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Nouă și strălucită izbîndă a gimnasticii românești
T

SE NUMEȘTE DANIEL A SILI VAS!
7

Moscova, în sala Complexului „Olimpiiski", me
dalia de aur și titlul de campioană absolută a 
Europei la cea de-a 16-a ediție a competiției. O 
performanță de larg răsunet internațional, rod al 
minunatelor condiții puse la dispoziția întregii 
noastre mișcări sportive, rod al muncii și talen
tului, care onorează sportul românesc și deschide 
frumoase perspective la C.M. din toamnă.

ordinare, care parcă au 
- cremenii sala. Salturi de 

ximă 
înalte, . 
într-o înlănțuire 
care a tăiat respirația miilor de 
spectatori. Daniela ar fi meri
tat un 10 unanim dar, 
numai trei dintre arbitre 
acordat nota maximă, ea 
început drumul care avea 
fie triumfal' cu media 
în același timp, Sușunova

Constantin MACOVEI

7
21 (prin telefon, de la 
strălucitele afirmări ale

trimisul 
Nadiei

MOSCOVA, 
nostru). După 
Comăneci din anii 1975—1979, cînd a cîștigat de 
3 ori consecutiv titlul de campioană absolută a 
Europei la gimnastică sportivă, iată că un alt 
talent de excepție al sportului românesc, Daniela 
Silivaș, se impune de o manieră categorică in 
arena gimnasticii continentale, cucerind aici, la

finale a actua-

COPIII CEI FRUMOȘI
Șl CUMINȚI Al „TRIUMFULUI"

într-oCel mai plăcut lucru 
zi însorită de mai este să mergi 
pe Stadionul Tineretului 
Capitală si să 
spectacol cuitu- 
ral-sportiv or
ganizat de C S S 
Triumf. Cum a 
fost, bunăoară, 
duminica tre
cută:

— Dumneavoastră? m-au în- 
timpinat la intrarea în sfadion 
trei „treninguri" cu ochi al
baștri.

din
asiști la un

— Dumneavoastră ați mai 
fost la vreun spectacol cultu- 
ral-sportiv de-al nostru ?

— Nu.

REPORTAJUL 
-nostru.

— Asta e, că 
nu știți.

— Ce să știu 7
— Cit e di 

frumos I tntii 
apar pe cotorul 
verde al stadio

nului sportivele cu repriza „Pri
mii pași în gimnastică". Cos
tume roșii ca macul, ținuta 
artistică ireproșabilă, nici nu

Final de repriză în spectacolul sultUral-sportiv organizat de C.S.Ș.
Triumf București Foto : T. VAS1LE

A trebuit să așteptăm, 
cel aproape 5 000 de spectatori 
prezenți azi (n.r. ieri) la „O- 
Timpiiski", în capitala Uniunii 
Sovietice, mai bine de 6 Ore 
pentru a cunoaște deznodămîn-

tul celei dintîi 
lei ediții a „europenelor". Și a- 
ceasta pentru că, pe de-o par
te, principalele favorite ale în
trecerii, românca Daniela Sili- 
vaș și sovietica Elena Sușuno- 
va, ambele campioane mondiale 
în 1985, au evoluat In ultima 
serie, precum și pentru că, pe 
de alta, toate celelalte posi
bile candidate la locurile frun
tașe au avut în seriile anteri
oare surprinzătoare nereuși
te. Așadar, pe lîngă virtuți 
tehnice deosebite, concursul de. 
la • Moscova s-a caracterizat și 
printr-un prelungit suspens, ul
timele schimburi și ultimele 
note avînd să fie .decisive în 
stabilirea noilor ierarhii în gim
nastica feminină continentală.

Deși atît Silivaș cît și Sușu- 
nova au atacat aparatele de de
but de pe poziția a treia, Da
niela a fc.st totuși prima, in- 
trînd la bîrnă, unde deține su
premația mondială, 
noastră și-a prezentat, și 
această dată, exercițiul cu 
precizie și o siguranță

în- 
tna- 

dificultate, desprinderi 
piruete superbe, toate 

armonioasă,

cum 
i-au

9 95. 
ob-

(Continuare in pag a 4-a)

— La spectacol.
— Sinteți simpatizant al clu

bului Triumf ?
— Cam țin cu Rapidul...
Fetițele, 

se privesc 
decid:

— N-are 
tacol veți 
aici, un program al Daciadet. 
Puneți-l în buzunar să nu-l 
pierdeți. Aveți, aici, un coif 
din hirtie colorată. Puneți-l pe 
cap, cum ne-am pus si noi, că 
pe la ora 12 soarele...

— Pe la ora 12 ziceam să 
merg la rugby.

probabil gimnaste, 
o clipă, după care

a face! După spec- 
fine cu noi. Aveți,

zici că abia in toamnă vor fi 
eleve tn clasa I.

— Voi în ce clasă sinteți 7
— In clasa a IV-a. Tot la 

Școala 17.
— De ce „tot" ?
— Păi, cam tot 

nastică la noi, la 
vată la Școala 17. 
umf“ sint vreo 150 
și gimnaști ! Deci, 
mii

ce e g,m- 
Triumf, in- 
Iar la „Tri- 
de gimnaste 
după „Pri

păși în gimnastică", ur-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)

După egalul fotbaliștilor „olimpici" la Cluj-Napoca

Turneul internațional de șah
ur> w>i nw—s—wi3SV

Sportiva 
de 

o 
extra-

AM PIERDUT TEREN, DAR fil-AM IEȘIT DIN CURSA!

PATRU ROMÂNI - ÎNVINGĂTORII
TIMIȘOARA, 21 (prin 

fon). S-a încheiat a XXVI-a 
ediție a Turneului internațional 
de șah al României. Rezulta
tele finale certifică un frumos 
succes al reprezentanților țării 
noastre, care ocupă toate locu
rile fruntașe ale clasamentu
lui, cu 4 învingători la egali
tate de puncte

Numai două partide au fost 
decise în ultima rundă, a 15-a, 
dar ele au avut consecințe im
portante asupra ordinii finale 
în clasament. Ambele, înche
iate cu victorii românești. Ast
fel, Ovidiu Foișor a jucat cu 
multă ambiție în fața primului 
reprezentant ăl R. P. Chineze, 
Xu Yun. Tînărul maestru ie
șean a obținut o structură po
zițională superioară, pe care a 
știut s-o valorifice fără echi
voc șl a cîștigat după 39 de

tele- mutări. Foarte frumos a jucat 
și Mihal Ghindă în partida cu 
bulgarul Nino Kirov, pe care 
l-a supus la un atac dezlănțuit, 
obligîndu-1 să cedeze la muta
rea 40.

Ceilalți ocupanți ai părții su
perioare în clasament au pre
ferat să nu-și asume riscuri și 
astfel s-au încheiat remize în- 
tîlnirile Șubă — Stoica, Liang 
— Gheorghiu, Ghițescu — Tisch- 
bierek, Ionescu — V-era, Nun — 
Kengis. O singură întreruptă, 
care va decide numai pe ocu
pantul ultimului loc, cea din
tre Przewoznik șl Bărbulescu.

în încheiere, este încă o dată 
de subliniat buna organizare a

Pavik STEFANOV

(Continuare tn vaa 2-3)

Sigur, drumul calificării pen
tru turneul final al J.O. din 
1988 este lung ; dar la fel de 
sigur- este că echipa noastră

angajată atît de promițător pe 
acest drum, după victoria asu
pra R.F.G. — a făcut miercuri, 
la Cluj-Napoca, un pas greșit.

Foto : Iorgu BĂNICĂ
Vaișcovici trece printre doi adversari, dar acțiunea lui nu va 

avea finalitatea așteptată Foto : Iorgu BĂNICĂ

versare puternice ca echipele 
R.F.G. și Poloniei, de a căror 
forță de joc ne-am convins în 
cele două partide de la Clui- 
Napoca, sau cea a Danemarcei, 
pe care recentul 5—0 (în depla
sare !) în fata olimpicilor greci 
o recomandă îndeajuns.

Sîntem. evident, de părere că 
iui punct pierdut pe teren pro
priu nu poate fi considerat de
cisiv într-o competiție în care, 
pentru fiecare echipă, sînt în 
joc 16 puncte (4 meciuri aca
să, 4 în deplasare). De aceea, 
cu toată insatisfacția egalului 
de miercuri o afirmăm cu tă
rie : echipa Românie) se men
ține în cursă, ea poate recu
pera punctul pierdut. Mai ales 
că, după cum ne arată în ul
tima vreme fotbalul internațio
nal. a început parcă, să fie 

" ' ' ----- "i decîtmai greu... să joci acasă 
în deplasare I

Nefăcind mai mult caz 
se cuvine din recentul 
eșec în fata olimpicilor polo
nezi, trebuie să privim 
evoluția „tricolorilor" în

decît 
semi-

Pe marginea consfătuirii metodico-șh’ințifice de la Bacău
din cauza căruia a pierdut te
ren.

Pentru că. iată, s-au consu
mat două meciuri pe teren pro
priu si sîntem ..la minus 1". în
tr-o grupă care cuprinde ad-

totusl 
parti

da de joi cu luciditatea si e- 
xigenta necesare. Si să spu
nem lucrurilor pe nume, adică 
s" recunoaștem că echipa noas
tră a făcut un meci slab, în 
care — deși a dominat terito
rial — n-a pus poarta adversă

Radu UPZ'CEANU

(Continuare tn nao 2-3)

La Bacău a avut loc recent 
consfătuirea metodico-științifică 
pe tema „Noi modalități de a- 
bordare a performanței spor
tive", acțiune ce a reunit mai 
toate cadrele de specialitate ale 
județului : profesori, antrenori, 
metodiști. medici, psihologi, di
rectori de școli, președinți de 
cluburi spo.rtive s.a. Consfătui
rea — organizată de Cabinetul 
metodic al județului — s-a de
rulat sub formă de dezbatere, 
cu un pronunțat caracter de lu
cru. prin intervenții directe și 
inspirate din munca de cerce
tare științifică a specialiștilor 
domeniului.

Inițiativa lăudabilă b organi
zării unei consfătuiri științifice 
pe plan județean a rezultat din 
înțelegerea superioară a coman
damentelor și exigentelor zile-

Lăudabilă inițiativă a specialiștilor băcăuani @ 
Modernizarea și optimizarea căilor și mijloacelor de 

pregătire O Noutăți in psihologia performanței

Penultimul turneu feminin de volei

IN OFENSiVA, echipele din planul secund
lor noastre, izvorîte din do
cumentele Congresului al XIII- 
lea al partidului, în care se a- 
rată că revoluția tehnico-știin- 
(ifică si de modernizare a pro
ducției trebuie să pă
trundă în toate sectoarele de 
activitate, în speță și în dome
niul educației fizice și sportului 
dc masă și de performanță. De a- 
semenea, orientări de prim-or- 
din au reieșit si din lucrările 
Plenarei Consiliului Naționa 
al Științei si învățămintului — 
octombrie 1986. Tovarășa 
academician doctor ing'ner 
ELENA CEAUȘESCU in ampla

cuvîntare rostită cu acest pri
lej spunea : „In fața învăță- 
minlului se află sarcina de 
mare răspundere de a aduce 
o contribuție sporită la promo
varea progresului tebnico-știin- 
țific în întreaga economic si 
viață socială, la îndeplinirea 
programelor speciale din do
meniul cercetării șiî’n’ifiee".

în contextul marii emulații a 
cercetării ne regăsim si noi. 
cei ce activăm în snort, cpn-

Elenn DOBfNCĂ

(Continuare în pag. 2-3)

GALAȚI, 21 (prin telefon) 
Tn cea de-a treia zi a turneu
lui feminin de volei ai Div’ziei 
A (grupa valorică 1—6). ce se 
desfășoară în Sala Sporturilor 
din localitate, au avut loc trei 
partide.

în prima dintre ele s-au Viat 
fală în fată Dac:a Pitești si 
C.S.M. L’bertatea S'biu, sena 
rate în clasament de 14 puncte 
în favoarea primei formații 
Evident favorită, echipa reies- 
teană a cîstieat cu scoru dt 
3—1 (10, 8, —3. 7). O v’ctorie 
obținută nu prea ușor. dată 
fiind replica ambițioasă a si-

biencelor.' conduse de lidera 
lor Anca Ștefan, bine seconda
tă de Teodora Mariș și Car
men Nicolae. Piteștenceî ? cu 
Felicia Popescu în formă, 
alături de Florentina Bogdă- 
neci, Claudia Tătucu și Cris
tina Buznosu. au dovedit că 
merită „bronzul" campionatu
lui spre care se îndreaptă cu 
siguranță. Un arbitraj bun a 
prestat brigada formată din' 
V. Arhire — V Ranghel.

Modesto FERRARiNI

(Continuare în pag. 2-3)
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RUBRICA REZERVATA 
ACȚIUNILOR DESFĂȘURA

TE IN ÎNTREPRINDERI 
Șl INSTITUȚII

VEȘTI DIN AUTOMOBILISM

...SI MARINARII FAC SPORT»
ZI de zi, vapoare vin, vapoare 

pleacă. Unele aparțin — le identi
fici repede — întreprinderii de 
pescuit oceanic Tulcea. întreprin
derea de profil din țară, cunos- 
sută azi pe mai toate meridianele 
lumii. Sute și sute de oameni ai 
muncii, departe de țară, dar me
reu cu gîndul la ea, înfruntă zi 
51 noapte, noapte și zi. Vitregiile 
imensităților de apa pentru a cu
lege o parte din prețioasele bo
gății ale oceanelor, bogății atît 
de necesare economiei noastre 
naționale.

Acolo, pe necuprinsele întin
deri acvatice, precum și... acasă. 
Pe 
cui 
lor 
re. 
în 
continuu".

în ttmpul lor liber, acești minu
nați marinari-pescarl fac și ei 
sport, voind să se recreeze, să se 
destindă, să se fortifice fizic, fi
nii fac și sport de performanță.
„Se știe — ne spune maistrul Con
stantin Anton, președintele asoci

ației sportive patronate de între
prindere, — o impresie deosebita, 
tn planul sportului de performan
ță, chiar dincolo de hotarele ju
dețului, a produs-o echipa de 
rugby „Pescărușul". care ani 
de-a rîndul » fost pretendentă la 
șefia plutonului secund, cu șan
se reale de promovare tn «A». 
Acum, tn lipsa unui teren pro
priu, dar și din dorința de a nu 
renunța la activitatea competitio- 
nală. echipa și-a disputat toate 
meciurile din tur în deplasare, 
tirmînd ca în retur inimoșii spor
tivi ai Inginerului ’Mihai Cornellu 
să joace pe stadionul din Baba- 
dag, special închiriat în acest 
oraș, aflat la doar o aruncătură 
de... balon de Tulcea. Să mai 
spunem că și juniorii, pregătiți 
de profesorul Ion Bogol, se an

cheiurile portului tulcean, lo
de origine al tuturor traulere- 
și navelor frigorifice eolectoa- 
se muncește oră de oră ca 
orice întreprindere cu „foc

trenează intens acum, pentru a 
se afirma prin rezultate cit mai 
bune, dar și, mai ales, pentru a 
întări rîndurile «echipei 
Acum, navigatorii întorși de pe 
diferite rute admiră, de departe, 
o clădire nouă, mare, ale cărei 

• temelii fuseseră doar puse la 
plecarea lor în cursă: este noul 
sediu administrativ . „încă de Ia 
proiectare — cum aflăm de la 
președintele comitetului sindica
tului. Aurel Haralambie — a tre
buit să se țină seamă de necesi
tatea practicării sportului de că
tre oamenii muncii din această 
mare * uzină» a pescuitului, oa
meni reveniți de pe meridianele 
lumii după luni și luni de activi
tate productivă. Așa se face că, 
în prezent, pe lSngă multe alte 
săli cu utilitate practică 
avem aproape gata și o 
cu două p:ste*.

Navele, absolut toate, 
ja sindicatului și a 
sportive, sînt dotate, între altele,' 
cu jocurile de șah, cu cele nece
sare practicării tenisului de masă. 
Activitatea sportivă de pe nave 
nu constă numai în întreceri în
tre membri ai echipajului acele
iași nave, ci și între... campionii - 
mal multora, cînd timpul permi
te. precum șl între echipajele 
noastre și cele ale vaselor pur- 
tînd diferite alte pavilioane, acos
tate în porturile lumii. Așa s-au 
făcut cunoscute în lumea mari
narilor numele lui Gheorghe Nen- 
cu și Titu Nencu, primul dintre 
ei un „as“ al sportului cu mingea 
de celuloid, sau cele ale șahiști
lor Nicolae Stoian și Ion Lebe- 
dov. Dimplomele, ca și trofeele, 
primite în urma unor concursuri 
ad-hoc, stau mărturie acestui 
fapt. Nu fac excepție nici atrac
tivele partide de fotbal ale mari
narilor. partide inter-nave și 
chiar Inter-țări. echipele de pe

sportlvă, 
popicărie

prin gri- 
asociațlei

denavele românești bucurîndu-se 
multă simpatie pe țărmurile unde 
acestea acostează pentru ceva 
mai multă vreme.

Dar să revenim, din nou, aca
să, pe malurile bătrînului Danu- 
biu, și să adăugăm că — așa cum 
ne relatează Nicolae Sablovschi, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere — aici sînt organi
zate tot felul de competiții. Foar
te populare sînt acele „ieșiri în 
comun" la punctul turistic “ 
didia", unde 
ceri sportive 
plex special 
derea are și 
campionatul 
pat cu două 
tul municipal de minifotbal, 
pentru alți iubitori ai sportului 
fiind organizate campionate in
terne la atletism, șah șl tenis de 
masă, concursuri de înot șl la 
alte tradiționale sporturi marină
rești. în toate după-amiezile, săli
le noului club muncitoresc sînt 
neîncăoătoare și pentru că 
vin cei care... fac sport, 
rînd, însă, „toată lumea" 
pe terenuri. în aer liber...

între timp, vapoare vin, 
re pleacă. Marinarii flotei noas
tre de pescuit oceanic sînt, zi șl 
noapte, noapte și zi. la datorie.

..El
se desfășoară între- 
în incinta unui eom- 
amenajat. Intreprin- 
o echipă de volei în 
județean, a partlci- 
echipe la campiona- 

de minifotbal,

în 
va

sînt 
aici 
cu
leși

vapoa-

Ioan DIACONU, coresp.

A Timp de două zile, la Tg. 
Mureș s-a desfășurat RALIUL 
FEMEII — finala pe țară, com
petiție în cadrul „Daciadei". a- 
junsă la cea de a VHI-a ediție. 
La start s-au prezentat 48 de 
echipaje feminine (au terminat 
concursul 41) din județele Neamț, 
Cluj, Galați, Brăila, Satu Mare 
șl, firește, Mureș «jiu nou, ca 
și anul trecut la Buzău, echi
pajele din București... s-au lă
sat așteptate, dar n-au venit). In 
cadrul raliului — 80 km — pe 
distanța : Tg. Mureș — Miercu
rea Nirajului — Livezeni — Tg. 
Mureș, concurentele au avut de 
trecut și o serie de alte probe : 
îndemînare, orientare, prim-aju- 
tor. circulație, costumație ș.a. 
Iată și rezultatele finale : înce
pătoare, 1. Olga Oargă — Hdiko 
Baska (CJAK Cluj), 2. Ana ște

fan — Edith Szasz (CJAK Mu
reș), 3. Adriana Damian — Ligia 
Davila (CJAK Cluj) ; avansate,
1. Ibolya Szocs — Ildiko Pongratz 
(CJAK Mureș-Electromureș), 2. 
Viorica Heisu — Lucia Steriopol 
(CJAK Galați) ; echipe : 1. CJAK 
Cluj. 2. CJAK Mureș, 3. CJAK 
S. Mare. Participantele au primit 
premii din partea CJAK Mureș 
— merituos organizator (președin
te Emil Fodor) — șl a Comisiei 
județene de femei.

A In perioada 11—14 Iunie, Fe
derația A.C.R. organizează pe te
ritoriul județului Sibiu a XXH-a 
ediție a RALIULUI DUNARII- 
DACTA. etapă în Cupa Prietenia 
.șl Campionatul Republican de ra
liuri, înscrisă în calendarul spor
tiv al Federației Internaționale a 
Automobilului.

La acest concurs și-au anunțat 
participarea sportivi automobi
list! din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Grecii, Iugoslavia, Polonia, Un
garia, U.R.S.S. și România.

Traseul raliului este de 862 km, 
cuprinzînd 32 probe de clasa
ment și 36 de controale orare
• RALIUL COLOANA INFINI

TA, ajuns la cea de a Xl-a e- 
diție, inclus din acest an oa e- 
tapă în Campionatul național — 
Divizia B. a fost o reușită. In 
afara bunei organizări (C.J.A.K. 
Gorj — președinte S. Stăiculescu), 
este de remarcat numărul mare 
de concurenți prezențl la start ; 
162 echipaje 1 Pe primele locuri 
în clasamentul general : A. Kiss 
— N. Hlncu (Brașov), 2. M. A- 
vram — E. Rusu (Cluj-Napoca), 
3. D. Drlcu — V. Chlrcă (Dolj), 
iar pe echipe : 1. C.J.A.K. Su- 
ceeava, 2. A. S. Muscelul H 
Cimpulung, 3. Rutierul Brașov.
• In zilele de 23 și 24 mai. 

la Foeșani, are loc finala pe 
țară a Campionatului Național de 
indemînare auto deschisă atît în
cepătorilor. cît și avansaților. „Cu 
cîteva zile înainte de concurs — 
ne-a spus E. Stănescu, președin
te al C.J.A.K. Vrancea —. nu
mărul celor înscriși depășise ci
fra de 50".
• La Tg. Jiu, 

automobilistică : 
a automobilelor
cate în perioada 
program : probe de îndemînare, 
de sumele a motorului, un raliu 
pe distanta Tg. Jiu — Tismana 
și O expoziție, urmată de parada 
autovehiculelor prezente.

o nouă Întrecere 
Finala pe țară 
de evocă fabrl- 

1920—1960. In

ET'

GALĂ DE VERIFICARE A LOTULUI NAȚIONAL DE BOX
Înaintea campionatelor europene

Azi, începînd de Ia ora 15,30, 
lotul național de box care se 
pregătește pentru Campionatele

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea

astăzi, vineri, 
în București, 
str. Doamnei 
la ora 15,50. ___ „
diodifuzată pe programul I, 
ora 16,15, Numerele extrase vor 
fi transmise în reluare în aceeași 
zi. la ora 17,55, pe programul II, 
la ora 23.10. pe programul I, și 
a doua zi, simbătă, la ora 8,55, tot 
pe programul I. După efectuarea 
operațiunilor de tragere va rula 
un film artistic. Intrarea liberă.
• Rețineți că au mai rămas 

DOUA ZILE pînă la TRAGEREâ 
loto 2 de duminică, 24 mal. 
preeum și pentru depunerea bu
letinelor Pronosport la concursul 
acestei săptămîni.

A De notat că frumoase șl în
semnate ciștiguri continuă să se 
acorde și la cel mai simplu si o- 
peratlv sistem LOZUL IN PLIC. 
Lozurile obișnuite pot fi procu
rate de la toate punctele de vîn- 
zare, inclusiv cele mandatare 
(coonerație. comerțul de stat, u- 
nități de alimentație publică, ofi
cii poștale, chioșcuri de desfacere 
a presei, tutungerii etc.). La a- 
gentiile Loto-Pronosport și vîn- 
zătorii volanți din rețeaua 
tră solicitați șl emisiunile 
ale limitate, care atribuie 
guri suplimentare.

obișnuită LOTO de 
22 mai, va avea loc 
în sala clubului din 
nr. 2, începînd de 

Tragerea va fi ra
ia

Europene de la Torino va sus
ține ultima gală de verificare 
cu public in Sala de festivități 
a întreprinderii Mecanice de 
Utilaj Chimic din București, 
B-dul Metalurgiei nr 78. Iubi
torii sportului cu mănuși care 
vor să-i vadă pe Adrian Am- 
zăr, Marceli că Tudoriu, Daniel 
Dumitrescu, Daniel 
Viorel Mihăilă, Ștefan 
Vasile Damian, Dorin 
și ceilalți colegi ai lor 
pot ajunge la gală cu 
zele 141, 241, 220 (stația 
sau cu metroul (stația

Măeran, 
Drișcu, 
Răcaru 
din lot 
autobu- 
IMUC) 
IMGB).

DUMINICĂ

I
 tragere

10500
noas- 
specl- 
cîști-

participați cu cît mei 
multe bilete!

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag, 1)

A doua partidă — frumoa
să, o spunem de la început - 
a satisfăcut’ publicul. Și ca 
dispută, și ca rezultat, întru- 
cît formația gazdă, C.S.U.- 
I.M.N. Galați (antrenor Tr, 
Vîlsan), a învins pe Dinamo 
București cu 3—1 (10, —2, 9.
4). O partidă de tradiție și de 
orgoliu în același timp, care 
nu s-a dezmințit nici de astă dată 
în privința calității. Omoge
nei formații gălățene — Dana 
Sîngeorgean, Daniela Dinică, 
Alina Mocanu, Speranța Gaman. 
Ileana Berdilă, Cristina Buzila 
(Emilia Nedelcu) — i s-a opus 
un sextet dinamovist ambițios, 
așa cum l-am dori mereu ple- 
dînd pentru valoarea 
bilitățile tinerelor sale 
nente. în ceea ce le 
pe gazde, aclamate în 
spectatori, afirmăm 
evoluat cu cadență de metro
nom (exceptînd setul al doi
lea). scoțînd in relief pe lide
rele întîlniri : Speranța Gaman 
și Iîeăna Berdilă. De la Dina
mo ne-au plăcut Doina Dhnof- 
te și Alina Pralca. Arbitrajul 
prestat de brigada Gh. fera- 
riu — N. Gi-igorescu a fost la 
fel de reușit ca și partida.

Interesantă a fost și con-

fruntarea dintre echipa • cam
pioană. Universitatea C F.R. 
Craiova, și Penicilina Iași. Cu 
un joc -bun în linia a doua și 
blocaie prompte, formația ie
șeană a produs destule clipe 
grele studentelor. Rezultat fi
nal așteptat: Universitatea — 
Penicilina 3—1 (—6. 7. 10. 6), 
Remarcate: Mitela Bojcscu,

Gabriela Dumitrescu, 
Hermeneanu șj Iuliana 
cu, respectiv : Aurelia 
și Marcela Olteanu. /............„
bun al br’găzii CI. Murgules- 
cu — P. Deju.

Vineri, de la ora 15, au loc 
meciurile : Dacia — Dinamo 
C.S.U. — Universitatea 
C.S.M. — Penicilina.

TURNEELE FINALE
SIBIU, 21 (prin telefon). Rezul

tate din ziua a doua a turneului 
final al Diviziei naționale de ju
niori și școlari (fete) ia volei, 
competiție care se desfășoară sub 
genericul Daciadei (performan
tă) :

Liliana
Enes-
Preda

Arbitraj

și

ALE JUNIORILOR

și posi- 
compo- 

privește 
final de 
că au

C.S.Ș. CARANSEBEȘ — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 3—0 (0, 8, 8). Joc 
terminat în 50 de minute. Eviden
țieri : Florica Tănăsie, Luminița 
Bănâduc, Daniela Bumbăcilă, res

pectiv- Laura Iordache.
C.S.Ș. PIATRA NEAMȚ — C.S.Ș. 

2 BAIA MARE 3—2 (15,*  0, —14,
—11, 8). Dispută deosebit de echi
librată, încheiată după mai bine • 
de două ore de joc. Evidențieri: 
Anca Gheorghe, Xenia Ivanov, 
respectiv Marta Balotă și Mihaela 
Sasu. (Hie IONESCU — coresp.).

HUNEDOARA, 21 (prin telefon), 
în sala Liceului nr. 1 din locali-

tate se desfășoară, tot sub însem
nele Daciadei. turneul final al 
competiției similare masculine. 
După cum ne informa arbitrul 
Dan Negroiu, jocurile sînt extrem 
de disputate, ’ ’ ,
ze frumoase, palpitante, execuții 
de acurateța tehnică 
lă. Rezultate: CSȘ 2 Bata Mare, — 
Liceul 12 C.F.R. București 3—1 
(11, —10, 10, 15). Dinamo — CSȘ 
Rsn. Sărat 3—0 (17, 4, 2), Steaua 
— CSȘ Hunedoara 3—0 (13, 13, 6) 
tn prima zi; Dinamo — Liceul 12 
3—1 (7. —13, 12, 2), Steaua — CSȘ 
Baia Mare 3—1 (—6, 12. 12, 7) în 
ziua a doua

oferind deseori fa-
remareabi-

ANTRENAMENTUL
(Urmare Im pag O

DIVIZIA B DE HANDBAL
vinși de importanța prioritară 
a cercetării în domeniul edu
cației fizice si sportului — in
vestite cu atributul de activi
tăți de interes național.

Pe aceste coordonate s-au 
desfășurat lucrările consfătui
rii de la Bacău. în- care spe
cialiștii au abordat teme de 
mare actualitate si de stringen
tă nevoie prin prisma moder
nizării si optimizării căilor si 
mijloacelor de antrenament în 
valoarea obținerii marii perfor
manțe sportive. în cuvîntul de 
deschidere, tovarășul loan Intze, 
președintele C.J.E.F.S., arăta 
că scopul consfătuirii este a- 
cela de a crește eficiența mun
cii specialiștilor.

Rezultatele cercetării să fie 
transpuse neîntîrziat în activi
tatea practică de zi cu zi, să 
pătrundă pretutindeni la orașe 
si sate, în școli în secțiile de 
performantă ale cluburilor spor
tive școlare si departamentale, 
pentru o nouă calitate a mun
cii în toate ramurile sportive.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul atît specialiști din ju
deț. precum conf. univ. Nicolae 
Guidea, președintele Cabinetu
lui metodic, conf. univ. dr. 14- 
viu Filimon, de la Institutul 
de subingineri din localitate, 
care s-a referit la „Conceptul 
de spatialitate. Contribuții Ia 
construirea de aparate de mă
surare a spațiali tații utilizabile 
în sport", și alții, precum șl 
in ati din C.N.E.F.S. si I.E.F.S.

Conf. univ. dr. Nîcu Alexe, 
care a si condus dezbaterile 
și intervențiile consfăturil 
a prezentat auditoriului „Fac
torii performanței sportive. 
Ponderea si interdependența 
lor". în esență, s-a subliniat 
că „dinamica impetuoasă a 
sportului de performanță si a 
educației fizice în țara noastră 
este rezultatul cumulat al ac-

MASCULIN. Scria I 
19-a) : IMU -Bacău — 
niea Constanța 24—27, Tractorul 
Brașov — Relonul Săvinești 25—24. 
Etapa a 20-a : Calculatorul Bucu
rești — Relonul Săvinești 27—19, 
ASA Buzău — Tractorul Brașov 
21—23. Hidrotehnica Constanța — 
Arctic Gâești 32—22, Celuloza 
Brăila — IMU Bacău 22—19. Mol- 
dosin Vaslui — IMP Sf. Gheor
ghe 33—25. Petrolul Teleajen — 
Fortus Iași 27—21. în clasament : 
1. Relonul Săvinești 47 p, 2. 
Tractorul Brașov 45 p, 3. Hidro

tehnica Constanța 42 p... 11. Ce
luloza Brăila 36 p, 12. Fortus Iași 
35 p. Seria a Il-a (etapa a 19-a) : 
CSM Reșița — Metalul IURT Lu
goj 24—12. Utilajul Știința Petro
șani — Comerțul Sinnicolau Mare 
33—21. Etapa a 20-a : Minaur II 
Baia Mare — Universitatea Cluj- 
Napoca 21—21, Comerțul Sînnlco- 
lau Mare — Unlo Satu Mare 30—27, 
Autoturisme Timișoara — Utila
jul știința Petroșani 32—24, Meta
lul Lugoj — Metalul Copșa Mică

(etapa a 
Hldroteh-

36—22, Mecanica Oradea — CSM 
Reșița 27—24, Metalul Hunedoa
ra
In
Cluj-Napoca
rul Arad 46 
colau Mare 
șița 36 p. 
Mică 30 p.

— Constructorul Arad 23—23. 
clasament : 1. Universitatea

50 p. 2. Constructo- 
p, 3. Comerțul Sînni- 
42 p..„ 11. CSM Re- 

12. Metalul Copșa

FEMININ.
19-a) : CFR

Seria I (etapa a 
Craiova — Textila 

Buhuși 20—19, Precizia Vaslui — 
Vuit arul Ploiești 25—22, Oțelul 
Galați — Filatura Focșani 26—16. 
Etapa a, 20-a : I. T. București — 
Vulturul Ploiești 21—20, Filatura 
Focșani — Precizia Vaslui 24—20, 
Olimpia Slobozia — Mecanică 
Fină București 19—32, Textila Bu
huși — Rapid București 28—15, 
Relonul Săvinești — CFR Craio
va 17—18. Argetex Pitești — O- 
țelul Galați 24—25. în clasament : 
1. Textila Buhuși 49 p, 2. oțelul 
Galați 48 p, 3. Relonul Săvinești 
46 p..„ 11. Rapid București 33 p, 
12. Olimpia Slobozia 24 p. Seria 
a Il-a (etapa a 19-a) : Gloria 
Bistrița — Textila Zalău 13—20, 
Electromotor Timișoara — Voin
ța Rin. Vîlcea 17—9, Constructo
rul Timișoara — Voința Sighi
șoara 22—13, Nltramonia Făgă
raș — Textila Sebeș 20—13. Etapa 
a 20-a : AEM Timișoara — Con
structorul Hunedoara 17—23. Tex
tila Sebeș — Industria Ușoară O- 
radea 22—15, Voința Sighișoara — 
Nitramonia Făgăraș 23—18, Voin
ța Rm,. Vîlcea — Constructorul 
Timișoara 11—8. Textila Zalău — 
Electromotor Timișoara 34—22. U- 
niversitatea Farmec Cluj-Napoca — 
Gloria Bistrifa amînat. în clasa
ment : 1. Constructorul Timișoa
ra 56 p, 2. Textila Zalău 54 p, 
3. Universitatea Farmec Cluj-Na
poca 43 p. (Corespondenți : S. 
Neniță, C. Gruia, P. Fuchs, I. 
Băloi, M. Florea, V. Popovlcl. T. 
Siriopol, I, Ionescu, 
Lazăr, P.
I. Vieru, 
I. Ghișa,

• Numeroase ciștiguri, în
tre care autoturisme și im
portante sume de bani ;

LOTOCIȘTIGURILE TRAGERII 
variante 

1300: 
lei: 
lei: 
lei:

15 mai: cat. i: 3 
autoturisme Dacia 
6.25 variante a 18.757 
17.50 variante a 6.699 
•31,75 variante a 3.692 __

. 138 variante a 850 iei; cat. 
6: 209 variante a 392 lei; Cat. X: 
1.901.25 variante a 100 Iei. Report 
la categoria 1 : 315.656 lei. Autotu
rismele „Dacia 1300“ au revenit 
partfeinantilor: Usturoi Petru din 
eom. Crăcăoani, județul Neamț, 
Guloi Valerlu și Gutui Gheorghe, 
ambii din București.

DIN
25% 
cat. 
cat. 
cat. 
cat.

♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦

♦

♦
t

2: 
3: 
4: 
5:

TURUL

® 3 extrageri succesive, a 
cite 4 numere din 75 >

• Se cîștigă și cu 
numere ;

două

partî-• ULTIMA ZI de 
cipare: sîmbătă, 23 mai I

DELTEI ÎN
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM HOTELURI 

Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI organizează Tu
rul Deltei tn patru zile, pe pontoane — dormitor 
construite în acest an.

TRASEUL EXCURSIEI :
® ziua I: plecare la ora 14 din Tulcea 

seul: Tulcea — 
(Dunavăt)

® ziua a It-a
54 (Dunavăț) —
Ivancea
2 —

no tra-
Brațul Sf. Gheorghe — Km. 54
plecare la ora 5 pe traseul: Km 
Brațul Sf. Gheorghe — canalul 

Lacul Roșu — Gîrla Busurca — Mila 
Sullna — Sullna oraș. Popas o oră. pe Lacul 

Roșu. Se poate face plajă la mare cînd se ajunge 
la Sullna.
• ziua a III-a: plecare la ora 7 pe traseul: Su- 

Hna oraș — Brațul Sulina — Crlșan — Dunărea 
Veche — stația de pompare Obretln — Mila 23 
sat — canalul Sontea — canalul Olguța. Popas o 
oră la Mila 23 sat.

4 ZILE
• ziua a IV-a: plecare ia ora 5 pe traseul: Ca

nalul Olguța — canalul Sontea — canalul Sireasa 
— Mila 35 — Brațul Sul’na — Tulcea.

nota :
Traseul din ziua a IV-a se va modific.a, în 

funcție de nivelul apelor astfel: canalul Olguța 
— canalul Sontea — Mila 23 sat — Crișan — Bra
țul Sulina — Malluc — Tulcea. Traseele Inițiale 
vor putea fi modificate partial in funcție de 
nivelul apelor.

Date de plecare: 15, 19. 23 și 27 iunie; 1, 5, 9, 
13, 17, 21, 25 șl 29 iulie; 2 6 10. 14. 18. 22. 26 și 
30 august; 3, 7, 11 șl 15 sep’embrie.

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

în aceste excursii se pot înscrie 
alte localități din țară.

informații, a- 
ale I.T.H.R.
turiști șl din

♦
:•
0
O
**

C. Crețu, V. 
V. Manoliu, 

O. Bălteanu, 
N. Fețeanu,

Giornolu. 
G. Rizu, 
I. Turcu,

I. Necula, N. Danciu, I Vlad),



miv 
,4“ 

orturilor 
‘ si du- 
competi- 
o, tur- 
e pen- 
■u cele 

eșalon, 
• Strun- 

Bucu- 
Univer- 
Metaiui 
Metalul 
Pitești, 

cel, oțe- 
Șoară o- 
r 54 de 
Ei cunos- 
onare a. 

i loo pe 
‘duse de 
i tară.

HVE 
LCK
leslășoară 
Municipal 
7e în ca- 
tbll-can de 
irt-track : 

etapa a 
ora 10,

ul de la
Campio- 

duale de 
figurează 

tineret și 
ora 9,30. 

viteză pe 
duminică 

" secven-

In ansamblul de niutări pe 
care jucătorul trebuie să le 
efectueze pe pătratele eșichie
rului există de obicei 
cesiune foarte precisă, 
buie strict respectată. 
Si numai în cazuri 
tie poate fi făcută 
vertire" în această 
mutărilor, care să 
tuși la aceeași poziție dorită 
a pieselor. N-a fost cazul în 
exemplul nostru 
(alb — Rbl. 
Pa2, b3, d4,
Rh8. Df7. Th5, 
h7), cum se 
scurta analiză

Am prefațat 
a combinației, 
luarea pionului negru din g7 
este iminentă. Dar ea nu 
trebuie făcută imediat, ci nu
mai după o necesară mu
tare pregătitoare. De ce nu 
mai întîl i.h:g7+ ? Ar urma
1.. .N:g7 2.T:g7 D:g7 3.Dd8+
Dg8 si piesele negre au ieșit 
din impas. Iată de ce trebuie 
jucat l.Ne6!! pentru a înde
părta dama, importantă piesă 
defensivă din dispozitivul ad
vers. Să vedem mal întîi 
neacceptarea sacrificiului, a- 
dică i...De7. Acum survine 
luarea pionului. 2.h:g7+l, iar 
în continuare 2...N :g7 3.T:g7 
D:g7 (3...Thl4- 4.Tgl+ 1) 
4.Dd8+ și matul urmează. Di
ferența dintre cele două va
riante de mai sus este ușor 
sesizabilă. Ce se întîmplă 
dacă sacrificiul piesei albe 
este acceptat ? Foarte simnlu:
1.. .D:e6 2.h:g7-l- N:g7 3.T:g7
și acum, la orice plecare a 
damei, urmează un șah „prin 
descoperire" imparabil. O altă 
variantă, foarte instructivă, 
ar fi : 2...Rg8 3.g:f8D+ R:f8

o suc- 
ce tre- 
Rareori 
excep- 
„inter-

de
o „ 
ordine a 
ducă to-

precedent 
Dd4, Tgl, Nh3, 
h6 ; negru — 

, Nf8, Pb2, g7, 
va vedea din 
ce urmează.
ldeea existentă 

observînd că

4.Dh8+ Re? 5.Tg7+ Rd6 6.Db84- 
Rc5 7.TC7+ Rd 4 8.TC4+ Re3
9.Dg3-j- etc. La fel de intere
sante, ramificațiile analitice ale acesteia.

A fost o secvență din par- 
tida cîștigată de marele maes
tru englez N. Short în fața 
omonimului său islandez J. 
Arnason, in recentul turneu 
de la Reykjavik (1. Short 8 
p, 2—3. Tal, Timman 1 p, 
4—5. Korcinoi, Portisch 6,5 P, 
6. Polugaevski 6 p, 7—8. Ag- 
desteln, Arnason 5,5 p. 9—11. 
Hjartarson. Llubojevlcl. Olaf-

Atac al pieselor negre

Fără menajamente este dusă 
lupta în exemplul ce urmea
ză. Pe diagramă, piesele ne
gre împresoară poziția des
chisă a rocadei albe, unde se 
va da asaltul decisiv. Și aici, 
ordinea de mutări joacă un 
rol important.

Radu VOIA

SC SEMIFINALISTELE
OMÂNIEI LA RUGBY
cu Cupa 
care are 

i“ — s-au 
n etapa 
’rincipala 
pa C.F.R. 
ezentantă 
,ezentă în 
ii brașo- 
ucătorilor
PTT A- 

sușind să 
. Dețină- 
ația Rul- 
it pe pro- 
îia Stelei, 
os succes, 
i de scor 
tul că li- 
utilizat o 
de vîrstâ

în această întrecere fiind de 
25 de ani), dar si prin excelen
ta prestație a bîrlădenilor în 
repriza secundă, cînd — după 
cum ne informează corespon
denții noștri M. Paiu și FI. 
Șchiopu — gazdele au reușit, 
între altele, șase eseuri. O în
vingătoare merituoasă a fost, 
de asemenea, formația bucu- 
reșteană Mașini Grele, care a 
trecut de R. C. Grivița Roșie 
cu 24—10 (12—0). A patra ca
lificată pentru semifinale este 
Politehnica Tasi, cistigătoare tot 
la scor. 31—10 (24—6), In tntîl- 
nirea cu Farul Constanța.

La 17 iunie sînt programate 
partidele semifinale, iar la 24 
iunie are loc finala competiției.

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
unui mă- 
e diverse 
inizatoric, 
i concep- 
îului face 
științifică. 
:te orien- 
iidicațiilor 
ntele de 
din Me- 

NICOLAE 
Conferin- 
din anul 

rogramele 
■.arii spor- 
ă decenii, 
odelării a 
ital prac- 
i și con- 
:ara noas- 
'izărli an- 
ursului s-a 
erea unor 
e care au 
metodelor

andardiza-

— ____ univ. dr. Emil
Ghibu, ing. dr. Adrian Gagea, 
prof. Artur Hoffman — coor
donator al activității metodico- 
științifice în C.N.E.F.S., prof. 
Nicolae Vieru — președintele 
Federației Române de Gimnas
tică, Victor Moceani — antre
nor emerit, Grigore Sichitiu — 
din Federația Română de Fot
bal ș.a.

în 
teoretice și metodologice 
antrenamentului sportiv 
înscris si latura pregătirii psi
hologice, componentă de bază 
în elaborarea performanței. 
Profesorul Mihai Epuran a pre
zentat comunicarea „Ce c nou 
în psihologia antrenamentului 
sportiv ?» Antrenamentul spor
tiv a primit diferite definiții
— s-a arătat — cu caracter 
pedagogic cibernetic, operațio
nal, informațional etc. Indife
rent cum l-am defini ca ..pro
ces pedagogic complex de for-

............. — ca

ran, conf.

multitudinea aspectelor
ale
s-a

:i optimi- mare a sportivului", sau ca 
; uită, deo- ■ „proces de reglare și optimi-
Ipoteze de 
proces de 

goare ști- 
msolidează

cercetării

zare a conduitei sportivului", 
un fapt este cert : factorul psi
hologic este prezent din plin 
si permanent în toată structu
ra si dinamica „procesului an
trenamentului". Antrenamentul

IIMElll INttl’VljlOVU
(Urmare din pag. 1)

competiției, asigurată de Comi
sia de șah din cadrul C.J.E.F.S. 
Timiș, în colaborare cu F.R.Ș. 
Au arbitrat cu competență. P. 
Diaconescu și C. Ungureanu.

CLASAMENT
1—4. O. Foișor, Val. Stoica, M. 

Șubâ, Fl. Gheorghiu (toți Româ
nia) — 9 puncte (în ordinea coefi
cienților Sonneborn); 5—6. M,
Ghindă (România), R. Tischblerek 
(R.D. Germană) — 8,5 p; 7—8. C. 
Ionescu (România), E. Kengis 
(U.R.S.S.) — 8 p: 9. Xu Jun (R.P. 

Chineză) 7,5 p; 10—11. R. Vera 
(Cuba), Liang Jinrong (R.P. Chi
neză) — 7 p{ 12 Th. Ghițescu 
(România) 6,5 p; 13. J. Nun (Ceho
slovacia) 6 p; 14. D. Bărbulescu 
(România) 5,5 p (1); 15. N. Kirov 
(Bulgaria^ 5,5 p; 16. Y. Przewoz
nik (Polonia) 5 p (1).

privit prin prisma psihicului 
poate fi : psihoton mental și 
de refacere după succes sau in
succes. Cine face pregătirea 
psihică a sportivului 7 Primul 
care trebuie să se ocupe si de 

• această latură importantă a 
pregătirii, să conducă sportivul 
spre marea performanță este 
antrenorul. El trebuie să fie 
un fin tehnician, să-l activeze 
și motiveze pe sportiv. Dar 
deosebit de important este cum 
îl învață să învețe, să-si con
ducă și să-și supravegheze, e- 
xersarea, progresul transferul, 
adaptarea sau restructurarea 
actelor motrice tehnico-tactice. 
Antrenorul trebuie să stea de 
vorbă cu sportivul, să-i cu
noască profilul moral și să-i 
formeze o educație bazată pe 
principiile eticii si echității so
cialiste, să-l facă să fie un 
bun patriot în arena sportivă, 

în finalul consfătuirii meto- 
dico-științifice de la Bacău s-a 
apreciat că aceasta a constituit 
un cadru larg de schimb de 
experiență, de opinii cu carac
ter științific de reală valoare 
teoretică, metodică s! practică 
pentru crearea modelului de 
pregătire si concurs al sporti
vului pentru apropiatele Jocuri 
Olimpice din ’88 și chiar pen
tru cele din ’92.

nă o pre
se formele 
ifestare ale 
m indiseu- 
ie care a 
nit, ca de 
cunoașterii.
— econo- 

oî, social — 
Iul. a mo- 
tehnologl- 

s! a sno- 
e concrete, 
•oblematica 
ză de dis- 
oe proble- 
e abordare 
ortlve un 
aartl-ipantî 
e. printre 
Mihai Epu-

ANUNȚ
Centrul de perfecționare a 

cadrelor din mișcarea sporti
vă, împreună cu Consiliul mu
nicipal București pentru edu
cație fizică și sport, sub aus
piciile Universității oultural- 
științifice din București, orga
nizează o masă rotundă la 
sala Dalles, luni 25 mai 1987, 
orele 12.30. cu tema: „Grafi
cul formei sportivilor Clubu
lui Sportiv Steaua din anii 
1986—1987 și analiza lui critica 
în lumina viitoarelor Jocuri 
Olimpice".

Prezintă cabinetul metodic 
al Clubului Sportiv Steaua.
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„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"
ÎNAINTEA ULTIMELOR 7 ETAPE

Caravana Diviziei A revine In 
prim-planul atenției, polarlzînd 
din nou interesul iubitorilor fot
balului. După o scurtă pauză, 
„computerele" intră iarăși în... 
priză, calculele fiind la ordinea 
zilei. Toată lumea calculează, va
riantele depășind coordonatele 
clasice „n+l“ devenind punctul 
de plecare... In fapt, totul se re
zumă la aflarea tradiționalelor 
necunoscute: primele trei (sau 
patru) șl intimele trei. Un lucru 
este de acum — chiar mult mai 
demult — cunoscut, numele cam
pioanei. Ea este Steaua. La fel și 
treapta a doua a podiumului — 
Dinamo. Rămîn în discuție cele
lalte. Lista pentru Cupa U.E.F.A. 
este încă deschisă, cursa conti- 
nuînd. Sînt „în calcule" și Victo
ria, și F.C. Argeș, și Petrolul, și 
F.C. Olt, șl chiar Universitatea 
Craiova după spectaculoasa „is
pravă" din ..Regie", prin care a 
scos din „circuitul european"1 o 
potențială pretendentă, Sportul 
Studențesc. Greu de dat un ver
dict. De la „zero" la 4-4 totul este 
posibil de „întors", fiecare din
tre concurente sperînd să prindă 
culoarul favorabil înaintea intră
rii în ultima linie dreaptă. Sprin
tul va fi hotăritor.

La fel stau lucrurile și în coada 
plutonului, unde la prima vede
re Chimia Rm. Vîlcea a pierdut 
contactul, aed —10 cîntărind des
tul de greu în balanța stabilirii 
viitorului statut al vîlcenilor. Di

ficilă este și situația formațiilor 
Gloria Buzău și Flacăra Morenl, 
ambele cu —7, ele privind spre 
locul ocupat de Jiul, o poziție 
la... răscruce de drumuri. Emoți
ile persistă șl în cadrul formați
ilor Rapid și Corvinul, cu —3 în 
„cont". Liniștite nu sînt nici e-

Iată care este configurația „cla-
samentului adevărului" lnain-
tea etapei a 28-a:

1. Steaua +21
2. Dinamo +10

3—4. Victoria + 4 (+ «)F.C. Argeș + 4 (+ 6)5. Petrolul + t
«. F.C. Olt + 17. Univ. Craiova 0
8. Sp. Studențesc — 1 (+ 5)9. F.C.M. Brașov — 1 (— 8)

10. „U“ Cluj-Napoca — 2 (+14)
11. Oțelul — 2 (- 2)
12. S.C. Bacău — 2 (- 7)
13. Corvinul -3 (- 3)
14. Rapid — 3 (-14)
15. Jiul — 4
16. Flacăra — 7 (-25)
17. Gloria — 7 (-26)18. Chimia —10

chipele S.C. Bacău, Oțelul șl „U“ 
Cluj-Napoca... Deci, „hora retro
gradării" se joacă, în ea fiind 
prinse multe nume, fiecare cu 
speranța de a ieși cît mal repede.

(«mjiionatul Republican

de juniori I

CRAIOVA Șl ORADEA 
GĂZDUIESC

GRUPELE SEMIFINALE
In aceste zile sînt programate 

ultimele meciuri din cadrul celor 
12 serii ale Campionatului Repu
blican de juniori I. Este vorba 
de partidele decisive pentru con
figurația finală a clasamentelor 
și mai ales pentru primele două 
locuri, ale căror ocupante obțin 
dreptul de a se caliiloi- în faza 
finală a celei mal iirpcrtante în
treceri a eșalonului speranțelor 
fotbalului nostru. Ca șl anul tre
cut. deci, pentru prima parte a 
turneului final, „zonele", se vor 
califica 24 de echipe. Unde și 
cînd vor avea loc partidele din 
această fază î

Cele 24 de echipe vor fi îm
părțite în șase grupe de cîte 
patru. „Zonele" au fost stabilite 
în localități neutre : BAC AU, 
BUZĂU, PITEȘTI, TG. MUREȘ. 
DEVA șl ARAD. Meciurile se vor 
disputa în zilele de 4, 5 șl 6 iu
nie. Din flecare grupă se va ca
lifica o singură echipă. Vor ur
ma partidele grupeior semifinale, 
găzduite de CRAIOVA și ORA
DEA. La Craiova vor Juca echi
pele învingătoare din grupele de 
la Bacău. Buzău șl Pitești, iar 
la Oradea, cele califii ate din „zo
nele" Tg. Mureș. Deva și Arad. 
Datele de disputare a meciuri
lor: 11, 12 șl 13 iunie.

Finala campionatului și-o vor 
disputa câștigătoarele grupelor 
semifinale și ea a fost progra
mată pentru ziua de 17 iunie, 
în deschidere la meciul de Di
vizia A dintre Steaua șl Victo-' 
ria. Partida pentru locurile 3—4 
va fi găzduită. în aceeași zl. de 
la ora 11. pe unul dintre tere
nurile din Complexul sportiv .23 
August". a

AM PIERDUT TEREN, DAR N-AM IEȘIT DIN CURSA!
(Urmare din pag. 1) te ori tenta improvizației. Doar 

Bălan, la mijlocul terenului, a 
reușit (uneori) să dea ceva mai 
multă claritate acțiunilor, fără 
a fi insă un coordonator care 
să se impună. Rezultă că pre
gătirea echipei noastre olimpice 
trebuie să se bucure, în conti
nuare, de o grijă mai mare.

Pentru a recupera punctul 
pierdut acasă si a aspira la 
calificare, trebuie cristalizată 
(și mai bine insușită) idcca de 
joc, trebuie făcute eforturi și 
pentru îmbunătățirea selecției 
în lot. Desigur, cu Btlodedici, 
Cîmpeanu. Cristea (acesta din 
urmă accidentat, a fost si el 
indisponibil) s-ar fi nutut_al- 
cătui o echipă 
poate, ar mai 
alți jucători.

Dacă nu vor 
la meciul de la 
10 Iunie) 
poate face ceva în aci astă pri
vință pentru meciurile din 
toamnă.

cea a lui Belodedici în apăra
re) n-a fost la înălțimea pre
tențiilor pentru un meci pe te
ren propriu, 
prospețime .si 
șutind puțin, 
și fiind ușor 
rare excelent condusă de 11- 
bero-ul Piekarczyk.

Revăzînd notițele luate în 
meciul de la Cluj-Napoca. con
statăm că marea majoritate a 
șuturilor Ia poartă ale echipei 
noastre au fost expediate de 
fundași si mijlocași, de la dis
tanță (Bălan, Weissenbacher, 
Rada, Majaru) si aceasta de 
cele mai multe ori. pentru că 
„vîrfurile" noastre nu se de- 
marcau, nu reușeau să se sus
tragă marcajului strîns si te
nace practicat de o apărare 
bine organizată.

$1. pentru că a venit vorba 
dc organizarea jocului, să sub
liniem că si în acest domeniu 
echipa noastră a arătat carențe, 
acțiunile sale purtînd de mul-

în pericol mai mult decît au 
făcut-o — prin contraatacuri — 
polonezii, cu poarta lui Liliac. 
De mai 
un grad 
mare —____o____ ____ _______
situația de a marcat în a- 
ceastâ partidă pe teren pro
priu, doar doi jucători ai noștri 
au putut fi evidențiațl. prin 
majuscule, în caseta tehnică a 
jocului, publicată ieri : porta
rul si un fundaș central, ceea 
ce spune mult.

în primul rînd, că linia de 
mijloc n-a reușit nici să fie 
primul obstacol pentru ofensi
va oaspeților, nici să constru
iască, să fie „rampa de lansa
re" pentru atacurile noastre, 
Bălan, Rada, Majaru si Mujnai 
jucînd sub valoarea pe care 
fiecare dintre ei o arată în 
campionat.

în al doilea rînd, 
(în care absența lui 

s-a resimțit mai

multe ori — și cu 
de periculozitate mai 
s-au găsit oaspeții în

fiind lipsit de 
de ingeniozitate, 
slab și imprecis 

stopat de o apă-

mai bună. Dar, 
nevoie si defi

fi

cu

chemați pînă 
Aalborg (din 

Danemarca, se

II

că atacul 
Cîmpeanu 
mult decît

COPIII „TRIUMFULUI4*
(Urmare din pag. 1)

mează „Ritm și grație". Apoi, 
reprizele „Cu mingea și pang
lica", „Potpuriul din dansul 
popoarelor" și alte ansambluri 
pregătite de tovarășele noastre 
antrenoare Ana Moteț, Doina 
Firică, Marilena Vlădărău — 
știți, fosta campioană mondia
lă — Eliza Stoica, Cristina Pă- 
tru, Valentin Gxecu etc.

— Ansambluri de gimnastică 
am mai văzut, fac eu pe mof
turosul.

— Dar formații inedite de 
muzică vocal-instrumentală 1

— Adică, cum inedită ?
— Păi, după ce încheiem noi. 

gimnastele, programul, e rin- 
dul profesorilor să iasă pe 
scena mare a stadionului. An
trenorul care pregătește echipa 
de hochei, prof. Gheorghe Tă- 
băcaru, va conduce, de pildă,

vocal-instrumentală 
'. Mai pianiști ca pia- 

■ l din 
nici nn

formafia
„Triumf". —
niștii noștri corepetitori 
sălile de gimnastică 
există !

— „Roșu și Negru"
— Numai roșu, 

spunem că la acest

participă? 
Vrem să 

____  ... spectacol 
cultural-sportiv vin și formați
ile școlii noastre nr. 17. Bună
oară, fanfara condusă de prof 
Dinu Giugiu, cu toți copiii im- 
brăcați in roșu, cu fireturi 
aurii la șepci și tunici — o 
minunăție ! — cu marșuri spor
tive și cîntece pionierești, cu., 
Rămineți la spectacol ?

★
Programul Daciadel și coiful 

din hirtie colorată le-am pus 
bine, la păstrare, alături de 
frumoasele imagini de dumini
că : o tribună plină cu otmenl 
îndrăgostiți de sport, cu direc
tori de școli și licee, cu pă-

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 la sfîrsit de 
săptămînă. în perioada 22 mai — 19 iunie.

(cu plecarea 
perioada 22

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

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

Se reamintește comitetelor sindicatelor din 
întreprinderi și instituții faptul că biletele 
pentru litoral, cu termene depășite, repar
tizate de U.G.S.R pot fi valorificate, in pe
rioada 22 mai — 10 iunie, prin organizarea, 
Ia sfîrșit de săptămînă a unor acțiuni tu
ristice de masă.

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

plecarea du-

rinți, elevi, antrenori. Tar pe 
teren: copiii frumoși și talen- 
tați ai „Triumfului" — gim- 
naști, atleți, hocheiști, cano
tori, scrimeri, caiaciști și ca- 
noiști. intr-un spectacol cul
tural sportiv cum numai deca
nul de vîrștă al directorilor de 
cluburi 'sportive școlare, prof. 
Teodor Bolea, știe să-l organi
zeze. Cu discreția, finet m si 

' aportul colaboratorilor săi de 
zi cu zi, prof. Ecaterina Uszkar 
(directoarea Scolii nr. 17), 
Aurelia Ștefan (directoare ad
junctă), Stefania Pîrvu, Maria 
Stoian (învățătoarele gimnaste
lor din clasele III și IV), apoi 
profesorii Romulus Paven (vi
cepreședintele clubului Triumf), 
Radu Nicolae, Marin Boia, Ilie 
Husarencu și Cristian Bocșa 
(cu echipaj campion mondial la 
canotaj-juniori) ș.a. Unii exp’l- 
cind cu dragoste și răbdare 
cum e cu mulțimile la artme- 
tică, alții exersind eu migală 
noi exerciții la gimnastică — 
toți contribuind, deopotrivă, la 
triumful „Triumfului".

INIȚIERE LA ÎNOT 
$1 SELECȚIE LA HALTERE

CLUBUL SPORTIV DINAMO 
BUCUREȘTI organizează — 
prin Centrul de copil si Ju
niori Tînârul Dlnamovist — 
cursuri de inițiere la înot In 
perioada 25 mal — M »ep- 
tem brie.

Același club organizează In 
perioada 21—31 mai a.o. o 
selecție pentru secția de hal
tere. Se pot prezenta copii 
intre 12 și 15 ani. Selecția 
are loo zilnio. intre orele 
10—12.30. Iar luni, miercuri *1  
vineri sl după-amiaza, intre 
orele 15—18.



DANIELA SILIVAȘ, 
CAMPIOANĂ ABSOLUTĂ SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

SP0RTULO1IM LUME
(Urmare din pag. 1) 

ținea 9,90 la sol, pentru un e- 
KercițiU care n-a abundat în 
elemente acrobatice. In schim
bul următor, cu Daniela la sol 
și Sușunova la sărituri, co- 
mentatorul televiziunii france
ze, care transmitea de lingă 
noi, a exclamat entuziasmat la 
sfârșitul evoluției gimnastei din 
Deva. „Perfect !“ Intr-adevăr, 
exercițiul Danielei a fost atît 
de exact si cutezător Incit era 
clar că brigada de arbltre va 
trebui să acorde nota maximă, 
Ia capătul unui „torent" de

DANIELA SILIVAȘ, născu
tă la peva, 9 mai 1970, a înce
put gimnastica la 6 ani, la CSȘ 
Cetate Deva (primul antrenor, 
loan Cărplnlșan). In 1983, în 
Japonia, a cucerit ediția inau
gurală a Cupei Mondiale pen
tru junioare, iar in 1984, la 
Riminl (Italia), a devenit cam
pioană de junioare a Europei 
la bîrnă. La același aparat, a 
cîștlgat titlul suprem în 1985, 
la C.M. de senioare de la 
Montreal La prima sa parti
cipare la C.E. de senioare 
(Helsinki 1985) a obținut me
dalia de bronz la sol. A fost 
desemnată, anul trecut, drept 
oea mal bună gimnastă a lu
mii. tn prezent se antrenează 
cu lotul reprezentativ la De
va sub conducerea unui co
lectiv tehnic alcătuit din A- 
drian Goreac, antrenor coor
donator, Maria coama șl Oc
tavian Belu.

în 
a 

la 
la 

no- 
Si- 

19,950, față de 19,800

elemente de extremă dificultate 
prezentate într-o „cascadă" de
seori "aplaudată la scenă des
chisă t Si așa s-a și intimplat. 
sala izbucnind ca un vulcan 
momentul în care Daniela 
primit nota 10. cea dintîi 
actualele întreceri ! Cund, 
sărituri. Sușunova a fost 
tată cu 9,900, avantajul lui 
livas ‘ ‘ : .
al gimnastei sovietice — creș
tea sensibil. Pentru Daniela au 
urmat săriturile : 9,850 pentru 
prima, 9,900 pentru a doua, 
evident mai bună. Concomitent, 
Sușunova rata execuția la pa
ralele (0,500), ceea ce făcea ca, 
înaintea ultimului schimb, cu 
Daniela la paralele, gimnasta 
noastră să dețină șanse con
siderabile de cucerire a titlului 
continental. Șanse care s-au 
confirmat cu brio, Silivas evo- 
lutnd șl la paralele’ aproape 
fără greșeală, trecîndu-șl în 
cont două note de 10 și o me
die de 9,925. Acumulînd un 
punctaj general de 39,775, Da
niela Silivas a devenit campi
oană absolută a Europei, rea-

Federației Interna- 
Atletism, luînd în 
candidaturile pre-

Consiliul 
ționale de 
dezbatere 
zentate pentru organizarea u- 
nor importante competiții, a 
decis : Cupa Mondială la
maraton, in 1990, va avea loc 
la Milano (a mal candidat 
Porto, din Portugalia), Cam
pionatele Mondiale de cros, 
în 1990, se vor desfășura 1a 
Aix-les Bains, în Franța (au 
mal candidat Ostende — Bel
gia șl Olimpia — Grecia), 
Campionatele Mondiale, în 
1991, vor fi găzduite de Tokio 
(alte candidate au mai fost 
Berlinul Occidental, Los An
geles și Perth — Australia) 
• tn ceea ce privește dopa

Actorul de film Paul New
man a Interpretat în bogata 
sa carieră mal multe roluri 
de sportivi între acestea fiind 
șl acelea din două filme, în . 
1961 și 1986. în care a fost ju
cător profesionist de biliard. 
Aceste filme, in mod special, 
s-au bucurat de un mare suc
ces de public șl. implicit, au

e fa ii* * MMirt fa aftufa.

loc s-a situat italianul Fausto 
Gresini („Garelli"), cu o medie 
orară de 169,352 km.

PENTATLON MODERN • Con- 
oursul internațional de la Buda
pesta s-a încheiat cu proba de 
călărie, în care victoria a revenit 
sportivului vest-german M. Zim
mermann, cu 1029 puncte. In cla
samentul general, pe primul loc 
s-a situat Laszlo Fabian (Unga
ria), cu tin total de 5428 puncte.

TENIS • In finala turneului 
de la Wurzburg (R.F. Germania), 
jucătorul vest-german Damlr Bul- 
jevlk l-a învins cu 6—4. 6—2 pe 
coechipierul său Markus Rackl.
• tn optimile de finală ale tur
neului feminin de la Geneva, Ju- 
cătoarea vest-germană Claudia 
Porwlck a tnvins-o cu 6—1, 6—1 
pe australiana Michelle Jag.gard, 
Petra Huber (Austria) a dispuj 
cu 6—2, 6—2 de Tina MoklzukJ 
(SUA), iar Line Cohen (Elveția) 
a ctștigat eu 5—7. 6—1, 6—3 parti
da cu Andrea Bitzner (R.F. Ger
mania).

VOLEI • La sfârșitul acestei 
săptămîni va începe la Beijing ui 
turneu internațional feminin ÎS 
care șl-au anunțat particlparei 
valoroasele echipe ale Cubei, Ja
poniei. Braziliei și R.P. Chineze

t
•s

HOTARIRI ALE I.A.A.F.

PREMIU MERITAT

UN NOU SPORT IN U.R.S.S.
La Universitatea Lumumba 

din Moscova s-a desfășurat un 
seminar cu tema baseball, or
ganizat de Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport al 
U.R.S.S. și de Consiliul din 
Moscova al clubului Burevest- 
nlk. Este vorba de introduoe- 
rea în U.R.S.S. a acestei dis
cipline sportive, foarte popu
lară in Cuba, Japonia, S.U.A.,

Iizînd o frumoasă victorie pen
tru școala românească de gim
nastici feminină. O victorie de 
anvergură, rezultat al nenumă
ratelor ore de muncă si perse
verentă, al talentului si stăpi- 
nirij de sine, al dăruirii cu care 
tînăra sportivă din Deva, de-a- 
cum prima gimnastă a Europei, 
a luptat pentru culorile sporti
ve ale patriei, pentru gloria ei! 
Un sincer bravo Danielei și, 
totodată, harnicilor și iscusiți- 
lor el antrenori, Adrian Go
reac, Maria Cosma si Octavian 
Belu 1

Cîteva cuvinte despre com
portarea celorlalte două con
curente ale noastre. Camelia 
Voinea a evoluat în seria de 
debut șî a fost singura spor
tivă din primele două" grupe a- 
preclată cu 10, ea obținînd la 
sol trei note maxime și por
nind, deci, cu mari șanse în 
finala respectivului aparat. Din 
păcate, ratarea de la birnă 
(9,175) l-a afectat punctajul 
general (38,550). Cu 9,800 la să
rituri și birnă, 9,775 la paralele 
și 9,750 la sol. Eugenia Golea 
a avut o prestație remarcabilă 
la nivel înalt, ocupînd în final 
un meritoriu Ioc 5 la indivi
dual compus. CLASAMENT 
GENERAL : 1. Daniela Silivaș 
(România) 39,775 — campioană 
absolută a Europei, 2. Alevtina 
Preahina (U.R.S.S.) 39,470, 3.
Elena Sușunova (U.R.S.S.) și 
Diana Dudeva (Bulgaria) 39,200, 
5. Eugenia Golea (România) 
39,175, 6. Boriana Stoianova
(Bulgaria) 38,850.
Promițîndu-vă să revenim a- 

supra victoriei repurtate de 
Daniela Silivaș, vă reamintim că, 
vineri, competiția continuă 
cu disputa băieților, Marius 
Gherman, Marian Rizan și Le
vente Molnar reprezentînd e- 
chipa României.

TURNEU DE BOX
In cuba

(Agerpres). — 
turneu inter- 

„Cordova Car- 
desfășura în

HAVANA, 21 
La tradiționalul 
național de box 
din“, ee se va ___
Cuba, între 28 mai și 6 iunie, 
și-au anunțat participarea pu- 
giliști din 17 țări. Printre a- 
cestea se numără U.R.S.S., R.D. 
Germană, România, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Nigeria, Panama, 
R.P. Mongolă, Venezuela, Por
to Rico, Peru și Cuba.

stabilit pentru u- 
de efedrină sau de- 
sale : suspendare pe 
la prima abatere, pe 
la a doua abatere, 

pe viață la a

jul, s-a 
tilizarea 
rivatele 
trei luni 
doi ani 
descalificare 
treia abatere ; pentru celelalte 
substanțe dopante, înscrise pe 
lista de substanțe interzise : 
suspendarea pe doi ani la 
prima abatere și descalificare 
pe viață la a doua abatere. 
• Au fost aprobate cererile 
de reintegrare in atletism a 
unor foști jucători Drofeslo- 
niști de fotbal american : 
Stanley Floyd, Mark McNeil 
șl Mel Lattany. IAAF arată, 
iată, mai multă clemență de
alt altădată în cazuri similare.

tineri să 
sport in- 

dair destul de preten-
determinat pe mulți 
practice biliardul, un 
teresant, 
țios. Forul de specialitate al 
biliardului n-a rămas insen
sibil la aportul adus de deți
nătorul premiului Oscar la 
popularizarea acestei discipli
ne și a decis să-i ofere și el 
ca recompensă un 
special, ti merită !

premiu

buna eiceea ce presupune 
cunoaștere și cuvenita popu
larizare între tineri. Printre 
partlcipanți s-au aflat antre
nori voluntari din Kiev, Cer
năuți, Tallin, Riga, Kaunas, 
Irkuțk, Tașkent și Vilnius. Au 
fost organizate vizionări video 
șl demonstrații practice — ci
tim în revista „Sportul în 
U.R.S.S.".

• în cadrul turneului pe cars 
îl întreprinde în R.D. Germană, 
echipa feminină de handbal 
Știința Bacău a întîlnit la Ber
lin formația TSC Berlin, pe 
care a întrecut-o cu scorul de 
26—21 (15—10). Principala rea
lizatoare a formației române a 
fost Mariana Tîrcă — 7 goluri.

• în turneul internațional de 
tenis de la Eger (Ungaria), ju
cătorul român Andrei Dîrzu 
l-a întrecut cu 7—6, 3—6. 6—3, 
pe cehoslovacul Stankovicz, iar 
Marius Comănescu l-a eliminat 
cu 6—1, 1—0 abandon pe Kisz 
(Ungaria). Alte rezultate: Ci- 
hak — Belgino 6—1, 6—4; Lany 
— Rios 7—5, 6—0 ; Piels — 
Priller 6—4, 6—3; Pereira — 
Bengtson 7—6, 6—1 ; Pigato — 
Lodder 6—4, 6—4.

în proba de dublu, cuplul 
român Dîrzu, Cosac a învins cu 
6—3, 6—4 perechea Pigato (Ita
lia), Pereira (Venezuela).

• Loturile reprezentative de 
canotaj au fost angrenate, re
cent, în două mari reuniuni in
ternaționale.

PENTRU A DOUA OARA, 
I.F.K. GOTEBORG...

...a cîștlgat Cupa U.E.F.A. După 
ce în prima manșă, pe teren pro
priu, a învins cu 1—0, prin golul 
de „aur" al lui ștefan Pettersson, 
echipa suedeză a terminat la e- 
galltate, 1—1 (0—1) returul cu 
Dundee United, după un joc de 
bună valoare, apreciat de cei 
22 000 de spectatori de pe stadio
nul Tennadice Park din Dundee. 
Suedezii au deschis scorul în mln. 
23, prin Lennart Nilsson, care, 
după o acțiune individuală, a tri
mis balonul în poarta adversă, 
printr-un șut plasat, in colțul 
ating. Gazdele au egalat după 
pauză (min. 59) prin punctul lui 
John Clark.' Dundee spera să mai 
marcheze alte două goluri (fără 
să mal primească vreunul!), dar 
acest lucru nu s-a intimplat, și 
I.F.K. a ajuns pentru a doua oară 
tn posesia trofeului, repetînd per
formanța din 1982, cind a dispus 
cu 1—0, 3—0 de HambUTger S.V. 
Din acea echipă au evoluat șl 
acum portarul Wernersson, fun
dașii Hysen, Fredriksson, Tommy 
Holmgren șl Tord Holmgren. Me
ciul de la Dundee a fost arbitrat 
de loan Igna.

DIN SECOLUL TRECUT..,
Cele mai vechi federații na

ționale membre ale FIFA — 
12 la număr — au fost create 
încă din secolul trecut. Aces
tea sînt următoarele : An-lia 
(1363), Scoția (1876), Țara Ga
lilor (1876), Irlanda de Nord 
fl«80). Olanda (1389). Dane
marca (1389), Noua Zeelandâ 
(1891), ' Singapore (1392), Ar
gentina (1393). Belgia (1895), 
Elveția (1895) ji Chile (1895).

POVESTE DE NECREZUT! o ultimele șttrto ultimele rezultate ultimele

pare
întîmplarea pe care o vom 

relata este absolut reală, deși, 
citind-o, mai mai că nu 
credibilă. S-a întîmplat unui 
hoeheist din Grenoble, pe 
nume Michel Tavernier, unui 
dintre jucătorii cel mai buni 
ai formației sale și ai repre
zentativei naționale. Ei bine, 
venindu-i omului vremea ar
matei, s-a prezentat organelor 
competente care, înainte de 
orice, i-au făcut o serioasă 
vizită medicală. Cît de serioasă 
a fost, vă puteți da seama 
după concluzia comisiei: inapt 
pentru serviciul militar ! 
ce 1 Ne spune ..L’Equipe", că 
din păcate, starea fizică a lui 
Tavernier nu-i permite să - a- 
lerge nici măcar 100 m ! 1 Este 
adevărat însă că un patinoar 
nu măsoară decît cel mult... 
60 m. Ceea ce mai explică lu
crurile !...

De

Rubrică redactată de
Romeo VILARA

Seniorii s-au aliniat la star
tul Regatei Mannheim (ediția 
jubiliară, a 100-a), care con
tează drept Campionate inter
naționale ale R.F. Germania, 
într-o companie selectă, cu 24 
de națiuni prezente în concurs 
(inclusiv puternicele garnituri 
ale U.R.S.S. și R.D.G.), fetele 
noastre s-au clasat pe locul I 
în clasamentul general, urcînd 
de șase ori pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere. Iată echipajele câștigă
toare: Maria Sava („simplu"— 
cat. ușoară), Olga Homcghl — 
Rodica Arba (.,2 f.c.“), Elisabe- 
ta Lipă — Liliana Genes („2 
vîsle“), „4 rame" (ambele curse 
disputate) și „8+l“. De remar
cat și buna prestație a echipa
jului masculin Dimitrie Popes
cu — Toma Vaier („2 vîsle") 
clsat pe locul II.

♦
Reprezentativa de juniori, 

parttcipînd la Regata Pancea- 
revo (Bulgaria), a obținut două 
locuri I, două locuri II șl un 
loo III. Laureații noștri: Dori
na Cucoș („simplu") și echipa
jul masculin de „4 f.c.“.

ALTE REZULTATE
• La Sofia. în preliminariile 

C.E. (gr. 7): Bulgaria — Luxem
burg 3—0 (2—0). Au înscris: Șira- 
kov (mln. 33), lordanov (min. 41 
din 11 m) șl Kolev (min. 57) • 
Meciul a fost condus de o briga
dă de arbitri români, cu Ion Cră- 
ciunescu la centru. Clasament:

Retragerea unuia dintre

marii jucători ai lumii

PLATINI PE BANCA...
ANTRENORILOR]

■

■

■

Există în viața unor actori 
(de film ori teatru) șl... spor
tivi un moment potrivit, clnd 
simt că trebuie să se retragă 
de pe soenă, în mod onorabil, 
mai cu seamă atunci cînd, în 

putea 
ches- 

mal 
Da, 

, celebrul 
Platini, con- 

. —1 mal
(șl ultimul de- 

abandonat 
competlțio- 
după o ca- 
succese.

li

fața „noțilui val", ar 
deveni ridicoli. Este o 
tiune de bun simț, sau 
bine zis de luciditate... 
așa a procedat șl 
fotbalist Michel F‘ 
sîderat unul dintre cel' 
buni jucători europeni
chiar din lume) în ‘ ' 
oenlu. Michel a
recent activitatea 
nală, la 32 de ani, 
rieră aureolată de

A fost selecționat de 72 de 
ori în reprezentativa Franței, 
pentru care a marcat 41 de 
goluri. Palmaresul său este 
remarcabil: golgeter al C.E. 
în 1984 (8 goluri), cînd Franța 
a cucerit titlul (în mare parte 
datorită lui): la C.M. din Me
xic (1986), tot cu Platini, fran
cezii au ocupat locul 3, iar în 
1982 poziția a 4-a I Cu St. Eti
enne (1931) a cîștigat campio
natul Franței, iar apoi, trans
ferat la Juventus, și-a conti
nuat șirul succeselor cucerind

inter- 
Ham- 

Uwe 
care a 
urmat

Meci amical feml- 
Cehoslovacla — 

(42—40) • selec-

ATLETISM • concursul 
național de decatlon de la 
burg a fost cîștigat de
Freimuth (R.D. Germană), 

totalizat 8793 p. El a fost ____
de Siegfried Wentz (R.F. Germa
nia) 8762 p și Aleksandr Apaiscev 
(URSS) 8709 p.

BASCHET • 
nin, la Decln: 
Ungaria 82—73 . _
ționata de juniori a URSS a sus
ținut trei partide în SUA, cîști- 
gînd două jocuri: 71—62 cu echi
pa statului Virgina șl 87—81 cu 
formația statului Florida. A treia 
partidă a pierdut-o, cu 86—83. în 
fața reprezentativei New York-u- 
lul • Turneu masculin Ia Dort
mund. în cadrul căruia „AII Stars" 
din SUA a învins R.F. Germania 
cu 105—87 (61—31).

HANDBAL • Meci amical mas
culin, la Berlin: R.D. Germană — 
Ungaria 19—19 (10—10).

MOTO CICLISM « Pe circuitul 
de la Hockenheim s-au desfășu
rat întrecerile unul concurs con- 
tînd pentru Campionatul Mondial 
de viteză. La clasa 500 cmc vic
toria a revenit americanului Eddie 
Lawson („Yamaha"), care a reali
zat o medie orară de 191,746 km.- 
iar la clasa 125 cmc pe primul

CURSA
PĂCII

VARȘOVIA, 21 (Agerpreș). — 
Disputată pe terenul Legnika — 
Wroclaw, etapa a 12-a a com
petiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii" a fost cîștigată 
de rutierul olandez Johannes 
Draijer, cronometrat pe dis
tanța de 180 km în 4.11:21. Cu 
primul pluton, în același timp 
cu învingătorul, au sosit și ci
cliștii români Valentin Cons- 
tantinescu, Constantin Căruțașu 
și Cristian Neagoe.

In clasamentul general indi
vidual conduce Uwe Ampler 
(R.D.G.), urmat de bulgarul 
Petrov la 1:42, polonezul Mejer- 
zewski la 2:34. sovieticul Abdu- 
japarov la 4:20.

Pe echipe, locul întîi este 
ocupat de selecționata R. D. 
Germane, .urmată de U RS.S. 
și Polonia. Astăzi se dispută e- 
tapa a 13-a, penultima, Oles- 
niczyn — Lodz (184 km).

Bulgaria 8 p, Belgia 7 p, Irlanda 
5 p. Scoția 4 p (toate cu 5 j), Lu
xemburg o p (4 j) • In prelimi
nariile olimpice, la Levadia (gri 
A, din care face parte și Româ
nia) : Grecia — Danemarca 0—S 
(0—3)! Au înscris: Kolomotrious 
(autogol), Poulsen, Kent Nielsen, 
Moseby, Lauridsen • Finala Cu
pei Turciei a fost , cîștigată de e- 
chlpa Genclerbirligi: 5—0 și 1—2,
în finala cu Eskișehir • învtn- 
gînd cu 1—0 pe Brandenburg, Lo
komotive Leipzig s-a calificat în 
finala Cupei R.D. Germane.

eu această echipă titlul 
campioană a Italiei (1984 și 
1986), Cupa Cupelor (1984), iar 
în 1985 C.C.E., Cupa intercon
tinentală șl Supercupa Euro
pei, Platini a fost de trei ori 
golgeter al campionatului ita
lian: 1983 — 18 g, 1984 — 20 g 
și 1985 — 18 g, fiind desemnat 
de tot atîtea ori cei mai bun 
fotbalist european al anului. 
Aceasta ar fl fișa marilor 
sale performanțe. „Poate aș 
fi continuat activitatea com- 
petițională — spunea Platini 
— dar operația la tendonul 
Iul Achile m-a determinat să 
nu mai fiu acela care am fost.
In al doilea rînd, nu am fost 
de acord cu folosirea unor 
«-întăritoare de efort-, dăună
toare sănătății, ceea ce a de
venit o practică frecventă în 
fotbalul profesionist..." Iată o 
părere corectă, care-1 face 
cinste unui mare jucător.

Dar Platini, după cum tot 
el afirma, nu va abandona 
fotbalul, urmînd să-și valori
fice bogata experiență, ca an
trenor, în Franța.

ii1

Ion OCHSENFELD


