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GIMNASTICA LA ORA „EUROPENELOR"
# Azi încep Campionatele continentale, la Com
plexul sportiv Olimpiiski • Primul punct de atrac
ție: concursul feminin pentru individual compus

MOSCOVA, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). După 
spectaculoasele întreceri din 
cadrul Jocurilor Olimpice dis
putate aici în 1980, cu acele 
frumoase și strălucitoare me
dalii de aur (birnă și sol) cu
cerite de marea noastră cam
pioană Nadia Comăneci, și 
după dîrzele dispute ale „mon
dialelor" din 1981. Capitala so
vietică găzduiește acum. în 
premieră, de altfel o nouă ma
re competiție de gimnastică. 
Campionatele Europene. Mos
cova sportivă trăiește, cum se 
spune, la „ora gimnasticii", iar 
prezența, aici, a celor mai buni 
performeri din Europa, atît în 
competiția feminină, cît și în 
cea masculină, justifică întru 
totul interesul major față de 
această nouă ediție a întrece
rilor continentale, reunite pen
tru prima oară în același oraș.

Eșalonate pe parcursul a pa-

Penultimul turneu feminin de volei

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI,
VICTORII

GALAȚI, 20 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din locali
tate a continuat penultimul 
turneu al grupei I valorice a 
Diviziei A feminine de volei.

Primele au intrat în arenă 
echipele de pe locurile 4 și 5, 
Dinamo București și Penicilina 
Iași. Deși calculele hîrtiei în
clinau ușor spre dinamoviste, 
era în calcule si un eventual 
succes al ieșencelor. Oricum, 
se credea într-un meci dispu
tat. interesant. Dar n-a fost 
așa. jocul neieșind decît rare
ori din platitudine. Dinamo 
putea să cîștige cu 3—0, dar 
tot așa de bine putea si pierde! 
După cum s-a jucat, totul era 
posibil... Victoria cu 3—1 (13, 
8, —13, 13) a echipei bucureș- 
tene a „fixat-o“ pe aceasta mai 
solid pe locul 4. Ne-au plăcut, 
totuși, strădaniile Doinei Dimof- 
te (bună în apărare, dar și în 
atac), reușitele mai tinerilor 
Alina Pralea. Any Ene și Dana 
Coșoveanu de la învingătoare, 
precum si cele ale Danielei Blă-

Moi amenajări pentru sport și agrement

„POIANA SOARELUI", GATA SÂ-ȘI PRIMEASCĂ OASPEȚII
Poiana Brașov a avut in a- 

cest an puțin timp pentru a-și 
aranja... toaleta pentru noul 
sezon estival. Mantia albă, 
imaculată, a fost păstrată mult, 
ea apoi să fie schimbată a- 
proape brusc, cu cea verde, de 
primăvară, tn prima decadă a 
lunii mai, cind „trecerea" sta
țiunii spre primăvară și vară 
era in curs, l-am aflat pe ma
lul frumosului lac, in mijlocul 
unei „armate" de meseriași ce 
lucrau de zor, pe Nicolae 
Bucur, șeful secției de agre
ment de aici, al O.N.T. Carpați 
— Brașov. • Este mare zorul? 
am întrebat. • Nu vă imagi
nați... Zăpada și frigul au in- 
tîrziat mult pe aici, iar „Po
iana Soarelui", cum ne place 
nouă s-o numim, prima sta
țiune montană a țării, a tre
buit să fie pregătită foarte re
pede pentru oaspeții din noul 
sezon. Urgent, aș zice. • Por
nind de la meseria pe care o 
aveți, profesor de educație fi
zică, vă rugăm să ne vorbiți 
despre pregătirile făcute în a- 
cest sector, precum și ce ofe
ră Poiana vizitatorilor săi ca 
argument ? • Față de iarnă, 
cind schiul este pe locul 1 

tru zile, Campionatele Europe
ne din acest an debutează joi 
după-amiază la Complexul 
sportiv Olimpiiski cu concursul 
pentru individual compus fe
minin, ia care și-au anunțat 
participarea sportive valoroase 
din 27 de țări ale conti
nentului. Tehnicienii prezenți 
apreciază că favoritele compe
tiției sînt, neîndoios, gimnaste
le sovietice și române, nume
le Elenei Șușunova și Danielei 
Siiivaș situîndu-se pe locuri 
fruntașe în topul candidatelor 
la medalii. într-adevăr, ambe
le sînt campioane mondiale la 
ultima ediție, cea de la Mont
real, la individual compus, res
pectiv bîrnă, iar forma lor 
sportivă manifestată la antre
namentele susținute aici în ul
tima săptămînă le recomandă, 
cu argumente serioase, ca in
contestabile favorite. Nu sînt 
excluse nici surprizele de ul-

SCONTATE...
narii, de la învinse. Brigada P. 
Deju — Cl. Murgulescu a con
dus corect.

A urmat întîlnirea dintre ocu
pantele locurilor 2 și 3, C.S.U.- 
I.M.N. Galați si Dacia Pitești : 
3—1 (7, 3, —9. 9), meci așteptat 
cu deosebit interes. încă de la 
încălzire, spectatorii — în rîn- 
dul cărora predominau susțină
tori fervenți ai echipei gazdă 
din întreprinderea mecanică 
navală, care au sacrificat me
ciul de fotbal de pe micul e- 
cran pentru a fi alături de 
voleibalistele favorite — cîntau 
in tribune. încurajîndu-și echi
pa: „C.S.U.-I.M.N.. astăzi vrem 
victorie!" Voiau victoria, deoa
rece aceasta însemna un im
portant pas spre „argintul" 
campionatului. Ca atare, gălă- 
țencele au început jocul hotă- 
rîte să demonstreze simpatizan-

Modesto FERRAR1NI

(Continuare tn vag 2-3)

(exemple: numai în 6 zile din 
februarie au învățat să schie
ze 630 de turiști; telegondola, 
telăcabina și celelalte mijloace 
transportau cite 1250 persoane 
pe oră) trebuia să pregătim.,, 
alte condiții. De pildă, s-au 
pus la punct terenurile de te
nis, de mini-golf, piscinele, te
renul de fotbal cu pista și sec
toarele de atletism. Apoi, fru
mosul lac și anexele sale, a 
căror pregătire a cerut multă 

Ansamblurile de gimnastică in aer liber sînt din ce în ce mai 
des întîlnite pe stadioanele noastre, o dată cu venirea timpu
lui frumos Foto: Gabriel MIRON

tim moment, fie din partea 
Cameliei Voinea, cu evoluții 
deosebite mai ales ia sărituri 
și sol în ultimele concursuri, 
fie din partea nou promovate
lor gimnaste sovietice Alevtina 
Preahina, participantă anul 
trecut la Campionatele Europe
ne de junioare de la Karlsru
he, fie din partea Svetlanei 
Balkova, a treia componentă a 
echipei U.R.S.S., a Borianei 
Stoianova și Dianci Dudeva 
(Bulgaria)^ a gimnastei din 
R.D.G. Astrid Heese.

în săli speciale, care le-au 
fost puse la dispoziție de că
tre organizatori, gimnastele și 
gimnaștii români, prezenți la 
Moscova, și-au continuat în 
ritm susținut și cu maximă 
mobilizare antrenamentele, co
lectivele tehnice ale celor două 
loturi (Adrian Goreac și Maria 
Cosma la feminin, Dan Grecu 
și loan Albu la masculin) ur
mărind mai ales menținerea în 
formă a tuturor gimnastelor și 
gimnaștilor de care dispun aici. 
Dacă la feminin antrenorii 
noștri au stabilit pe cele trei 
fete care vor intra în concur
sul oficial — Daniela Siiivaș, 
Camelia Voinea și Eugenia Go
lea —, la băieți lucrurile ur
mează a fi definitivate în pre
ziua competiției. Este certă 
doar prezența în echipă a lui 
Marius Gherman și Marian 
Rizan, pentru cel de ai treilea 
loc candldînd Levente Molnar, 
cu șanse la o poziție fruntașă 
la inele, și Marian Stoican, 
campionul european de juniori 
din 1986 la sărituri.

Constantin MACOVEI

(Continuare in vag. a 4-a)

Ieri, in

ECHIPELE ROMÂNIEI
...după un joc

CLUJ-NAPOCA, 20 (prin te
lefon). Așa cum se anticipa, 
iată, întîlnirea eu selecționa
ta olimpică a Poloniei din pre
liminariile J.O., grupa A a 
fost extrem de dificilă pentru 
formația noastră.

Cum se știe, spre regretul 
nostru al tuturor, meciul s-a 
încheiat cu un scor alb, olim
picii noștri pierzînd un prețios 

migală (lucrări de reparații, 
vopsitorie, de pregătire a am
barcațiunilor). o Stațiunea es
te bogată în multe mijloace de 
agrement. Ne gîndim la pisci
ne, sală de gimnastică de în
treținere, saune, săli de tenis 
de masă, de biliard, bowling 
— cele de la Complexul Favo
rit de pildă — la plimbările 
cu bicicleta și patinele cu ro-

(Continuare în pag 2-3)

într-o ediție a Diviziei femi
nine A de handbal care s-a des
fășurat, la un moment dat, în 
paralel cu Campionatul Mondial 
din 1986 (Olanda) o conexiune 
este obligatorie, cele două eve
nimente influențîndu-se reciproc.

A 29-a ediție a campionatului 
nostru s-a ridicat la un nivel 
calitativ superior anilor trecuțl. 
Și aceasta din cel puțin două 
motive : pregătirile la cluburi — 
mai ales cele care au furnizat 
jucătoare echipei reprezentative 
— au fost subordonate interese
lor echipei naționale ; apoi, reîn
toarse de la Campionatul Mon
dial, reprezentantele în lot ale 
divizionarelor A au avut, fără 
excepție, evoluții superioare. Dacă 
ar fi să luăm doar exemplul 
Eszterei Lazslo, este obligatoriu 
să consemnăm că ea a prins 
aripi de zbor la mari înălțimi 
după acel meci cu Iugoslavia, 
în care victoria echipei României 
a fost decisă în mare măsură 
de comportarea ei foarte bună, 
ea înscriind 11 goluri (dintre 
care 10 din acțiune) !

Iată. deci, una din explicațiile 
creșterii valorii handbalului nos
tru de club, și ea se reflectă 
mai fidel ca oricînd în configu (Continuare în pag. 2-3)

In atac brașovencele, dar campioanele, grupate bine pe semi
cerc, vor stopa ofensiva. Fază din meciul Rulmentul—Știința 
Bacău, din ultima etapă Foto : Iorgu BANICÂ

preliminariile J.O. la fotbal

Șl POLONIEI LA 
sub așteptări al 

punct pe teren propriu. Si
gur, întrecerea este abia la 
început, dar cuncscînd cărți
le de vizită ale celor cinci par
ticipante se anticipează o în
trecere echilibrată și fiecare 
punct e deosebit de important. 
Nu dorim să începem comen
tariul nostru .cu scuze, dar tre
buie să spunem că absența lui 
Belodedici și-a pus amprenta 
asupra randamentului echipei 
noastre olimpice. Apoi, să mai 
spunem că, exceptîndu-i pe 
Bumbescu și Liliac, ceilalți ju
cători au fost departe de va
loarea și randamentul lor, că 
eficacitatea (problemă veche) 
a suferit cel mai mult. Au lă
sat de dorit forța și precizia 
șuturilor la poartă, ca să nu 
mai spunem că după pauză ac
țiunile ofensive ale jucătorilor 
noștri au fost tot mai rare, fără 
așteptatul grad de periculozi-

TROFEUL INTERNAȚIONAL „VALEA PRAHOVEI" 
LA ORIENTARE TURISTICĂ

Oficiul județean de turism'. Co
misia de turism-alpinism a 
C.J.E.F.S. Prahova și trei aso
ciații sportive (Voința Sinaia, 
Caraimanul Bușteni și Bucegi 
Sinaia) și-au unit eforturile pen
tru organizarea primei ediții a 
Concursului Internațional de o- 
rientare turistică dotat cu tro
feul „Valea Prahovei4*. • De la 
punctul de comandă al întrece
rii, aflat la hotelul „Caraimanul44 
din Bușteni, sîntem informați că 
s-au primit înscrieri de partici
pare din partea a 80 sportivi din 
Anglia, Austria. Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polo
nia. Scoția și Ungaria precum 
și a peste i 200 de concurenți, 
reprezentând aproape 230 de a- 
sociații sportive din toate jude
țele țării ■© Competiția se va 
desfășura la toate categoriile de 
vîrstă (masculin și feminini și 
va avea trei etape, fiecare din

rația clasamentului final, echi
pele de pe primele patru locuri 
oferind marea majoritate a com
ponentelor lotului reprezentativ.

Vom afirma din capul locului 
că formația băcăuană știința 
(antrenori Alexandru Mengoni și 
Coste! Petrea) s-a dovedit din 
nou o echipă superioară pe toa
te planurile, ea fiind campioană, 
înainte de terminarea... campio
natului ! O instruire destul de 
apropiată de parametrii interna
ționali, un lot valoros de jucă
toare, condiții materiale dintre 
cele mai bune, un cadru orga
nizatoric ce ar putea fi luat 
drept model — iată argumentele 
care au făcut ca studentele bă
căuane să-și adjudece pentru a 
șasea oară consecutiv titlul na
țional și de opt ori în total, 
din nouă evoluții în prima di
vizie a tării ! să recunoaștem 
că este o performanță pe care, 
în istoria handbalului nostru fe
minin, doar Universitatea Timi
șoara a realizat-o. deși nu cu 
aceeași frecventă. Un loo doi,

Ion GAVRILESCU

EGALITATE: 0-0
echipei noastre
tate, care să fi pus în dificul
tate pe portarul Wandzik. Iar 
echipa olimpică a Poloniei a 
arătat, pe lingă cîteva indivi
dualități (fundașul lateral stin
gă Gora, coordonatorul de joc 
Iwanicki și vîrful Lesniak), o 
reală soliditate în toate com
partimentele. Am remarcat, de 
asemenea, capacitatea de a 
acoperi toate zonele, marcajul 
sever și permanent, precum 
și Ieșirile pe contraatac care 
au produs mari emoții jucă
torilor noștri, șl dacă ne gîn
dim la situațiile de gol, fot
baliștii polonezi au avut cîteva 
ocazii mult mai mari decît e- 
chipa noastră.

începutul de partidă nu a mai 
fost furtunos ca în meciul cu

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. 2-3)

tre ele dotate cu cîte o cupă — 
„Voința Sinaia44, „Caraimanul44 și 
„Bucegi44 • Trofeul va fi acordat, 
pentru fiecare categorie de vîrstă 
separăt, în funcție de clasamen
tul cumulat al acestor etape • 
Concursul se află în atenția Fe
derației Internaționale de Orien
tare (T.O.F.), dovadă și faptul că 
la el vor fi prezenți și doi mem
bri marcanți ai I.O.F : Iosef 
Krch (Cehoslovacia). vicepre
ședinte, și Sue Harvey (Anglia), 
membru în Consiliu • Asistența 
tehnică va fi asigurată de Cen
trul Teritorial de Calcul Ploiești, 
același care a oficiat și la „In
ternaționalele44 de tir și gimnas
tică ale tării noastre • Progra
mul întrecerii : 22 mai. etapa I, 
cu start la ora M • 23 mai, e- 
tapa a Il-a, start la ora 10 ; 
24 mai, etapa a ITI-a. start la 
ora 8. (I. N.).



^ipttic.mîine Voinic!»

• Iubitorii atletismului pitic au 
Intrat în alertă! Cei din București 
șl din toate județele țării. Moti
vul? Se apropie ultimul act al 
Campionatului republican școlar 
de tetratlon (echipe) de la Pi
tești. E drept, evenimentul va 
avea loc aproape de mijlocul lu
nii viitoare, dar pînă atunci par- 
ticlpanții mal au de trecut un 
hop — zonele. Vom reveni cu de
talii, după desfășurarea acestora.
• Pionierii Felicia Lingurat și 

Sergiu Rusu, echipajul Școlii 
11 din Arad (clasat pe locul 
cund tn „Cupa pionierul" la 
entare turistică) s-a impus, 
finala de la Sibiu, drept cel

disciplinat în concurs. Un model! 
Nu tot așa s-a a-ătat una dintre 
componentele echipajului băcă
uan, Gica Lazăr, de la Școala nr. 
2 din Tg. Ocna, care după par
curgerea unei treimi din traseu, 
a abandonat!? F’ră nici un mo
tiv!
• 39,20 secunde la 50 m spate. 

Cu acest timp a trecut pionierul 
Adrian Aramă, de la Școala nr. 
11 din Hunedoara, linia de sosire 
tn finala pe țară a „Cupei Pio
nierul" la natațle. El a realizat, 
totodată, șl cel mai bun punctaj 
(67) in probele individuale, anun- 
țînd „un posibil înotător de per
formanță", cum aprecia prof. Mi-

La Ctumbrud, comuna din Județul Alba, profesorii Dorin Duna și 
loan Bîrcea conduc un puternic centru de handbal pentru copii și ju
niori. lată-i, in plina activitate, pe baza sportivă a Liceului agro-tn- 
dustrlal, una dintre cele mai frumoase din județ. Foto: Gabriel MIRON

„POIANA SOARELUI"
(Urmare din pag. I) in- 

urmă

Rubrica rezervata șoimi-

lor patriei și purtătorilor
cravdtei roșii cu tricolor

tile. Altceva ce ne puteti spu
ne? • In primul rînd, putem 
vorbi despre centrul nostru de 
echitație, aflat in plină... for
mă. Am schimbat caii bătrini, 
avem și ponei pentru copii. 
Deci: lecții de călărie, plim
bări cu trăsura prin stațiune 
și chiar cu frumoase ~ ;
țărănești. Nu trebuie uitat, a- 
poi, pescuitul de agrement pe 
lacul de aici. Avem in stațiune 
un centru de închiriere a unelte
lor de pescuit și — am uitat 
să spun — centre de închirie
re pentru articole de campare 
(corturi, saltele 
biciclete, patine 
dăugați tirul cu
Cile, programele 
Da, este drept, 
ce să alegi mai

căruțe

ș.a.), pentru 
cu rotile. A- 
arcul, discote- 
de varietăți. • 
parcă nu știi 
întii. Și totuși

ne „ascundeți" ceva. • Da, 
tenționat am lăsat la 
pîrtia artificială de schi. Ea a 
început să fie montată — plăci 
de 25X25 cm, din plastic, cu 
o suprafață gen perie cu fire 
rare — pe o pîrtie unde avem 
teleschi. Pîrtia de schi artifi
cială 
acest 
să se schieze pe ea. 0 Știm 
că lucrați de 27 de ani în sec
torul agrementului din aceas
tă zonă. Dacă ar fi să... visați, 
ce ati dori „Poienii Soarelui"? 
• Acoperirea terenurilor de 
tenis și a manejului de călă
rie, modernizarea suprafețelor 
de 
și

încă inse va termina 
sezon, în vară, urmînd

în

joc ale terenurilor de tenis 
lărgirea domeniului' schiabil. 
Mult succes Poienii Brașov 
noul sezon!...

hai Pajereanu, reprezentantul fe
derației de resort. O aprec ere 
venită din partea unui specialist, 
care trebuie să aibă darul de a-1 
stimula pe Adrian în drumul 
său spre mult dorite împliniri!
• l5ouă invitații la sport în 

aer liber sînt adresate pionieri
lor bucureșteni: una, din partea 
„Voinicelului", acolo unde în zi
lele de 25, 26 și 27 mai se va juca 
fotbal, cealaltă aparține 
rarilor" (28, 29. 30 mai) și se a- 
dresează pasionaților după hand
bal. Greu de anticipat cum se 
vor descurca organizatorii, știută 
fiind ardoarea cu care purtătorii 
cravatei roșii cu tricolor din 
pitală așteaptă întreceri la 
două ramuri de sport!
• Trei discipline se află 

prim-plan la Școala nr. 13 
Botoșani, atletismul, baschetul și 
voleiul. Avînd în direcțorul șco
lii, prof. M, Nicolici, un admira
bil susținător al activității spor-? 
tive de masă, profesorii de edu
cație fizică Virgil Honciuc și Ion 
Strujan organizează în fiecare 
sfîrșit de săptămînă concursuri și 
competiții pe clase, care se vor 
finaliza o dată cu serbarea de 
sfîrșit de an. Altfel spus, întrece
rile ’ continuă... în aer liber.
• Foarte mulți se întreabă cum 

de a reușit județul Argeș să se 
afirme tot mai convingător în ac
țiunea de creștere a unor viitori 
înotători? Pentru a afla adevărul 
e nevoie de... două răspunsuri. 
Primul: existența unui bazin o- 
limpic, multifuncțional. în care 
copiii Argeșului au acces cu pri
oritate. Al doilea: în multe școli 
există o preocupare netă pentru 
descoperirea și modelarea unor 
viitori înotători de performanță. 
Cazul școlilor nr 3. 2 și 10 și al 
unor cadre didactice, directori 
(prof. Eugenia Barbu) sau profe
sori de educație fizică (Cornel 
Corciu, Nelucu Constantinescu 
etc.), pledanți și sprijinitori ai 
acestei frumoase acțiuni la nive
lul orașului Pitești și al unor 
localităt’ din județ. Poate că ex
periența Argeșului, de apropiere 
a copiilor de înot, ar merita o 
atenție mai mare din partea unor 
județe care dispun de condiții si
milare, fără. însă, a face un pas 
către școală, adică de a selecta 
copiii chiar în unitățile de îrțyă- 
țămînt în care aceștia sînt 
struiți.

© Cros de masă la Panciu, 
note maxime (pentru locul 
pionierilor Mihaela Prisecar, 
viu Niculiță (9—10 ani). Daniela 
Nechita și Florin Palade (11—12 ani)..............................- - . - .
cea 
din 
ției 
tive
Consuela. Antoche) și instructori-

,Teme-

Ca- 
cele

în 
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in-

cu 
I) 

Sil-

toți din Adjud, Culeta Oan- 
și Romeo Onofrei (13—14 ani) 
Panciu. Aceleași note și sec- 
de atletism a asociației spor- 
Tricotex (președinte. ing.

lor voluntari, frații Gh. și M. PO-
pa. Vrancea promite — prin co-
pii în special — să facă cunoscut
un nou centru atletic.

Modesto FERRARINI
Rubrică redactată de

Tiberiu STAMA

I

BASCHET, vru INTERES pentru tur
neele finale ale Diviziei școlare șl de juni
ori la baschet. In tribunele Sălii Sporturi
lor din Oradea s-au aflat destui localnici, 
dar șl spectatori din alte orașe ale țârii, 
printre care antrenori divizionari sau ai 
unor echipe de juniori si copii ca, de pil
dă, Gabriela Both, de la CSȘ Satu Mare, și 
Cornel Marinescu, de la CSȘ Tlrgoviște, 
veniți cu formațiile care vor lua parte la 
Criteriul Național de minibaschet dotat cu 
Cupa Pionierul (3—14 Iulie, la Ploiești). Nu 
putem decît să salutăm interesul manifes- 

fie pen- 
perspec- 
evoluția 
și juni-

putem decît să salutăm interesul 
tat de antrenorii aflațl la Oradea 
tru .a selecționa elemente de mare 
tivă, fie pentru a mai învăța din 
celor mai bune echipe de juniori T. ,__
oare ale țării. 0 TREI ARBITRI divizionari 
A nu mai dețin această calitate, deoarece 
au devenit antrenori. Este vorba despre 
D. Oprea (ELBA Timișoara). Al. Guță (Con
structorul TAGCM Craiova) și Aurelian Ni- 

. culescu (Metalul CSȘ Salonta). Fiind în
trebat care din cele două activități 1 se 
pare mai dificilă. A. _ Niculescu ne-a dat un 
răspuns foarte convingător: „După turneul 
de la Focșani (n.n.: la sfîrșitul căruia 
chipa Metalul s-a calificat în Divizia 
minină A), am constatat că 
kilograme !“ (D Șt.)
HANDBAL, antrenorii 

cuiul secund în clasamentul 
ziei feminine A, Remus E__„______
Mircea Bucă (Rulmentul Brașov), au primit, 
recent, legitimații de arbitri și, după cum 
am aflat, ei au absolvit cursul de „cavaleri 
al fluierului" cu note maxime. Nici nu se 
putea altfel: antrenori de clasă, arbitri... la 
fel! 0 UN IUBITOR al handbalului. Vasile 
Arhire care comentează la radio multe par- 

a făcut-o și la meciul Rulmentul 
se ocupă și de antrenarea unei 
junioare. înființată recent, chiar 
Liceul industrial nr. 6 din Iași, 
și director adjunct. (I.Gv.).
LA RECENTUL, turneu final

tide (cum 
— Știința) 
echipe de 
de el, la 
unde este
JUDO.

am slăbit

e- 
te-

10

lo-

L

ocupantei 
final al Divi- 

Drăgănescu șl

_ ----------------- ------------ ------- al
Campionatului Republican pentru echipele 
de tineret, cei doi antrenori ai formației 
giuleștene Mihai Brăileanu și Călin Cos- 
tescu. își priveau cu amărăciune sportivii, 
mai ales pe cei de la categoriile ușoară 
pînă la grea, care nu reușeau să le aducă 
punctele scontate și hi final, Rapid n-a 
urcat pe podium, deși ar fi fost îndreptă
țită. Erori grave de arbitraj? Pregătire me
diocră sau accidentări de ultim moment? 
Nimic din toate acestea. Necazul giuleșteni- 
lor a venit de la titularul categoriei ușoa
re, Adrian Szekeli, care nu s-a prezentat 
la cîntarul oficial, deși pînă în ajun, fusese 
la toate antrenamentele! tn această situa
ție, cei doi antrenori s-au văzut nevoiți să 
urce Jumătate din echipă la categorii de 
greutate superioare și, firește, consecințele 
n-au întîrziat • NICI un antrenor sau

concurent al echipelor finaliste n-ar fi reu
șit să găsească nod în papură arbitrilor 
pentru simplul motiv că toate deciziile, 
fără excepție, au fost cît se poate de co
recte. Constantin Isac și Ilie Papa (Bucu
rești), Marcel Popa (Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) și Constantin Savu (Ploiești) 
s-au remarcat și de astă dată. Cu acest pri
lej au trecut cu succes examenul de avan
sare tinerii arbitri Nicolae Ghimpău, Liviu 
Mitricică și Ticu Plăcintă (București). • 
PENTRU a treia oară în acest început de 
an, giuleștenii au fost gazde excelente. 
(C. Ch.).
LUPTE. IN RÎNDUL CAMPIONILOR de 

juniori desemnați la întrecerile de la Lu
goj se află doi frați: Trandafir Geană, cîș- 
tigător la categoria 46 kg. și Traian Geană, 
învingător la 74 kg. Un frumos succes în 
familie! Unul dintre cei mai buni Juniori 
ai secției CSS Lugoj Sorin Popescu, este 
fiul unui fost multiplu campion național. 
Pătru Popescu, acesta din urmă fiind fra
tele fostulu campion mondial, Simion Po
pescu — în prezent antrenor al lotului re- 

POST-SCRIPTUM
prezentativ și arbitru international F.I.L.A. 
Filiere... familiale ! 0 IN RINDUL arbitri
lor care s-au remarcat cu ocazia Campio
natelor Naționale de jun'ori de la Lugoj 
s-au aflat șl doi dintre foștii campioni eu
ropeni șl mondiali la categoria cea mai 
mică: Gheorghe Berceanu șl _ 
Alexandru. Cei doi foști adversari 
acum prieteni foarte buni.
sportul... (M.Tr.)
POLO. UN GOL cum se

Constantin 
sînt 

Ce înseamnă

___ _____  __ vede foarte rar, 
în meciul Dinamo — Lotul de Juniori: Ha
giu, surprins de fază în propriul teren, a 
privit tabela electronică a văzut că mai 
erau două secunde de joc, a reacționat ful
gerător și a șutat. Balonul expediat cu 
boltă, a intrat în plasă, cînd încă se mai 
auzea sunetul sirene’’ de încheiere a repri
zei. Arbitrul Șt. Karacsony a acordat gol 
valabil, spre nedumerirea unei părți a pu
blicului. Dar decizia a fost corectă, conform 
noilor prevederi regulamentare, important 
fiind momentul șutului. • DOUĂ ATITU
DINI, două exemple de fair-play. După 
calda festivitate de premiere a trioului de 
Pe podium, orădeanul Liviu Garofeanu, cu
noscutul internațiO'nal devenit în acest an 
și antrenor al fostei campioane, a fost pri
mul care a ținut să-1 felicite pe antrenorul 
actualei campioane Iuliu Capșa, îmbrăți- 
șîndu-1 și oferindu-1 drept simbol al pre
țuirii, o floare. Un al* ex .mplu — cuvinte
le lui Vlad Hagiu, „provocat" la un dialog 
amical pe tema golgeterului acestei ediții.. 
cînd dinamovlstul mai era, cel puțin teo
retic, în... cursă: „A fost, trebuie să recu
nosc, anul adversarului meu de club, co-

Start m viu disputata cursă a băieților

0 MEREU FRUMOASA ÎNTRECERE

(Telegraful

coresp.

FOTO : Mihai ROBU

„CROSUL TELEFONIȘTILOR*1
„Crosul

• ajuns la cea de 
s-a desfășurat zi- 
pe baza sportivă 
reunind la start 
tineri și tinere 
de Telecomunica- 

lor alăturîn-

Devenit tradițional, 
telefoniștilor", 
a 5-a ediție, 
lele trecute 
„Telefoane", 
peste 90 de 
din Direcția 
ții a Capitalei, 
du-li-se și elevii Liceului nr. 
13. Bucuria mișcării, tinerețea 
și vigoarea participanților, am
biția de a trece primii linia 
de sosire, precum și condițiile 
bune asigurate de organizatori, 
au făcut ca acest concurs să 
aibă toate atributele unei fru
moase reuniuni sportive.

Startul s-a dat întîi la fete, 
pe un traseu ce a măsurat 2000 
m, .cu alergare mai mult pe 

făcîndu-se în 
urmau 

după

șosea, sosirea 
aplauzele băieților ce 
să intre în concurs nu 
mult timp. Tinerii au plecat 
în cursă pe același traseu, dar 
măsurînd 3000 m, cursa lor fi
ind urmărită, de asemenea, cu 
viu interes. Iată câștigătorii : 
FETE — Ancuța Berescu (sec
ția Nord 1). Eugenia Munteanu 
(Telegraful Central), Ecaterina 
Teodorescu (Interurban). La 
BĂIEȚI : Nîcolae Mihăilă (In
stalații), Marian Romanovici

RE

(Urmare din pag. 1)

ților lor că sînt superioare ad
versarelor. Ceea ce au reușit, 
mai ales prin prestația bună a 
Speranței Gaman, Danielei Di- 
nică si Danei Sîngeorgean, 
Foarte repede, localnicele au 
ajuns Ia 2—0 la seturi. Rela-

legului meu de națională Cornel Gordan, 
pe care-1 consider unul din marii noștri po- 
loiști. Mie îmi rămîne bucuria, deloc oare
care, de a reciștiga, cu echipa mea, titlul 
de campion". (R.R.).
TENIS DE MASĂ. GAZDELE bistrlțene 

ale primei ediții a „Internaționalelor" pentru 
juniori s-au întrecut pe ele însele, culegînd 
meritate elogii din partea tuturor celor pre- 
zenți. Printre cei care și-au adus un impor
tant aport au fost colective1? de la Sticla, 
O.J.T., Fabrica de covoare Beclean, Textila 
Năsăud, Cooperativa Meșteșugărească Bis
trița, Textila Sînged'rz Bă: etc., precum și 
oameni pasionați activiști obștești ca Vio
rica și Radu Beșuan, Tiberiu Moldovan, 
Adrian Seleșiu. Eugen pașcanu, Ion Mîne- 
can, Francisc Schweier, Constantin Chiciu- 
dean ș.a. • UN IUBIT R al boxului, loan 
Măeran, fratele campionului mondial de 
juniori Daniel Măeran. care s-a aflat în 
permanență printre tinerii jucători: „Așa 
cum Bistrița a dat un campion mondial de 
box, aș dori ca și tenisu 
țean să se mîndrească 
formanță: i-o doresc 
Călin Creangă, primul 
cadeților. Primul pas 
APROPO de campioni 
tăm a aminti că printre spectatori 
aflat numeroși medaliați ai marilor compe
tiții ale tenisului de masă sau, reputați an
trenori : Geta Pitică, Ella Constantinescu, 
Maria Alexandru, Liana Mihuț, Nicolae An- 
gelescu, Dorin Giurgiucă, Farkaș Paneth, 
care au adus faimă sportului românesc, ei 
fiind un permanent stimulent pentru tine
rii competitori. • NUMEROȘI au fost și 
antrenorii de la secții care au ținut să fie 
prezenți pentru documentare, cum, din pă
cate, alții au absentat Printre aceștia din 
urmă și craioveanul Mihai Bobocică, unul 
din antrenorii lotului care a.......................
— după cum ni s-a spus — t 
râtul școlar pentru a participa 
la o acțiune sportivă de masă 
drelor didactice !’ (EM F.).
TIR CU ARCUL. ZILELE 

8-a a Concursului Internațional 
au amintit multora cugetarea 
trivlt, la locul potrivit". Era un 
venea ca o mănușă celui ce, cu multe zile 
înaintea întrecerii, a știu' (cum numai el 
știe!) să amenajeze. în premieră la Tunari, 
un poligon pentru competițiile cu arcul. 
Cunoscut de multă vreme ca un specialist 
în ale tirului eu arme de foc. Constantin 
Pîrvu, întreprinzătorul administrator al 
bazei, căci despre el este vorba, ' a reușit 
și de această dată să satisfacă toate exi
gențele sportivilor șl oficialilor. Și n-a fost 
ușor — remarcau antrenori și conducători 
<je secții. „Este ușor — sublinia însă, mo
dest, cel în cauză — cu o condiție : să 
faci totul cu plăcere". (I. N.)

de masă bistri- 
cu o asemenea per- 
din toată inima Iui 
campion european al 
a fost făcut..." • 
mondiali, să nu ui- 

s-au

fost reținut 
de Tnspecto- 
ca... Jucător 
dedicată ca-

ediției a 
aj României 

„omul po- 
adevăr ce...

(Centrala Drumul Taberei), A- 
lexandru Adrian
Central). Dintre elevii Liceu
lui nr. 13 s-au desprins 
cîștigători : ia fete — I

Iuliana Mihăilă

în
Doina 

Căzăncl, Iuliana Mihăilă și 
Daniela Drăgoi, iar la băieți 
— Dorin Măienaru, Mirel Ma
nea și Octavian Stăvaru. Cupa 
pentru secția cu cei mai multi 
cîștigători a fost înmînată „Te
legrafului Central".

Ionel PANA

PENTRU CREȘTEREA
(Urmare din pag I)

meritat fără discuție, l-a ocu
pat Mureșul IMATEX Tg. Mureș. 
De altfel, echipa antrenată de 
Eugen Bartha și Valentin Pop a 
fost adevărata revelație a cam
pionatului. Cu același lot de ju
cătoare (a fost adusă doar Eva 
Mozsi), dar cu unu dintre cel 
mai capabili antrenori ai handba
lului nostru feminin. Mureșul a 
reușit ca, dintr-o formație aflată 
undeva în subsolul clasamentu
lui. să cîștige „Cupa României" 
și să devină vicecamnioană na
țională 1 Rulmentul Brașov pu-

VA
tea r 
De c< 
trenor 
nescu 
că di 
toare 
opinia 
împiec 
mai 
frecve 
gul c, 
cătoar 
teresu 
anii 
ciației 
de ne 
tificati
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(

I 
ț
I 
I (

ț

I
1

xîndu-se, apoi, ele au pierdut 
inițiativa, iar piteștencele — cu 
Felicia Popescu puternică și e- 
ficientă în atac — au reușit să 
reducă din handicap. Dar stu
dentele au jucat din nou foarte 
bine în setul 4 (inclusiv mai 
tinerele Violeta Vuc si Alina 
Mocanu). Foarte bun arbitrajul 
brigăzii V. Ranghel — V. Arhire.

în ultima partidă a zilei, din
tre lideră si deținătoarea „lan
ternei" în grupă: Universita
tea C.F.R. Craiova — C.S.M. 
Libertatea Sibiu 3—0 (10, 10, 6) 
a fost o simplă formalitate 
pentru campioane, deși acestea 
nu au aliniat formația lor cea 
mai bună (Mirela Bojescu nu 
a intrat deloc în teren)

Joi (de la ora 15) au loc me
ciurile: Dacia — C.S.M. Liber
tatea, Dinamo — C.S.U.-I.M.N. 
si Universitatea C.F.R. — Peni
cilina.

SIB1 
la C.E 
turnei 
le de 
inaugi 
c.s.ș. 
echipe 
minim 
riorit£ 
linia 
Atana 
minița 
re, Ca 
tn mc 
Neami 
4, 11) 
pro fes 
rupînc 
lea. I 
Ioana 
respec 
dălina 
c.s.ș. 
3—0 (t 
discrei 
Gheor; 
Tînț, 
Vlad, 
IONES

ru FOST DESEMN
Cu etapa a XXH-a s-au în

cheiat Campionatele Republicane 
ale Diviziei B de tineret la vo
lei. Cîștigătoarele seriilor și vi
itoarele divizionare A 
ința Bacău 
la fete. Viitorul T. C.
C.S.U. Sănătatea Oradea, la bă
ieți. Iată rezultatele ultimei e- 
tane :

FEMININ, seria I : Chimia Tr. 
Măgurele — I. T. București 2—3. 
Confecția București — C.S.U.-
I.E.F.S. București 3—1. Știința 
Bacău — Ceahlăul Piatra Neamț 
3—0, C.S.M. Oțelul Tîrgoviște — 
— Confecția Suceava 3—0. Metal 
33 București — CHIMPEX Con
stanta 3—0. Comerțul Constanța — 
A.S.S.U. Craiova 3—0 : seria a 
Il-a: Armătura Zalău — Spartac 
București 2—3. ,.U“ Clui-Napo-
ca — Olimpia Oradea 3—0. EX- 
PLORMIN Caransebeș — Rapid

sînt Ști- 
și Rapid București.

Bacău și

INIȚIERE LA ÎNOT 
Șl SELECȚIE LA HALTERE

CLUBUL SPORTIV DINAMO 
BUCUREȘTI organizează — 
prin Centrul de copii și ju
niori Tînărul Dinamovist — 
cursuri de inițiere la înot în 
perioada 
tembrie.

Același 
perioada 
selecție pentru secția de hal
tere, 
între 
are 
10—12.30, 
vineri și după-amiaza. 
orele 15—18.

25 mai 14 sep-

club organizează în
21—31 mai a.c. o

Se
12 

loo

pot prezenta copii 
și 15 ani. Selecția 
zilnic, între orele 

iar luni, miercuri și 
între

Bucur 
la — 
Timișc 
Mureș 
re —

MAS
Tîrgov
I.P.C. 
rești 
Oltul 
I.P.G.
3—0,
Dacia
A.S.A.
Bacău 
Arad

- Vulcar 
tatea



imbului de experiență** AGENDA MINUTUL 91

ORBE LA FAPTE
ACTUALITĂȚII

rî in căutarea tinerelor talente 
îțuiui Constanța

CICLISTE I ROMANIA POLONIA 0-0
fapte... 

•un nu
dul nos- 
pentru 

rt Con
ul Sco- 
nizat o 
i tema 
i copi- 
u spor- 
la care 
număr 

nînt șl 
lonstăn- 

discu- 
esitatea 
scției a 

comu- 
de spe- 
ticipare 
le de 
iță or- 
dețului. 
m fost 
irganis- 
rnit la 
curi și 
mplexă 
•ofesori 
re ȘCO- 
îstanța. 
ralia si 
:îte un 
înă ră- 
1, care 
ia de 
ilor în 
colilor. 
Itie fi-

zică sau învățătorilor respec
tivi. • avizați din timp, astfel 

pierde nici măcar 
Firește, selecția nu 

programul de

că nu se 
un minut, 
stinjenește 
scoală.

Această 
coordonată 
Frîncu, 
Constanța, 
Bucovală, 
cialitate la Inspectoratul Șco
lar Județean, a și 
primele' trei trasee 
nul acțiunii : 13 mai 
Eforie Nord. Eforie 
chirghiol. Tuzla. „23 
Albești, „2 Mai". 
Duleești Costinești : 15 mai : 
Ovidiu. Lumina. Năvodari. Să- 
cele. Corbu de Sus. Corbu de 
Jos. Tariverde, Nuntași. Co- 
gealac ; 20 mai : Valu lui
Traian. Basarabi Poarta Albă. 
Castelu. Siminoc. Valea Da
cilor.

Acțiunea se va încheia 
10 iunie, după care 
evaluate rezultatele 
anunță de pe acum î 
toare.

Semnalăm această 
convinși că ea va fi urmată 
si In 
tinere 
mantă

a 
s-a I (Urmare din pag. 1)

traseului, 
imprimat 

agrement, 
la Ol țe

I
brigadă complexă 

de 
secretar

Și
Inspector de spe-

prof, 
ai 
prof

Siminoc.

Elena
C J.E.F.S.

Traian

parcurs 
din pla- 
: Agigea. 
Sud. Te- 
4ugust“. 

Pecineaga,

la 
fi 
se

; vor 
care 

încuraja-

inițiativă

alte 1udețe. nevoia de 
talente pentru perfor- 
fiind permanentă.

Mircea COSTEA

ECHIPEI REPREZENTATIVE

. Proba de fond (99 km) 
Campionatelor municipale 
desfășurat pe Șoseaua Olteni
ței. Pe prima parte a 
cicliștii seniori au 
cursei o trenă de 
După întoarcerea de
nița, insă, au început hărțuie
lile și plutonul s-a fragmentat, 
în față detașîndu-se un grup 
de 13 alergători (6 Steaua. 5 
Dinamo si 2. I.M.G.B.). în co
muna Frumușani. va rămîne 
St. Anton (Steaua) în urma u- 
neî defecțiuni. Nimic de sem
nalat pină 
spectaculos, care a revenit Iui 
L. Kovacs.
succes, cicliștii de Ia Dinamo 
au egalat in fruntea clasamen
tului pe cei de la I.M.G.B.. 
fiecare echipă cîștigînd cite 
două titluri si avînd alte două 
locuri secunde. O comportare 
bună. Ia juniori mici, au avut 
de asemenea, sportivii de Ia 
STIROM. clasați în bloc pe po
dium în ultima etapă.

CLASAMENTE, seniori ; 1. L. 
Kovacs (Dinamo) 2:25.02. m.o. 
41,00 km. 2. G. Olteanu (I.M.G.B.). 
3. V. Pavel (Steaua) • f 
mari ; 60 km : 1. Al.
1:44.25. m.o. 40.380 km. 2 
Ivan (ambii C.S.S. 1). 
Radu (Dinamo) : juniori 
40 km : 1. M. Simion 1:05,45. 
m.o. 36.900 km. 2. N. Ninea 
3. G. Prună (toti STIROM).

la sprintul final

în „urma acestui

iuniori 
Ivan 
Adr.

3. p: 
mici

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

11 trei, 
ioi an-
Drăgă- 
pentru 

; tucă- 
ite. în 
tori au

tot ceea ce a demonstrat, 
rezultate superioare.

Chimistul Rm. Vîlcea (loc 
cu un lot valoros, a avut

de

ui 1JC
rentul :
•a 1UI>-
tor ju-
și in-

față de
i aso-
1 față
«u jus-
â. orin

‘li&ARE
în sa- 

înc-eput 
aționa- 
partida 
ibeș —

2, 10), 
cu do- 

. supe- 
it și în
Sorina 
și Lu- 

-îgătoa- 
nvinse.
Piatra 

3. —12. 
elevele 
vinescu 
al trei- 
eorghe, 
Toma, 

și Mi
ni joc. 
curești 
leci la
Mareș 

?laudia 
Jarmen 
i. (Ilie

4).
„ ____ _ _______ un

finiș oarecum relaxat - (vezi me
ciul pierdut cu Dorobanțul Plo
iești din penultima etapă a cam
pionatului). și iată că o echipă 
iubită în handbalul nostru, câș
tigătoare în ediția 1984 a „Cupei 
Federației 
Handbal".
zentă 
pelor 
puțin 
mare 
sezon 
căruia conducerea 
trebui să mediteze 
țat nefast evoluția 
drotehnica și “ * “
G) sînt exact 
Ambele sînt 
este sigur că 
campionatului 
mai spre vîrful clasamentului. 
TEROM-ul a trecut rrintr-o criză 
ale cărei explicații nu le cu
noaștem încă, iar Confecția, cu 
Vasile Mărgulescu la cîrmă. a 
dovedit forță de joc și maturi
tate. urmare a faptului că Rodica 
Grîgoraș și-a alimentat echipa, 
etapă de etaoă. cu... duzini de 
goluri ! Dorobanțul Ploiești 
C.S.M. Sibiu s-au salvat de Ia 
retrogradare pentru că au pregă
tit adecvat finalul de campionat, 
în schimb. Constructorul Baia 
Mare șl C.S.M. Sf Gheorghe. 
deși au denus mari eforturi pen
tru a rămîne în primul eșalon, 
au retrogradat. Dar si la aceste 
două echipe există (la Construc
torul poate chiar mai mult decît 
la alte echipe, mai bine clasate) 
Jucătoare. birouri de secții, con- 
ditil materiale care le obligă să 
denăsească acest moment si să 
la totul, cu succes de la în
ceput !

Internatlonale 
nu va putea fi 

în toamnă la startul 
europene. Nu 
adevărat că 

de antrenori 
la sezon) —

ci e 
pre- 
cu- 
maieste însă

și fluctuația 
(practic de la 
aspect asupra 
asociației ar 
— a influen- 

echipel. Hi- 
(locurlle 5 și 
unde merită.

Rapid 
acolo 
echipe instruite, și 
!n ediția viitoare a 
ele se vor... muta 

spre vîrful

și

E DIVIZIONARE A
Brăi- 

„Poli" 
;a Tg. 
a Ma- 
-0. 
letalul 
i 0—3 
Bucu- 

ște — 
rahova 
Tulcea 
5*.i -

3—0, 
T. C. 
C.F.R. 

V 3-^)
Sănă- 

•1 Mo-

torul II Baia Mare 
iești 3—0, Metalul 
Voința Alba Iulia 
oraș Dr. Petru “

— peco Plo- 
Hunedoara — 

. 3—2, Oțelul
Groza — . C.S.M.

Caransebeș 3—1, Voința Zalău — 
Electrotehnica Bistrița 1—3.

In două partide restante: MA
RA TEX Baia M re — C.S.M Lu
goj 3—0 (F/2) Otelul oraș Dr. 
Petru Groza — PECO Ploiești 3—0 
(M/2).

(Corespondenți : N. 
O. Guțu, C. Popa, L. 
M. Avanu, I. Necula, 
teanu, I. Plaștin. N. Străjan. N. 
Danciu, I. Vlad. A. Crișan. N. 
Dănuț, Tr. Enache, C. Crețu. I. 
Pocol, N. Magda.).

Mateescu, 
Mandler, 
O. Băl-

• în aceste zile, la Tg. 
Mureș, se desfășoară ediția a 

.Cupei Electromureș", 
patru etape

doua a „< 
pe parcursul a
(două fond, un circuit și un 
contratimp). La întreceri parti
cipă cicliști seniori de Ia clu
burile bucureștene Dinamo. 
I.M.G.B., Steaua. Voința, pre
cum și de la Metalul Plopeni. 
Voința Cluj-Napoca, C.S.M. Mu
reșul si Electromureș Tg. Mureș.
• După desfășurarea acestor 

întreceri, tot la Tg. Mureș se 
vor derula etapele III — fond 
100 km și IV — circuit 50 km. 
ale tradiționalei competiții de 
lung kilometraj pentru juniori; 
„Cupa orașelor".

Horatîu SIMA

■

■
■
■
■

■

■

I
I
I
I

' R.F. Germania. Am asistat 
minute de tatonare. Abia 
min. 11 a fost 
M. Marian — 
trarea acestuia 
Balint doai a 
cu capul, fără 
poarta adversă, 
cele două șuturi ale lui 
lan (min. 13 și 21), într-o pe
rioadă de superioritate terito
rială a jucătorilor noștri, dar 
din min. 30. întîlnirea s-a e- 
ehilibrat. jucătorii noștri 
găsind concretizarea 
atac, după cum nici 
șii nu găseau cele mai 
soluții la „serviciu" 
în min. 35 Swiatek 
prin fața porții lui 
coechipieri de-ai lui n-au 
juns balonul care s-a scurs în 
aut de poartă, iar în min. 44, 
la o lovitură liberă laterală 
fundașul Gora a șutat extrem 
de puternic, balonul a lovit 
un umăr, dar Liliac, cu un 
reflex uimitor, a scos în cor- 
ner. Și așa, repriza s-a înche
iat cu scorul de 0—0.

La reluare, dfb nou momente

la 
în 

o fa ’ „lucrată" 
Bălan și cen- 
din urmă, cînd 
deviat balonu) 

să-l trimită spre 
Am reținut

Bă-

ne- 
fazei de 
mijloca- 

bune 
Mai mult, 
a centrat 

Liliac, trei 
a-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
•ASTĂZI, LA CRAIOVA, pe 

stadionul Central (ora 18). va a- 
vea loc un atractiv meci de fot
bal cu participarea fostelor glo
rii ale Universității (generația 
’74). care vor avea ca adversară 
actuala echipă din „Cetatea Bă
niei". Antrenorii C. Ceinăianu și 
C. Oțet au convocat, printre al
ții, pe Oblemenco, Marcu, Țară- 
lungă, Velea, Manta. Oprea. Ni- 
culescu, Deselnicu, Boc, Ivan 
Strîmbeanu, Bădin. Nită Bălan. 
Bălăci... -
• PETROLUL PLOIEȘTI — SE

LECȚIONATA SERIEI I A DI
VIZIEI B 3—0 (3—0). Marți, pe 
stadionul Petrolul, s-a disputat 
meciul de verificare dintre di
vizionara A din localitate și se
lecționata seriei I a Di'tziei B. 
Victoria a revenit echipei Petro
lul cu scorul de 3—0 (3—0). prin 
golurile marcate de Manea (min. 

116). Cr. Ene (min. 21) și O. Gri- 
gore (mln. 33). (O BĂLTEANU. 
coresp.).

I
I

Stadionul Municipal; teren bun; 
timp inchis ploios; spectatori — 
circa 20.000. Șuturi la poartă: 
15—9 (pe poartă: 6—3). Cornere: 
7—5.

românia: liliac — M. Ma
rian. BUMBESCU Stancu, 
senbacher — Bălan. Rada 
ru, Mujnai (min. 60 Biro) 
Unt. Vaișcovici (mln. 70 
caru).

POLONIA: Wandzlk 
bocki. Piekarczyk, 
GORA — Sokolovski. Swlatek. K. 
Warzycha (min 75 R. Warzycha) 
IWANICKI — Kosowsk! (mln. 86 
Ptak), LESNIAK.

A arbitrat VI. Kuznețov; la li
nie A. Kirilov si R. Jushka (toți 
U.R.S.S.).

Cartoșane galbene: GREMBO- 
CKI, STANCU WEISSENBA- 
CHER BIRO LESNIAK.

“ . ___
de acalmie, două faze excelen
te (min. 52 și 53) au creat ilu
zia că se poate deschide scorul 
dar Balint și Majaru n-au gă
sit șutul de gol Apoi. în min. 
54, Mujnai a trimis spre poar
ta goală, dar fundașul Grem- 
bocki a degajat în corner. Peste 
patru minute însă, la contra
atacul lui Lesniak, celălalt fun
daș lateral a șutat puternic din 
unghi și Liliac a boxat în cor
ner. A mai fost și în min. 73 
o fază critică, cînd. la șutul 
lui Sokolovski. Liliac a rezol
vat din nou situația. Peste două 
minute, la cealaltă poartă, Wei- 
ssenbacher a pătruns pîhă 
apropierea liniei 
portarul era ieșit.
rea l-a lovit în piept pe aces
ta. Lipsa de randamert a liniei 
de mijloc a început să fie și 
mai mult vizibilă, astfel că oas
peții au ieșit mai frecvent în 
atac și. în min. 84, au fost a- 
proape de gol. cînd Kosowski 
a reluat cu capul de la 8 m. 
balonul a lovit pâmîntul și a 
sărit peste poartă. La noi s-au 
făcut schimbări în atac, 
nou introduși! Biro și 
ru n-au dat — nici ei 
damentul așteptat. Au 
șutul lui Majaru din 
cere" (min. 89), apoi

Weis-
Maja- 
- Ba-
Co jo

— Grem-
Pietrowicz

Emerich Jenei — antrenor co
ordonator: „Jocul a fost gestul 
de echilibrat echipa României a 
avut mal mult inițiativa Jar nu 
a reușit să desfacă țpârarea toar
te aglomerată a 
Buni cunoscători ai_ __ _______
lui polonezii puteau marca Noi 
nu am reușit omogenizarea nece
sară oricărei performanțe cen
tru că inițial s-a pornit și cu 
alți jucători în lot, considerați 
printre cei mai buni dar care 
-l-au putut fi folosiți ea de Dildă 
Cîmpeanu II a! Belodedici iar 
Balint a jucat șub valoarea lui, 
fiind bolnav și ev tebră, Daeă a- 
părarea în car- s-au evidențiat 
Liliac, Bumbescu, Weissenba- 
cher și Rada a dat satisfacție nu 
același lucru pot spune despre 
înaintași. Oricum calificarea 
ioacă în conțin tare, mal 
multe meciuri și cred că ne 
trăm șansele. Echipa Poloniei 
dovedit tehnică puternică 
marcîndu-se jucători’ Pietrowtcz. 
Iwanicki K Warzychn".

adversarilor, 
contra atacu-

se 
sînt 

oăs- 
s-a 
re-

Liliac: „Meciul a fost foarte 
greu și ne-a arătat o echipă a 
Poloniei care ne-a pus multe nro- 
bleme. Asta poate si datorită fap
tului că am considerat 
meciul acest? c« fiind mai 
decît cel 
cu echipa 
mania".

disputat 
olimpică

.Trebuie

acum o 
a R.F.

Doate. 
ușor 
lună 
Ger-

neapărat să 
pierdut.

A apărut ALMANAHUL SPORTUL '87

în
de corner, 
dar centra-

dar
Cojoca- 
— ran- 
mai fost 
„întoar- 
acțiunea 

Iui Baîint. cînd un fundaș ad
vers era cît pe aci să înscrie 
în propria poartă, și meciul 
s-a încheiat cu un scor alb.

Mujnai:
ne recuperăm punctul 
Echîna a luptat dar adversarul 
întîlnit a jucat foarte bine, mai 
bine decît ne așteptam0.

Antrenorul principal al echipei 
Poloniei Z. Podedwarny: „Am cu
cerit un punct prețios la care cu 
greu cutezam. Echipa Românie! 
a prezentat trei Jucători de clasă: 
Liliac. Bumbescu si Bălan".

■
Iwanicki (căpitanul echipei) t 

„Ne-am simțit bine pe acest teren 
umed, am Jucat cu dăruire pen
tru că nereușita primei echipe in 
preliminariile C.E. ne-a îndîrjit".

■
Pi"xarczyk: „Am luptat din

greu, cu o echipă bună dar în 
fața căreia puteam chiar cîștiga. 
România are un portar fenome
nal, care a scos mingi pe care le 
văzusem în plasă".

Pe teme actuale

UN IMPERATIV: JUCATORUL-DISPECER

208 pagini bogat ilustrate.

almanahul tuturor iubitorilor sportului
Din cuprins : 

DACIADA — 
marea competi
ție sportivă na
țională ; Steaua 
și drumul ei in

tercontinental.
succese 
sportivilor 
mâni ; C.M. de 
fotbal din Me
xic, in reportaje 
și comentarii de 
la trimișii noș
tri; beletristi
că, șah, cuvinte 
încrucișate, u- 
mor; statisti
ca rezultatelor 

principalelor 
întreceri spor
tive din lume.

La centrele de difuzare a presei,
ALMANAHUL SPORTUL ’87

Fotbalul nostru n-a dus lip
să de personalități, adică de 
acei jucători cerebrali înzes
trați și cu o tehnică deosebită, 
care simt și văd jocul. ~ 
Dumitru, Dembrovschi. 
ru, Iordănescu. Bălăci 
rioada anilor de glorie 
versitatea Craiova) și 
Boloni sînt exemplele 
mai reprezentative ale 
cătorului de joc.

Dacă în ultimul timp, pe plan 
mondial o dată cu numeroase
le „mutații" tactice. sarcina 
coordonatorului de joc a înce
put să fie preluată treptat de 
tot mai multi 
unei echipe, 
nostru, valorile 
rare, iar nevoia 
te evidentă. Sînt relativ puține 
la număr echipele care au in 
rîndurile lor un astfel de ju
cător polivalent, înzestrat cu 
calitățile indispensabile dispe
cerului. Printre 
rea Supercupei 
conducătorul ei 
ni. F.C. Argeș 
Olt cu Eftimie. 
C. Solomon. 
Klein. 
F.C.M. 
rul ei 
atunci

Dobrin. 
Pesca- 

(în pe- 
la Uni- 

recent 
cele 

condu-

componenți ai 
în campionatul 
sînt destui de 

..creierului" es-

ele. detinătoa- 
Europei. cu 

de joc, Bolă- 
cu Badea. F.C.
S C. Bacău cu 
Corvi nul cu

Jiul cu Multescu și 
Brașov cu... antreno- 
Costică Ștefănescu 

cînd fostul interna-

în
se

țional apare pe teren, 
rest, ia celelalte echipe, 
simte tot mai acut lipsa unui 
jucător care să limpezească ae- 

Necesitatea 
asemenea 
deosebite, 

echipei.

DELTEI ÎN 4 ZILE
ADWNISI RAȚIA Dt STAI L0T0-PR0N0SP0R1 INTOKI^lEAlA

>E TURISM HOTELURI 
UREȘT1 organizează Tu- 
pe pontoane — dormitor

• ziua a iv-a: plecare la ora 5 pe traseul: Ca
nalul Olguța — canalul Sontea — canalul Sireasa 
— Mila 35 — Brațul Sulina — Tulcea.

ra 14 din Tulcea pe tra- 
Si. Gheorghe — Km. 54

la ora 5 pe traseul: Km 
Sf. Gheorghe — canalul 
- Gîrla Busurca — Mila 
iș Popas o oră, pe Lacu 
ă la mare cînd se ajunge

NOTA :
Traseul din ziua a IV-a se va modifica, în 

funcție de nivelul apelor, astfel: Canalul Olguța 
— canalul Sontea — Mila 23 sat — Crișan — Bra- 

Tulcea. Traseele inițiale 
--------- - - •; de

■ la ora 7 pe traseul: Su
na — Crișan — Dunărea 
pare Obretin — Mila 23 
canalul Olguța. popas o

/

țul Sulina — Malluc — T"’—
vor putea fi modificate parțial, in funcție 
nlVeiul apelor.

Date de plecare: 13, 19, 23 și 27 iunie; 1, 5, 
13 17. 21. 25 și 29 iulie; 2. 6. 10. 14 18 22. 26
30 august; 3. 7, 11 și 15 septembrie.

Pentru înscrieri în excursii sau 
dresați-vă agențiilor de turism 
București.

In gceste excursii se pot înscrie 
alte localități din țară.

a-Informații, 
ale T.T.H.R.

turiști și din

«
«.♦ o <•> *» o $ o <> o ♦ o 
♦ ♦ ♦ ♦

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 20 MAI. EXTRAGEREA I: 
42 22 26 19 44 7 ; EXTRAGE
REA a Il-a : 3 17 2 40 33 45. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1 136 270 Iei, din care 182 80? 
lei report la categoria 1,
• CÎȘTIGURILB 
CEPȚIONALE

TRAGERII EX- 
PRONOEXPRES

DIN 10 MĂI
faza t — Cat. i: i variantă 

100% — autoturism Dacia 1300 și 
6 variante 25% t 17.500 lei; cat. 2: 
3 variante 100% a 12.451 
cadrul cărora o excursie 
locuri in R.P Bulgaria 
rența in numerar și 15 
25% a 3.113 le’; cat. 3: 1 
100% a 9.888 lei în cadrul căreia 
o excursie de un toc ir R. P.

lei. în 
de două 
și dife- 
variante 
variantă

Bulgaria și diferența in numerar 
și 30 variante 25% a 2.472 lei; cat. 
4 73,25 variante a 1.147 lei; cat. 5:
106.25 variante a 791 lei; cat. 6:
681.25 variante a 100 lei: cat. 7:
10.103.75 variante a 40 lei.

FAZA e n-a — Cat. A: 2 va
riante 25% a 19 624 lei; cat. B: 4 
variant- p5% a 9.812 'el; cat. C: 
13 variante a 3.019 lei; cat.
60,50 varainte ' 649 lei; cat. E:
157.25 variante 250 tei; cat. F:
4.740.75 variant a 40 lei.

Autoturlsmu' „Dacia 1300“ de la 
eat. 1 a reveni; participantului 
Cojan Dumitru din corn. Mărgi
neni Județul Bacău.
• Informăm pe . participant! câ 

mîine. vineri 22 mal va avea loc 
tragerea obișnuită săptămînală 
LOTO, ceea ce înseamnă că AS
TĂZI este ULTIMA ZI pentru 
procurarea bilet/Uor.

A:

D

țiunile ofensive, 
stringentă a unui 
jucător cu calități 
un adevărat lider al 
apare și mai pregnant acum. 
In acest final de campionat, 
cînd contribuția lui poate de
veni hotărîtoare în apriga dis
pută atît pentru obținerea 
dreptului de a participa în cu
pele europene, cît si sau mai 
ales, pentru supraviețuirea în 
Divizia

Două 
ultima 
Brașov, 
a cîștigat cu 4—0 
teritorial eu Insistență, a irosit 
zeci de acțiuni ofensive ata- 
cînd „orbește". Mai mult ca 
sigur, dacă unsprezecele brașo
vean ar fi beneficiat de iin 
conducător de ioc de ..tio" 
Pescaru sau Ștefănescu — ab
sent în acel meci — probabil 
că misiunea întregii echipe ar 
fi fost si mai ușoară iar scorul 
mult mai mare. Aî doilea 
exemplu, mult mai semnifica
tiv. t-a oferit partida Ranid 
— Oțelul Galați. Minute în
tregi. feroviarii (ca si in. alte 
meciuri) și-au masat adversa
rii în partea lor de teren chiar 
în preajma careului lui Călu- 
găru. dar fără să reușească 
acțiuni clare prin care să pă
trundă decisiv snre poartă. Si 
cînd ne gîndim că exact eu un 
an în urmă, avîndu-1 pe Du
mitru la pupitru" Ranidui a 
terminat neînvins returul mar- 
cînd multe goluri în Giulesti, 
reatizînd partide spectaculoase.

Sînt numeroase 
care demonstrează că fotbalul 
nostru trebuie să caute si să 
formeze — într-un proces de 
instruire complexă — lucătorl 
capabili să îndeplinească ou 
succes rolul de conducător de 
foc. de adevărat! lideri de e- 
chină. 
cupare 
toriior 
lor în

pentru supraviețuirea
A.
exemple ne-au oferit 

etapă din campionat. La 
F.C.M. — deși în final 

dominînd

exemniAle

Trebuie sa fie o 
permanentă a conducă- 

de cluburi. a antrenori' 
primm rînd.

Gheorghe NERTEA



Din aceasta saptamînă, prima Cupfl Mondială la rugby

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN CEA MAI 
ECHILIBRATA GRUPĂ (a patra)
• Rugbyștii noștri debutează simbătă, in meciul cu Zimbabwe
• Partida inaugurală are loc mîine: Noua Zeelandă - Italia

In fine, grupa a patra. Ultima 
numai ca... așezare pe tabloul 
Cupei Mondiale — și. implicit, 
în prezentarea noastră — pen
tru că altfel această serie a fost 
socotită oea mai echilibrată. 
Care sînt adversarele reprezen
tativei României ?

E, mal întîl echipa Franței. 
Una din marile candidate la po
dium. Selecționată dintr-o im
presionantă masă de 200 000 de ju
cători (numărul cluburilor fran
ceze fiind de 1 740). dintr-un cam
pionat ce-și va serba peste oinci 
ani centenarul ! De 15 ori cla
sată pe poziția de onoare a Tur
neului celor cinci națiuni, cel 
mai recent chiar în ultimul a- 
prille, prin Marele Șlem — pa
tru victorii cu atît mai frumoa
se. cu cit echipa „cocoșului ga
lic" a reușit numeroase eseuri, 
nu mai puțin de patru fiind... ad
ministrate Scoției. Actuala trupă 
de sub comanda antrenorului 
Jacques Fouroux. faimosul mij
locaș din deceniul trecut, se a- 
flă, indubitabil, într-un moment 
fast, prelungit după memorabilul 
său succes, 16—3 la Nantes !, cu 
Noua Zeelandă. Blanco, Dubroca, 
Erbani, Condom, Bonneval, Sella, 
Champ sint doar cîteva nume, 
binecunoscute pretutindeni, din
tr-o mare echipă.

E, apoi, XV-le Scoției. Repre
zentant al unei foarte respec
tabile tradiții : clubul Edinburgh 
Academicals — înființat cu 130 
de ani în urmă, primul meci in-, 
tertări în 1871. la doi ani mal 
apoi fiind . fondată federația 
Scottish Rugby Union (în scrip
tele căreia figurează acum circa 
25 000 de jucători grupați în 110 
cluburi). Ultimul succes deose
bit l-a reprezentat șirul de vic
torii în ediția ’84 a Turneului 
celor cinci, dar după acest Mare 
Șlem a urmat. în anul imediat 
următor... lingura de lemn, ce 
-e acordă ultimei clasate în res
pectiva întrecere. Pentru ca Rut
herford, Laidlaw, Beattie. Jeffrey, 
Calder, Dear/ et comp să re
vină. în ’86. ocunînd locul doi 
în ’87.

Și mai e formația din Zimbab
we. în tara din sudul Africii e- 
xistă ce! mai puțini rugbyști, a- 
proximativ 1 200. din cele 16 par
ticipante la marea competiție, 
însă calitățile lor sînt demne de 
luat în seamă.. Au spus-o și co-

11 MINUTE PENTRU... MARELE PREMIU!
Un scurt-metraj românesc, distins cu cel mai 
prețios trofeu al Festivalului filmului olimpic 

de la Tunis
organisme interna
ționale (Federația 
mondială de cinema 
șl televiziune sporti
vă, Consiliul euro
pean de educație fi
zică ji știință a 
sportului etc.) con
tribuind la reușita 
acestei prime ediții. 

Pentru cei care nu 
l-au văzut, căci „Iar 
ca sentiment..." a 
rulat șl pe ecranele 
noastre (fiind, de 
altfel, și premiat la 
Festvva’ul filmului 
pentru tineret de la 
Costinești 1986), el 
durează 11 minute, 
este un scurt-me
traj alb-negru virat 
In albastru și pre
zintă, avînd ca punct

Chiar dacă sosită cu intlrziere, 
căci evenimentul la care ne vom 
referi s-a încheiat la 26 ațpritie, 
vestea ne-a bucurat tntr-atit in
cit, imediat după aflarea el, ne 
grăbim să v-o aducem la cunoș
tință: filmul românesc de scurt- 
metraj „Iar ca sentiment un cris
tal", producție 1986 a Studioului 
„Alexandru Sahia", a fost distins 
cu Marele Premiu al Festivalului 
internațional al filmului olimpic, 
desfășurat la Tunis, Vn juriu 
deosebit de exigent, avîndu-l ca 
președinte pe reputatul cineast 
tunisian Abdelhafidh Bouassida și 
in componență printre alții, pe 
celebra patinatoare sovietică Na
talia Liniciuk (campioană olimpi
că la dans. Lake Placid 1980, ală
turi de Ghenadi Karponosov) și 
pe realizatorul italian Claudio 
Blertieri, s-a oprit asupra pelicu
lei realizate de foarte tinărul 
Bose Ovidiu Paștina (31 de ani), 
in condițiile in care a avut de 
ales din peste 100 de producții 
(film, video! provenite din 20 de 
țări. Spre a sublinia, o dată tn 
plus, anvergura manifestării, pre
zidată de Slaheddine Baly, minis
trul apărării șl președintele Comi
tetului Olimpic Tunisian, să no
tăm că ea a fost organizată sub 
auspiciile C.I.O., o serie de alte

C. E. DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. I)

Să mai facem precizarea că 
în aceste zile o activitate sus
ținută au desfășurat aici și ar
bitrii care vor oficia la actua
lele campionate europene, în 
cursul săptămînii desfășurîn- 
du-se aici seminarii de pre
gătire și... concursuri de selec
ție a celor care vor fi incluși 
în brigăzile de la aparate. Sînt 
cunoscuți deocamdată doar șe
fii de brigadă, așa cum au fost 
stabiliți de către Uniunea Eu
ropeană de Gimnastică, cea de
semnată de F.I.G. să organize
ze întrecerea: M. Cicognani
(Italia) — la sărituri; M. C. 
Alberto (Spania) — paralele ; 
V. Ceaslavska (Cehoslovacia) — 

mentatori, șl rugbyștii noștri — 
care au evoluat în Zimbabwe a- 
cum cinci ani —, o atestă șl o mai 
recentă victorie, 26—19, cu for
mația Uniunii Sovietice. Iar 
Tsimba, Grobler, Neill, Robertson 
șl coechipierii anunță că nu 
vor pune totul pe seama defen
sivei la Cupa Mondială.

Pentru oricine apare limpede : 
misiunea reprezentativei Româ
niei este extrem de dificilă. Tri
colorii noștri au avut, de-a lun
gul anilor, rezultate favorabile 
la toți partenerii din această 
„grupă de foc“. Șapte victorii cu 
Franța (prima în 1960. cea mal 
clară 15—0, în 1980, ultima doi 
ani mai tîrziu), una, din trei în
tâlniri, cu Scoția (28—22 acum trei 
ani, chiar în anul Marelui Șlem 
al formației britanice 1). două în 
toț atîtea partide cu Zimbabwe, 
25—23 și 25—24, la Bulawayo și 
Harare. Dar în 1986 am înregis
trat, între altele, un 18—33 cu 
scoțienii șl un 3—20 cu francezii, 
ambele înfrlngeri — la București... 
S-a vorbit foarte des de momen
tul schimbului de generații, fără 
ca el să mai poată fi invocat 
acum la ora celei mal mari în
treceri din lunga Istorie a rug
by ului. Pentru toți cei 26 de ju
cători investiți cu onoarea de 
a reprezenta sportul românesc Ia 
competiția de la Antipozi — de 
la „veteranii" Dumitru, Murariu, 
Paraschiv, Alexandru, la cei mai 
tineri din lot, Răducanu și Ținea, 
băieți de 20 de ani — există 
șansa de a face să se vorbeas
că din nou laudativ la- adresa 
echipei din Carpățl. Or, cum 
spunea și antrenorul Naca. „o 
astfel de șansă nu poate fi, nu 
trebuie irosită, chiar dacă piatra 
de încercare e atît de mare. Dar 
cu atît mai aleasă poate fi sa
tisfacția de a-ți fi făcut da
toria..."

Primul meci al ru.gbyștilor ro
mâni are loc sîmbătă. la Auc
kland, în compania echipei Zim
babwe. după ce reprezentativele 
Noii Zeelande și Italiei vor fi 
inaugurat cu o zi mai devreme 
întrecerea la finele căreia (20 
iunie) o mare echipă își va în
crusta numele. în premieră, pe 
trofeul din argint masiv acope
rit de aur. numit William Webb 
Ellis, în semn de omagiu peste 
ani si ani.

Geo RAETCHI

de plecare retrage
rea din activitate a inegalabilului 
campion care s-a numit Ivan 
Patzaichin, strălucirea școlii ro
mânești de calac-canoe, valorile șl 
realizările ei. Este, cum scria Că
lin Căliman In „Contemporanul" 
din 27 februarie a.c., „mai mult și 
altceva declt un film-portret, este, 
cum o spune și titlul, un film-me- 

bîrnă; G. Benke (Ungaria) și 
A. Mitova (Bulgaria) — sol, 
în concursul feminin, respec
tiv: G. Garut'i (Italia) —so': 
W. Nyffeler (Elveția) — cal cu 
minere ; S. Batov (Bulgaria)
— inele ; D. Solbach (Franța)
— sărituri: N. Andrianov
(U.R.S.S.) — paralele ; K. Spa- 
cek (Cehoslovacia) — bară 
fixă.

Există aici convingerea că 
întrecerile continentale din a- 
cest an vor constitui un pre
ludiu de ridicată valoare teh
nică al campionatelor mondia
le din toamnă și că cele patru 
reuniuni programate aici. la 
sala Olimpiiski vor evidenția 
din nou progresele mari pe ca
re le-a înregistrat gimnastica 
în anii din urmă.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
TINERI LUPTĂTORI -

La turneul internațional de 
lupte libere (tineret), organi
zat de federația de specialita
te din R.D. Germană, la Halle, 
unde au fost prezențl luptători 
din zece țări, tinerii noștri re
prezentanți au avut o foarte 
frumoasă comportare. Dintre 
cei șase sportivi români, trei

CA1ACIȘTI Șl CANOIȘTI

La Plovdiv, în Bulgaria, ca- 
iaciștii și canoiștii noștri ju
niori au evoluat — alături de 
sportivi din Cehoslovacia, Iu
goslavia, U.R.S.S. și din țara 
gazdă — la o tradițională re
gată internațională, cucerind 
victoria în patru probe: la K 2 
(f) — 500 m (Sanda Nicolae, 
Cristina Feșteu) 1:52,1 ; K 4 (b) 
— 500 m (Florin Scoică, Ladis- 
lau Horvath, Ștefan Nagy, Flo
rin Niță) 1:28,7 ; K 4 (f) — 500 
m (Sanda Nicoljie, Cristina 
Feșteu, Gabriela Milășess”. 
Mariana Frățică) 1:46,1 și K 4 
(b) — 1000 m (Florin Scoică, 
Ladislau Horvath, Ștefan Nagy, 
Nicolae Rădoi) 3:14,2.

Iată și rezultatele obținute de 
caiaciștii șl canoiștii noștri la

„NENORIAll'L CAPABLANCV 

LA ȘAW
HAVANA, 20 (Agerpres), — Cea 

de-a 22-a ediție a turneului in
ternațional de -șah „Memorialul 
Capablanca“ a început în orașul 
cubanez Camaguey. reunind la 
cele 5 competiții de diverse ca
tegorii peste 100 de jucători și 
jucătoare din 14 țări. în turneul 
feminin este prezentă și marea 
maestră româncă Elisabeta Poli- 
hroniade, alături de Nino Gurieli 
(U.R.S.S.). Adriana Salazar (Co
lumbia), Asela de Armas și Vi
vian Ramon (Cuba).

taforă, nu numai o metaforă a 
nașterii și vieții unei mari perfor
manțe, ci a vieții înseși". Elogii 
asemănătoare am găsit- și în zia
rul tunisian. „Amal", care remar
ca deschiderea și profunzimea 
realizării regizorului Bose Ovidiu 
Paștina, absolvent al I.A.T.C., pro
moția 1980.

Consemnînd, cu satisfacție, Ma
rele Premiu dobîndit la Tunis și 
felicitîndu-l pe tînărul cineast, îi 
urăm lui și colegilor săi cît mai 
multe asemenea izbînzi de răsu
net, menite să reliefeze (între al
tele) disponibilitățile și succesele 
sportului românesc.

Ovidiu-IOANIȚOA A

Turneul internațional (ic șaH: ULTIMA RUNDĂ VA FI DECISIVA
TIMIȘOARA, 20 (prin tele

fon). In penultima rundă a 
Turneului international de șah 
al României, atenția spectatori
lor s-a concentrat asupra par
tidei în care liderul de pînă 
acum, marele maestru român 
Mihai Șubă. întîlnea pe cam
pionul R. D. Germane Raj 
Tischbierek. Acesta a acționat 
eficace împotriva Sicilienei a- 
leasă în deschidere de Șubă, a 
obținut avantaj, iar la mutarea

CiȘTIGĂTORI LA HALLE

'au terminat neînvinși competi
ția, clasîndu-se pe primul loc. 
Ei sînt : Romică Rașovan (48 
kg), Radu Ana (52 kg) și Flo
rin Sarea (57 kg). Mai tre
buie menționat și faptul că 
lui R. Rașovan i-a fost atri
buită cupa pentru cel mai teh
nic luptător al turneului.

PE LOCURI FRUNTAȘE
regata Slapy (Cehoslovacia), 
concurs puternic, cu sportivi 
din Australia, Bulgaria, Ceho
slovacia. Cuba. Elveția, Franța 
R. D. Germană, Polonia, Un
garia: LOCUL II la C 2 — 500 
m (Grigore Haralambie — Ig
nat Feodorov) 1:54.7; LOCURI
LE III la C 1 — 500 și 1000 m 
(Vasile Condrat) 2:07,3, res
pectiv 4:12,2, la C 2 — 1000 m 
(Haralambie, Feodorov) 3:49,2 
și K 4 — 500 m, fete (Mihaela 
Nedejde, Meluța Caraman, Lili
ana Vlăsceanu, Codruța Șo- 
fran) 1:45,0.

AMICAL, PE WEMBLEY : 
ANGLIA - BRAZILIA 1-1 (1-1)

La Londra, în fața a 100 000 
de spectatori, în meci amical, 
echipa Braziliei și-a început tur
neul în Europa, întîlnlnd repre
zentativa Angliei. Spre decepția 
gazdelor, partida ș-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—1), deși în
formația oaspeților au evoluat 
cîțiva debutanți, puțin cunoscuți. 
In numai 60 de secunde s-au 
marcat cele 'două goluri. Era în 
min. 35. Englezii au deschis sco
rul prin Lineker, care a reluat 
splendid o centrare a lui Beards
ley. Mingea s-a repus la centru, 
de unde brazilienii au pasat lung 
pîna la Mirandhina, care a pro
fitat de neatenția Iul Shilton și 
a trimis balonul în plasă ! După 
pauză, ritmul jocului a mai scă
zut. Gazdele au atacat mai mult, 
dar sud-americanil, cu țesăturile 
lor de pase, calmi și bine orga
nizați în apărare, au reușit să 
mențină rezultatul.
TURNEUL FINAL AL C.E. DE 

JUNIORI II
La sfîrșitul acestei luni va în

cepe, în Franța, turneul final al 
C.E. (juniori II, pînă la ,6 ani). 
Cele 16 echipe au fost împărțite 
în 4 grupe : A : Turcia, Grecia, 
Israel, Danemarca ; B : Scoția, 
R. D. Germană, Franța, Portuga
lia ; C : Irlanda de Nerd, R. F. 
Germania, Italia, Cehoslovacia ; 
D : Iugoslavia, U.R.S.S., Norve
gia, Austria. Echipele clasate pe 
primul loc în grupe se vor ca
lifica în semifinale (1 iunie). 
Finala este programată Ia 3 
iunie.
CLASAMENTUL GOLGETERILOR 

EUROPENI
Iată clasamentul solgeterilor 

din Europa, după etapele de 
campionat desfășurate săptămîna 
trecută : Brian McClair (Celtic 
Glasgow) — 35 g ; Ally McCoist 
(Glasgow Rangers) ; CLve Allen 
(Tottenham) și Nașko Sirakov 
(Vitoșa Sofia) — cu cîte 33 g, 
Toni Polster (F. C. Austria Vie- 
na) și Peter Alexandrov (Slavia 
Sofia) cu cîte 31 g. Ian Rush 
(Liverpool) 30 g. Echipele brita
nice și-au încheiat campionatele, 
astfel că Polster și fotbaliștii 
bulgari își mai pot îmbunătăți 
situația.,,

SĂRBĂTORI
LA PAISLEY Șl COVENTRY
Dună cum se știe finalele de 

Cupă în Scoția și Anglia s-au 
încheiat cu mari surprize. Echi
pa St. Mirren, din orașul Paisley, 
a cucerit trofeul în Scoția, iar 
Coventry pe cel al Angliei. St. 
Mirren a obținut Cupa după 28 
de ani. motiv care a determinat

40 a cules o nesperată victorie. 
Intre timp, ceilalți jucători din 
fruntea clasamentului remizau 
între ei, Gheorghiu cu Ghindă 
și Stoica cu Foișor. „Interzo- 
nalistul" Xu l-a învins pe Nun, 
iar în rest au fost consemnate 
remizele Przewoznik — Ionescu, 
Vera — Ghițescu, Kirov — 
Bărbulescu și Kengis — Liang.

în clasament, trei egali pe 
primele locuri: Șubă, Gheor
ghiu si Stoica, toti cu cîte 8.5

CURSA PÂCil
VARȘOVIA. 20 (Agerpres). — E- 

tapa a 11-a a „Cursei păcii", dis
putată pe traseul Karpacz — Leg
nica, a revenit ciclistului sovie
tic Djamolidin Abdușaparov in 
3.41:10. Cu primul pluton, în ace
lași timp cu învingătorul, au so
sit șl cicliștii români Ionel G»n- 
cea, Valentin Constantinescu și 
Constantin Căruțașu.

In clasamentul general Indivi
dual se menține lider Uwe Ampler 
(R.D.G.), urmat de Petrov (Bul
garia) la 1:42, Miezerjewskl (Po
lonia) — la 2:34. Abdușaparov — 
la 4:26.

Pe echipe conduce R.D. Germa
nă, urmată de U.R.S.S. — la 52 s. 
Polonia — la 9:29, Olanda — 15:39, 
Norvegia — 15:19, Bulgaria — 
16:56, Cehoslovacia — 33:36, R.F. 
Germania — la 36:37, S.U.A. — la 
51:54, Italia — la 1.05:41, Franța — 
la 1.16:56, iugoslavia — la 1.23:23, 
România — 1.40:55,Belgia — 1.50.42, 
Portugalia — 2.15:37, Elveția — 
2.37:51, Anglia — 2.54:33, Spania — 
3.01:11, R.P. Mongolă — 4.00:07, 
Cuba — 4.03:40, Siria — 5.04:57, 
Mexic — 5.08:50, Ungaria — 6.31:37.

Astăzi are loc etapa a 12-a Leg
nica — Wroclaw (150 km).

ca aproape .toți cetățenii locali
tății să întimpine jucătorii pe 
străzi cu urale. La Coventry, 
pentru prima oară în posesia 
Cupei, bucuria a fost și mai 
mare. Pe un traseu de 4.8 km, 
echipa, în mașini deschise, a 
făcut un tur al orașului. în fața 
a peste 250 offo de iubitori ai fot
balului !

ALTE ȘTIRI
• Internaționalul vest-german 

Klaus Augenthaler (căpitanul e- 
chipei Bayern Miinchen) a sufe
rit o operație. în urma unei rup
turi de mușchi la gambă, fiind 
indisponibil mai multe luni.
• în preliminariile olimpice : 

Honduras — Guatemala 1—2.
• In preliminariile C.E. gr. a 

7-a. ieri, la Sofia : Bulgaria — 
Luxemburg 3—0 (2—0),. In frun
tea clasamentului a trecut Bul
garia cu 8 p din 5 jocuri, urma
tă de Belgia 7 p <5 j).

Aseară, la Dundee, în meci re
tur al finalei Cupei U.E.F.A., 
United a terminat la egalitate, 
1—1 (0—1), cu I.F.K, Goteborg. 
Formația suedeză a cistigat tro
feul, invingind acasă în prima 
manșă, cu 1—0.

• PE SCURT •
ATLETISM o Maratonul de la 

Miinchen a fost ciștigat de aler
gătorul turc Ahmed Altun — 
2.13.37, iar la femei a învins Ange
lika Dunke (R.F.G.) — 2.40:51 • 
La Fukuoka, japoneza Meguml 
Sato a realizat un nou record na
țional, cu 1,95 m la săritura in 
înălțime • Concurs la Modesto 
(California): 200 m: Carl Lewis 
20,25 (cea mal bună performanță 
mondială a anului), 400 m: lan 
Morris (Trinidad-Tobago) 45.33, 
110 mg — Tony Campbell 13,19, 
triplu: Ray Kimble 17.36 m. Willie 
Banks 17,06 m, disc: Mike Bunele 
65,44 m; femei: 100 m: Marlen 
Ottey-Page (Jamaica) 11,111, 400
mg: Judi Brown-King 75.25 * La 
Portsmouth, englezul Sebastian 
Coe a alergat 800 m în 1:46,18.

BASCHET • La Kaunas, în 
meci amical: URSS — Maraton 
KLM din Chicago 111—90 (56—32).

HALTERE * La Campionatele 
Mondiale și Europene de juniori 
de la Belgrad (26—31 mal) vor 
lua parte sportivi din 39 țări, prin
tre care și România.

TENIS • Cea de a 10-a ediție 
a Campionatului Mondial pe e- 
chipe masculine, care se desfă
șoară la Diisseldorf, a prilejuit 
următoarele rezultate: grupa ro
șie: Suedia — R.F.G. 2—1. Ceho
slovacia — Australia 3—0; grupa 
albastră: SUA — spania 3—0, 
Franța — Argentina 1—2.

p. îi urmează Foișor și Tisch- 
bicrek, cu 8 p, iar apoi Ghindă, 
Ionescu, Xu și Kengis 7,5 p, 
Vera și Liang 6,5 p, Ghițescu 
6 p, Bărbulescu, Kirov șl Nun 
5,5 p, Przewoznik 5 p.

Numele ciștigătorului între
cerii va fi cunoscut în ultima 
rundă, pe afișul căreia figu
rează partidele Bubă — Stoica, 
Liang — Gheorghiu, Foișor — 
Xu, Ghițescu — Tischbierek.

Parik STEFANOV
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