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Campionatul Mondial Universitar de handbal masculin

SEMIFINALA A
TIMIȘOARA, 4 (prin tele

fon). In fața aceluiași public 
entuziast, în partida-vedetă a 
retiniunii selecționata universi
tari a României a obținut un 
nou succes, ciștigind cu 27—14 
(13—10) meciul cu echipa Po
loniei. A fost cel mai bun meci 
de pînă acum văzut alei, am
bele formații etalînd'u-și va
loarea. De altfel, diferența de 
clasă a jocurilor față de zilele 
anterioare a fost evidentă In 
ambele partide. Echilibrul s-a 
menținut pînă la scorul de 
5—5. după care echipa noastră 
a trecut definitiv

După o ii de pauză, cele 16 participante 
la cea de a X-a ediție a Campionatului 
Mondial Universitar de handbal masculin 
au reluat întrecerile, primele opt formații in 
cadrul grupelor semifinale, celelalte in tur
neele de clasament la Timișoara, lăți, Cluj- 
Napoca ți Galați.

Meciul de debut al reprezentativei Româ
niei în cadrul acestei faze o competiției c 
coincis cu o nouă victorie, de data aceasta 
în fața echipei Poloniei. Dar, iată amă
nunte de la trimișii noștri :

la

TIMIȘOARA :

i ași :

( LUJ-NAPOCA

GALAȚI :

cîrma jo-

PROGRAMUL DE ASTĂZI 
— de la ora 17 — 

SEMIFINALE 
Bulgaria 
ROMANIA 
S.U.A.
U.R.S.S.
TURNEE
Maroc 

Elveția 
Japonia 
Israel

agresivă, acesta fiind unul din 
motivele pentru care prima 
parte a meciului s-a încheiat 
cu numai

mai bine, iar atacurile 
atent elaborate. Intră

trei goluri a-

— Polonia
— Iugoslavia
— Coreea de Sud
— Ungaria

DE CLASAMENT
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Berbece, din ’ van ta j 
a făcut clipe noastră.

S-AU AFIRMAT MAI MULTE VALORI CA ORICiND
• Dinamoviștii, performerii punctelor suplimentare 

• Echipe tinere în ascensiune, dar și altele care au 
decepționat ® Pregătirea fizică, o temă de meditație

Duminica trecută, după ter
minarea ^festivității de premiere 
a laureatelor Daciadej ia oină, 
ediția 1987, specialiștii prezenți 
în cele trei zile pe stadionul 
„23 August" din Mangalia au 
fost de părere, în unanimitate, 
că prima dintre cele mai mari 
competiții ale actualului sezon 
rezervată echipelor de seniori 
a avut mai multe revelații ca 
orieînd.

Firește, se desprinde ca o 
plăcută surpriză, nu prin vic
toriile obținute, ci prin propor
țiile scorurilor cu care expe
rimentata echipă bucureșteană 
Dinamo și-a învins toate ad
versarele în turneul final ȘÎ în 
preliminarii. Să fi însemnat 
absența din turneul final a 
campioanei și deținătoarei tro
feului, C.P. București, atît de 
mult 7 Ne îndoim. Maj degra
bă credem că e momentul unei

autentice reveniri a celor care 
pînă acum doi ani au dominat 
copios arena competițională, di- 
namoviștii — cu o conducere 
tehnică remaniată (antrenori — 
Victor Sebe și Gheorghe Vîa- 
sc) — cristalizîndu-și o noua 
concepție despre pregătire, un 
nou stil de joc. care le-au per
mis în cele 11 partide susținute 
să realizeze 116 puncte supli
mentare, să dobîndească 146 
de puncte prin țintirea adver
sarilor și să piardă doar 60 de 
puncte. După cum se poate ve
dea, oiniștii de la Dinamo și-au 
asigurat succesul în reprizele 
de la „prinderea" mingii și 
ți-au impus superioritatea la 
„bătaia" mingii, unde cu cele 
116 p suplimentare s-au des-
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— Nigeria
— Turcia
— Austria
— R. F. Germania

cului. Dumitru
nou în zi bună, . . ______ ,
grele handbaliștilor polonezi. sfătuițl de antrenorii N. Nedef,
cu toate că în multe momente Eug. Trofin și R. Gunesch,
apărarea lor a fost excesiv de handbaliștii noștri se apără din

pentru formația 
După reluare, bine

Dumitru Berbece înscrie pentru echipa Romămei
Foto : loan DROZMAN — Timișoarâ 

! NOU RECORD NATIONAL LA ATLETISM ț 
i POIANA BRAȘOV, 4 (prin telefon). In cadrul unul concurs de > 
7 atletism desfășurat în această stațiune montană, lutod parte la l 
I cursa de 10 km marș (pe șosea) sportiva Victoria Oprea (Voința '
i Tg. Jiu) a parcurs distanța tn 46:59,18, timp care constituie un l
ii nou record național. La săritura In înălțime, concurînd hors [ 
( concours, craloveanul Sorin Matei (CSM Universitatea) a reali- ț

în Sectorul 6 al Capitalei

„FESIIVAEUI PRIMĂVERII" A RELEVAI
ÎNCĂ 0 DATĂ FRUMUSEȚEA GIMNASTICII...
„Festivalul Primăverii" organi

zat de Sectorul 6 al Capitalei 
a marcat un nou și frumos 
succes al sportului de masă. 
Este opinia tuturor acelora care 
au urmărit, la Complexul spor
tiv URBIS, reușitele reprize de 
gimnastică sportivă ale copii
lor de la Casa pionierilor si 
șoimilor patriei, ale elevilor 
Scolii nr. 197 și Liceului nr. 7, 
demonstrațiile de lupte, hand
bal, haltere, baschet și box, a- 
vîndu-i in prim-plan pe repre
zentanții C.S.Ș. 5 Rapid si ai 
asociației sportiv» URBIS. pre
cum și ștafeta aplicativă a e- 
chipelor liceelor nr. 2 și nr. 13.

Festivalul s-a bucurat, de a- 
semenea, de prezenta masivă 
in program a iubitorilor de 
cros, reprezentind toate unită
țile de invătămînt din sector, 
ca și de convingătoarea evolu
ție a echipelor de volei și te
nis ale liceelor „Tudor Vladi- 
mirescu", nr. 2. tehnic și pe
dagogic. O demonstrație de ae- 
romodele a sportivilor de la 
„Tyrbomecanica" a făcut trece
rea la ineditele reprize de gim
nastică artistică ale elevelor de 
la Școala nr. 156 (instructoare, 
prof. Elena Tudose), fruntașe 
pe sector și pe Capitală in în
trecerile din cadrul Daciadei.

ce în ce 
sînt mai 
în rol Constantin Petre, cu trei 
goluri consecutive (între min. 
41 și 44) și, apoi, diferența de 
scor se mărește continuu, 
handbaliștii polonezi depunînd 
armele. Este bine că echipa 
noastră nu și-a mai permis mo
mente de relaxare, cu atît mai 
mult cu cît va întîlni selecțio-

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 1-a)

(Continuare in pag. 2-3)

Dinamo București, noua laureată a Daciadei
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Pe marginea Turneului internațional de lupte greco-romane

DISPUNEM DE JUNIORI DEOSEBIT

CARE POT ASPIRA LA MAREA
• Pregătirea acestor tineri trebuie insă urmărită cu mare atenție

Turneul internațional de lup
te greco-romane pentru juniori, 
desfășurat săptămîna trecută la 
Brăila, a oferit tehnicienilor 
noștri posibilitatea trecerii în 
revistă a întregului potențial 
juvenil al acestei discipline 
sportive din țara noastră, în

confruntarea cu mai mulți lup
tători de valoare apropiată din 
Bulgaria, R.D. Germană, Polo
nia și Ungaria.

După cum esțe cunoscut, re
prezentanții țării noastre au 
dominat concursul, clasîndu-se 
pe primul loc la nouă categorii

Turneele primei divizii de volei

DACIA PITEȘTI (3-0 CI
MAI SPERĂ

In ultimele turnee ale frun
tașelor Diviziei A de volei, de 
la CRAIOVA (f) și BAIA MARE 
(m), au fost programate parti
dele etapei a IlI-a.

CRAIOVA, 4 (prin telefon). 
Două dintre confruntările ce
lei de a treia runde a turneu
lui feminin erau socotite, ab 
initio, disproporționate. Dar 
prima, cea dintre Dinamo Bucu
rești si C.S.M. Libertatea Si
biu : 3—1 (—14, 3, 13, 2), a oferit 
două seturi în care outsidera

C.S.U. I.M.N. GAIAȚI)
IA LOCUL II

a echilibrat efectiv jocul, reu
șind chiar să cîștige setul de 
debut în prelungiri. în această 
parte a jocului Anca Beșta Mo
canii, Anca Ștefan Nistor și 
Liliana Șcrban au ținut echi
pa sibiană la un nivel de re
plică apreciabil, dar în setul 
următor prestația generală a 
acesteia a scăzut brusc. C.S.M.

Aurelipn 8REBEANU

(Continuare în pag. 2-3)

Au plăcut, de asemenea, evo
luțiile grupei de dans modern 
a Casei pionierilor și șoimilor 
patriei (coordonatoare. prof. 
Aura Ghica), recomandată de 
Un meritat loc I, anul trecut,

la Festivalul național „Cîn- 
tarea României", precum și 
cele ale elevelor de la Școala 
nr. 197 și Liceul nr. 7.

I. PANA, coresp.

DE TALENTAȚI,

PERFORMANȚA
de greutate. Din discuția avu
tă cu antrenorul coordonator al 
lotului național de juniori. Vic
tor Dolipschi, am desprins 
concluzia că tehnicienii noștri 
s-au declarat satisfăcuți nu nu
mai de rezultatele obținute, ci 
mai cu seamă de evoluția unor 
juniori în virstă de 15—16 ani, 
care au trecut cu bine un Jest 
sever. Deși nu s-au numarat 
printre învingători, Răzvan 
Ciobanii (CSȘ Pitești); Gheor- 
ghiță Răducanu (CSM Buzău), 
Vasile Mațuneac (CSM Sucea
va) și Adrian Munteanu (Letea

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 1-a)
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1947-PATRU DECENII 1987
DE PRESTIGIOASE PERFORMANȚE SPORTIVE

.E CLUBULUI STEAUA
ca ca ca io 1=3 r=j a a a a t=i a a czj

atruzeci de ani. Un rodnic râstimp in care istoria sportivă a clubului Steaua se împletește 
strins cu însăși istoria nouă a sportului românesc. In decursul celor patru decenii de Io 
inființarea clubului, in iunie 1947, au fost obținute 6 087 medalii la Jocurile Olimpice, Cam

pionate Mondiale, Europene, Balcanice ți Naționale, ta Jocurile Mondiale Universitare, un bilanț 
care vorbește de la sine despre valoarea sportivilor militari, despre priceperea tehnicienilor, 
despre continua muncă depusă pentru ridicarea nivelului sportului românesc.

PE DRUMUL MARILOR IZBÎNZI
□ □c

Fie că s-a numit Asociația 
Sportivă Armata — ca în a- 
nul de început, cînd dispunea 
doar de secțiile de 
fotbal,

atletism, 
scrimă, tenis de cîmp 

și volei —. fie că pe emblemă 
a stat scris Clubul Sportiv Cen
tral al Armatei — secțiilor ini
țiale adăugîndu-li-se cele de 
baschet, box, ciclism, handbal, 
înot, rugby și tir —. că s-a 
chemat Casa Centrală a Ar
matei — cu noi discipline, că
lărie, gimnastică. haltere și 
hochei — sau. ca astăzi. Clubul 
Sportiv al Armatei STEAUA, 
purtătorii culorilor roșu si al
bastru s-au angajat pe un drum 
al muncii, al marii performanțe.

Ei au cucerit, în răstimpul 
celor 40 de ani, SI de medalii 
la Jocurile Olimpice. 212 la 
Campionatele Mondiale, 352 la 
Campionatele Europene, 100 Ia 
Jocurile Mondiale Universitare, 
1 265 la Campionatele Balcanice 
și 4 097 titluri de campioni na
ționali. Ceea ce ni se pare 
demn de reliefat este faptul că 
553 de medalii din totalul de 
625 obfinute la Olimpiade, 
„mondiale" șj „europene" au 
fost realizate in ultimii două
zeci de ani. perioada celor mai 
mari înfăptuiri ale poporului 
nostru, perioadă denumită cu 
legitima mîndrie cj aleas- re
cunoștință ..EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU".

în decursul anilor, pe cea 
mai de sus treaptă a podiumu
rilor de premiere au urcat atle
tele Iolanda Balaș, Viorica Vis- 
copoleanu, trăgătorii Iosif Sîr- 
bu.. Virgil Atanasiu. Ion Cor- 
nelîii. boxerii Gheorghe Negrea. 
Nicolae Gî,iu. Constantin Ciu- 

I

/* n întreaga noastră activitate urmărim să imprimăm 
sportivilor, antrenorilor si tehnicienilor cerințe care 
să devină imperative ale muncii de zi cu zi : dorința 

de autodepășire, de sportivitate, de corectitudine și respect 
fată de partenerul de întrecere și public, de efort susținut 
pentru o continuă perfecționare. Prin numeroase acțiuni cu 
caracter educativ, patriotic și cetățenesc, am urmărit să 
formăm oameni adevărați, să contribuim la realizarea lor 
ca sportivi și cetățeni demni ai societății noastre socialiste. 
Ne mîndrim, de aceea, că, în toți acești ani, cei mai 
mulți dintre marii campioni ai clubului nostru, comuniști 
de frunte ai organizației noastre, au devenit astăzi apreciați 
instructori și educatori, muncitori, tehnicieni, medici, ingi
neri, profesori deosebit de apreciați la locurile lor de muncă.

Vasile POPA
secretar al Comitetului de partid

Constantin Gruescu. Alee 
caiacistii si canoiștii 
Nicoară. Haralambie 

Gheorghe Danilov, 
Toma Si-

că,
Năstac.
Vasile
Ivanov,
Gheorghe Simionov, 
rrionov. Aure! Macarencu, luptă
tori Dumitru Pîrvulcscu Ion

Foto : Aurel NEAGUFotbaliștii steliști și marele lor trofeu : Cupa Campionilor Europeni

Slmion Popescu. Con- 
Alexandru, Gheorghe 
, handbaliștii Cornel 
Ștefan Birtalan,

Baciu, 
stantin
Berceanu,
Oțelea, Ștefan Birtalan, Ga
briel Kicsid, Cristian Gațu, Mi
hai Marinescu, scrimerii Olga

Qtub îndrumarea unor J antrenori pricepuți, 
simțind căldura și 

prietenescul sprijin al tutu
ror celor care poartă cu 
mîndrie emblema clubului 
nostru, am reușit să-mi pun 
in valoare calitățile, să con
tribui la realizarea unor 
frumoase rezultate la Jocu
rile Olimpice, la Campiona
tele Mondiale sau Europe
ne. Acolo, sus, pe cea mâi 
înaltă treaptă a podiumu
lui, asculiînd Imnul țării 
noastre și văzind mtndra 
fluturare a 
m-am gîndit, 
dată, la minunatele condiții 
ce le avem, noi. tinerii 
României, pentru formarea 
ca sportivi, ca oameni, an- 
gajindu-mă ca și in conti
nuare să depun aceleași e- 
forturi pentru a-mi aduce 
contribuția la obținerea de 
noi performante, pentru a 
spori gloria sportului româ
nesc.

tricolorului, 
de fiecare

Nicu VLAD
multiplu campion olimpic, 

mondial și european

Ioan Pop, 
Gheorghe Viziru, 
Nicu Vlad sau 

formațiilor de

Szabo. Ileana Jenei, Ecaterina 
Stahl. Suzana Ardeleanu, Ana 
Pascu, Mihai Tiu.
tenismanul 
halterofilul 
componenții 
hochei, volei, baschet rugby.

Dar înșiruirea este departe de 
a se fi încheiat, numărul per
formerilor fiind, firește, cu mult 
mai mare. Toate performanțele 
realizate au avut si au un nu
mitor comun : munca susținu
tă pentru realizarea unor per-

condiții de pre- 
în ce mai bune, 
ajungînd în pre- 
un singur teren, 
de un complex

formanțe pe măsura condițiilor 
asigurate de partid si de stat, 
a sprijinului permanent al mi
nisterului.

De altfel, acest neprecupețit 
sprijin este evident si în asi
gurarea unor 
gătire din ce 
clubul Steaua 
zent ca, de la 
să dispună 
sportiv ce răspunde modernelor 
cerințe de antrenament. aici 
funcționînd adevărate „labora
toare" ale performanței. în 
care activează nu numai cei 
care au cunoscut marea bucu
rie a victoriei, ci si peste 2 000 
de copii si juniori din rîndul 
cărora se vor ivi noi perfor
meri de mare valoare.

Patruzeci de ani. O perioadă 
fructuoasă pentru sportivii ste
liști, pentru sportul românesc. 
Dar. în fața tuturor se află 
alte mari competiții, alte im
portante obiective de atins, un 
drum la capătul căruia, prin 
muncă Si dăruire, prin efort 
continuu, steliștii se vor întîlni 
ca și pînă acum cu victoriile.

Unul din cele mai mari clu
buri sportive românești își a- 
niverșează în aceste zile patru 
decenii de la înființare, pre- 
zentîndu-se la 
sărbătoresc cu 
sebit de bogat, 
fiecare sportiv, 
vist dorește să-l sporească cu 
noi rezultate de prestigiu. Și 
ce dovadă mai' bună poate fi 
decît faptul că numai în pri
mele cinci luni ale acestui an 
palmaresul clubului s-a mai 
îmbogățit cu alte 20 de medalii 
europene, cu 15 balcanice, pre
cum șj cu aproape 60 de titluri 
de campioni naționali, acestea 
din urmă purtînd. printre al
tele. „semnătura" secțiilor de 
handbal, baschet, volei hochei 
etc.

Iată, așadar, un drum mereu 
ascendent, pe care s-au an
gajat „stelele gloriei"...

acest moment 
un bilanț deo- 
bilant pe care 
tehnician, acti-

STEAUA FOTBALULUI EUROPEAN
Despre fotbaliștii mjljtai'i se 

pot scrie tomurp întregi. Vor 
putea fi adunate aici elogiile 
prilejuite de at.it de numeroa
sele succese realizate din 1949. 
cînd si-au înscris pentru pri
ma oară in palmares cîștigarea 
„Cupei României", si pînă în 
prezent, cînd pe firmamentul 
fotbalului european Steaua a

strălucit cu putere, ciștigind. 
într-o noapte de vis, Cupa 
Campionilor Europeni și apoi. 
Supercupa Europei, într-o tot 
atît de neuitată seară a fot
balului românesc.

între aceste momente, statis
ticile consemnează cucerirea a 
14 trofee în atit de pasionanta 
„Cupă a României", precum si 
a 11 titluri de campioană na
țională. ca o confirmare per
manentă a valorii echipei „roș- 
albastre". Dincolo însă de par
ticiparea directă a „U“-lui mi
litar la diverse competiții in
ternaționale rezervate forma
țiilor de club, stelistii au fost 
prezenți cu consecvență și în 
reprezentativa națională. încă 
de la înființarea secției. în 
1947. Numărul acestora este 
impresionant, printre ei aflîn- 
du-se Ion Alexandrescu, Gheor
ghe Constantin. Cornel Pavlo- 
vici, frații Tătaru, Alexandru 
Apolzan. Tiberiu Bone. Gheor
ghe Cacoveanu, Ion Voinescu, 
Anghel Iordănescu, Emericb 
Jenei Petre Moldoveanu, Ste
fan Onisie, Vasile Suciu, Cos- 
tică Toma, Iosif Vigu, frații 
Zavoda și încă mulți, mulți al
ții. de ale căror nume se leagă 
prestigioase victorii realizate 
de Steaua și reprezentativa ță
rii îr, competițiile internațio
nale.

Dar, mai presus de toate, de
sigur, se află marea performan
tă a cîștigării celui mai pre
țios trofeu al fotbalului conti
nental. Cupa Campionilor Eu-

Aurel Macarencu, unul dintre cei mai buni sportivi ai clubului, 
un demn reprezentant al sportului românesc
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DINCOLO DE TITLURI Șl MEDALII
Pentru a avea o Imagine și mal exactă a ceea ce înseamnă 

olubul militar, trebuie să privim și dincolo de strălucirea meda
liilor, care astăzi se află în bogata' sa vitrină cu trofee. Dincolo 
de ele vom descoperi că la Steaua s-au format nu numai mari 
campioni, dar și adevărați oameni, capabili de a obține rezul
tate la fel de bune și pe plan profesional. Prin activitatea ne
obosită, plină de grijă și răspundere a comitetului șl organi
zațiilor de partid, de tineret și de sindicat, prin munca de zi cu 
zi a antrenorilor șl tehnicienilor, clubul militar a contribuit la 
educarea multilaterală a tinerilor sportivi, la formarea lor pen
tru a deveni cetățeni demni al societății noastre socialiste.

Clubul Steaua se mîndrește, astfel, cu faptul că mulți dintre 
marii campioni ai săi și ai sportului românesc au devenit, după 
încetarea activității sportive, apreciați specialiști în cele mai 
diverse domenii, tehnicieni, muncitori, mediei, profesori, ingi
neri. Din multele exemple să ne oprim Ia rugbystul Paul cio
bănel —- inginer, hoche:.stul Anton Biro — medic stomatolog, 
poloistul Mircea Ștefănescu — inginer constructor (care a con
dus lucrările de ridicare a Palatului Sporturilor șl Culturii), 
floretistul Ștefan Tapalagă — actor, voleibalistul Marius Iorga 
— inginer, baschetbalistul Alin Savu — bio-chimist. ei. Și nu nu
mai ei, specialiști de înaltă calificare pe șantierele socialismului.

Astăzi, clubul sportiv militar pășește în cel de al cincilea de
ceniu. Alte raoi generații de sportivi încearcă să ducă >nai de
parte tradiția marilor performanțe. Ei nutresc deopotrivă atît 
visuri' dintre cele mai îndrăznețe în lumea sportului național, 
european., mondial și olimpic, dar și de desăvîrșire pe plan pro
fesional, astfel Sncît, calitățile dobîndite în antrenamente și 
întreceri să le fie folositoare pentru o competiție mult mai 
complexă și mai frumoasă, viața.

Octavian VINTILA

JS m preluat, venind, tînăr 
Z| sportiv, sub culorile clu- 
el bului Steaua, ȘTAFETA 

MUNCII, invățtnd de ta gene
rațiile dinaintea mea că numai 
astfel se pot obține mari rezul
tate. Și am făcut, la rindu-ne, 
totul pentru ca noi performan
țe de prestigiu să se adune in 
vitrina cu trofee a clubului Și 
a sportului românesc, reușind 
să ne numărăm printre cei 
mai buni la marile competiții 
interne și internaționale. La 
rîndul nostru am continuat a- 
ceasti „ȘTAFETA-, predind-o 
unor tineri de nădejde, capa
bili să urce și mai sus nivelul 
performanțelor. De altfel, toc
mai această „ștafetă a muncii" 
ne-a unit și ne unește într-o 
mare și strtnsă familie care se 
străduiește să contribuie la 
creșterea prestigiului sportului 
românesc in lume

Cristian GAȚU 
maestru emerit al sportului

ropeni. un trofeu pe care sini 
gravate cuvintele muncă, pa
siune. dăruire, abnegație, efort 
colectiv, intr-un cuvînt numele 
unei echipe: Steaua și ale unor 
jucători care n-au precupețit 
nimic pentru a atinge cotele 
înaltei performanțe : Ducadam, 
Bumbcscu, Belodedici. Iovan. 
Bărbuiescu, Bălan. Baiint. Bo- 
Pini. Majaru 
Radu II, ca 
lor, E. Jenei 

La Sevilla, 
mai, a mai _ _
STEAUA BUCUREȘTI !

Pagină realizată de Emanuel FÂNTANEANU

____ (
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a al- 
portivl, 
> alții : 
îti), P. 
Mltrică 
Neneiu

E, Si-
- pen- 
atarglu 
1 (EX- 
u (Chl- 
(CSTA 

i (Me-

talul Tirgovlște). • în zilele de 
30—31 mal, la Deva, pe aerodro
mul Săulești. s-a desfășurat cea 
de a 9-a ediție a „Cupei Voința" 
la modellsm. la care au pârtiei* 
pat reprezentanții a 12 asocia- 
tii sportive. întrecerile s-au sol
dat cu următoarele clasamente : 
— planoare F1 (31 sportivi, din 
9 asociații sportive) : 1. Metalul 
Tîrgoviste, 2. Aurul Brad, 3. Gaz 
Metan Mediaș ; rachete F » A, 
(33 sportivi diin 9 asociați) : 1. Me^ 
talul Tîrgoviște, 2. Explorări De
va, 3. Armata București ; ra
chete F 4 A (30 sportivi din 8 a- 
sociații) : 1. Metalul Tîrgxwjște, 2. 
Aurul Brad, tir 'Exiaorărl Deva.
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PLEDOARIE PENTRU | TINERI

I

Printre constatările îmbucură
toare ale etapei, nu prea nu
meroase. este drept, rămîne și a- 
ceea că partidele viu disputate, 
In care echipele s-au angajat cu 
toată convingerea, s-au desfășu
rat intr-o notă de sportivitate, 
ceea ce onorează combatantele 
in cauză. "Este vorba de F. C. 
Argeș și 5.C. Bacău, formațiile 
care s-au intttnit pe stadionul 
din Trivale și au Încheiat dispu
ta cu un scor alb.

CAMPIONATELE REPUBLICANE
ȘCOLARE DE ATLETISM
Sîmbătă el duminică se va 

desfășura prima mare competi
ție din acest an dedicată atleți- 
lor Juniori, Campionatele repu
blicane ale liceelor șl școlilor 
profesionale. La Pitești, pe Sta
dionul „1 Mal". se vor întrece 
cel mal buni juniori din tară, 
concurlnd sub culorile școlilor 
pe care le frecventează, multi 
dintre ei aspirînd la selecția 
pentru Cnmiponatele Europene de 
juniori, din luna august.

în prima zi reuniunea va în
cepe la ora 16,30. iar duminică 
programul va începe la ora 8,30 
cuprinzînd probe de real interes.

DIVIZII DE VDLEI
a studentelor le-a împiedicat 
să-și asigure locul doi. Foarte 
buri arbitrajul: C. Păduraru — 
A. Dinicu.

Programul penultimei zile, 
ora 15 : C.S.U. I.M.N. — C.S.M. 
Libertatea, Universitatea C.F.R. 
— Dacia, Penicilina — Dinamo,

BAIA MARE, 4 (prin telefon), 
în deschiderea celei de a treia 
zl a turneului masculin, o 
partidă maraton, de mare 
luptă, echilibrată (cu excepția 
ultimului set) : Dinamo Bucu
rești — A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș 3—2 (4, —4, —16, 13, 1). 
Dinamoviștii au reușit să se 
impună grație mai marii lor 
experiențe competiționale, dar 
cu greutate, deoarece formația 
mureșană a cedat numai după 
mare ’ luptă, dovedindu-și din 
nou buna pregătire. Remarca
bil un moment al setuluj 3: 
Dinamo a condus cu 14—12, dar 
a pierdut în prelungiri. S-au 
evidențiat: S. Pop, Rotariu, 
Căta-Chitiga (D), Mășcășan, 
Baidoc, Țerbea (ÂSA). Arbitraj 
corect, autoritar : C. Pitariu — 
I. Pintea.

Cea de a doua partidă a sa
tisfăcut publicul local întrucît, 
Explorărj Motorul Baia Mare 
a întrecut, și încă la un scor 
categoric, pe Universitatea 
C.F.R. Craiova cu 3—0 (9, 5, 3_). 
Băimărenii 
elastic, cu 
fileu, la 
contribuția 
Moroianu, 
Arbuzov, 
Craiovenii 
valoarea lor, obosiți probabil 
după partidele precedente, gre
le, susținute. Au ieșit in evi
dență, parțial, Stoian, Iuhasz 
și Pascu. Arbitraj bun 
de: D. Dobrescu — 
pescu.

în ultima partidă 
campioana, Steaua, a

au jucat în viteză, 
acțiuni frumoase fa 
victorie adueîndu-și 

întregul 
Ignișka,

Dumitru,
ni s-au părut sub

sextet: 
Szilagy, 
Roiban,

prestat 
S. Po-

a zilei 
„__ ,_____  ____ . Intîlni't
formația Elcond Dinamo Zalău. 
Rezultat scontat, victoria echi
pei bucurestene la scoruț de 
3—1 (—6, 10, 3, 0). Bun arbi
trajul : D. Rădulescu — M. 
Dobre.

Vineri, de la ora 15 : Dina
mo — Elcond, Explorări Moto- 
ru] — A.S.A., Steaua — Uni
versitatea C.F.R.

Gheorghe DEDIU

S-AU AFIRMAT
(Urmare Un oag. 2)

prins în învingători indiscuta
bili. Sigur, se va pune între
barea : cum a fost posibil ca 
dinamoviștii să se detașeze 
atit de categoric ? Fără în
doială, cunoștințele tehnice ale 
laureaților au avut, de data a- 
ceasta, ca fundament de ex
primare o temeinică pregătire 
fizică, ceea ce le-a permis să 
acționeze în același ritm de la 
primul și pînă la ultimul meci.

La capitolul revelații mai 
figurează ambițioasa formație 
A.S.A. Constanța, cu jucători 
de o subtilitate tehnică ce îi 
anunță în continuare ascensiu-

I Spectatorii piteștenl, 
număr destul de mare Z»o4- nron * hn/muntri A-n

I
I
I
I
I 
I

, veniti In 
mare, n-au ple

cat prea bucuroși de la stadion. 
Echipa lor pierduse uri punct în 
cursa ei spre Cupa U.E.F.A. Noi 
zicem însă că ei ar trebui să se 
bucure, in.să,'-de altceva și anu
me de sosirea altor tineri talen- 
tați în echipa lor (miercuri ei 
s-au numit D. • Ionescu, C. Pană,

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"
LA ORDINEA ZILEI

Obreașcu, Șerban ; Grlgoriu - și 
Achim au jucat la tineret). Fapt 
este că la F.C. Argeș schimbările 
de promoții se asigură prin forțe 
proprii, in majoritatea cazurilor 
Sau -prin descoperirea*-de 'etemen- 
te din echipe mlci. Ce eforturi, 
de toate genurile, fac alte echipe 
spre a-și. completa loturile ! Și 
cer locuri modeste ocupa unele, 
in ciuda unor asemenea ample 
acțiuni de fortificare ! Tocmai de 
aceea apariția ținerilor se cuvine 
a fi privită cu atenție ; aceștia 
trebuie ajutați să învingă tracul 
debutului in echipa întii a F.C. 
Argeș. Ei au nevoie de o at
mosferă caldă, de înțelegere, de 
încredere. Să ne amintim că toți 
fotbaliștii de ridicată clasă ai 
Piteștiului s-au bucurat de acest 
sprijin al publicului cînd au fă
cut primii pași în ,^A“, fie că 
s-au numit Dobrin, Stancu sau 
Speriatu...

Cu muil-tă tinerețe în formație 
a venit la Pitești și S.C. Bacău, 
care și-a prezentat cu convin
gere, disciplină și reușită lecția 
tactică. Ca și piteștenii, „uns- 
prezecele* băcăuan rămine 
redutabil in deplasare decit 
teren propriu, fapt de care 
am convins o dată în plus

LIT

■ -

Mtn. S3 al partidei Sportul Studențesc — F.C.M. Brașov: Burchel șu- 
teiză puternic șt deschide scorul. Foto : Aurel D. NEAGU

O EXEMPLARA SPORTIVITATE
și Rapid sînt in zona fier- 
a clasamentului. Două 
de tradiție amenințate de 
----  ' ' întîl- 

miercurl,

Jiul
binte 
chipe 
retrogradare. Iată de ce 
nirea lor directă, de 
era atit de importantă, de ce e- 
moțiile nu le părăsiseră nici ’ 
înaintea partidei și nici în timpul 
ei. S-a văzut din precipitarea ju
cătorilor, mai ales a petroșeneni- 
lor, care căutau cu îndîrjire go
lul. Rapidului l-a fost mai ușor 
(dacă se poate spune așa) fiind
că s-a apărat, contraatacînd pe 
spații largi, lăsate de partenera 
de joc, care a evoluat în linia de 
fundași doar cu trei jucători, 
greșeală ce avea s-o coste la eo-

e-

„Caravana Diviziei A“ a ajuns 
și la „borna 30“, din parcursul 
ei tradițional mai avînd de ru
lat doar patru etape. Vor ii pa
tru runde in care nervii vor fi 
încordați la maximum, pentru 
că „necunoscutele" la cei doi poli 
ai clasamentului își amină., 
identitatea. Totuși, unele dintre 
ele și-au dezvăluit — mai de
mult sau mai de curînd — nu
mele. Ne referim la echipele si
tuate pe locurile 1 (Steaua), 2 
(Dinamo), 17 (Gloria) și 18 (Chi- 

Imla). Mai sînt „în calcule" po
zițiile 3, 4 (Chiar 5) și 16. Pri
mele sînt disputate de formațiile' 
aflate în prezent cu plus la „a- 
devăr" (Victoria — cu un avans 
de patru puncte față de F. C. 
Argeș, Petrolul șl F. C. Olt), 

Idar și de Universitatea Craiova, 
singura cu cifra 0 în cont. Speră 
și S. C. Bacău, ea avînd 
Teoretio intră în discuție și plu
tonul celor 6 echipe cu —2, plu
ton care însă participă și 
discuțiile purtate pentru neinvi
diatul loc 16. poziție care — la 
prima vedere — și-o dispută Jiul 
șl Flacăra 
tru etape 
culele vor

Iată care 
samentului 
celor patru 
drept cuvînt

I
I
I

I

I
I
I
I

•1.

la.

Moreni, Mal sînt pa
in jurul cărora cal. 
fi Ia „ordinea zilei", 
este configurația cla- 

adevărului înaintea 
etape, numite — pe

Pitești. „Alb-roșii" au confirmat 
in orice caz că și renovarea for
mației lor se află pe drumul cel 

bun. Dar asemenea ătîtor alte e- 
chlpe de la noi, și ei sînt în cău
tarea unor percutanți jucători 
din avanposturi.

Eftimie IONESCU

Iul înscris de .Pistol, care, avan
sat nestingherit, cu un izbutit 
„un-doi" cu Goanță, l-a scos 
ușor din joc pe „liberoul" V. 
Popa. Și așa s-a întâmplat și la 
faza cînd mingea centrată de 
Manea a lovit bara în interior și 
a revenit ca prin minune în te
ren. Rapid a mai beneficiat și

de forma excepțională â portaru- , 
lui Mânu, de neînvins în patru- 
cinci situații, și de șansă (pentru, 
eă la fotbal mai există și aceas
ta), cînd balonul trimis cu ca
pul de Timofte și Băluță a întîl- 
nit „transversala". După un meci 
pe care l-a dominat eu autoritate, 
Jiul a pierdut un punct prețios, 
care îi face situația și mai grea, 
iar Rapid, echipa atîtor surpri
ze, . a cîștigat un punct mare !

Un meci de asemenea impor
tanță și încărcătură emoțională 
s-a disputat intr-o atmosferă de 
mare sportivitate. O demonstrea- 

. ză și. numărul mie de faulturi 
(Jiul — 10, Rapid — 12), iar co
rectitudinea din teren a găsit 
ecou și în tribune. Execelontă, 
demnă, atitudinea publicului în- 
tr-un asemenea moment greu, 
care a apreciat, cu țoală obiec
tivitatea și arbitrajul, foarte bun 
al Iul 1. Igna. Doar FI. Cojocaru 
a făcut excepție de lâ sportivi
tatea din teren. Ranldistul a de
gajat balonul de două ori după 
ce arbitrul fluierase și, normal, 
prima oară a. primit cartonașul 
galben, iar a doua oară pe cel 
roșu lăsîndu-și echipa in zece 
jucători. într-un moment clnd 
Rapidul era dominată și fazele 
se succedau la poarta Iul Mânu, 
anunțând golul. egalizator al lui 
Vancea.

Constantin ALEXE
Multe meciuri din ultimele eta

pe ale Diviziei A s-au încheiat cu 
diferențe mari de seor, ceea ce 
denotă că, acum, în finalul între
cerii, multor jucători le-a revenit 
pofta de gol, unii dintre ei în
scriind într-o partidă de cîte două 
sau de trei ori. Dar, iată cum a- 
rată clasamentul golgeterilor 
după runda disputată miercuri :

hăescu, Varga (Dinamo), Cristea, 
Mănăilă, Irimescu, Balaur I, Ca- 
dar, Avădanel, Profir, Pistol, Ba
lint — 1 din 11 m, Mulțescu — 1 
din 11 m, C. Gheorghe — 1 din 11 
m, Stoichlță — 2 din 11 m, Țîrban
— 2 din 11 m, Lala — 3 din 11 m.

Deci, dinamo vistul Cămătaru 
continuă cursa pentru titlul de 
golgeter, revenind în același timp 
în prlm-planul întrecerii pentru 
un troleu continental. Amintind 
despre întrecerea pentru „Gheata 
de Aur", iată cum se prezintă si
tuația în competiția golgeterilor 
din campionatele naționale din 
Europa : McClair (Celtic) — 35 
goluri, Sanchez (Real Madrid), 
Polster (F.C. Austria). McCoist 
(Glasgow Rangers), Allen (Tot
tenham), Sirakov (Vitoșa Sofia)
— toți cu cite 33 goluri, Alexan
drov (Slavia Sofia) — 31 goluri. 
Rush (Liverpool) — 30 goluri. In- 
trucît echipele britanice și-au în
cheiat campionatul, jucătorii insu
lari rămîn cu punctajul de mai 
sus. Deci, în competiție se mal 
află Polster (4 etape), Sirakov (o 
etapă) și Alexandrov (două eta
pe) șl Sanchez (cu 3 etape). în 
consecință, Cămătaru are toate 
șansele, avînd ca și Polster cele 
mai multe jocuri de disputat, să 
se afle pe podiumul eficacității 
europene.

LOTUL OLIMPIC S-A REUNIT
PENTRU PARTIDA CU DANEMARCA

Miercurea viitoare, în orașul 
danez Alborg are loc o nouă 
partidă din preliminariile olim
pice, grupa A. Danemarca — 
România.

în vederea acestei importan
te întîlniri, antrenorii Emerich 
Jenei și Gheorghe Staicu au 
convocat următorul lot de ju
cători : Liliac, Speriatu — M. 
Marian, Belodedici, D. Ștefan, 
Weissenbacher, Zare, Varga — 
Bălan, Cristea. Movilă, Mujnai, 
Rada — Vaișcovici, Kramer, I. 
Cojocaru, Biro I. Lipsesc din 
lot Bumbescu, Majaru și Balint, 
deveniți indisponibili în urma 
unor accidentări suferite în ul
timele jocuri de campionat. 
Componenții lotului s-au reunii 
ieri pentru o scurtă perioadă 
de pregătiri. Deplasarea în 
Danemarca va avea loc luni 
dimineața.

• 30 GOLURI : Cămătaru — 7 
din 11 m :
• 20

ii m ;
• 15

11 m ;
• 13 

ii m ;
• 12 

1 din 11 m ;
• 10 GOLURI : Mateuț, Antohl 

I. Cojocaru, Bucur — 3 din 11 m, 
Iordache — 5 din 11 m ;
• 9 GOLURI : Boliinl, Coraș 

Biro ;
• 8 GOLURI : Lăcătuș, Văetuș, 

Bozeșan I — 1 din 11 m ;
• 7 GOLURI : Augustin, Terheș, 

Tismănaru ;
• 6 GOLURI : Andone, C. Pană, 

Lasconl, Vancea, Verigeanu, M. 
Popescu, Hanghiuc — 1 din 11 m 
Radu n — 1 din 11 m. Eftimie — 
1 din 11 m ;
• 5 GOLURI : BelodedM, Mi-

GOLURI î Pițurcă — 2 din

GOLURI : Petcu — 7

GOLURI : Cîmpeanu H

Clin

dinGOLURI : Hagi — 3

(-12)

1. Steaua 
Dinamo 
Victoria 
F. C. Argeș 
Petrolul 
F. C. Olt 
Univ. Craiova 
S. C. Bacău 
Corvinul 
»U“ CIuj-Napoca 
Sportul Stud. 
Oțelul 
F.C.M. Brașov 
Rapid 
Jiul 
Flacăra 
Gloria 
Chimia

(+ S) 
(+ S) 
(+ 5) 
(-1> 
(—10) 
(—15) 
(- 4) 
(-20)

DIVIZIA B

I
I
I
I
I

• FIREASCA MIHNIREA IEȘE
NILOR după înfrîngerea suferită 
la Slobozia, care i-a retrogradat 
pe locul doi in clasamentul seriei 
(Unirea — Politehnica 2—0). 
Chiar în aceste condiții, nici un 
reproș, nici o lamentare, cum se 
intîmplă adesea. Mai mult, la 
sfîrșitul partidei, președintele 
„Politehnicii". Constantin Drago- 
mirescu, s-a îndreptat spre ban
ca gazdelor și l-a felicitat, pen
tru rezultat și pentru maniera 
în care a fost obținut, pe an
trenorul Unirii, Emanoll Hașoti. 
Ceea ce dovedește că lideruil de 
ieri nu știe numai să eîștlge. 
Narcis Ciocîrian a reapărut în 
formația Ieșeană, după o lungă 
absență datorată unei accidentări,

un bandaj protector mărturisind 
graba „veteranului" echipei ieșe
ne de a apăra cit mai repede 
culorile clubului. Cu toate acestea, 
el s-a detașat, prin calitatea jo
cului. strunindu-și cu succes a- 
părarea. pînă în repriza secun
dă, cînd Iureșul gazdelor deve
nise. într-adevăr. irezistibil.

• MARE DEZAMĂGIRE la fi
nele celor 90 de minute de joc 
(Inter — A.S.A. Tg. Mureș 1—2), 
în rîndurile suporterilor sibienl. 
care ar fi dorit să-și vadă echi
pa favorită terminînd victorioasă 
în disputa cu liderul seriei. Și 
totuși o rază de soare pentru 
el : vestea că formația de ju
niori a Interului s-a calificat în

MAI MULTE VALORI CA ORICiND
nea (la Mangalia a reușit să 
urce pe locul secund în ierar
hia națională), echipele Energia 
Rîmnicelu (jud. Buzău) și La
minorul Roman, cu oiniștj cu 
certe aptitudini. La capitolul 
revelații mai poate fi trecută 
formația Avîntul Frasin (jud 
Suceava), cu elemente tinere și 
talentate și chiar Metalurgistul 
Sadu (jud. Gorj), secție nou în
ființată, cu oiniști care ja pri
ma lor participare într-o com
petiție de amploare au reușit 
să se califice în finala pe țară.

Dacă echipele revelații sînt 
majoritare, în schimb au fost 
și cîteva care au decepționat. 
Marea surpriză a produs-o eli
minarea din serii a deținătoa
rei trofeului, C. P. București,

deși mulți sînt înclinați să
pună eșecu] tipografilor pe 
„ziua norocoasă" a oiniștilor 
de Ja Laminorul Roman. După 
părerea noastră lecția primită 
de bucureșteni este o dovadă 
concretă că nu au muncit așa 
cum ar fi fost necesar și, ca 
atare, ei trebuie să folosească 
cu cea mai mare 
timpul rămas pînă la startul în 
campionatul național. Un ran
dament scăzut au mai dat Via
ță Nouă Olteni (jud. Teleor
man), Recolta Apoldu de Sus 
(jud. Sibiu) și Vulturii Dej, 
comportarea lor necorespunzâ- 
toare avînd la bază o insufi
cientă pregătire fizică, temă de 
meditație pentru multe dintre 
echipele finaliste.

faza finală a Campionatului Re
publican. Dacă vremea n-ar fi 
fost potrivnică sibienii l-ar fi 
putut vedea la lucru pe elevii 
lui Jean Gavrilă în deschiderea 
partidei de seniori. • „îmi a- 
mintesc că pînă aătm n-a exis
tat la Sibiu formație fără 4—5 
nume, adică jucători cunoscuți 
in fotbalul românesc. Acum nu 
prea mai sînt, poate cu excep
ția lui Șoarece. In schimb, avem 
valori, jucători tineri. încă ne- 
cunoscuți, dar dornici de afirma
re și in care merită să se inves
tească încredere", se confesa. în 
programul editat cu prilejul par
tidei de duminică. antrenorul 
Marian Bondrea. Iar evoluția e- 
levilor săi i-a dat dreptate și. 
dacă n-ar fi fost... poezia liniei 
de fundași, poate că altul era 
deznodămîntul meciului. • De 
neînțeles gestul căpitanului for
mației tîrgmureșene. Jenei î * 
tr-un moment cînd A.S.A. 
ducea destul de liniștitor 
bela de marcaj. Jenei a 
liminat. lăsîndu-și echipa 
ferioritate numerică în 
jumătate de oră de joc. 
mult a lipsit ca oaspeții

egalați. Scuzele de după meci 
n-ar fi ajutat la nimic...

în- 
con- 

pe ta- 
fost e- 
tn in- 
ultima 
Și nu 
să fie

• PARTIDA DE LA BISTRIȚA, 
DINTRE GLORIA ȘI F. C. MA
RAMUREȘ (3—2) a avut de toa
te : ritm alert, faze reușite, go
luri frumoase și șapte lovituri 
libere din afara careului., toate 
la poarta băimărenilor. Execu
tant — bistrițeanul Florea care, 
de flecare dată a trimis balonul 
milimetric pe lîngă barele por
ții apărate de Feher. O dată, 
însă, în minutul 73, mingea a 
întîlnit „transversala", ă revenit 
în teren și Moga a înscris din 
apropiere. • Cei mai vîrstnici 
jucători al Gloriei au fost și 
cel mai buni. în ordine, Nico- 
lae, Moga și Bagiu. De cealaltă 
parte, i-au imitat Ignat, Tulba 
șl Moldovan. • In ciuda înfrân
gerii de la Bistrița. F. C. Ma
ramureș a lăsat o frumoasă Im
presie, prin jocul său cursiv 
șl derutant. Chiar dacă echipa 
băimăreană a ratat, practic, pro
movarea în Divizia A, sîntem con
vinși că în ediția viitoare a cam
pionatului F.C. Maramureș va fi 
o mare candidată la șefia seriei.

eficiență
CLUBUL RAPID organizează mîine, sîmbătă 6 Iunie, pe 

stadionul Ciulești un atractiv program sportiv, care va 
cuprinde meciuri de fotbal începînd 
cîndu-se, desigur. partida de 
(la ora 17) în care echipa de azi a 
replica echipei Rapid ’67, cea care — 
urmă — a cîstigat titlul de campioană

cu ora 15 remar- 
mare atracție 

Rapidului va primi 
cu două decenii în 

____  ___________________ ___ â țării. Va fi, deci, 
un prilej de reîntîlnire cu Răducanu. Rămureanu, Lupescu, 
Greavu. Năsturescu, Ion Ionescu. Codreann, Neagu, Kraus 

și ceilalți jucători din marea formație de acum 20 de 
ani a clubului feroviar. Biletele pentru Intrarea la această 
interesantă acțiune se găsesc la casele obișnuite.
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REGATA PITEȘTI
LA CAIAC-CANOE (j)

Sîmbâtă și duminică, pe la- 
cuț Bascov' se va desfășura 
Regata Pitești la caiac-canoe 
pentru Juniori. La această tra
dițională întrecere participă, 
alături de sportivii noștri, ca- 
iaciști și canoiștj din R. D. 
Germană și Polonia. Sîmbătă 
vor avea loc cursele pe 1000 
m(b) și K 1, K 2 - 500 m (f). 
Iar duminică finalele pe 500 m 
(b) și K 4—500 m (f).

P£ TERENURILE

• După cum s-a anunțat.
Brașovul va găzdui Intre 12— 
14 iunie, meciul România — 
Polonia (turul 2 al Zonei euro
pene B — . .
această 
nat ca 
triaeul
• tn

nală ale turneului de ia Roland 
Garros, cehoslovacul Miloslav 
Mecir l-a întrecut pe compa
triotul său Karel Novacek, cu 
7—6, 6—2, 6—2, iar vest-germa- 
nui Boris Becker l-a 
americanul Jimmy 
care a opus o 
cu 6—3. 6—3,
Mats Wilander
6—4. 6—3, 6—2
Yannick Noah, iar cehoslovacul 
Ivan Lend| a trecut de ecua- 
dorianui Andres Gomez cu 
5—7, 6—4, 6—1, 6—1. tn semi
finale se vor întîlni Becker cu 
Wilander și Mecir cu Lcndl.

a Cupei Davis). Pentru 
tntîlnire a fost desem- 
arbitru principal aus- 
Peter Mackel.
cidrul sferturilor de fi-

vie 
7—5. 
a
de

învins pe 
Connors, 

rezistență, 
Suedezul 

dispus cu 
francezul

SPORTIVI ROMANI
BOXERII NOȘTRI IN 3

ROMA, 4 (Agerpres). — La 
Campionatele Europene de box 
ce se desfășoară Ia Palatul spor
turilor din Torino, după Adrian 
Arnzăr și Daniel Mâeran. 
sportiv român, 
a reușit să 
semifinale.

In limitele 
mică, Mariai. 
sferturile de 
nul vest-german Hans Nleîing, 
pe care l-a învins la puncte, cu 
o decizie de 3—2. după un meci 
foarte strîns și cu schimburi pu
ternice de lovituri. Mal tehnic șl 
superior în repriza a treia. Ga
vrilă a primit decizia de tnvin-

PESTE HOTARE
SEMIFINALE LA C.E.

un alt 
Marian Gavrilă, 

se califice pentru

categoriei mijlocie 
Gavrilă a boxat tn 
finală cu campio- 

vest-german

gător. urmind să întilnească în 
semifinale pe sovieticul Viktor 
Egorov, care l-a eliminat, între- 
cîndu-1 la puncte (5—0). pe ir
landezul Jpyce.

In celelalte înttlnlrl ale ace
leiași categorii au fost înregis
trate 
Brown 
bandon 
Richter
te In fata Iul Sokolov (Bulgaria).

următoarele rezultate : 
(Anglia) Învinge prin a- 
pe Zierov (Cehoslovacia): 
(R.D.G.) cistigă la punc-

Pină la închiderea 
ne-au parvenit 
semifinale.

ediției nu 
rezultatele de la

*
• Recent în apropierea por

tului Burgas (Bulgaria) s-a dispu
tat Regata internațională „Nesse- 
bar“ la yachting. La cele trei 
clase prevăzute în program („470“, 
„Finn“ și „planșă cu velă") au par
ticipat sportivi (juniori și seniori) 
din Bulgaria, România. R. D. Ger
mană. Polonia si Cuba. Concu- 
rențli noștri, membri al clubului 
C.S.U. Construcții București (an
trenor Mircea Carp), partlcipînd 
la întrecerile olasei „470“. s-au 
comportat remarcabil- obținînd 
locul I tn clasamentul general 
(prin echipajul Florin Făgărășan, 
Adrian Gheorghiu) și locul III în 
clasamentul juniorilor (echipajul 
Iurie Maxim. Constantin Ne- 
delcu).

PRAGA, 4 (Agerpres). 
cursul 
petiției 
a fost 
mâne, 
toril. Campioana și recordmena 
mondială - -
terminat 
liber in 
în 25.58. 
nestl au
Pura la , ____
Noemi Lung, la 400 m liber — 
4:14,40 Si la 200 m mixt — 2:16,69, 
Anca Pătrășcoiu, la 100 m spa
te — 1:02,82.

ATENA. 4 (Agerpres). — în 
prima zi a Campionatului Euro-

Con- 
feminin din cadrul com- 
de înot ’ de la Bratislava 

dominat de sportivele ro
ca re au obținut 8 vie-

Tamara Costache a 
învingătoare la 100 m 
55,71 si la 50 m liber. 
Celelalte sucoese româ- 
fost realizate de Stela 

200 m fluture — 2:11.74

*
pean masculin de baschet, ce se 
desfășoară la Atena s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
GRUPA A : Spania — Franța 

111—70 (48—34); Grecia — Româ
nia 109—77 (60—49) ; U.R.S.S. —
Iugoslavia 100—93 (44—41); GRU
PA B : Polonia — Olanda 91—84
(41—45) ; Israel — Cehoslovacia 
99—83 (44-40) ; Italia — R. F. Ger
mania 84—78 (46—38). Romeo VILARA

Doschner. Iată

ACȚIUNEA UMANITARA
A SPORTULUI

In țările în curs de dezvol
tare din Africa (dar și 
din alte continente), vac

cinarea constituie, la această 
oră, singurul act medical prin 
care se poate interveni șl in- .... .. du

de sănă- 
Datoriță 

în ziarul 
sînt sal-

i[ fluența, sensibil și in 
', rabil, starea generală 

tate a populației.
i; vaccinării, se arată 
I parizian „l’Equipe", ___ __

vați zilnic, tn întreaga lume, 
circa 200 000 de copii. Preocu
pate îndeaproape de această 
problemă, unicef și oms 
fac eforturi deosebite pentru 
rezolvarea el cu un succes 
cit mai mare. Recent, UNICEF. 
spre exemplu, a hotărît orga
nizarea pe scară largă a unui 

I „raliu" african la care parti- 
cipanțil vor fi sportivi elevi 
din clasele mari de liceu, din 
Franța. Iar echipajele vor fl 
completate cu cadre medicale, 
mecanici auto etc.

Expediția va dura o lună și 
jumătate, adică de la 15 au
gust pină la 30 septembrie. 
Plecarea va avea loc de la 
Paris apoi, după ce se va a- 

Ijunge pe ceasta africană auto
mobilele vor lua diferite rute 
indreptîndu-se spre Burkina 
Faso, Mali șl Niger, strâbătînd 
Sahara. capete de „etapă" 
fiind Niamey, Gao, Ouagadou
gou și Bamako. Timp de mal 
multe săptămini, cadre medi
cale specializate in această 
privință vor realiza mii șl mii 
de vaccinări și vor pregăti

cadre locale pentru o astfel 
de acțiune umanitară de mare 
amploare.

Dincolo de toată acțiunea în 
sine, care impune serioase e- 
forturi materiale, de o mare 
însemnătate va fi și concursul 
dat de tinerii sportivi care, la 
această oră, se găsesc în plină 
pregătire pentru a trece cu

bine un examen ce se anunță 
a nu fi deloc ușor. In fapt, 
va fl vorba de o copie, la alte 
proporții, a faimosului raliu 
automobilistic Paris — Dakar, 
In care traversarea Saharei a 
constituit de fiecare dată un 
hop toarte dificil, atît pentru 
piloțl (care se cheamă că e- 
rau și experimentați) cit șl 
pentru vehicule. Dorința de a 
veni tn ajutorul semenilor U 
va face, cu siguranță, . pe a- 
ceștl tineri pilot! care sînt 
totuși niște începători, să reu
șească în tentativa lor.

Fotbal moriJiane
ECHIPA SUEDIEI CÎȘTIGA 

IN FAȚA ITALIEI
Stockholm, tn preliminariile 
(gr. 2). reprezentativa Sue- 
a dispus cu 1—0 (1—0) de 

cea a Italiei, așa îneît lupta pen
tru primul loo rămine ' ' ’
pentru ambele formații, 
gol a fost marcat de 
Larsson (min. 25). care 
primul său punct pentru repre
zentativa târli. Italienii au a- 
vut ocazia de a egala, dar Man
cini a ratat un penalty 1 Se pare 
că partida-retur de la toamnă 
dintre cele două echipe, care va

La 
C.E. 
diei

deschisă 
Singurul 
fundașul 
a înscris

avea loc tn Italia, va fl deci
sivă. Să mai notăm că aceasta a 
fost prima tnfrîngere a Italiei 
în ultimele sale opt meciuri, de 
cînd la cîrma echipei naționale 
se află antrenorul Azeglio Viclnl. 
Iată clasamentul :

1.
2.
8.
4.
5.

Minge. Doll si 
clasamentul :
1. U.R.S.S.
2. R. D. Germană
3. Franța
4. Islanda
5. Norvegia

5 4
5 2
3 1
5 0
3 0

1
2
2
2
1

0
1
1
3
2

10— 1
8— 2

0-* 5

9
6
4
2
1

DANEMARCA SAU 
CEHOSLOVACIA ?

La Copenhaga, o semisurpriză

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL
(Urmare iln pag. t)

nata Iugoslaviei, meci decisiv 
pentru calificarea în finala 
mare. Au marcat: Berbece 6. 
Roșea 4, Petre 4. Mocanu 4, 
Porumb 3, Voinea 2. Ștefan 2 
Dumitru 1. Ghimcș 1 pentru 
învingători respectiv Staszew- 
sky 4, Subocz 3. Lebicdzinski 
2, Swingen 2. Grzcda 1, Grzen- 
kowicz 1. Zamojski 1. Au con
dus bine E. Mortensen și N. 
Knudsen (Danemarca).

în prima partidă a reuniunii 
s-au întilnit formațiile Iugosla
viei si Bulgariei. La capătul 
unui meci spectaculos, handba- 
liștii iugoslavi au cîștigat cu 
2S—20 (12—12). Marcatori:
Tomic 7. Galic 3. Jarak 3. Di- 
mitrievic 3. Tomljanovic 3. Bo- 
janie 3 Măline 2. Bogdanovic 
2 pentru învingători, respectiv 
Atanasov 9. Alexandrov 5. Iva
nov 3 Nikolov 1. Marinov 1.1. 
Vasiiicv 1. Au arbitrat foarte 
bine M. Kisselev si V. Kia- 
șko (U.RS.S.).

SEMIFINALA B
IAȘI, 4 (prin telefon). în de

butul seriei a Il-a semifinale, 
reprezentativa Ungarie) a in- 
trecut-o cu 23—24 (12—10) pe 
cea a Statelor Unite, Ia capă
tul unui meci în care egalita
tea a apărut de 16 ori pe ta
bela electronică. Handbaliștii 
unguri au avut de 16 ori avan
taj (cei americani de 9 ori) și 
numai la începutul partidei au 
condus cu 2—0 (min. 4) și cu 
aceeași diferență în min. 21 : 
9—7. în rest, s-a mers „cap la 
cap", și aceasta a făcut frumu
sețea partidei. întrucît cînd 
înscriau studenții unguri ega
lau cei din S.U.A. și invers. 
Doar precizia mai- mare a echi
pei Ungariei în aruncările la 
poartă si experiența sa mai 
mare i-a adus cîstig de cauză 
în secunda ... G0 ă celui de al 
60-lea minut de joc 1

învinșii au avut un final net 
superior, ei preluînd condu
cerea prin excelentul Peter 
Lash, cu 23—22 în min. 57 și 
cu 24—23 în min. 58. 57 Pri- 
pindu-se in ultimele două a- 
tacuri. S U.A, a pierdut in ex-

REZULTATE TEHNICE ———

SEMIFINALE
TIMIȘOARA : Bulgaria

România
IAȘI : S.U.A.

U.R.S.S.

Iugoslavia
Polonia
Ungaria
Coreea de Sud

20—26 (12—12)
27—14 (13—10)
24—25 (10—12)
26—24 (17—14)

TURNEE DE CLASAMENT
CLUJ-NAPOCA : Turcia

• Maroc
GALAȚI : Japonia

Israel

— Nigeria
— Elveția
— R.F.G.
— Austria

25—22 ( 8— 8)
17—15 ( 8— 9) 
29—22 (15—10)
17—17 ( 8— 9)

SUEDIA, 
Italia 
Elveția 
Portugalia 
Malta

5
5
4
4
6

4 
4
1 
0 
0

10— 1 
11— 3
7— 7

9
8
3
3
1

0
1
2
1
5

REPREZENTATIVELE 
U.R.S.S. Șl R.D. GERMANE 

S-AU IMPUS IN 
DEPLASARE

ma- 
după 
Nor- 
golul

_ ___ t
Danemarca (eu echipa completă 
Inclusiv Elkjaer. Lerby ș.a.) nu 
a putut trece de echipa Ceho
slovaciei ! 1—1. După ce Moslby 
a deschis scorul, Hruska a egalaț 
sl rezultatul a rămas neschimbat. 
Un punct prețios cucerit de ceho
slovaci. cu atît mal mult cu cit 
partlda-retur va avea loc pe te- 

clasamentul s
4 2 2 0 3-1
4 1 3 0 5—2 
3 1 2 0 6—2
5 0 14 1—10

ren propriu. Iată 
t. DANEMARCA
2. Cehoslovacia
3. Tara Galilor
4. Finlanda

8 
S
4
1Selecționata U.R.S.S. este 

rea favorită a grupei a 3-a. 
ce a învins la Oslo echipa 
vegiei. cu 1—0 (1—0). prin
marcat de Zavarov (min. 16) — 
prima înfrîngere a norvegienilor 
pe teren propriu, din octombrie 
1985 ! Jocul a fost pasionant, 
mai cu seamă în final, cînd gaz- ; 
dele au expediat un șut tn bară 
șl apoi jucătorii sovietici au ra
tat o mars ocazie.

La Reykjavik, un rezultat mai 
puțin scontat : Islanda — R. D. 
Germană 0—6 (0—2) 1 Echipa an
trenată de 
Held nu se 
menea eșec, 
ce formația 
galitate cu ......... .
Cele șa ie goluri ale învingători
lor au fost marcate de Thom (3).

vest-germanul Slgl 
aștepta la un ase- 

mai cu seamă după 
sa terminase la e- 
Franța și U.R.S.S.

FINALA" C.E; DE 
JUNIORI II

La Paris s-a desfășurat finala 
C.E. de juniori TI. între echipele 
Italiei si U.R.S.S. Tinerii fot
baliști italieni, âu cîștigat cu 1—0 
(1—0), ‘printr-un gol marcat cu 

capul de Gallo (min. 12). Pentru 
locul 3: Franța — Turcia 3—0 (2—0).

• în preliminariile olimpice, lâ 
Graz : Austria — Iugoslavia 0—1 
(0—1). A marcat : Tuce (min. 45). 
tn clasament: Austria 4 p (4i)._ 
Iugoslavia 2 p (1 i). Cehoslova
cia 2 p (2 1). Belgia 2 p (3 j). 
Finlanda 2 p (2 j).

© în C.E. de tineret, la Co
penhaga : Danemarca — Ceho
slovacia 0—1 (0—0).

tremis un meci care, terminat 
la egalitate, ar fi exprimat- si
tuația din teren.

Au marcat: Gyorffy 9, Hor
vath 7, Marosj 6, Karoly 3, — 
pentru învingători, respectiv 
Sullivan 6, Morava 4, Lash 4, 
Oleksyk 4, Fitschen 3, Dri
ggers 2, Collins 1.

Au arbitrat bine L. Kostov 
și R. Ivancev (Bulgaria).

în cea de a doua partidă. 
Uniunea Sovietică — Coreea 
de Sud țȘ—24 (17—14). Marca

tori : Demidov 6, Dolgov 6, 
Tolstîh 4, Diakov 3, Valutkas 
3, Poliakov 2, Minin 1, Siep- 
kin 1 — de la învingători,
respectiv Jae Won Kang 11, 
Jae Hong Sim 4, Tae Sup Choi 
3, Jae Hwan Kin 2. Do Hun
Park 1, Sun Chang Koh 1, 
Young Dae Park 1, Young Suk
Sin 1.

Bun arbitrajul elvețienilor
P. Moor și E. Gassel.

Ion GAVR LESCU

AUTOMOBILISM • Tradiționa
lul „Raliu Acropole" s-a înche
iat cu victoria cuplului finlan
dez Markku Alen/Ilkka Kivimakl 
(pe „Lancla Delta HF“) care a 
fost cronometrat In 7.25:57. Pe 
locul secund, la numai 48 seo, a 
sosit un alt cuplu finlandez — 
Juha Kankkunen/Juha Piironen 
(„Lancla Delta").

CICLISM • cea de a 12-a e- 
tapă a Turului Italiei (Osimo — 
Bellalra. 197 km) a prilejuit vic-

JUNIORI DEOSEBIT DE TftLENTAȚI
(Urmare din pag. 1)

Bacău) au dovedit talent, cu
noștințe avansate pentru virsta 
lor și calități care le pot per
mite să abordeze cu încredere 
marea performanță. Deși mult 
mai tineri decît adversarii lor. 
ei au reușit să obțină cîte 2-3 
victorii, Răzvan Ciobanu cla- 
sîndu-se chiar pe locul 3 la ca
tegoria 46 kg.

Acești juniori de perspectivă 
vor fi solicitați în continuare 
la scurte perioade de pregă
tire centralizată (tabere, loturi 
de juniori mici) pentru a le 
asigura creșterea valorică. Din 
cel de al doilea eșalon — spor
tivi a căror vîrstă le dă drep
tul să participe în acest an la 
Campionatele Europene de ju
niori — o impresie foarte bună 
au produs Vasile Rebegea (CS 
Bacău), Ilie Minciună (Musce
lul Cîmpulung), Lucian Jușcă 
(CSȘ Gloria Arad), Constantin

Ozarchevicj (CSȘ Rădăuți), 
Laurențiu Iacob (Rapid Bucu
rești), Alexe Bacanov (CSȘ 
Tulcea) și Florin Iacob (Dina
mo București). Firește, toți a- 
cești tineri luptători nu sînt la 
primele evidențieri. Ei fac par
te de mai multă vreme din lo
tul național de juniori, unii 
avînd și o oarecare experiență 
internațională. De altfel, inter
locutorul nostru ne-a precizat 
că de aceștj sportivi sînt lega
te și speranțele specialiștilor 
noștri la Campionatele Euro
pene din acest an.

Apreciem că încrederea an
trenorilor în tinerii amintiți 
mai sus este justificată, com
portarea unora dintre ei fiind 
într-adevăr remarcabilă. De 
pildă, Lucian Jușcă, în ultimele 
două turnee la care a partici
pat s-a clasat de fiecare dată 
pe primul loc. obținînd numai 
victorii categorice. Juniorul a- 
rădean acționează cu aplomb în

atac și folosește o apărare de 
excepție. Este, credem, edifi
cator faptul că In cele 11 me
ciuri susținute în două săptă- 
mîni, adversarii întîlniți n-au 
reușit să obțină în fața lui nici 
un punct tehnic !

Firește, pentru ca acești ti
neri să se poată număra prin
tre medaliații apropiatei com
petiții continentale pregătirea 
lor trebuie efectuată și urmă
rită cu toată atenția în cele 
două lunj care ne mai des
part de start. Evoluția junio
rilor din primul eșalon, mai 
ales, nu trebuie lăsată apoi la 
voia întîmplării, pentru a nu 
se pierde reale talente, cu atît 
mai mult cu cit luptele greco- 
romane resimt acum in țara 
noastră o acută lipsă de mari 
performeri. Ultima ediție a 
„europenelor" de seniori a te- 
levat această situație nesatis
făcătoare, ceea ce necesită, fi
resc, o mai asiduă și temeinică 
muncă de formare a viitorilor 
titulari ai primei reprezen
tative.

toria rutierului italian Guido Bon- 
tempi. cronometrat în 4.54:20 (me
die orară 40,157 km). în același 
timp au sosit alti zece rutieri. In 
clasamentul general al Turului pe 
primul loc se află Stephen Roche 
(Irlanda) cu 56.09:25. urmat la 
25 sec de italianul Roberto Vi- 
sentlnl sl la 1:35 de olandezul 
Erik Breukink.

HANDBAL • Selecționata fe
minină a U.R.S.S.. campioană a 
lumii, a cîștigat turneul inter
național desfășurat tn capitala 
Japoniei. In finală, echipa U.R.S.S. 
a întrecut reprezentativa S.U.A. 
cu 30—18 (16—11).

MOTOCICLÎSM • „Marele Pre
miu" al Cehoslovaciei la moto- 
cros s-a desfășurat la Hollce. în
trecerile fiind urmărite de peste 
15 000 de spectatori. In prima 
manșă victoria a revenit olan
dezului Dave Strlibos („Caelva"), 
Iar în cea de-a doua pe primul 
loo s-a situat compatriotul său 
Van der Bera (.Yamaha"). • 
Campionatul Mondial de moto- 
cros la clasa 500 cmc a progra
mat la Reutlingen (R. F. Ger
mania) un concurs. în care vic
toria a revenit snortivului bel
gian George Jobe (..Honda"), ur
mat de englezul David Thorne 
(..Honda"' st austriacul Heinz 
Kinieatner (..KTM“).

SARITUR" * Proba masculină 
de Platformă din cadrul con
cursului de la Aachen (R. F. 
Germania) a revenit snortivului 
vest-Pcrmon Albin Killat. cu un 
total de 594.76 o. în proba simi
lară feminină ne primul loc s-a 
clasat Line JJalchan (R. P. Chi- 

— 5’5 «4 n.
VOLEI • Turneul feminin dis

putat în orașul japonez Matsu
moto a fost cîștigat de selecțio
nata Cubei. învingătoare cu 3—0 
(7. 8 .14' tn finala discutată în 
compania echipei Japoniei.


