-a, la 30 
mai. San Giorgio del Sannio- 
Bari), 248 km (a 21-a, la 12 iu
nie, Como — Pila) etc. Alte opt 
etape sînt mai lungi de 200 km.

Ultimii cîștigători ai compe
tiției au fost: Francesco Moser 
(Italia) în 1984, Bernard Hi
nault (Franța) în 1985 și Ro
berto Visentinî (Italia) în 1986.

U. E. F. A. ?
jocul cu 1—0 (după o 
care i-a epuizat pe ju- 
în fața unei formații mai 
cotată ca favorită : St.

Cupei Scoției, Dundee United a 
pierdut 
partidă 
cători), 
puțin
Mirren ! Pe de altă parte. I.F.K. 
Goteborg, lideră în campionatul 
Suediei (la egalitate de puncte 
cu Norrkoplng) 
nică o formă 1 
Stockholm cu 
A.I.K. Această 
va îl condusă < 
tru român loan Igna.

) a arătat dumi- 
bună, cîștigînd la
2—1, în fata lui 
finală importantă 

de reputatul arbi-

• Partizani Tirana, campioană a Albaniei • Olympiakos va cuceri

OLYMPIAKOS Pireu este vir
tuală campioană a Greciei, titlu 
pe care-1 va ciștiga pentru a 
25-a oară, în cei 62 de ani de 
existentă a competiției. Dumini
că, Olympiakos a dispus cu 1—0 
de Panionios, în timp ce P.A.O.K. 
a pierdut cu 
după 27 de etape, 
are 43
P.A.O.K. 
pioană,

1—0 la Varia. Acum, 
Olympiakos 
urmată de 

.. iar fosta cam- 
Panathinaikos — 34 p. 

Alte rezultate mai importante : 
Panathinaikos — Ethnikos 3—6 !!, 
O.F.I. — A.E.K 1—0, Aris lanlna 
1—0, Apollo» — Doxa 1—1.

de
39

puncte, 
P.

UNA CALDA, alta 
După bucuria cuceririi 
Cupelor, Ajax Amsterdam 
pierdut... pe teren propriu 
Feyenoord (1—3), probabil
titlul pe care-1 avea în obiec
tiv ! Pe primul loc, după 31 de 
etape se află P.S.V. Eindhoven 
(echipa firmei Philips) cu 53 p, 
urmată de Ajax cu 49 p și Feye
noord — 39 p. Cîteva rezultate 
mai importante ; P.S.V. Eindho
ven -w Kerkrade 3—0. Alkmaar —

rece... 
Cupei 

a 
cu 
Și

CAMPIONATELE EUROPENE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

va și colegele ei, gimnastele sov
ietice, pe care le consider valo
roase, nu sînt de neînvins, așa 
că nu mă sperie faptul că ele 
beneficiază, cum se spune, de 
avantajul terenului. Amintiți-vă 
că la Jocurile Olimpice din 1980 
Nadia Comăneci a cucerit două 
medalii de aur tot la Moscova. 
Deci, pînă la urmă valoarea și 
forma sportivă vor fi hotărî- 
toare. Și trebuie să vă spun că 
mă simt în prezent într-o for
mă și dispoziție de concurs 
foarte bune. în afară de bîrnă, 
voi mai încerca să urc pe po
dium și la paralele, iar Ia sol 
apreciez că șanse reale la o 
medalie are și colega mea Ca
melia Voinea. în ce privește 
individualul compus, gimnastele 
române și sovietice pornesc ca 
mari favorite și cred că lupta 
pentru primele locuri va fi 
foarte spectaculoasă". Așadar. 
Daniela Silivaș, Camelia Voinea 
și Eugenia Golea se vor afla 
de joi în focul disputelor pen
tru desemnarea celor mai buna 
gimnaste ale Europei, o dispută 
abordată cu șanse recunoscute 
care vor trebui însă confirmate 
în marea arenă de la „Olim- 
piiski".

Mai mult decît în anii tre- 
cuți. și băieții noștri ‘intră în 
concursul de la Moscova de pe 
poziții fruntașe cucerite în ul
timii ani pe plan european, 
mai ales la nivelul juniorilor. 
Din păcate, unul dintre cei mai 
buni gimnaști ai noștri, Marius 
Tobă, s-a accidentat la unul din 
antrenamentele susținute săptă- 
mîna trecută, astfel că 
a putut face deplasarea, 
norul coordonator Dan 
dispune ele următorii 
sportivi din care va alege trio
ul cu care va intra în concurs: 
Marius Gherman, Marian Rizan.

Levente Molnar și Marian Stoi- 
can. Deși foarte rezervat, cum 
nu-i stă niciodată rău unui 
performer, Marius Gherman 
este totuși încrezător în șan
sele și posibilitățile sale. „Sînt 
la a doua mea participare la 
campionatele europene și pot 
spune că am de-acum 6 oare
care experiență a concursuri
lor cu'miză mare. Ca și acum 
doi ani, la Oslo, cred că și la 
Moscova tot la bară fixă am 
cele mai mari șanse. Am pre
gătit foarte meticulos un exer
cițiu de mare dificultate, cu o 
combinație în premieră mon
dială pe care am și prezen
tat-o la Ploiești și cred că am 
dreptul să sper la un loc pe 
podium. Consider că am exer
ciții valoroase, de asemenea, la 
sărituri și sol. Vă spun sincer 
că am posibilitatea să obțin re
zultate bune“.

Decî, apreciabile șanse de 
clasare bună la apropiatele 
Campionate’ Europene de la 
Moscova, pe care le dorim con
firmate într-o măsură cît mai 
mare.

Den Haag 2—2!, Sittard — Den 
Bosch 5—1. Deventer — Twente 
Enschede 0—2 !, Veendam — 
Zwolle 1—4 !

NOUA campioana a Alba
niei este Partizani Tirana, care 
a totalizat 36 p, urmată de Fla- 
murtari — 33 p, Vlaznia — 33 p, 
Dinamo Tirana — 31 p, Lufe- 
tari 26 p, 17 Nentori 25 p etc, 
în ultima etapă (a celei de a 
41-a ediții a campionatului) : 
Lufetari — Partizani 1—1, To- 
morl — Flamurtarl 1—1, Loko- 
motiva — Vlaznia 0—1. 17 Nen
tori — Dinamo Tirana 3—4 ! Cele 
mai multe goluri ale campiona
tului le-a înscris Alberi de la 
Tomori : 14.

MARE SURPRIZA în Cupa 
U.R.S.S. Echipa Simferopol, din 
Liga a 2-a a eliminat pe Har
kov (în deplasare) cu 3—2. după 
loviturile de la 11 m, calificîn- 
du-se pentru semifinale. în ce
lelalte meoiuri din sferturi : Di
namo Kiev — Lvov 4—0, Dinamo 
Minsk — Torpedo Moscova 3—2, 
Dinamo Moscova — Nikoool 1—0, 
în semifinale (la 22 mai) : Di
namo Kiev — Dinamo Moscova, 
Simferopol — Dinamo Minsk. Va 
deveni Simferopol finalistă 1

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

INCĂ 0 „BARI£RĂ“ RIDICATĂ !
Mai întîi, amănuntul se cunoaște, judo a fost un sport exclu

siv japonez. După care, păstrindu-și terminologia inventată în 
„Țara soarelui răsare» (parcă în fotbațl lucrurile nu stau cam la 
fel, în Anglia?) el a cucerit lumea, pătrunzînd în arena olimpică, 
firește la Tokio, în 1904, și ulterior devenind și feminin, ceva 
însă nu s-a schimbat mult timp, japonezii înșiși opunîndu-se cu 
înverșunare, în numele tradiției: culoarea kimonourilor (in lim
baj strict de specialitate, judogi). S-a făcut o încercare, în 1979, 
cînd doi francezi, Parisi și Rougă, au apărut îmbrăoați în bleu 
și, respectiv, roșu, la un turneu internațional demonstrativ des
fășurat pe malurile Senei, dar japonezii au reacționat cu vehe
mență, punînd în alertă forul mondial și european care, de tea
ma dezbinării, au repetat interdicția, amenințînd chiar federa
ția franceză cu suspendarea!

Recent, însă, și această „barieră" s-a ■ 
specialitate european anunțind ferm că, 
1 ianuarie 1988, unul dintre judoka va 
de culoare bleu ! Lupta pentru deschidere 
dent, ușoară, dar rezistența japoneză a ______
deze în fața argumentelor de tot felul. Pe de-o parte, televiziu
nea a invocat avantajele existenței a două culori diferite (reduse 
în prezent la cordoanele sportivilor), pe de alta, înșiși tehni- 
cenii s-au pronunțat pentru adoptarea modificării, subliniind că 
„întrecerea la parter va putea fi astfel mai lesne urmărită". Ver
dictul a venit, surprinzător, din domeniul... medicinei! Invitați 
să-și exprime părerea, specialiștii celebrei clinici oftalmologice 
din Lyon (condusă de profesorul Paufique) au optat pentru in
troducerea mai multor culori, explicînd că „este imposibil de 
realizat o concentrare a spectatorilor, vreme de două ceasuri 
(n.n. cît durează, de regulă, o reuniune de judo), numai pe alb".

Firește, chestiunea nu e chiar un capăt de țară. Dar asupra ei 
se cuvine, credem, insistat tocmai pentru a nota modernizarea 
unei alte discipline considerată pînă nu demult „închisă", dar 
obligată, iată, să iasă din canoane și să se alinieze cerințelor 
timpului.

ridicat, torul de 
Incepind de la 
purta kimonou 
n-a fost, evl- 

trebuit să ce-

5 Ovidiu IOANIȚOAIA j

o ultimele știri c> ultimele rezult

el nu 
Antre-
Grecu 
patru

BASCHET • Turneul masculin 
de la Vilnius a fost cîștigat de 
echipa U.R.S.S., care a Întrecut, 
în meciul decisiv, formația ame
ricană Marafon KLM din Chicago, 
cu scorul de- 107—99, Pentru locul 
trei, R.P. Chineză 
• Meci amical la 
Franța 74—78.

POLO PE APA 
dială, desfășurată 
luat sfîrșit cu victoria selecționa
tei Iugoslaviei, cu 12 p. Tot 12 p 
a realizat și echipa U.R.S.S., dar 
a avut un golaveraj inferior. Pe 
locul trei, R.F. Germania 10 p. 
Rezultate din ultima zi de între-

— Anglia 81—77 
Chieti ; Italia—
• Cu na Mon
ta Salonic, a

ceri, R.F.G. — Spania 9—6, Iugo
slavia — Cuba 13—5, Italia — Gre
cia 12—4, U.R.S.S. — S.U.Ă. 7—5.

SCRIMA • Concursul interna
țional masculin de floretă de 
la Potsdam a fost cîștigat 
de Udo Wagnei’ R. D. Ger
mană) , învingător cu 10—7 în fi
nala disputată în compania spor
tivului cubanez Tullo Diaz.

în întîlnlrea pentru locurile 3—4, 
Jens Howe (R. D. Germană) a 
dispus cu 10—4 de Waldemar Cie
sielczyk (Polonia).

TENIS • Proba de dublu în 
turneul de la Walbligen a revenit

perechii Navratil, Woodlore 
(Cehoslovacia, Australia) care a 
dispus cu 6—3, 7—5 de Lundgren, 
Antonisch (Suedia, Austria). La 
simolu, spaniolul Alberto Tous a 
cîștigat prin neprezentarea elve
țianului Roland Stadler, acci
dentat.

VOLEI • Turneul preolimpic 
masculin, desfășurat la Brasilia, 
a revenit echipei Argentinei, care 
în meciul decisiv a întrecut cu 
scorul de 3—1 (—14, 11, 113, 7) se
lecționata Cubei. In urma acestui 

succes, voleibaliștii argentinieni 
s-au calificat pentru Olimpiada 
de anul viitor.
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