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Campionatul Mondial Universitar de handbal masculin

ECHIPA ROMÂNIEI, IN SEMIFINALE.a.

GRUPA A MW".'.' M

TIMIȘOARA, 2 (prin tele
fon). In ultimul meci al grupei 
preliminare A, disputat în fata 
unui numeros public, selecțio
nata universitară a României a 
întrecut cu 38—19 (21—7) 
Nigeriei. în acest fel, echipa 
noastră antrenată de N. 
E. Trofin si R. Gunesch 
minat neînvinsă jocurile

echipa

Nedef, 
a ter- 

___ ,____ ____ .________ s din 
grupă, calificîndu-se in seria I 
a semifinalelor acestei presti
gioase competiții. în min. 20 
al primei reprize, handbaliștii 
noștri conduceau cu 14—12, Al. 
Buligan „închizînd" poarta mul
te minute. în continuare, jucă
torii noștri îsi permit multe 
minute de relaxare, jucind 
pentru public și ușurînd astfel 
sarcina ambițioșilor handbaliști 
nigerieni, care au redus cit de 
cit din handicap. La reluare, 
antrenorii selecționatei noastre 
au introdus în teren toate re
zervele si jocul s-a mai echi
librat. O plăcută surpriză: toti 
cei 10 jucători de cîmp folosiți 
și-au înscris numele printre 
marcatori, în ordine: Berbece 
8, Voinea 8, Dumitru 5, Moca- 
nu 4. Roșea 4, Petre 4. Ghlmeș 
2. Dogăicscu 2, Porumb 2, Io- 
nescu 1. Pentru nigerieni au 
înscris : Adeyenii 4, Lawrence 
4, Alabi 4. Salami 2. Ogundoro 
2, Emanai 2, Onene 1. Au arbi
trat bine: M. Herman si E. Fux 
(Israel).

In prima partidă a reuniunii, 
echipa Bulgariei a întrecut pe 
cea a Elveției cu 25—15 (12—6). 
Doar in primele 6 minute în
trecerea a fost mai echilibrată, 
după care handbaliștii bulgari 
s-au instalat definitiv la cîrma

• Handbaliștii noștri au încheiat 
neînvinși grupa preliminară. In ul
timul meci, 38—19 cu Nigeria $ La 
Timișoara și la lași vor avea loc joi 
primele jocuri din semifinale G Cluj- 
Napoca și Galați, gazde ale turnee

lor de clasament

jocului, obținînd o victorie me
ritată. O contribuție deosebită 
la victorie a avut-o portarul
1. Vasiliev, atent si inspirat. Au 
marcat: Aleksandrov 9, Nikolov 
5, Atanasov 2, Marinov 2, Sve- 
taniev 2, Kosladinov 1, I. Va
siliev 1. Ivanov 3 pentru învin
gători, respectiv: Widmer 4, 
Lauber 4, Blumer 3. Fallengger
2, Kunz 1, Camiga 1. Au con
dus bine J. Thomas și H. Tho
mas (R.F.G.).

liniștitoare. Scor fi-
Turciei

diferență
nai: 25—23, echipa
clasîndu-se pe locul 3.

Au marcat: Karakaplan 6, 
Ura] 6, Tokatligi] 3, Aydog 1, 
Pahlivan 1, Zenturk 1, Koral 
1, Kurt 6 pentru învingători, 
respectiv Abderrahim 4, Naita- 
li 4, Ahmadi 4, Samir 4, Ben 
Abderrahmane 1, Sard, 2, El

Paul IOVAN
Mihail VESA

GRUPA B (Continuare In pag. a 4-a)

— ne spune tinărul halterofil A. Czanka
Sofia

Mondiale 
niorilor. . 
ka, 
cu kilograme bu
ne performanțele 
anterioare, cuce
rește medaliile de 
argint la 
kg) și la 
(130 kg.) 
tegoriei 
producînd 
marile 
prize 
ceasta se întîmpla 
doua zi -fi...:___ ______ _
dreptul său programul preve
dea „liber", Czanka solicită un 
antrenament. 11 efectuează Ia 
parametri maximali, în regim 
de concurs, doborîndu-și 
nou toate 
nale!

Dragomir 
adjunct al 
fi, de fapt, 
a lui Czanka 
biologic ieșit din comun, o ca
pacitate de recuperare rar în- 
tîlnîtă. Se antrenează cu plăce
re, aș zice, și întotdeauna la 
nivelul superior al posibilități
lor sale, pentru ca după nu
mai două-trei ore să fie în 
stare să repete efortul. De a- 
semenea, i-as sublinia îndemî- 
narea, deosebitul simț al miș
cării, prinde totul „din pri
ma". în fine, lucru cît se poate 
de important, este pur și sim
plu îndrăgostit de haltere. Cred 
că va avea o carieră frumoasă".

Revenim la momentul Sofia, 
pe care l-am fixat ca reper. 
Ce se petrecuse în perioada 
anterioară „mondialelor"? Pen
tru a răspunde, vom „merge" 
înapoi, la C.E. de la Donau
eschingen, deci mai în urmă cu 
5 luni: comparin'! rezultatele, 
vom constata un progres de 23 
kg la total (!), de 12.5 la 
smuls și de 10 la aruncat. Ce

1986. Campionatele 
i de haltere ale se- 
Juniorul Attila Czan- 

depășindu-și

total (290 
smuls 

ale
60
una

și 
ale

CLUJ-NAPOCA, 2 (prin tele
fon). Meci interesant pentru 
ocuparea locului 3 în grupa B 
a întrecerii, între selecționate
le Turciei și Marocului. înce
putul a fost echilibrat și era 
foarte greu de prevăzut învin- 
gătoarea (min. 10: 5—5, min. 
20 : 9—9). Pe fondul unor gre
șeli ale marocanilor, echipa 
Turciei a avut la pauză un a- 
vantaj de 4 goluri: 15—11. Ur
mătoarele 30 de minute au 
fost destul de aprinse, dar cu 
toate eforturile marocanilor, 
handbaliștii turci au avut mai 
mult inițiativa, menținînd o

ff

Adrian Ghimeș găsește un culoar favorabil șl șutează puternic 
spre poartă (secvență din meciul România — Elveția).

Foto : Ioan DROZMAN — Timișoara

a urmat Sofiei? Ne răspunde... 
Reimsul-1987: 307,5 kg la total 
(deci alte 17,5 kg adăugate), 

137,5 la smuls 
(se observă, +7,5) 
și 170 la aruncat 
(+10). Un progres 
valoric care, la 
acest nivel al per
formanței, nu poa
te fi numit decît 
impresionant. Da
că nu cumva și 5 

unic, întrucît nici un alt corn- ' 
petitor al acestor campionate 
continentale nu se poate mîn- 
dri cu un asemenea salt.

Foto : Aurel D. NEAGU

din
recordurile perso-

plăcutele 
întrecerii, 

seara 
dimineața, deși

Cioroslan, secretar 
F.R.H.: „Aceasta ar 
prima caracteristică 

un potențial

Belgrad 1987.
mondiale 
niorilor. 
drept de 
cucerind 
de aur, ....... . 
kg la total principalul contra-

Campionafele 
și europene ale ju- 

Czanka domină l'ără 
apel categoria 60 kg, 
toate cele 6 medalii 
și depășindu-și cu 27.5

Sorin SATMARI

(Continuare In pag. 2-3)

Azi, etapa a 30-a a Diviziei A de fotbal

CAPETE DE AFIȘ" LA PETROȘANI Șl MORENI
G ^ub Paring, două dintre cele mai vechi echipe din țară, într-o aprigă dispută 

pentru rămînerea în „A" 0 Cu un moral robust „după Brașov**, Flacăra e favorită 
in confruntarea cu Gloria 
# în Trivale, piteștenii — 
cu gindul la Cupa U.E.F.A., 
băcăuanii — cu gindul la... 
un punct 0 Pe stadionul 
campioanei, față-n față 
două echipe care au în
scris împreună 118 goluril

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR—
Ploiești : PETROLUL - CHIMIA RM. VILCEA 5
O. strong — Oradea ; N. Bițin — Salonta și D. Petrescu — Bucu- £ 

rești ' '
Petroșani :

I. Igna ; I.
Reșița
București :
A. Gheorghe

— Rm. Vîlcea
Craiova :
'I. Coț — Plodești ; Gh. Constantin 
monescu — Boldești
Moreni : FLACĂRA
S. Rotărăscu ; V. Maxim — ambii

Timișoara
Galați : OȚELUL
S. Necșulescu ; I. Tănase — ambii din Tîrgoviște și Fl. Popescu

— Ploiești
Hunedoara :
R. Petrescu ;

București
Pitești :
M. Nlculescu

boiu — Vaslui
București .'

- DINAMO

JIUL - RAPID
Ferenczi — ambii din Timișoara și C. Corooan —

SPORTUL STUD. - F.C.M. BRAȘOV
Gh. Vodă — ambii din P. Neamț și*N. Dinescu 

- - studențesc
- VICTORIA

— Rm. Vîlcea și S. Panteli-

- GLORIA BUZĂU
din Iași și D. Buciuman —

9
Stadionul Sportul 
UNIVERSITATEA

CORVINUL
P. Cadar — ambii

- F. C. OLT
din Brașov și V. Angheloiu —

- S. C. BACĂUF. C. ARGEȘ
T. Badea — ambii din București și A. Porum-

STEAUA - „U* CLUJ-NAPOCA
A. Moroianu — Ploiești ; A. Mustățea — Pitești și I- Niculițov 
— Focșani Stadionul Steaua
Partidele vor înoepe la ora 18.

»

Ultimele turnee ale primei divizii de volei (“Sportul

CLASAMENTUL

1. STEAUA 28 22 6 0 71-14 50
2. Dinamo 29 16 9 4 66-29 41
3. Victoria 29 14 7 8 36-29 35
4. F. C. Olt 29 13 5 11 26-33 31
5. F. C. Argeș 29 11 8 10 24-21 30
6. Petrolul 29 8 13 8 21-22-29
7. „U“ Cluj-N. 29 12 4 13 47-31 28
8. Univ Cv. 28 9 10 9 29-26 28
9. S. C. Bacău 29 11 6 12 36-43 28

10. Sportul Stud. 29 11 S 13 38-33 27
11. Oțelul 29 9 9 11 26-27 27
12. F.C.M. Bv. 29 12 3 14 25-35 27
13. Corvinul 29 10 6 13 51-47 26
14. Rapid 29 10 5 14 32-47 25
ÎS. Jiul 29 9 6 14 32-36 24
16. Flacăra 29 10 3 16 28-50 23
17. Gloria 29 9 4 16 24-57 22
18. Chimia 29 7 5 17 29-61 19

SPECTACOL OFERIT DE FOSTA Șl ACTUALA CAMPIOANĂ
Au luat startul, Ia CRAIOVA 

(fetele) si BAIA MARE (băie
ții). ultimele turnee ale prime
lor grupe valorice din cadrul 
Campionatelor Diviziei A de 
volei.

CRAIOVA, 2 (prin telefon). 
Prima reuniune a competiției 
feminine — prefațată de o fru
moasă deschidere festivă, de la 
care n-au lipsit nici două Pi

torești fanfare — a fost inau
gurată de echipele C.S.U.-I.M.N. 
Galați si Penicilina Iași. O 
partidă care, in pofida domi
nării copioase a gălățencelor. 
în majoritatea timpului, a ofe
rit publicului și o serie de mo
mente de echilibru în ioc. Stu
dentele au obtinut victoria cu 
3—0 (4, 12, 8), ca urmare a 
faptului că au prezentat un

CROSURI POPULARE ÎN ZIUA OLIMPICA
LAUSANNE, 2 (Agerpres). Cu prilejul sărbătoririi Zilei Olim

pice, 23 Iunie, Comitetul Internațional Olimpic, împreună cu 
comitetele olimpice naționale și Consiliul Solidarității Olimpice, 
va organiza crosuri populare pe distanța de 10 000 m, ia care vor 
putea lua parte oameni de toate vîrstele. în fiecare cursă, primii 
clasați vor obține diplome semnate de președintele CIO, J. A. 
Samaranch, precum și tricouri cu însemnele olimpice. Crosurile 
organizate cu ocazia Zilei Olimpice vor avea loc pe toate conti
nentele, în 4? de țări, între care și România.

sextet — Speranța Gaman, 
Ileana Berdilă, Cristina Buzilă 
Dana Sîngcorgean, Daniela Di- 
nică, Alina Mocanu — mai de
cis și mai tehnic. Brigada de 
arbitri, V. Tilcă — A. Dinicu, 
a condus foarte bine.

Partida zilei a fost cea dintre 
actuala si fosta campioană, 
Universitatea C.F.R. Craiova, 
respectiv Dinamo București, 
cîștigată de studente cu 3—1 
(6, —16, 15, 4). Desigur și cali
tatea tehnică, si angajamentul, 
dar mai ales spectacolul dintre 
acestea a fost evident suoerior. 
Cel puțin seturile II si III au 
ținut asistenta în mare tensiune 
prin răsturnările incredibile de 
situații. Gazdele turneului dună 
ce au trecut cu leieritate de

Aurelian BRFRC®NU

/WASÂ rotunda
PENTRU REDRESAREA HOCHEIULUI, 

RĂGAZUL PÎNĂ LĂ VIITORUL C.M. 
TREBUIE SĂ FIE FOLOSIT DIN PLIN

;i Sezonul încheiat a fost deosebit de bogat la hochei, dar
< îndeplinirea obiectivelor s-a făcut in mod diferit. De aceea, > 
! redacția a invitat o serie de specialiști avizați care să dis- ; | 
] cute problemele la zi și perspectivele acestui sport. Vă 

prezentăm opiniile lor in paginile 2-3.
(Continuare in pag 2-3)



PENTRU REDRESAREA HOCHEIULUI,
RĂGAZUL PÎNĂ
TREBUIE SA FIE

Un sezon de hochei s-a încheiat, altul este pe cale să în
ceapă și, la suita de articole și comentarii pe care ziarul 
nostru le-a publicat după fiecare etapă de campionat și 

competiție internațională, am considerat util să purtăm și o dis
cuție cu factori de răspundere din cadrul federației, pentru a 
avea o sinteză asupra stării actuale a hocheiului nostru.

Au răspuns invitației redacției tovarășii Constantin Nicolae — 
secretar responsabil, Lucian Vasiliu - secretar adjunct,. Alexan
dru Kalamar — antrenor principal al lotului de seniori. Virgil Cri- 
han - antrenor secund, Florian Gheorghe - antrenor la lotul de 
tineret, dr. Gh. lonescu.

UNELE SEMNE DE PROGRES

LA VIITOROL C.M
FOLOSIT DIN PLIN

REDACȚIA : Sezonul încheiat 
a cuprins campionate interne 
mai interesante, îndeosebi la se
niori, precum și competiții eu
ropene și mondiale Ia care înde
plinirea obiectivelor s-a făcut în 
mod diferit. Mai exact, s-a reu
șit promovarea juniorilor în gru
pa A, a fost obținut locul 3 în 
Turneul Armatelor Prietene și 
în Cupa Federației. In timp ce 
obiectivele la C.M. de seniori 
(promovarea în grupa B), la 
C.M. de tineret (locurile 3—4) și 
Cupa Prietenia (locul 4) nu au 
fost îndeplinite. Care este pă
rerea dv. 1 Ce credeți că a dus 
la obținerea rezultatelor pozitive 
șl care au fost cauzele neinde- 
plinirii unor obiective 7

C. NICOLAE t Reluarea siste
mului de desfășurare a Diviziei 
A, la seniori prin meciuri du
ble la fiecare sfîrșlt de săptă- 
mînă. continuat eu turnee ca la 
campionatul mondial, a sporit 
interesul echipelor pentru pregă
tire. le-a ambiționat. De aici, 
un spor de calitate care a sen
sibilizat și publicul, fapt reflec
tat și în bugetul hocheiului. 
Cunoscută eu mult înainte de 
încheierea campionatului în anii 
trecuți, în ultimul sezon cam
pioana — Steaua București — 
s-a detașat de restul plutonului 
abia în luna ianuarie. în timp 
ce ocupantele locurilor 2 și 3. 
Sport Club Miercurea Ciuc și, 
respectiv Dinamo București, au 
fost cunoscute doar în aprilie 
cu foarte puțin înainte de ter
minarea întrecerii. Dunărea Ga
lați. masiv întinerită, reprezintă 
un alt cîștlfi al campionatului 
național și ea se va dovedi pu
ternică în noul sezon, anunțînd 
aceasta prin scorurile strînse din

campionat și Cupa României, în 
Cupă reușind chiar să învingă 
pe campioană ! In ceea ce pri
vește obiectivele internaționale, 
voi trece peste succesul junio
rilor. datorat, după părerea mea. 
eficienței obținute prin continui
tate în pregătire și prin călirea 
lor în competiții de anvergură, 
inclusiv campionate mondiale 
(cînd au completat formația de 
tineret) sau europene. în ceea 
ce îi privește pe seniori, ei au 
realizat integral obiectivele In
termediare. dar nu l-au realizat 
tocmai pe cel final, la C.M. din 
Danemarca. E drept, au fost la 
un pas de promovare, dar nu 
au reușit-o din motive pe care 
le vom discuta, desigur. Tre
buie să adăugăm și Insuccesul 
campioanei noastre în C.C.E.. 
competiție în care Steaua nu a 
putut promova în turul al trei
lea. așa cum îșl propusese.

L. VASILIU: Explicația Insuc
ceselor se află, după opinia mea. 
in campionatul intern. Deși în 
evident progres, nivelul campio
natului nostru este încă, sau mai 
bine-zis a fost, în sezonul ul
tim, sub nivelul grupei C in 
care ne mai aflăm la C.M, Aș 
îndrăzni să spun că hocheistul 
considerat la noi foarte bun. în 
grupa C este un jucător mediu. 
Iată de ce va trebui să impul
sionăm serios. în continuare, ca
litatea pregătirii și jocului echi
pelor noastre în campionatele 
naționale. Mai ales că pînă la 
viitorul campionat mondial avem 
un răgaz de doi ani (datoriă tur
neului olimpic de la Calgary. în 
1988 nu se vor organiza campio
nate mondiale de seniori) pentru 
a construi o valoroasă reprezen
tativă de seniori.

L. VASILIU : De aici necesi
tatea ca șl la Cluj-Napoca, Bra
șov, Suceava sau Tîrgu Mureș 
să se facă hochei de calitate, 
astfel înoît echipe de acolo să 
ajungă în prima grupă valorică 
chiar înainte de a se putea a- 
coperi patinoarele respective. La 
Iași, Timișoara. Cluj-Napoca și 
Sibiu există o numeroasă popu
lație școlară, dar patinoarele sînt 
folosite exclusiv pentru agre
ment. Brașovul are înscris ho
cheiul ca sport prioritar, dar... 
nu are hochei I

Dr. GH. IONESCU: Formal, și 
Brașovul are hochei : echipa Pe
trolul Brașov s-a prezentat cu 
numai șapte jucători la finalele 
Daciadei de juniori, dar și aceș
tia originari din București și 
Galați...

V. CRIHAN: Cînd am promo
vat în grupa A la campionatul 
mondial aveam un singur pati
noar, dar erau multi antrenori 
specializați și mai ales pasio
nați să inițieze 
copii și juniori, 
puțini, iar unii 
iubesc meseria.

L. VASILIU: Una dintre cauze 
este și metodica de pregătire la 
cluburi. De anul trecut avem o

șl să crească 
Acum sînt mai 
dintre ei nu-și

Intre tinerețe Șl EXPERIENȚĂ

linie metodică în care se îmbină 
experiența proprie cu ceea ce 
considerăm potrivit să folosim 
din experiența altor școli mari. 
Acest lucru a început să se 
vadâ în jocul echipelor noastre, 
în faptul că decalajul dintre ele 
s-a diminuat, cele mal slabe 
tinzînd să se apropie de frun- 

jocul echipei 
îmbucurătoare 
Club Mlercu- 
concep pregă-

tașe. Aș sublinia 
Steaua și, într-o 
ascensiune. Sport 
rea Ciuc, care-șl _ _
tirea șl jocul pe ofensivă, în timp 
ce restul echipelor mizează, gre
șind. pe așteptare, pe greșeala 
adversarului. Asistenta medico- 
sportivâ la cluburi este de a- 
semenea în suferință — și acest 
lucru se reflectă în jocul lor. 
Mă refer nu Ia rezolvarea trau
matismelor rezultate din pregă
tire și jocuri, ci în principal 
lă concepția planului de pregă
tire, la urmărirea îndeplinirii lui 
prin -teste de specialitate, ca și 
la refacerea după efort, aproape 
nulă la echipele noastre. Va tre
bui aplicată cu mai multă fer
mitate linia metodică elaborată 
de federație, iar în ceea ce ne 
privește preconizăm ca în viito
rul campionat să se aplice noi 
formule de disputare, care să 
răspundă mai bine scopului fi
nal — pregătirea fără cusur pen
tru marile competiții internațio
nale oficiale.

FACTORUL FIZIC, SUPORTUL PREGĂTIRII
Dr. Gh. IONESCU: Fluctua

ția reprezentativelor noastre la 
campionatele mondiale se ex
plică și prin insuficienta pre
gătire fizică. Nu toate echipe
le de club iși planifică și e- 
fectuează o pregătire fizică 
corespunzătoare in diferitele 
etape dinaintea și din timpul 
campionatelor. Nici la echipa 
națională aliniată la C.M. din 
Danemarca nu s-a făcut abso
lut tot ce trebuia din acest 
punct de vedere. Testele efec
tuate la Centrul de Medicină 
Sportivă și propriile noastre 
probe au dovedit acest lucru.

antrenorii lotului de seniori fi
ind încunoștiințați la timp. 
Nici stagiul de pregătire fizi
că de la Poiana Brașov, dina
intea C.M., nu a fost folosit 
rațional. Un număr de hoche- 
iști au fost învoiți să plece de 
acolo pentru rezolvarea dife
ritelor probleme personale, iar 
cu ceilalți nu s-a respectat in
tegral ceea ce se preconizase. 
Așa se face că în final nive
lul de pregătire fizică, după da
tele obiective, era inferior ce
lui din noiembrie, de la înce
putul campaniei de pregătire.

ANTRENORUL - PRIMUL PSIHOLOG

SELECȚIA -

ETERNA

PROBLEMĂ
Dr. GH. IONESCU : Aș numi 

cauza-cauzelor modul în care se 
face selecția la hochei, decisivă 
pentru valoarea competitivă a 
jucătorului de mai tîrziu. 
rientarea spre hochei nu 
face întotdeauna pe criterii o- 
biective și anume pe baza pa
rametrilor somatici și psihici. 
Alegerea copiilor pentru ho
chei trebuie să țină seama de 
anumite calități la vîrsta res
pectivă, fiindcă în hochei, ca 
și în oricare alt sport, o cali
tate nu mai poate fi crescută 
peste nivelul dat. La 
senioratului e greu de 
că se mai poate „repara" 
s-a făcut din plecare, la 
inițierii, a învățării. De aici 
și încercările de a dezvolta al
te calități care să suplinească 
o anumită calitate, încercări 
care aduc unele ameliorări, dar 
nu rezolvarea. Selecția pentru 
echipele reprezentative presu
pune o masă mare de jucători 
și o pregătire corespunzătoare 
Ia toate eșaloanele de 
și în primul rînd, deci, 
tivitate corespunzătoare 
velul

L.
ceea 
local 
pii și juniori care să asigure, 
între altele, un anumit număr 
de ore pe gheață. Juniorii mici 
au avut în sezonul 1986—87
doar nouă jocuri oficiale. Dacă 
o echipă a 
seamnă că 
cat efectiv 
urmează să 
selecționata 
tru C.E..

O- 
se

vîrsta 
crezut 
ce nu 
vîrsta

vîrstă 
o ar
ia ni-

copiilor
VASILIU: Tocmai 
se preconizează un 
de competiții pentru co-

de a- 
sistem

RED, : Să sperăm că cei doi 
ani pe care hocheiul îi va a- 
vea Ia dispoziție vor fi bine 
folosiți. Dar întorcindu-ne la 
problemele noastre, nu cumva 
renunțarea la unii jucători so
cotiți prea vîrstnici a influen
țat evoluția Ia campionatul 
mondial ? După Puigcerda. în 
ziarul nostru se scria că greul 
l-au dus „veteranii", in timp 
ce tinerii...

AL. KALAMAR : Am avut o 
echipă bună atunci cînd ne-am 
calificat în grupa A a campio
natului mondial și la J.O. din 
1980. A urmat o perioadă 
tinerii promovați au fost slab 
pregătiți, inclusiv la C.M. 
acum doi ani, și asta a 
falsa imagine că „bătrînii" 
zistă. Pe plan internațional, un 
jucător nu mai poate face fa
ță eforturilor cerute dună ce a 
împlinit 26 de ani. Excepție 
fac portarii, postul lor fiind 
foarte important la hochei, ca 
și la handbal. Desigur, există 
și alte excepții, dar sînt nu
mite excepții tocmai pentru că 
sînt foarte rare. S-a scris că 
în acele fatidice 47 de secun
de din partida cu Iugoslavia, 
cînd nu am putut menține a- 
vantajul de un gol care ne-ar 
fi putut propulsa în gruna B. 
ar fi fost bun unul dintre ju
cătorii lăsați acasă. Dar în e- 
chipă au fost asemenea jucă
tori în acele momente: Turca- 
nu, Gali și cel mai bun „anga
jator" — Solyom. Și totuși...

cînd

de 
dat 
re-

Și echipa U.R.S.S. a avut un 
asemenea moment cînd condu
cea Suedia cu 3—2 la C.M, al 
grupei A. Așadar, 
întîmplărî au stopat

L. VASILIU : în 
tru, întinerirea în 
echipelor de tineret 
niori s-a făcut datorită con
juncturii. disponibilitățile noas
tre fiind limitate. în țările cu 
hochei dezvoltat termenul înti
nerire nu există, pentru că sînt 
pregătite, pe cele trei nivele 
de vîrstă. loturi compacte, ca
re joacă la juniori, trec la ti
neret și apoi la seniori. Acolo 
întinerirea se face nu prin 
grăbirea promovării înainte de 
atingerea vîrstei optime, ci cu 
tot lotul o dată, păstrindu-se 
din eșaloanele mai 
numai excepțiile.

AL. KALAMAR : 
noi tindem spre un 
sistem de promovare , în bloc, 
dar. în prezent, finind seama 
de realitățile noastre, ne stră
duim să îmbinăm tinerețea cu 
experiența, avind întotdeauna 
în vedere criteriul valoric, nu 
„cărțile de vizită" ale candida- 
ților la lot. Putem spune că 
tonusul echipei de seniori l-au 
dat tinerii (Gliga. Data, Her- 
lea, Burada, I. Zaharia). care 
au jucat fără complexe, dar și 
mai vîrstnicii (Bălăucă, Gereb. 
Hutan. Gali)...

L. VASILIU : ...șl Tureanu
care, după primul meci, a ju
cat peste media evoluțiilor Iu5 
de pînă atunci

asemenea 
și pe alții, 
cazul nos- 
trepte a 
și de se-

vîrstnice

Sigur, și 
asemenea

PATINOARE - DA, JUCĂTORI - BA!
RED. : in evoluția echipelor 

noastre la C.M. de tineret (mai 
ales) și de seniori au existat 
serioase fluctuații. De altfel, a- 
cest lucru s-a văzut și în evo
luții echipelor de club în cam
pionatul intern. Care este cauza 7

AL. KALAMAR: Cred că ar 
trebui să căutăm explicația în 
primul rînd în masa redusă a 
jucătorilor care lac obiectul se
lecției pentru cele trei reprezen-

tative : de juniori, de tineret 
de seniori. Avem în tară 22 
patinoare și ne confruntăm 
reprezentative din grupa C 
campionatului mondial de 
nlori — de exeniplu — care au 
un număr asemănător de pati
noare. Dar la noi numai patru 
patinoare lucrează pentru hochei 
ceea ce îngustează baza de se
lecție.

și 
de 
cu 

a 
se-

RED.: După campionatul mon
dial din Danemarca s-a afirmat 
că si insuficienta pregătire psi
hologică a dus Ia nccalificarea 
în grupa B.

C. NICOLAE :nu este o obiș
nuință să avem un psiholog pen
tru fiecare reprezentativă de 
hochei. Deocamdată este și greu 
să se asigure. De altfel, centrul 
de cercetări nu dispune de un 
psiholog specializat în hochei.

L. VASILIU: Sigur, un psiho
log care cunoaște temeinic ho
cheiul ar fi de mare ajutor. Un 
necunoscător al acestui sport ar 
putea strica. Dar antrenorul co
lectivul tehnic care pregătește 
echipa trebuie să asigure, pe 
baza unor observații atente, pre
gătirea psihologică a hocheiștllor.

AL. KALAMAR: Un psihic ro
bust poți să-1 moștenești, dar 
poate fi și educat, prin muncă 
la antrenamente și jocuri. Antre
norul are datoria să observe să

inventarieze și să stabilească ce 
trebuie fiecărui sportiv, în func
ție de evoluția jocului. Deci, în 
condițiile actuale, dacă ar trebui 
imputat ceva privind pregătirea 
psihologică, nouă, antrenorilor, 
ne aparține totul. Nu cădere 
psihică a fost în meQiul cu Iu
goslavia, pe care hocheiștii noș
tri. spre deosebire de cel cu 
Danemarca, l-au abordat cu toa
tă încrederea, ci perspectiva o- 
cupării unuia dintre locurile 1 
sau 2 în grupă i-a descărcat 
nervos. După atîtea înfrîngerl în 
competiții oficiale, se... dezobiș- 
nuiseră să mai fie primii ! 
tul
fixă 
tr-i 
in te 
în care 
antrenorii lotului, nu aveam pre
cedent. Trebuie acceptat că exis
tă și asemenea situații.

consumat în aceas-a
de angajament, la 4—3 
noi.
de

To- 
fază 
pen- 
îna-cu 47 de secunde 

final. A fost o situație 
nici jucătorii, nici noi.

LOTUL - CLUBURILE,
L. VASILIU : Printre cauze

le insucceselor noastre consi
der că se află și relația lot- 
cluburi, încă nerezolvată de 
federație. Pregătirea la cluburi 
nu se face pretutindeni con
form cerințelor lotului. Avem 
încă jucători în loturile de ti
neret și chiar de seniori ca
re nu sînt întrebuințați în 
portidele din campionat, sau 
sînt folosiți foarte rar. Kiraly, 
Ungureanu, N. 
Antal, Szvitlak 
exemple. Deși la lot se stabi- 

din membrii aceluiași

Alexe. Cs. 
sînt cîteva

lește.

ACEEAȘI LIMBĂ!
club, o linie, ca urmare a 
unor teste și acumulări, în e- 
chi|5a de club aceasta este... 
răzlețită, deși nu există te
meiuri și ne trezim că un îna
intaș este folosit la club ca 
fundaș, sau invers. Avem însă 
și exemple bune, cum sînt li
niile Burada-Hălăucă-Drago- 
mir, sau Daia-Heriea-Gliga-K. 
Antal-Sofron, ambele de la 
Steaua, unde — din acest 
punct de vedere — există în
țelegerea cuvenită.

avut trei linii, în- 
fiecare linie a ju- 
trei meciuri! Și așa 
fie promovați în 
de juniori I pen- 

unde întilnim adver
sari care dispută cîte 75 de 
partide intr-un sezon. Sistemul 
desfășurării diviziei acasă, prin, 
mărirea numărului echipelor 
locale, care-'să evite deplasări
le, va trebui să asigure circa 
50 de meciuri pe sezon. La a- 
ceasta, firește, trebuie să se 
adauge și un număr corespun
zător de ore de antrenament.

Dr. GH. IONESCU: Se vor
bea de vîrsta limită de 26 de 
ani. Intr-adevăr, în lume, la 
26 de ani up hocheist este uzat 
de jocuri, în timp ce la noi e 
în plină înflorire, fiindcă înce
pe să învețe ca lumea 
cheiul abia la 20 de ani. 
se mai pune o întrebare: 
toate echipele noastre de 
niori pepiniere proprii de 
nipri ? Nu 1 Steaua, Dunărea. 
Viitorul Gheorgheni — da, în
să Dinamo — nu! Si aceasta 
se vede. C.S.Ș. 2 București s-ar 
putea combina cu Dinamo si 
în loc ca sportivii crescuți de 
acest club să se ducă la alte 
echipe, ei să joace la Dinamo.

FL. GHEORGHE:
noștri ar 
gat dacă 
tirii nu 
timpului 
Costache.
piu, a ajuns recordmană mon
dială pregătindu-se în apă, de
și se folosește și la înot pregă
tirea pe uscat. Iată de ce cred 
că trebuie să se acorde și co
piilor și juniorilor din Bucu
rești mai multe ore pe ghea
ță, așa cum se face în alte ora
șe din țară."

ho- 
Dar 

au 
se- 
,iu-

Hocheiștii 
avea numai de cîști- 
în ansamblul pregă- 

ar folosi majoritatea 
pe uscat! Tamara 

ca să dau un exem-

Am extras din interesanta discuție pe care am avut-o cu acest prilej citeva din ideile prin
cipale. S-au detașat seriozitatea cu care a fost abordată discuția, dorința sinceră de a 
exploata experiența bună si de a lichida neajunsurile. Ca și competența și modestia în 

aprecierea rezultatelor. Sigur, au fost și alte idei, intre care măsurile preconizate pentru rezol
varea unor nevoi materiale, ceva mai speciale la hochei, cum ar fi producția de echipament. 
S-a vorbit și despre îmbunătățirea in continuare a sistemului competițional, impulsionindu-se pre
gătirea sportivilor de valoare, intensificarea muncii educative la cluburi și loturi. De toate 
acestea ne-am propus să ne ocupăm in perioada următoare, mai ales că pregătirile pentru noul
sezon au și fost declanșate la cluburi. Deci, fără pretenția de a fi reflectat toate problemele
care preocupă hocheiul nostru, credem că masa rotundă de fată va oferi teme de reflecție
pentru toți cei ce activează in acest sport atit de îndrăgit, de la cluburi și pînă la Biroul
federației, pentru ca sarcina redresării să fie îndeplinită cit mai curînd. Mai ales că posibi
lități există.

Mircea COSTEA 
Mircea TUDORAN



DIVIZIEI A DE POPICE I Astăzi, pe „prima scenă"
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(seria Sud).
Electromureș Tg. Mureș și Unio 
Satu Mare 
masculin. 1 
mâții, care 
se află :

(seria Nord) — la 
Printre cele opt for- 

‘ deja au retrogradat. 
Dacia Ploiești, Record 

Cluj-Napoca (f) șl Flacăra Bra
șov (m). Celelalte cinci se vor 
stabili după rezultatele ultimei 
etape, printre cele amenințate 
numărîndu-se Petrolul Cîmpina. 
Metalul Roman, C.F.R. Tg. Mu
reș, Progresul Oradea. Construc
torul Tg. Mureș, Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii (m). Metrom Bra
șov, Constructorul Gherla și Vo
ința Odorhei (f).

Din meciurile etapei a 18-a cele 
mai importante sînt : Voința 
București — Voința Ploiești. Da
cia Ploiești — Mucava Molid- 
Vama, — la feminin. Gloria Bucu
rești — Petrolul Cimpina, Meta
lul Roman — Voința București, 
— la masculin.

I PENTRU TOATE ZONELE CLASAMENTULUI

IDacă
este deIDacă cineva ar pune întrebarea: care 

este partida cea mai interesantă a etapei 
Ia 30-a, programată astăzi, probabil 

mulți ar răspunde Jiul — Rapid. Și ar 
avea dreptate, pentru că meciul de la 

-Petroșani opune pe ocupantele locurilor 
15 și 14 într-o întrecere cu greutate ma
re pentru perspectiva finalului de campio
nat. Dacă privim mai departe etapa prin 
prisma acestei echilibrate lupte pentru 
evitarea locurilor periculoase, ar trebui să 
vorbim despre partida 
care angajează alte 
de locuri (16 și 17).

I
I
I

că

Flacăra — Gloria, 
concurente vecine

Trecînd la un alt subiect, cel al compe
tiției pentru locurile din Cupa U.E.F.A., 
aici putem vorbi despre partidele F.C. 
Argeș — S.C. Bacău (cu piteștenii intere
sați direct), Corvinul — F. C. Olt (oaspe
ții fiind cei vizați de posibilitatea de a 
obține un loc în cupa continentală amin
tită), Petrolul — Chimia (ploieștenii fiind 
și ei în cursă), Universitatea Craiova — 
Victoria (interesați craiovenii, bucurește- 
nii luînd o opțiune serioasă pentru locul 
al treilea). Ocupantele primelor locuri au 
programe diferite. In vreme ce Steaua, 
liderul autoritar al campionatului, evo-

Iuează pe teren propriu, 
studenților clujeni, Dinamo 
deplasează la ' " 
Oțelul,

După etapa 
întrerupe pînă 
partidei dintre 
nemarcei și României, care 
la 10 iunie, la Alborg. Este a treia apa
riție a fotbaliștilor noștri din selecționata 
noastră olimpică în cadrul preliminariilor 
pentru turneul final al J.O.. din 1988. Vă 
reamintim că ei au învins cu 1—0 echipa 
R.F. Germania și au terminat la egalita
te, 0—0, cu cea a Poloniei. Lotul olim
pic urmează să se reunească în cursul zi 

astăzi, după disputarea etapei

în compania 
București. se

Galați, pentru partida cu

sede astăzi, campionatul 
la 13 iunie, în vederea 
echipele olimpice ale Da- 

va avea loc

1

A DECIS REPRIZA SECUNDAAL 19-LEA VAL

C.S.U.-I.M.N. 
Penicilina —

impresie, 
primind 

maxim. • 
au părăsit șl

„CUPA CALLATIS- LA OINĂ
data aceasta ei au constituit un 
ansamblu mai bine armonizat în 
toate compartimentele, confrun
tările însemnind și un test im
portant în vederea Dlnamovia- 
dei. O comportare promițătoare 
a avut și echipa Liceului agro
industrial Poarta Albă (jud. 
Constanța). înființată în acest an 
șl condusă de profesoara de e- 
ducatie fizică Tudora Stănoiu. 
Dornici de afirmare, Emilian 
Vulpe, Mihai Bîrsan, Lucian Tu- 
dose și alți elevi au arătat. în 
compania mult mai experimen- 
taților lor adversari, aptitudini 
deosebite.

CLASAMENT FINAL. 1. C. P. 
București 12 p. 2. Dinamo Ma
rea Neagră 8 p. 3. Liceul agro
industrial Poarta ‘ Albă
(Tr. I.)

• MECIUL RAPID 
SPORTUL STUDENȚESC 
a fost început, psiholo
gic vorbind, de către e- 
chipa din Regie, cu o 
„deschidere" mai rar fo
losită Aceasta a sosit la 
stadion doar ou 20 de mi
nute înaintea partidei, e- 
chipată. este adevărat, 
dar nedînd posibilitatea 
celor în drept să afle 
formația aliniată decît 
cu puține minute înainte 
de primul fluier al arbi
trului Contribuie o.are 
asemene? mijloace... tac
tice la o mai deplină mo
bilizai : a echipei studen
țești 1 • Mijlocașul Bo- 
zeșan a fost unul dintre 
cea ma buni jucători de 
pe teren. Din păcate, ju-

Sportului Stu- 
a avut mereu 

reproșat brigăzii

cătorul 
dențes. 
ceva de 
de arbitri și. în plus, a 
practica.1 uneori un joc 
dur De ce-o fi avînd ne
voi un jucător talentat 
de mijloace de exprima
re nefotbalistice 7 • Pro
gramul editat de clubul 
Rapid — de obicei inte
resant ji atractiv alcătuit 
— a avut la meciul de 
duminică și o formulă 
inedită : principalii co
laboratori au fost redac
torii „Vieții Studențești", 
cu alte cuvinte, clubul- 
gazdă și-a pus cu gene
rozitate și fair-play pro- 
gramu la dispoziția „ad
versarilor". O frumoasă 
pildă de sportivitate,

• UN VERITABIL K.O s-a întîmplat în mln. 52 pe 
stadionul Municipal din Brașov. La o fază ofensivă 
a echipei Flacăra, Dragnea aflat pe , linia suprafe
ței de pedeapsă, a șutat puternic ; fundașul brașo
vean Bălan, fiind pe traiectoria balonului, a fost lo
vit în bărbie și a căzut pe gazon. Arbitrul Dan Pe
trescu, pe fază, a oprit jocul, iar doctorul Laurian 
Taus, după primele îngrijiri, a constatat că Bălan 
nu mai este capabil să joace. Firește, el a fost în
locuit • Daniel Sava (Flacăra Moreni) a fost unul 
dintre liderii generației sale de juniori, dar ca senior 
evoluțiile sale au fost deseori oscilante.
la Brașov, el a jucat la un nivel superior, a parti
cipat cu succes ia ambele faze, a pasat precis, a șu
tat din toate pozițiile și a semnat golul victoriei 
echipei din Moreni. Să sperăm că o asemenea com
portare nu va rămîne singulară în acest final fier
binte de campionat...

TURNEE DE VOLEI
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dar di- 
le Doi- 
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acțiu- 
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victoria 
, bucu- 
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cărora 

troduse 
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C. Pă- 
condus 

RSITA- 
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). Tan- 
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ic, cam 
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amin-

Alina Pralea, Dana Coșoveanu 
(Georgeta Ene), Ottilia Szent- 
kovics (Mirela Pavel), Irina 
Velicu (Maria Chitic), Cristina 
Pirv (Ani Ene).

într-un meci de slabă factură 
tehnică, Dacia Pitești învinge 
pe C.S.M. Libertatea Sibiu, cu 
3—1 (—14, 13, 5. 18).

Miercuri, de la ora 15: Di
namo — Dacia, 
— Universitatea, 
C.S.M. Libertatea.

BAIA MARE, 2 (prin telefon). 
Partida inagurală s-a disputat 
între formațiile masculine 
Universiiatca C.F.R. Craiova 
și Elcond Dinamo Zalău și s-a 
soldat cu un rezultat neaștep
tat. ..Bronzul" campionatului — 
echipa "din Zalău — nu s-a în
trebuințat prea mult, dată fi
ind poziția sa în campionat, 
și ... a cîștigat Universitatea 
cu scorul de 3—1 (9,—8,13,9). 
Mai buni 
Mătușoîu, 
Ciontoș (E). Foarte bun 
bitrajiil perechii S. Popescu 
C. Butoi.

Cea de a doua partidă 
adus față în 
gazdă, ____ ___
ia Marc, și Dinamo 
rești. Băimărenii au 
jocul, încurajați 
torii lor. au cîștigat __ . 
mul set spre satisfacția aces
tora, dar. .. cam atît. La con- 

a trecut 
mai 

expe- 
pierdut 

întâlnire, firesc, de 
Dinamo—Explorări Mo

au# fost : Schobc*rl, 
Stoian, Hrinco (U), 

ar-

a 
față formația 

Explcrăj-i Motorul Ba-
Bucu- 

început 
de susțină- 

și pri-
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igur eă 
t și are 
in sin- 
nondia- 
-că este

» greu, 
ă men- 
progres. 
ă în a- 

doborî 
irile de 
le vi

li deve- 
versar." 
unt sau 
celui ce 
utorizat 
lider al 
impor- 

dacă nu 
i fi în- 
ne mai

ducerea ostilităților 
echipa bucureșteană, 
tehnică, cu mai multă 
riență și gazdele au 
această întîlnire, firesc, 
altfel : ‘ ”
torul Baia Mare 3—1 (—11,10, 
12,7). Mai buni în cele două 
echipe au fost : S. Pop — foar
te bun. Rotar, Mader (D), Roi- 
ban, Szeibel (E). Arbitraj co
rect : D. Rădulescu—D. Do-
brescu.

Tn ultima partidă, echipa 
campioană, Steaua București, 
a întîlnit pe A.S.A. Electro
mureș Tg. Mureș. Scor final 
3—0 (7. 12, 13).

Miercuri, ora 15: A.S.A. — 
Elcond, Explorări — Steaua, 
Dinamo — Universitatea.

Gheorghe DEDIU

I
I
I
I
I
I
I

nții și 
nostru 
ale re-

secția
10.20.30 

ivicbvi- 
secția 
masă.

• A LASAT o buna 
IMPRESIE evoluția lui 
Găman (Jiul) în partida 
de duminică cu Universi
tatea Craiova. Fostul gol-

totul pe un rezultat... alb. geter al seriei a II-a a 
Diviziei B (pe cînd juca 
la Pandurii Tg. Jiu), re
venit pe teren după mai 
multe luni de absență din 
cauza unei grave entorse 
de genunchi, a fost cel 
mai activ jucător din a- 
taoul petroșenean : dova
dă, cele opt șuturi expe
diate la poarta lui Lung. 
• Partida de la Petro
șani a avut și un carac
ter jubiliar, fiind cea 
de-a 40-a între Universi
tatea Craiova și Jiul. 
Craiovenii au reușit 16 
victorii de-a lungul ani-

• CORNELIU COSTINESCU, președintele lui S.C, 
Bacău, era felicitat după punctul cu Steaua. A răs
puns în stilul său personal atît de sobru șl Calcu
lat : „Ne vom putea felicita în minutul 93 al „ulti
mei etape... mă gîndesc și la eventualele prelungiri... 
Pină atunci, nimic nu e rezolvat"

• F.C. ARGEȘ a mizat . .
A întărit această părere înlocuirea de la pauză, cînd. 
în locul lui Badea, a intrat Simion, postat în fața 
fundașilor centrali. Dar și el a fost spectator la de
tenta lud Pena, cînd s-s marcat golul • Fără două 
piese de bază, Bănuță și Radu II, piteștenii au făcut 
mai mult figurație în ofensivă, lipsa ultimului re- 
simțindu-se cel mai mult. • F.C. Olt i-a oferit lui 
Marian Popescu o frumoasă victorie. Duminică, 
după meci, Marian Popescu a avut nunta. Casă de 
piatră 1 • F.C. Olt a dominat jocul de o manieră 
neașteptată. Abundau șuturile și comerele la poarta 
lui Speriatu (au fost 4 comere consecutive). A 
venit însă doar un gol. Cel mai afectat de această 
ineficacitate era Eftimie, care de două ori, chiar și 
din penalty (povestea cu loviturile de la 11 m.) a 
trimis mingea în bară • Inginerul V. Banu din Plo
iești este unul dintre oei mai tineri tușierl din Di
vizia A. Are doar 31 de ani și arbitrează de la... 16 
ani. EI a lăsat duminică o frumoasă impresie prin 
ținută și semnalizări. • Starea terenului din Slatina 
trebuie să-l neliniștească pe gospodarii acestui fru
mos stadion. Denivelările dezavantajează în primul 
rînd echipa gazdă, care trebuie să construiască mai 
mult, dar mingea sare de multe ori anapoda.

lor, Jiul — 14 • tn lunga 
sa carieră de arbitru, 
bucureșteanul Jean Gra
ma a condus duminică 
primul său meci 1® Pe
troșani, lăsînd spectato
rilor o bună 
prestația sa 
calificați vul 
Craiovenii 
el victorioși stadionul din 
Petroșani. Este vorba de 
suporterii Universității 
care au cîștigat „meciul" 
lor eu galeria Jiului, fi
ravă, răzlețită. Păcat 
însă eă printre craloveni 
s-au găsit și câțiva „ne- 
suporteri" care au arun
cat eu sticle în teren, 
fiind însă imediat iden
tificați de organele 'de 
ordine

• PASIONANT a fost 
„duelul" celor două ga
lerii la meciul Gloria — 
Oțelul. Aflate față în fa
ță — buzoienii la tribuna 
I, gălățenii — la tribuna 
a H-a — cele două tabe
re și-au început „dialo
gul" o dată cu startul 
partidei echipelor de spe
ranțe, Și, spre meritul 

Duminică, lor, l-au purtat pe „par- 
tituri" sportive, nota 10 
fiind o firească răsplată. 
• „Au cam imbătrînil 
mînjii noștri" — remar
cau spectatorii buzoieni 
la încheierea jocului. Și 

- aveau perfectă dreptate. 
Surprinzătoare evoluția 
cu încetinitorul a tineri
lor Stan Timiș și Tran
dafir, care nu au reușit 
să „schimbe viteza" lm- 

.pusă de... veterani! 
Stoichită și Tulpan.

• In ciuda acelui 
0—3, înregistrat de Petro
lul la Cluj-Napoca, por
tarul ploieștenilor a fă
cut... minuni, după pau
ză el opunîndu-se. în cî- 
teva rînduri. unor mingi 
imposibile. • Indiscuta
bil cel mai bun jucător 
al meciului dintre „U“ și 
Petrolul a fost mijlocașul 
ofensiv al „șepcilor ro
șii", Sabău. Uri adevărat 
argint viu. el a fost pre
tutindeni și în atac, și în 
apărare, servindu-și co
echipierii cu mingi ideale, 
tn plus el a înscris un 
gol superb (al doilea) cu 
un șut imparabil. de Îs 
30 de metri.

UNIREA SLOBOZIA POLITEHNICA IAȘI 2-0 (0-0)
în ciuda mizei, meciul a fost 

curat, dominat de spiritul fair- 
play-ului, întronat, de altfel, și 
în tribunele înțesate ale stadio
nului local. După o primă re
priză egală. In care gazdele n-au 
putut penetra decît în două rîn
duri apărarea ieșeană, bine di
rijată de Ciocîrlan (min. 14 și 
18. cînd portarul Cîmpeanu a 
respins in extremis, șuturile lui 
Roșu și Bătrîneanu), configura
ți® . meciului se schimbă brusc 
după reluare. Unirea, care a în
cetat de la venirea antrenorului 
Em. Hașoti (la jumătatea turu
lui) să mai fie echipa vulnera
bilă ‘ '
cu 3 puncte din 16 posibile, s-a 
năpustit literalmente asupra ad
versarei. sufocînd-o. obligînd-o 
să renunțe la jocul de tatonare 
șl să accepte varianta, mai dură, 
a lui „care pe care". Manieră 
..academică" de exprimare a Po
litehnicii, cu 18 etape fără 
înfrîngere, a fost dereglată 
de circulația amolă a jucătorilor 
gazdă. Superioritatea. în primul 
rînd. pe plan fiziâ a gazdelor 
s-a convertit, astfel. în două go
luri (mill. 48, BĂTRÎNEANU și 
min. 70, PREPELIȚA), ambele cu 
capul, din centrările aceluiași N.
Constantin.

Arbitrul R. Petrescu (Brașov) 
a condus foarte bine formațiile : 
UNIREA : Istrate — Drăguț
Dinu. CÎRÎC. Mihale — GACHE. 
PREPELIȚA (min. 83 Mustacă). 
Ene — Roșu. N. CONSTANTIN

BATRÎNEANU (min. 62 Polifro- 
ni) ; POLITEHNICA : Cîmpeanu 

..1__ , Gheorghiu, CIOCÎR-
Frîncu — Măciucă, BAI- 
L Constantin — Florean 
50 Filip). M. Radu, Bur- 
(min. 64 Stăncioiu).

Ion CUPEN

111/ , * VUI .
— Mantale, 
LAN.
CEA, 
(min. 
duj an

care începuse campionatul

WFÎ1N1STRMIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INfOPNEAiA
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 31 MAI : 
cat. 1 (13 rezultate) : 1 variantă 
101% — autoturism Daoia 1300 și 
5 ‘ ’
2
a 
a
96 _______ ____ _ ___  ... .
3 636 variante 25% a 278 lei. RE
PORT LA CATEGORIA 1 : 295.621 
lei. Autoturismul Dacia 1300 de 
la categoria 1 a revenit partici
pantului Anton Puiu-Adrian din 
București.

variante 25% a 17,500 lei ; cat. GERE LOTO 2, 
(12 rezultate) : 6 variante 100% 
11.328 lei și 216 variante 25% 

2.832 lei : cat. 3 (11 rezultate) :
variante 100% a 1.113 lei și

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 3 
iunie, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2. începînd de la ora 
15.50 Transmisia radio a desfă

nr.

șurării tragerii se va face la ora 
16,15, pe programul I.
• Reamintim că duminică, 7 

iunie, va avea loc o nouă TRA-
cu toată suita 

de avantaje pe care o oferă în 
mod obișnuit partlcipanțllor : 
mari cîștiguri atît în numerar, 
cît și în autoturisme Dacia 
1300 . 3 trageri, a cîte 4 numere 
cu posibilitatea de a se cîștiga 
șl cu 2 numere. De reținut că 
șansele de cîstig sporesc direct 
proportional cu 
lor jucate.
• Pretutindeni, 

rilor volanți și 
Pronosport din 
pe lingă lozurile în 
nuite. lozurile din cadrul emi
siunilor sneciale limitate, care a- 
tribule cîștiguri suplimentare, în 
numerar sau autoturisme.

numărul bilete-

cereți vînzăto- 
agențiilor Loto- 
reteaua noastră, 

plic obiș- 
cadrul

PROGRESUL-VULCAN AUTOBUZUL 3-1 (0-1)
Jqcu s-a desfășurat după urmă

torul tipar : Progresul-Vulcan a 
atacat continuu (însă haotic în 
prima repriză), în timp ce oas
peții s-au grupat cu întregul e- 
fectiv în propria jumătate de 
teren, punînd accentul pe arma 
contraatacului, 
rapizii Avram și Pîrvu.

în special prin
Aceste

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

14) î șut 
Bîzoianu 
care, de

UN DERBY ONORAT
GLORIA BISTRIȚA - F.C. MARAMUREȘ 3-2 (1-1)

Numai o 
mai dădea 
sa să țină 
tendentă la 
mișoara. Și 
tul de... încins, fiind deseori frag
mentat de intrări neregulamenta- 
re (14 faulturi comise de bistri- 
țeni, 28 de băimăreni). Din aceas
tă cauză, pentru intrări dure, Bo- 
riceanu 
(min. 75) 
Sigmirean 
au primit 
cînd peste 
liniem că, 
greu, alunecos, mustind de 
(a plouat necontenit 48 de ore), 
cele două combatante au oferit 
totuși un spectaoo’ apreciat. Fru
musețea celor cinci goluri înscrise 
au ridicat cota partidei la nivelul 
unei întîlniri de Divizia A. Pînă 
la urmă, a învinr Gloria, nu fără 
emoții, dar să nu uităm că, deși 
în inferioritate numerică, băimă- 
renii au luat conducerea în min.

eventuală victorie le 
maramureșenilor șan- 
pa ul cu cealaltă pre- 
promovare, „Poli“ Ti- 
meciul a început des-

(min. 40) șl Șuvagău 
au fost eliminați, iar 

Florea și Cervenschi 
cartonașul galben. Tre- 
aceste aspecte, să sub- 
în ciuda unui teren 

apă

50 (cînd scorul era 1—1), printr-un 
superb goi înscris de fundașul 
IGNAT, șut-„bombă“, Ia vinclu, 
expediat de Ia 35 m. Pînă atunci 
marcase DANILA (min. 20), pro
fitând de greșeala portarului Fe- 
her, apoi LAIȘ a egalat (inin. 29), 
pentru ca spre finalul întilnirli 
FLOREA (min 57) să transforme 
o lovitură de la 11 m, iar MOGA 
să reia ir plasă (min, 73) mingea 
revenită din „transversală".

Arbitrul A. Gheorghe (Piatra 
Neamț) a condus în general bine 
formațiile : GLORIA ' '
Șara — Sigmirear, 
Tătăran, BAGIU — Roman, MO
GA, FLOREA, DANILA (min. 82 
Ionele) — NICOLAE Trîmbițaș 
(min. 67 Șuvagău). F.C. MARA
MUREȘ : Feher — Pinter, IGNAT, 
Buzgău — Hoțea SABÂU, I— 
prădean, LAIȘ
MOLDOVAN. TULBA.

contraatacuri fie eă s-au „stins" 
în preajma careului de 16 m, 
fie că s-au încheiat cu mari ra
tări (min. 25 — Pîrvu, min. 66 
—Iancu. min. 76 — Butoi, mln. 
78 — Avram). Totuși, cel care 
au deschis scorul au fost cei de 
la Autobuzul : (mln, 
puternic al lui Butoi, 
respinge pină Ia URSU 
la 8 metri, înscrie.

Rezultatul a fost decis în a 
doua repriză, caracterizată prin- 

- tr-o ofensivă sufocantă șl lucidă 
exercitată de gazde (un rol ma
jor în acest sens l-a avut ex
perimentatul Aelenel. intrat în a- 
ceasta a doua parte a jocului, 
el aducînd limpezimea necesară). 
În min 54 Progresul Vulcan a 
egalat din penalty (pentru fault), 
transformat de BOLBOREA: 1—1. 
Apoi, după ratările iul Radu 
(min. 60). A. 
V. Ene (min.
G. Radu centrează 
înscrie, 
capul :

ratările
Mlncu (mln. 65), 
70). în min. 71, 

și ZAMFIR 
„ lovitură cu 

Ultimul gol a fost

BISTRIȚA :
Cervenschi,

SABAU, Nă- 
Borlceanu —

Gheorghe NERTEA

printr-o
, 2_ 1. UI.'.___

marcat de STOICA, în urma u- 
nei frumoase acțiuni personale : 
3—1 pentru Progresul Vulcan.

Arbitrul 
condus formațiile : 
VULCAN : Bîzoianu 
(min. 33 A. Mincu). 
Marinescu. 
BOLBOREA 
Dună (min. 56 AELENEI). Stoica; 
AUTOBUZUL: IONESCU — Spier, 
Dumitru. ROȘU, Dițu — Tone, 
AVRAM. Ursu — Butoi. lancu. 
Pîrvu (mln. 70 Iliescu).

Paul ZAHARIA

V. Antohi (Iași) a 
progresul 

— Bealcu 
G. RADU.
- Birjaru.
- ZAMFIR.

Stroe
V. Ene

CIORCERI IN VERVA DEOSEBITA DOUĂ GOLURI!
INTER SIBIU A.S.A.

meciuJ de la Sibiu, dintre 
și A.S.A, Tg. Mures, fac- 
hotărîtor a fost Ciorceri 
dreaptă mureșeană, al că-

In
Inter 
torul 
aripa 
rei aport in înclinarea balanței 
de partea oaspeților îl apreciem 
hctărîtor. Dincolo de faptul că 
Ciorceri a fost și autorul golu
rilor victoriei, raidurile sale în 
jumătatea de teren adversă — și 
nu au fost puține — au dus 
totdeauna pe picior greșit 
sistem defensiv a cărui lipsă 
omogenitate a fost evidentă.

Cele mai multe bătăi de

în- 
un 
de

cap

TG. MUREȘ 1-2 (0-1)
le-a avut Ciorceri cu tușie- 
rul C. Matei care, prin sem
nalizările sale anapoda, l-au sto
pat pe mureșean în incursiunile 
sale, 
destul
min. 8, u,..
primite de la C.
s-a jucat în continuare cu fun
dașii adverșl. Pentru ca, în pri
mul minut de la reluare, el să 
ia, de la centrul terenului, o 
cursă pe cont propriu și să în
scrie din nou. Punctul gazdelor 
a fost realizat (în min. 58) de

deschisese 
scorul. in 
unei pase

După ce 
de rapid

în urma
. Ilie, CIORCERI

TENGHEA, din lovitură de la 11 
m. Din acest minut, or spetii au 
rămas în 10 oameni. Jenei (că
pitanul echipei !> fiind eliminat 
pentru injurii :

Arbitrul Gr. Macavei (Deva) a 
condus 
INTER : 
Boaru. 
CIOB AN U.
Coldea (min. 58 Bîrsan), 
Nanu (min. 75 Bariciu); 
VARO — Szabo Jenei. 
Marton — BOTEZAN. 
C. Ilie — CIORCERI. 
(min 62 Nagy), Soare.

Mihai CIUCA

foarte bine 
N. Popa 

TENGHEA. 
Predatu.

formațiile : 
— Cosma.
Istvan — 

Șoarece — 
Văsîi, 

A.S.A. : 
ISPTR. 

L. Popa. 
Muntean



Poloiștii noștri în creștere valorica ?

SPERANȚE DUPĂ TMUL DL LA TBILISI
Dintre rezultatele înregistrate 

săptămîna trecută la puternicul , 
turneu internațional de la 
Tbilisi, două au reținut, pe bu
nă dreptate, atenția și merită 
a fi comentate: poloiștii ro
mâni an terminat Ia egalitate 
cu echipele Iugoslaviei și 
S.U.A., cele care și-au disputat 
titlul la cea mai recentă ediție 
a Jocurilor Olimpice, 
ele au încheiat 
partida directă, 
impunîndu-se 
(pentru ca .anul 
goslav să cîștige 
aur la C.M., iar deunăzi să ter
mine învingător și în Cupa 
Mondială!). Așadar, o întreba
re — cum au fost obținute ce
le două remarcabile rezultate? 
— la care răspunde antrenorul 
principal al reprezentativei 
noastre, Iuliu Capsa: „în am
bele meciuri, jucătorii români 
au intrat în bazin încrezători, 
fără 
ma intilnire, la C.E., 
goslavia am pierdut cu 
Ei 
tă, 
pe 
na 
Ia 
final 
Iugoslavia și 8—8 cu 
două egaluri prețioase, ce pu
teau fi, la fel de bine, victorii. 
Mai presus de rezultate rămî- 
ne insă faptul că echipa noas
tră și-a etalat valoarea în 
creștere în compania unor ad
versari de asemenea clasă — 
în formulă completă, să pre
cizăm —, angajindu-se în dis
pute cu o apărare fermă, exac-

Atunci, 
nedecis, 5—5, în 
prima formație 
Ia golaveraj 
trecut 7-le iu- 

medalia de

vreun complex (în ulti- 
intilnire, la C.E., cu Iu- 

8—11). 
au avut, de fiecare da- 
multe momente de avantaj 
tabelă, conducind campioa- 
mondială și olimpică chiar 

trei goluri (6—3 și 8—5)! In 
s-a consemnat 9—9 cu

S.U.A.,

fă, desfășurind atacuri și con
traatacuri inspirate, variate." 
Dar în celelalte întîlniri susți
nute la Tbilisi? „Un succes 
limpede, 11—6 cu Bulgaria, ca
lificată și ea recent în grupa 
A a C.E. din august, un egal 
cu Grecia, 5—5 (elenii au ega
lat în ultima secundă, la o 
greșeală flagrantă de arbitraj) 
și două înfrîngeri : 8—12 cu 
U.R.S.S., campioană 
nă en titre, și 7—12 
Gruzină, acesta din 
ind cel mai slab joc 
in care am ratat, 
două lovituri de la 4 m." Care 
a fost aportul jucătorilor? „Por
tarii Simion și Diaconu au a- 
vut multe intervenții excelen
te, Răducanu s-a dovedit, o 
dată in plus, fundașul de bază 
al formației, Gordan și Ș. Po- 
pescu au alternat cu eficiență 
in rolul de centru, Hagiu a 
cîștigat a cincea oară consecu
tiv titlul de golgeter al turneu
lui (acum cu 15 puncte reali
zate), Moiceanu a fost un 
foarte util om de echipă, Cos- 
trăș a realizat un total de 13 
goluri. Au avut contribuția lor 
și E. Ionescu, Olaru, Angeleș- 
cu, Dan, Kiss." în concluzie? 
Repet, echipa României are 
reale disponibilități și, irăgind 
invățămintele de rigoare, poa
te privi cu încredere competi
țiile viitoare. După cum cred 
că trebuie adăugate la amă
nuntele de Ia Tbilisi și ecou
rile favorabile ale prestațiilor 
compatriotului nostru, arbitrul 
Radu Timoc."

8—12 
europea- 

cu R.S.S. 
urmă fi- 
al nostru, 

spre pildă,

Geo RAEȚCHI

FRUNTAȘELE BASCHETULUI ÎN LUPTĂ
PENTRU TITLUL CONTINENTAL

De azi pînă duminică 14 iunie 
se va desfășura, la Atena, edi
ția a 25-a a Campionatului Eu
ropean de baschet-seniori, la 
care iau parte următoarele 12 
echipe calificate în urma dispu
tării întrecerilor din cadrul gru
pei B a competiției — seria A : 
Franța, Grecia, Iugoslavia, Româ
nia, Spania, U.R.S.S. ; seria B : 
Cehoslovacia, R. F. Germania. 
Israel, Italia, Olanda și Polonia, 
în cadrul acestor serii se va 
juca sistem turneu, după care 
se va aplica sistemul în cruciș.

Echipa țării noastre va întâlni, 
în ordine, Grecia, Spania, 
U.R.S.S., Franța, Iugoslavia^ Com
ponența lotului român : 
nat, FI. 
teanu, A.
(Steaua), 

nereanu, 
(Dinamo

C. Cer- 
Ermurache, P. Brănîș- 
Netolițchi, S. Ardelean 
D. Niculescu, Al. Vi- 
I. Ionescu, G. David 
București). C. Popa

CUPA MONDIALA LA RUGBY
WELLINGTON, 2 (Agerpres). 

— Meciurile disputate marți 
în grupa a 4-,a a Cupei Mon
diale de rugby, ce se desfă
șoară In Noua Zeelandă, s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tata : Scoția — România 55—28 
(33—7) ; Franța — Zimbabwe 
70—12 (22—3). Pentru sfertu
rile de finală s-au calificat e- 
chipele Franței și Scoției.

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL
(Urmare din pag. 2) REZULTATE TEHNICE

c.s.ș.
Gh.

(I.C.E.D.
antrenori :
Cimpeanu.

Amintim 
belies ale 
pene titlurile au fost cucerite de 
selecționatele U.R.S.S. (de 14 ori), 
Iugoslaviei (3), Cehoslovaciei, E- 
giptului, Italiei și Ungariei (cite 
o dată). Reprezentativa Româ
niei a obținut cele mai bune 
performant» în anii 1957 șl 1967 
(locul 5), 1055 și 1961 (locul 7).

4 București) : 
Novac și M.

că la edițiile post- 
Campionatelor Euro-

SUCCESE LA JUDO
VARȘOVIA, 

Iulian Alecsa 
locul I, la categoria grea, în 
cadrul turneului internațional 
disputat în orașul Szczecin.

LENINGRAD, 2 (Agerpres). 
— în concursul internațional 
de la Leningrad, sportivul ro
mân Florin Băjenaru a ocupat 
locul al III-lea 
superușoară.

2 (Agerpres). 
s-a clasat pe

la categoria

C.E. DL BOX
D, Dumitrescu și 
vrilă, învingători i 

inaugural

M. Ga 
în turul

ROMA, 2 (Agerpres). — Cam
pionatele europene de box au . 
continuat, la Palatul Sporturilor 
din Torino, cu optimile de fi
nală ale categoriei pană, prin
tre cei mai aplaudați pugiliști 
ai galei fiind și Daniel Dumi
trescu, învingător la puncte, de
cizie 5—0, în fața iugoslavului 
Sedak Kerimov. La aceeași ca
tegorie : Kazarian (U.R.S.S.) b.p. 
Ztielow (R.D.G.) ; Nowak (Polo
nia) b.p. 
(Bulgaria) 
Fitzgerald
(Spania).
în limitele categoriei mijlocie- 

mică, Marian Gavrilă l-a între
cut la puncte, decizie 4—1, pe 
campionul italian Masfrodonato. 
Alte rezultate : Joyce (Irlanda) 
b.p. Kotfi (Suedia) ; Egorov 
(U.R.S.S.) b.p. De Lima (Dane
marca), Mieling (R.F.G.) b.p. 
Schubert (Ungaria) ; Sokolov 
(Bulgaria) b.p. Douris (Grecia) ; 
Brown (Anglia) b.k.o. tehnic r. 2 
Salminen (Finlanda).

Ness (Norvegia) ; Iliev 
b.p. Parisi (Italia) ; 

(Irlanda) b.p. Moreno

AZI. 4 MECIURI 
iN PRELIMINARIILE C.E.

Voussouf} î, El An Baori 1, 
Nour 1.

Partida vedetă a ultimei zile 
a grupei B a pus față în față 
selecționatele studențești ale 
Iugoslaviei și Poloniei. între
cerea a fost mult mai echili
brată decît se prevedea. Iugo
slavii, după ce au fost conduși 
cu 1—0 și 2—1, au luat avan
taj pe tabela de scor și, da
torită celor doi interi, Kuzma- 
novski și Mahne, buni reali
zatori șl.. apărători, și-au a'si- 
gurat victoria. De partea cea
laltă, selecționata Poloniei a 
acuzat o oarecare oboseală, 
astfel că apărarea sa nu a mai 
funcționat cu precizie pe toată 
durata partidei. Scor : 18—16
(9—7) pentru Iugoslavia. Au 
marcat: Bojanici 4, Jarak 4, 
Curlevski 4, Kuzmanovski 3, 
Mahne 3, respectiv Chylinski 
6, Woroszylo 3, Lukasiewicz 2, 
Subocz 2, Lebiedzinski 2, Grzco- 
kowicz 1. Au arbitrat foarte 
bine : VI. Kisko — M. Kisiliev 
(U.R.S.S.).

GRUPA A
38—18 (21—7).

GRUPA B
18—16 (9—7).

GRUPA C 
(12-7).

GRUPA D : Austria — Ungaria 14—28 
37—24 (17—11).

Bulgaria — Elveția 25—15 (12—®), România — Nigeria

Turcia — Maroc 25—23

Japonia — Israel 13—12

GRUPA A
1. ROMANIA 3 3 (
2. BULGARIA 3 2 (
3.
4.

Elveția 
Nigeria

101— 54
96— 74
66—108
52— 85

6
4
3
0

1.
2.
3.
4.

(15—11), Iugoslavia — Polonia

(7—9), U.R.S.S. — S.U.A. 25—17

(5—9), Coreea de Sud — R.F.G.

U.R.S.S. 
S.U.A. 
Israel 
Japonia

GRUPA C
3 3
3 1
3 1
3 1

0 
0 
o 
o

0 80—46 6
2 58—62 2
2 47—60 2
2 51—68 2

Astăzi au loc 4 meciuri In 
preliminariile C.E. Cel mal im
portant este cel dintre echipele 
Suediei și Italiei. In clasamentul 
grupei a 2-a. 
iar Suedia 7 p. 
gazdelor ' 
duri pe 
3-a sint 
atractive 
U.R.S.S., 
landa — 
sament conduce U.R.S.S.
urmată de Franța șl R. D. Ger
mană cu cîte 4 p, Islanda 2 p, 
Norvegia 1 p. In fine, la Co
penhaga, o altă întîlnire, Dane
marca — Cehoslovacia (grupa a 
6-a). în clasament Danemarca are 
5 p. Tara Galilor și Cehoslova
cia cîte 4 p. Finlanda 1 p.

Italia are 8 p, 
O victorie a 

l-ar putea pune pe gîn- 
italieni... In grupa a 

programate două jocuri 
: la Oslo. Norvegia — 
iar la Reykjavik, Is- 
R. D. Germană, în cla- 

cu 7 p,

GRUPA C
IAȘI, 2 (prin telefon). Sur

priză de proporții în ultima zi 
a grupei preliminare C: Israel 
a dispus de Japonia cu 19—13 
(9—7), la capătul unei dispute 
de foarte ridicat spectacol, în 
care învingătorii s-au detașat 
din min. 2 (5—5). Anihilînd ac
țiunile ofensive purtate într-un 
ritm amețitor de japonezi, echi
pa Israelului, datorită unei apă
rări bune, ajutată de forma 
bună a portarului Plata, ca și 
a unor atacuri incisive ale lui 
Oslander, Beider si Siegler, a 
cîștigat pe merit. Au înscris: 
Oslander 6, Beider 5. Siegler 3, 
Elinav 2. Safran 2, Schibi 1 
pentru învingători, respectiv 
Kai 6, Kusumoto 3, Kimura 3, 
Saidi 1. Echipa Japoniei nu a 
mai avut aceeași putere de 
luptă, din partida cu S.U.A., 
ratînd multe atacuri, precum șl 
5 aruncări de la 7 m. Arbitri: 
E. Gasser si P. Moor (Elveția).

în meciul vedetă al zilei s-au 
întîlnit reprezentativele stu
dențești ale U.R.S.S, și S.U.A. 
Practicînd Un joc de calitate, 
handbaliștii sovietici s-au im
pus clar, cîștigînd cu scorul 
de 25—17 (12—7) Au marcat : 
Dolgov 10, Diakov 5. Minin 4, 
Tolstîh 3, Poliakov 2, Demidov 
1 pentru U.R.S.S., respectiv 
Lash 8, Driggers 3, Morava 2, 
Janny 1, Sullivan 1, Olksik 1. 
Collins 1. Au arbitrat foarte 
bine V. Vujnovici și I. Alivoj- 
dovici (Iugoslavia).

Ion GAVRILESCU

1. 
2.
3.
4.

IUGOSLAVI.» 
POLONIA 
Turcia 
Maroc

GRUPA B
3
3
3
3

3
2
1
0

o
1
2
3

72—57
62—54
61—71
64—77

6
4
2
0

1.
2.
3.
4.

GRUPA D
UNGARIA 3 3
COREEA de Sud 3 2
R.F. Germania 3 1
Austria 3 0

0 
0 
0
0

71—54 6
103—74 4

59—80 2
56—71 0

CAMPIONATE

Titograd — Hajduk Split 0—0, 
Partizan Belgrad — Velez 3—0, 
Vinkovici — F. C. Sarajevo 2—0. 
In clasament : Hajduk Split și 
Vardar Skoplje, cu cîte 36 p, 
urmate de Partizan 34 p.

POLONIA (et. 27). Sczeein — 
Zaglebie Lubln 
Walbrzych 2—1. 
Legia Varșovia 
zow — Bytom
G.K.S. Katowice 1—0. Lech Poz
nan — L.K.S. Lodz 0—2 Wro
claw — Olimpia Poznan 0—0, 
Widzew Lod2 — Gornik Zabrze 
1—0. Pe primele locuri : Gornik 
Zabrze 45 p, Sczecin 39 p, G.K.S, 
Katowice 36 p.

TURCIA (et. 35 — penultima). 
Abia îo ultima etapă va fi cu
noscută campioana tării. în pre
zent, conduce Galatasaray cu 52 
p. urmată de Beșiktas 51 p și 
Samsun 47 p. Cîteva rezultate 
mai importante : Beșiktas — De- 
nizli 1—1, Anatolya — Galatasaray 
1—3. Sariyer — Samsun 2—3.

2—1, Mielec — 
Motor Lublin — 

1—1, Ruch Chor- 
1—2, Gdansk —

• Miercuri _  ______ _ _____
finalele: GRUPA A (Timișoara): Bulgaria

este zi de odihnă întrecerile continuă joi,_ . „ cu semi
finalele: GRUPA A (Timișoara): Bulgaria — Iugoslavia și România — 
Polonia; GRUPA B (Iași): SUA — Ungaria și URSS — Coreea de Sud.
• La Cluj-Napoca și la Galați vor avea loc meciuri pentru clasa

ment. La Cluj-Napoca, participă echipele Turciei, Nigeriei, Marocu
lui și Elveției, iar la Galați, cele ale Japoniei, Austriei, israelului 
șl R.F.G.

GRUPA D
GALAȚI, 2 (prin telefon). 

Prima partidă, cea dintre Un
garia și Austria, s-a încheiat 
cu scorul de 20—14 (9—5), dar 

' ' incredibil, 
din ocazii clare, în special în 
repriza secundă. Echipa Unga
riei a practicat o apărare-pres- 
sing, a inițiat atacuri rapide, 
finalizate de Maros, de Gyorffy 
și de Vecsernyes. Pivotul Ti
bor Ban a angajat bine atacul 
și, deși nu a marcat decît un 
gol, a creat, în schimb, sufi
ciente culoare de șut pentru 
coechipieri. Austriecii au folo
sit doi pivoți, dar s-au apărat 
mal slab decît în meciurile 
precedente și au ratat cel pu
țin zece situațij mari de gol, 
aruneînd afară sau jn bară, ca 
să nu mal spunem că și por
tarul ungur Solyom a apărat sa
se „bombe". Maj slab în prima 
parte, meciul a crescut în vi-

austriecii au ratat

teză către final, cînd austrie
cii au revenit de la 6—14 (min. 
40) la 14—20. Marcatori : Gyor
ffy 5, Marosj 4, Vecscrnyes 4, 
Tengely 2, Laszlo 1, Stranigg 1, 
Ban 1, Tadorjan 1, Horvath 1 
pentru învingători, Ripper 8 
(3 din 7 m), Seebacher 2, Hori 
1, Tomani 1, Thomas 1, Mar
kus 1. Au arbitrat foarte bine 
O. Iurku și I. Kormazy (Tur
cia).

Echipa Coreei de Sud a în
vins pe cea a R. F. Germania 
cu 37—24 (17—11) și s-a califi
cat pentru semifinale. Au în
scris: Kang Jae Won 11, Lee 
Jae Hyo 9, Kim Jae Hwan 9, 
Do Hun 1, Choi Tai Sun 3, 
Koh Sun Chang 2, Park Young 
Dae 2 pentru învingători, res
pectiv Ileimierz 9, Hein 6, IIu- 
bitzki 2, Kordes 2. Bennike 2, 
Heimierz 1, Derr 1, Weibej 1. 
Au arbitrat bnie R. Ivancev și 
L. Kostov (Bulgaria).

Mircea COSTEA

ELVEȚIA (et. 28). Locarno 
Basel 3—5, 7 
hoppers 4—0, 
— Bellinzona 
Aarau 
1—1, 
Fonds 
vette 1—3, F.
Boys 4—1. în clasament : 
chatel Xamax 45 p, Grasshoppers 
41 p, Sion 40 p.

IUGOSLAVIA (et. 32). Subotl- 
ca — Osijek 1—2, Zeleznicear Sa
rajevo — Pristina 4—1, Dinamo 
Zagreb — Steaua Roșie 1—2, Ri
jeka — Sutjeska 1—0, Celik 
Skoplje 3—1, Tuzla — Niș 1—0,

3—1,
Vevey

1—0,

Lucerna — Grass- 
Neuchâtel Xamax 

2—0, St. Gallen — 
Sion — Lausanne 
— La Chaux-de- 
Wettingen — Ser- 
C. Zurich — Young 

Neu-

REZULTATE
TOKIO. — în finala turneului 

internațional pentru „Cupa Ki
rin". disputată la Tokio, echipa 
braziliana Flumlnense a învins eu 
scorul de 2—0 (1—0) formația 
italiană A. C. Torino.

ROMA. — într-un meci amical 
disputat la Napoli, echipa locală, 
deținătoarea titlului de campioa
nă a Italiei, a terminat la ega
litate : 2—2 (2—1) cu formația 
braziliană F.C. Sao paulo. Goluri
le au fost marcate de Carnevale 
(min. 20). Giordano (min. 40). 
respectiv, Careca (min. 24) și 
Edvaldo (min. 78).

/z Ai învins, continuă! Ai pierdui, continuii I
-

CEA MAI PREȚIOASA VICTORIE
campionate de fotbal 
încheiat, altele sint 

dar majoritateau

ATLETISM • In cadrul con
cursului desfășurat la- Potsdam, 
like Wyludda (R. D. Germană) 
a stabilit un nou record mondial 
de junioare în 
oarea discului, 
de 69,85 m.

BASCHET • 
turneului pe 
în Iugoslavia, o selecționată stu
dențească masculină din S.U.A. 
a jucat cu formația B. K. Zadar 
Baschetbaliștil iugoslavi au obți
nut victoria cu scorul de 101—83 
(53—52). • Turneul
de la Bratislava a 
echipei Cehoslovaciei, 
p, armată de Franța 
p, U.R.S.S. II — 4 p, Ungaria —

proba de arun- 
cu performanta

In 
care-1

continuarea 
întreprinde

feminin 
revenit 
cu 6

— 5

3 p. In ultima zi : Cehoslova
cia — U.R.S.S. II 108—102. Fran
ța — Ungaria 98—83. • în finala 
competiției feminine „Cupa Mă
rii Baltice", desfășurată la Gdansk, 
selecționata Bulgariei a întrecut 
cu scorul de 77—76 (48—31) for
mația Poloniei. Pe locul trei 
s-a clasat echipa Iugoslaviei, 
care a dispus cu 86—84 (42—43)
de formația Ungariei.

BOX • Leslie Steward din 
Trinidad Tobago a devenit cam
pion mondial la categoria semi
grea (versiunea WBA). învingînd 
la puncte prin k.o. tehnic. în re
priza a 9-a, pe Marvin Johnson 
(S.U.A.). în gala desfășurată la 
Port of Spain.

A
v

nele 
s-au 
pe cale, 

echipelor, cele care se respec
tă îndeobște, se și gîndesc la 
sezonul viityr ! între ele și 
F.C. Liverpool, care a făcut 
publică mai deunăzi, anunțînd 
totodată șl despărțirea de gol- 
geterul Ian Rush (legitimat în 
Italia, la Juventus), lista posi
bilelor achiziții. Pe aceasta, 
spre unanima surpriză, și nu
mele irlandezului de 24 de ani 
Barry Kehoe, uitat de mulți și 
de unii chiar „îngropat" !

Povestea lui Kehoe, pe care 
o vom relata telegrafic, a în
ceput prin 1980, cînd foarte tî- 
nărul atacant al clubului Dun
dalk (Irlanda) s-a remarcat cu 
repeziciune, alungind să fie 
socotit una din marile speran
țe ale fotbalului din țara sa. 
Ascensiunea, urmărită cu aten
ție de Liverpool, Manchester 
United și Luton Town, l-a fost 
însă brusc stopată în clipa în 
care medicii i-au depistat o 
gravă maladie pulmonară, unii 
nesfiindu-se să pronunțe chiar 
teribilul cuvînt cancer. Au ur
mat, logic, tratamentul de ri
goare, o exigentă supraveghere 
și despărțirea de fotbal. Nu
mai că Barry n-a înțeles să 
dezarmeze și, în pofida tuturor 
necazurilor (în paranteză fie

zis, a slăbit 11 kilograme), a 
tras nădejde că, într-o bună 
zi, va putea să revină pe te
ren, ignorind un diagnostic 
(cînd confirmat, cînd pus sub 
semnul îndoielii) dintre cele 
mai cumplite. „Toți m-au so
cotit nebun văzind că, de la 
clinică, mă duc direct la sta
dion, antrenîndu-mă cit de pu
țin ! Vrei să-ți grăbești sfîrși- 
tul (? !), s-a mirat careva și 
degeaba am încercat să-l ex
plic că, nerenunțind la sport, 
sper să-l îndepărtez". Firește, 
ar fi multe de scris pe margi
nea come-backului lui Barry 
Kehoe. Ne limităm să spunem 
însă că fostul bolnav a dis
putat, recent, finala Cupei Ir
landei, fiind „vioara vntîi" a 
echipei Dundalk în meciul cu 
Shamrock Rovers, adversara 
de altădată a Universității Cra
iova !

Nu știm,
cum va continua 
Kehoe și cîte izbînzi va 
cuprinde ea Dar una, cea mai 
prețioasă, s-a și produs, vic
toria tînărului fotbalist nu în 
luptă cu adversarii, ci cu el 
însuși, sportul demonstrîn- 
du-și, o dată în plus, uimitoa
rele resurse și puteri, ca școa
lă de voință și caracter.

Ovidiu IOANIȚOAIA /

n-avem de unde, 
cariera lui 

mai

I
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