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Campioana României la baschet masculin

Ne-am obișnuit ca la mai 
toate concursurile interne de 
automobilism să vedem mași
nile purtind însemnele reșițe- 
ne asaltînd primele locuri ale 
podiumului de premiere. Ba, 
de multe ori, chiar prima treap
tă. Eugen Peteanu (de 7 ori 
campion național la grupa E), 
Werner Hirschvogel (de 2 ori), 
Tiberiu Gedeon (un „abonat" 
la postura de vicecampion), 
Nicolae Zaberca sînt nume care 
nu mai necesită prezentări, însăși 
apariția lor pe grila de start 
constituind garanția unui spec
tacol de calitate. Iar eforturi
le însumate ale acestor spor
tivi au făcut ca în trei rânduri 
titlul de campioană pe echipe 
să poposească si el în orașul 
de pe malurile Bîrzavei. Care 
să fie explicațiile acestor suc
cese în lanț. în condițiile in 
care, știm bine, echipa repre- 
zentînd uzina de autoturisme 
din Pitești constituie un adver
sar mai mult decit redutabil ?

Președintele C.J.A.K. Caraș- 
Severin. Constantin Badea, este 
de părere că totul se datorea
ză. in primul rind, „marii pa
siuni pentru tehnică, pentru 
motoare, de care sînt animați 
prin tradiție oamenii acestor 
locuri. Urmașii celor care, 
acum mai bine de 100 de ani. 
construiau prima locomotivă 
românească, nu puteau decît 
ca. prin toată ființa lor, să 
simtă pulsul acestor... ființe 
neînsuflețite care sînt mașini
le. De aici pornind, s-au năs

La încheierea sezonului de patinaj artistic

S-A IEȘIT DIN ANONIMAT, DAR GREUL
Acum, cînd vara este aștep

tată să sosească, patinajul ar
tistic românesc se află la ora 
bilanțului. O primă constatare: 
sezonul 1987—1988 a însemnat 
pentru această disciplină ieșirea 
evidentă din anonimat. Afirma
ția are un suport puternic în 
înseși rezultatele obținute de 
tinerii noștri patinatori (toți ju
niori, patinajul artistic româ
nesc înscrilndu-se doar din sep
tembrie '84 pe orbita marii per
formanțe) la diferitele con
cursuri internaționale la care 
au luat startul. Iată-le : două 
locurj 1 (Cornel Gheorghe — 
„Internaționalele" României și 
Zsolt Kerekes —• concursul in
ternațional de la Gdansk) ; un 
loc 2 (Kerekes — „Internațio
nalele" României) ; șase locuri 
3 (Kerekes — „Concursul Prie
tenia", obțintnd, cu acest prilej, 
medalia de bronz, a doua din 
istoria românească a acestei

ECHIPA DL VOLEI (junioare) A HOMÂNIEI 
S-A CALIFICAI ÎS TIMLUL FINAL Al C.f.
Un frumos succes al voleiului 

juvenil din țara noastră : echi
pa de junioare a României s-a 
calificat pentru Turneul final 
al Campionatului European ce 
se va desfășura intre 20 șl 31 
iulie la Bornio, în Italia. Reu
șita s-a datorat faptului că la 
Turneul desfășurat săptămîna 
trecută la Esztergom (Ungaria) 
echipa noastră a ocupat primul 
loc, învingînd cu 3—0 toate ad

ATLEJII JUNIORI, DEBUT PE PISTĂ IH AER LIBER
Primul mare concurs al a- 

cestul sezon în aer liber se va 
desfășura sîmbătă și duminică, 
pe Stadionul „23 August" din Ca

cut — cu aplicabilitate ime
diată pe bolizii reșițeni — o 
serie de soluții tehnice origi
nale ; au contribuit la ele pi- 
loții înșiși, colegii lor de mun
că. gata oricînd să finiseze o 
piesă în măsură să mai aducă 
un „cal în plus" ori oameni 
cu înaltă competentă tehnică, 
cum sînt prof. dr. ing. Mircea 
Golumba. inginerii Ovidiu Ro- 
șiu si Mircea Popa". De alt
fel. despre oamenii acestui 
oraș, mecanici din tată in fiu, 
s-ar putea adăuga multe ; cre
dem insă că cel mai grăitor 
vorbesc zecile de mH de spec
tatori insiruiti pe traseu, a- 
tunci cînd la Reșița se organi
zează un concurs auto.

Ni s-a mai vorbit, și nu pu
tem să nu consemnăm, despre 
faptul că automobilismul re
prezintă aici o pasiune nu 
doar de nivel municipal, ci una 
cu.- extindere județeană. Se 
organizează anual circa 20 de 
concursuri locale, insumînd 
aproximativ 1 000 de partici- 
panți, tn luna aprilie, bunăoa
ră, s-au ținut 3 întreceri — 
îndemânare si viteză în coastă 
la Valea Domanului, viteză în 
coastă la Oravița. Iar baza de 
masă a acestui sport 1st de
monstrează trăinicia si prin 
secțiile de karting existente la 
Moldova Nouă. Caransebeș, 
Oravița sau Bocșa, secții cu

Sorin SATMARI

(Continuare în pag. 2—3)

discipline, și concursul interna
țional de la Sofia; Gheorghe 
— concursul internațional pen
tru seniori de la Leningrad și 
la cel de juniori de la Gdansk, 
Codruța Moiseanu — „Interna
ționalele" României și Gdansk).

Trebuie remarcată — ca o 
premieră I — prezența a trei 
sportivi pe podiumuri interna
ționale. Putem spune, deci, că 
avem un nucleu de sportivi cu 
un bagaj tehnic apreciabil, co
respunzător cerințelor mondia
le actuale. Și dacă avem în ve
dere și pe ceilalți cinci patina
tori români care au în progra
mele lor elemente tehnice cu 
grad ridicat de dificultate (prin
tre altele, de la una la 5 să
rituri triple) — Luis Taifas, 
Beatrice Kurceakovschi, Fabio- 
la Vișinoiu, Marina Bellu și 
Marius Negrea —, putem spune 
că în momentul de față există 
o preocupare serioasă pentru 

versarele Intîlnite: Israel, El
veția, Turcia, Ungaria. Echipa 
de bază folosită de antrenorii 
M. Dumitrescu și M. Niculescu 
a fost: Daniela GUcS, Corina 
Holban, Alina Pratea, Cristina 
Pîrv, Mirela Neculiță, Daniela 
Bumbăcilă. Reprezentanta noas
tră Cristina Pirv a primit 
„Diploma celei mai bune Ju
cătoare a turneului".

pitală. Este vorba de Concursul 
Republican de primăvară al ju
niorilor I, o adevărată trecere 
în revistă a eșalonului juvenil.

DINĂMO, ADEPTA 
PREGĂTIRII FĂRĂ RABAT

nu amintim de a- 
p ortul exemplaru
lui Dan Niculescu, 
a cărui mentalitate 
despre pregătire 
ne-a exprimat-o el 
însuși concis și 
convingător: „Mun
cesc mult pentru a 
fi cît mai util e- 
chipei, iar cînd voi 
simți că antrenorii 
nu vor mai avea 
siguranță să mă 
folosească în "5”- 
ul de bază mă 
voi antrena și mai 
mult". Fără a ne
glija utilitatea ce
lorlalți membri ai 
lotului dinamovist 
(Alexandru Vîne- 
reanu, Victor Da
vid, Ioan Ugiai, 
Victor Iacob, Vio
rel Constantin, 
Bogdan Bărbuies- 
cu, Ion Ionescu,

Cîte 18 titluri fiecare, cite 70 
de victorii în întîlnirile directe, 
acesta este palmaresul disputei 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Steaua de cînd se des
fășoară campionatele naționale 
de baschet masculin (pentru a- 
matorii de statistici, menționăm 
că celelalte titluri au fost cu
cerite de Metalul , 23 August" 
în 1950 și 1952 și de Locomoti
va P.T.T. București în 1951). 
Egalitate perfectă, deci, pe par
cursul unor- decenii în cursul 
cărora și dinamoviștii, și steliș- 
tii au avut perioade de domi
nare autoritară (Steaua, la în
ceput C.C.A., a cîștigat 10 ti
tluri între 1956 șl 1967, Iar Di
namo tot 10 titluri — consecu
tive însă — între 1963 și 1977), 
dar și ani în care locul I a 
fost hotărît în ultima partidă, 
ceea ce a constituit la vremea 
respectivă „sarea și piperul" 
campionatului.

De data aceasta,, la ediția a 
39-a a Campionatului Național, 
cu prilejul turneului final des
fășurat în Sala Sporturilor din 
Craiova, echipa Dinamo Bucu
rești a cucerit al 18-lea titlu la 
capătul unui meci (cu Steaua, 
desigur) în care, deși avea primul 
loc asigurat, a dominat atît de 
autoritar, cum rareori am vă
zut. De ce a învins net Dinamo 
In acest campionat (6—3 în 
partidele cu Steaua!)? Pentru
că cei doi antrenori — Gheor
ghe Novac și Vaslle Popa (am
bii coautori ai celor 10 victorii 
dinamoviste non-stop) — sînt a- 
depți convinși ai disciplinei fă
ră rabat, al antrenamentelor a- 
propiate de cerințele baschetu
lui modem, ai jocului în care 
grija pentru apărare nu se află 
la periferia preocupărilor. De
sigur, ar fi o ingratitudine să

ADIA URMEAZĂ!
„arta pe gheață”. „Majoritatea 
antrenorilor au trecut la apli
carea în practică a sistemului 
normelor și cerințelor metodice 
în patinajul artistic, ne-a spus 
Marian Nedelescu, secretarul 
responsabil ai F.R. Patinaj, în 
prezent fiind evidentă colabo
rarea între antrenorii de la lot 
și cei de la secții".

Cum însă toate aceste rezul
tate (într-o disciplină în care 
s-a bătut ani la rîndul pasul 
pe loc) sînt legate de apariția 
Centrului național de pregătire 
olimpică, este lesne de înțeles 
că ne vom îndrepta atenția cu 
precădere asupra acestuia, eta-

Doina STĂNESCU
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CĂLĂREȚII DE LA STEAUA AU ClȘTIGAT „CUPA FEDERAȚIEI"
La baza hipică din Lugoj s-au 

desfășurat întrecerile primei 
etape a Campionatului Națio
nal pentru seniori (probe de 
obstacole și dresaj), în paralel 
rezultatele contînd și pentru 
cea de-a 20-a ediție a „Cupei Fe
derației". La competiție au luat 
parte călăreți de la Steaua, 
C.S.M. Sibiu, Voința Tg. Neamț. 
Dinamo, C.S.M. Lugoj. Timiș 
Izvin, Agricola Tg. Mureș, 
Olimpia București, C.S.M. Si
biu, A.S.A. Cluj-Napoca, C.S.M. 
Craiova, Petrolul, Izvorul M. 
Cine, A.S. Jegălia.

O comportare foarte bună au 
avut-o sportivii de la Steaua 
(antrenor D. Hering), care au 
cîștigat toate probele, printre 
cei mai buni aflîndu-se Mircea 
Neagu, Radu Ilioî (obstacole), 
Gheorghe Nicolae (dresaj), în

Mihai Hălmăgea- 
nu, Mircea Ivanov), nu putem 
să nu remarcăm ascensiunea 
fulgerătoare în formația de 
bază a juniorului Mihai Sine-

Dumitru STANCULESCU
________________ Paul IOVAN 

(Continuare în pag 2-3)
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CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII JUNIORI

AU OFERIT UN FRUMOS CONCURS
La baza nautică Bascov, de 

lingă Pitești, s-a încheiat Con
cursul Republican de caiac-canoe 
(ambarcații miel) rezervat junio
rilor. întrecerea a reunit echi
paje din 35 de cluburi și asocia
ții sportive din întreaga țară. 
Programul a cuprins curse eli
minatorii șl finale de caiac șl 
canoe la probele de viteză (500 m 
— fete, băieți) și fond: 3000 m 
(fete) și 6000 m (băieți).

în probele feminine, două ju
nioare au reținut în mod deose
bit atenția: Viorica Iordache de 
ia C.S.U. Construcții șl Anișoara 
Brezuică (C.S.Ș. nr. 2 Constan
ța). Prima (trece timpul: mal 
ieri urca, pe Herăstrău, tntîia 
oară în barcă!) a cîștigat finala 
de caiac-simplu 500 m (2:05,26), 
pe locurile următoare ciasîn- 
du-se: 2. Carmen Simlon (C.S.M. 
Iași) 2:06,63. 3. Dorina Catană 
(Conpref Constanta) 2:08,31. Cea 
de a doua, Anișoara Brezuică, 
învingînd — tot la simplu — în 
cursa de 3000 m (14:23,12), în ur
ma ei situîndu-se: 2. Marcela 
Ene (și ea de la C.S.Ș. nr. 2 
Constanța) 14:23,15, 3. Lidia Ionl- 
ță (Marina Orșova) 14:48,30. Iar 
împreună, victorioase și în cursa 
de caiac dublu 500 m. Rezultate:
1. V. Iordache, A. Brezuică 
1:55,44, 2. D. Vologa, A. Cocilnău 
(C.S.Ș. Tulcea, Marina Orșova) 
1:56,89, 3. M. Ene, I. Ioniță (C.S.Ș. 
nr. 2 C-ța, Marina Orșova) 
1:59,92. Așadar, separat ori în a- 
celași echipaj, Viorica Iordache 
și Anișoara Brezuică cuceresc 3 
din cele 4 probe rezervate juni

acest sezon stellștii anunțîndu-și 
candidatura pentru mai toate 
titlurile. Să subliniem, de ase
menea, că ei au cîștigat și 
„Cupa Federației", ajudeeîndu- 
și, astfel, cel de al 12-lea tro
feu. Evoluții bune au avut, 
totodată, călăreții de la Dina
mo, tn special, frumoase sur
prize reprezentînd, de aseme
nea, Voința Tg. Neamț, Agrico
la Tg. Mureș, Timiș Izvin. Iz
vorul M. Ciuc.

REZULTATE TEHNICE — ob
stacole : cat. ușoară (103 concu
rent! — 36 in baraj) — 1. R. Illoi 
cu Borneo 0 p (43,4 s), 2. CI.
Gheorghe (Dinamo) cu Perugia 
0 p (44,0 s), 3. R. Ilioî cu Flat 
Lux 0 p (46,2 s) ; cat. mijlocie 
(45 concurențl) — I. M. Neagu cu 
Begu 0 p (78,8 S), 2. Al. Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu Bllbor 0 p (82,3

Miercuri 18 mal 1988

Dan Niculescu, cu impetuo- 
zitatea-i recunoscută, va în

scrie pentru Dinamo
Foto : Aurel D. NEAGU

oarelor. în ultima (cea de K2 — 
3000 m) victorioase fiind D. Vo
loga și A. Cocilnău (C.S.Ș. Tul
cea. Marina Orșova) 13:14,39, 
2- D. Catană. M. Acatincăf (Con
pref. C.S.M. Iași) 13:27,15, J. 
M. Cogeanu. G. Cogeanu (U.T.A.) 
13:40,00.

întrecerile juniorilor au evi
dențiat buna pregătire a unor 
competitori, cei mai mulți făcînd 
parte din centrele cu tradiție în 
acest sport — Tulcea. Arad Bră
ila, București — dar și din sec
țiile nautice mai nou înființatei 
Pitești, Iași. Orșova, Călărași. A- 
lexandria.

REZULTATE (500 m), K Is I.
s. Nagy (U.T.A.) 1:54,00. 2. M,
Apostol (Olimpia Buc.) 1:54,70; 
C 1: 1. P. Amfimov 2:04,42, 2. L 
Dache 2:05,77 (ambii de la C.S.M. 
Pitești); K 2: 1. M. Zamfir. M. 
Apostol (Locomotiva. Olimpia) 
1 :42,30. 2. M. Wolf, FI. Alexandru 
(Constr. Tim„ CSȘ Călărași) 
1:44,84; C 2: 1. R. Ungureanu, I. 
Carpov (C.S.M. Iași. Delta Tul
cea) 1 :53,45, 2. D. Anatoli. C. 
Boghiu (Constr. Hunedoara) 
1 :54,84. Cel mai buni In probele 
de fond (6000 m): K 1 — M. Fur
nică, A. Dinu (Ancora Galați, 
C.S. Brăila) 27:48,20; C 1 — Ionel 
Dache (C.S.S. Tulcea) 31:12.95, 
K 2 — M. Zamfir, M. Sfichl (Lo
comotiva. U.T.A.) 26:02,44; K 1 — 
Ștefan Nagy (U.T.A.) 28:36,85.
Clasament general: 1. U.T.A. 50 p,
2. Marina Orșova 49,50 p, 3. 
C.S.Ș. nr. 2 Constanța 49 p (V. 
TF.).

s), 3. Mariana Moisel (Steaua) eu 
Decar 0 p (94,7 s) ; cat. dificul
tate progresivă (24 concurențl) —
1. M. Neagu cu Vise 61 p (25,4 g),
2. R. ILlol cu Solar 51 n (31.1 s),
3. Al. Iavorovschl (Timiș) ou Ju
piter 58 p ; cat. semigrea (9 
concurențl) _ L M. Neagu cu 
Vise 0 p. 2. M. Fleraru (Dinamo) 
cu Nimb 4 p, 3. R. Rloi cu Bor
neo 8 p ; echipe — 1. Steaua 5 P, 
2. Dinamo 8 p, 3. C.S.M. Sibiu 
13 p ; dresaj — 1. Gh. Nicolae cu 
Semnal 741 p, 2. Gabriela Neagu 
(Dinamo) eu Liliac 668 p, 3. A. 
Lăpăduș (C.S’.t, Sibiu) OU 
Rond 649 p.

în turma cumulării punctelor din 
unele probo de obstacole „Cupă 
Federației" a revenit echipei 
Steaua (M. Neagu, R. Ilioi, St 
Mocanu, St. Stoica) 1009 p. ut- 
mată de C.S.M. Sibiu 857 p. Voin
ța Tg. Neamț 376 p, Dinamo 563,S 
p. Olimpia 384 p șî C.S.M. Lu
goj 340 p.
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Y03FHK Șl PASIONAȚII SAI COLEGI

In „Cupa f.R. Tir" pentru annc ci

DISPUTE ECHIL]
ÎN ULTIMELE

Pasiunea pentru sporturile tehnico- 
aplicative este specifică multor tineri 
care învață la Liceul industrial nr. 36 
„Ion Creangă" din Sectorul 4 al Cos
talei. Ne-am convins de acest adevăr cu 
prilejul unui sondaj efectuat în rindul 
elevilor din treapta a Il-a. In clasa • 
Xl-a H. de pildă, foarte mulți elevi îsi 
rezervă o bună parte din... recreații, 
din .ferestrele" studiului propriu-ziS, fie 
aprofundării cunoștințelor legate de 
karting (în perspectiva mult dorită de 
a ajunge conducători auto de nădejde), 
de model sm (pe întreaga filieră a a- 
cestuia), fie orientării turistice — acum, 
cînd la un orizont nu prea îndepărtat 
se anunță vacanța mare —. fie radio-ului 
— se înțelege, intr-o primă etapă ta 
nivelul amatorismului.

,,De ce tocmai radio ?“ Elevul Bog
dan Dimitriu. din clasa sus-amintită, ne 
răspunde prompt, tot a$a cum mînuiește 
aparatele : „Pentru că este unul dintre 
sporturile tehnico-aplicative care te 
obligă să pătrunzi cit mai direct și mai 
profund în tainele acestei discipline..." 
Sigur, pentru a ajunge aici înseamnă a 
face mult mai mult decît a lega cîteva 
fire sau a manipula butoanele unor 
aparate. înseamnă ani de studiu, cu 
ambiția de a rezolva multe probleme de 
matematică si fizică (în care, trebuie 
precizat. radioamatorii de la .Jon 
Creangă* sint printre ași. colecționari ai 
notelor de 9 si 10) ; înseamnă un efort 
intelectual cu mult peste cel solicitat

• Apropierea Miorilor, un ser

Elevul Bogdan 
Dimitriu.

recepție I...

în programa dede problemele incluse 
invățămînt a clasei respective sau chiar 
a liceului. înseamnă, dacă vreți, un act 
de perseverență de a parcurge paginile 
revistei „Tehnium", din... scoarță în 
scoarță. Adică de a o diseca, schemă 
cu schemă, de a-i descoperi toate necu
noscutele. In această privință, profesorul 
de matematică Virgil Nicula. dirigintele 
clasei a Xl-a H, poate fi încintat. ca de 
altfel toți profesorii acestei clase, pre
cum si ale celorlalte cu exponenți în 
sporturile tehnico-aplicative.

Așadar, Bogdan Dimitriu și colegii 
săi radioamatori — intre ei. unul la fel 
de ambițios. Răzvan Neacșu, acceptă fă
ră rezerve toate rigorile pentru a de
veni un radiofonist autentic. Trei ore 
pe zi sint consacrate căutărilor intr-un 
domeniu „de-a dreptul captivant !“, cum 
tine să ne asigure si Bogdan, și Răzvan. 
Si, bineînțeles, și duminicile. Nici nu 
mai știu de cite ori radioamatorii cla
sei au declinat invitații la diferite reu
niuni ale colegilor si colegelor.

Adevărul este că numai asa. printr-o 
muncă stăruitoare, prin multe renun
țări, radioamatorii din acest liceu au 
putut să-si împlinească visul, acela de 
a deveni membri ai Radioclubului Cen
tral. Si. în această calitate, de a parti
cipa la primele concursuri : la „Cupa 
Victoriei", chiar în această lună, iar în 
viitorul apropiat la „Trofeul Carpați" si 
la Campionatul Republican de unde ul
trascurte.

Da despărțire. Bogdan Dimitriu ne 
răspunde cu indicativul radio: YO3FHK, 
ca si Răzvan Neacșu: YO3—2477/BU. Iar 
Bogdan ține să ne asigure că în 
lia radioamatorilor din liceu va fi 
si fratele său, din clasa a V-a a 
nr. Ill — Dragoș Dimitriu, 
YO3—2184/BU. Pentru început, 
pentru recepție. Dar — nota bene — 
după aproape doi ani de muncă, de„ re
zolvare a unor probleme de fizică si 
matematică... Nu-i ușor să ajungi radio- 
fonist !..

• și Juniorii ou furnizai n
ci trei 
bune. An 
Elena Ta< 
Dumitra si 
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după cea 
întrecerii 
P ale EL 
la juniori 
loc s-a d 
leași ooor 
că. în m 
petrece îi 
me nivel: 
ce nu po 
fapt pozi. 
tă constit 
portantă

Ultimele probe din cadrul 
Cupei F.R. Tir", cele rezervate 
armclw cu aer comprimat, găz
duite la poligonul acoperit Di
namo au oferit dispute extrem 
de dîrze pentru ocuparea pri
mului loc. A existat, e adevă
rat și o excepție, la pistol se
niori, probă pe care Ilie Petru 
a dominat-o atît în concursul 
propriu-zis (582 p. punctaj ri
dicat ; pe locul secund — S. 
Babii, cu 575 p). cit și în fina
lă (105 5 — 100.2, în compania 
aceluiași principal adversar). 
Celelalte probe însă au avut, 
în general, în prim-plan cite o 
„pereche" de trăgători sau tră
gătoare care au mers „cap la 
cap" tot concursul și doar ul
timele focuri au limpezit pro
blema ordinii primelor două 
locuiri ale clasamentelor. Asa 
s-a petrecut la pușcă masculin, 
unde E. Antonescu și C. Stan 
au oferit următoarea „diagra
mă" de rezultate : 587 — 585 în 
concursul propriu-zis și 102,7 
— 103,0 in finală, cu totalurile: 
689,7 — 688 p. La pușcă se
nioare, Daniela Toader a reușit 
să pună între ea si Eva Olah 

după concurs 
pistol 
două

fami- 
inclus 
Scolii 
adică 

numai

Tiberiu STAMA

LIDERASTEAUA
(Ploiești), Szilagyi șl

EFICACITĂȚII

1.2 p. 
după finală, 

feminin

IN DIVIZIA A CAMPIOANELE IȘI APĂRĂ POZIȚIILE
DE RUGBY

TROFEUL SPORTUL. Liderul 
întrecerii realizatorilor de ese
uri, Daniel Boldor (Steaua) 
15, este talonat acum de un gi 
mai numeros de jucători: 
Paraschiv (Dinamo) 10. O. Be- 
cheș (C.S.M. Sibiu), F. Fiat " 
niversitatea Timișoara) 9, 
Radulescu (Steaua), C. Popescu 
(Dinamo) 8, Ad. Mitocaru (Timi
șoara), 
Buzău) 
Florea 
șoara), 
marie 
(Știința

[rup 
M.

(U- 
Al.

H. Dumitraș (Contactoare 
7, Ignat, Vărzaru, C. 
(Steaua), Răcean (Timl- 
Vasiliu (Polit. Iași), A- 
(C.S.M. Sibiu), Fu tina 
CEMIN Bala Mare) 6 etc.

Steaua are 
uri, Dinamo 
43, Farul 40. 
ia Mare 40.
C.S.M. Sibiu —, „____  _
24, Contactoare Buzău 23, C.S.M. 
Suceava 19. Grlvița 
Sportul Studențesc 
cite 17.

Grivlțeanul Tudor 
marcat pînă în prezent 196 punc
te, D. Alexandru (Steaua) """ 
AI. Domocoș (Timișoara) 
Livadaru (Suceava) 124, S. 
rescu 106 etc.

în total 76 de ese-
56, Univ. Timișoara 
știința CEMIN Ba- 
Politehnica Iași 37, 

31, Știința Petroșani
Roșie și 
T.M.U.C.B.,

Radu a
178, 

144, I. 
Podă-

Spor- 
are o

• începînd de duminică, 
tul Studențesc T.M.U.C.B. 
nouă conducere tehnică. în locul 
Jul N. Ureche (antrenor princi
pal) și M. Ionescu (secund șl ju
cător), au fost numiți profesorii 
de educație fizică N. lacob (prin
cipal) șl C. Bosscnmayer (se
cund).
• C.M.E.F.S. București anunță 

organizarea, începînd de la 1 iu
nie, a unui nou cure de arbitri 
de rugby. înscrierile (se așteaptă 
prezenta unui număr însemnat 
de foști divizionari A) se primesc 
la sediul F.R. Rugby.

în pragul unui nou derby (de 
data aceasta dublu!) al Campio
natului masculin al primei divi
zii de volei, dintre Steaua și Di
namo, campionii — neînvinși în 
etapele de pînă acum ale grupei 
I valorice — s-au mai distanțat 
la un pas de urmăritorii lor, 
prin dubla victorie obținută in 
„flef“-ul unei echipe, cea craio- 
veană, pusă pe surprize. Aceas
ta în timp ce dlnamoviștii băteau 
o dată pasul pe loc la Bacău! 
Astfel, dubla întîlnire de la sflr- 
șitul acestei săptămîni între cele 
două formații bucureștene va fi, 
practic, decisivă pentru soarta 
titlului. Numai o dublă victorie 
a „alb-roșitor" l-ar readuce în 
joc. Cealaltă variantă ar asigura 
noi lauri actualilor campioni.

în plutonul secund toate cal
culele converg spre un final cu 
echipele aflate acum pe locurile 
retrogradării consecvente pe a- 
celeașl poziții. Timișorenii (care

— vă amintiți? — anul trecut 
jucau în grupa elitei) și orăde- 
nil se gîndesc deja la sezonul 
viitor în... ambianța diviziei se
cunde. Minunile p'ar... Imposibile.

După ce și-au susținut restan
țele, studentele craiovene au 
preluat conducerea primului plu
ton. Greu de presupus că ar pu
tea să le scape printre degete un 
nou titlu, în ciuda ieșirii, pe 
rind, din sextetul lor de bază a 
Mirelei Bojescu și Ioanei Coto- 
ranu. Interesant, însă, duelul ce
lor două bucureștene pentru 
treapta următoare a podiumului, 
în plutonul secund, pe muchie 
de cuțit stă „curea salvării". Bă- 
căuancele și-au pierdut orice 
Iluzie, dar vîloencele și sibience- 
le continuă să creadă într-o sal
vare la... potou. Ba chiar speră 
să atragă în horă și pe rapldls- 
te. N-ar fi exclus ca „duetul" 
salvării să devină trio. Vom ve
dea chiar 
mîni dacă

majontatea finalistelor (C.S.Ș. 
Explorări Motorul Baia Mare, 
C.S.Ș. steaua, C.S.Ș. Politehnica 
Timișoara și C.S.Ș. Tricolorul 
Lie. ,,Mihai Viteazul" Ploiești) e-

chipe cu o bună pregătire fizică și 
tehnică, cu o orientare modernă 
în construcția atacului și cu un 
randament mulțumitor în faza 
de apărare. Asta înseamnă că 
mulți dintre colegii noștri de la 
juniori lucrează mai bine decît 
în trecut. • Sint, în voleiul 
nostru masculin, posturi defici
tare care au și condiționat per
formanțele modeste din ultimul 
timp. Al observat, între „nou
tăți", sportivi cu calități pentru 
aceste posturi mai pretențioase? 
• Tocmai de aici provine, în 
principal, satisfacția și încrede
rea mea că astfel de goluri se 
vor umple treptat. Iată, de pildă, 
pentru postul de ridlcător-coor- 
donator am notat 5 nume: Lăuta- 
ru și Pricop (Timișoara), Șcrban

v____ _________ . Lazar
ia Mare), iar pentru cel de 
trai pe Balint (Timișoara), 
mi se pare un element de excep
ție (în devenire!). Am mai re
ținut, între trăgători, pe băimă- 
renii Iancu și Boțea... Firește, 
între cei cu stagii pe prima sce
nă, stelistul Pițigoi s-a detașat 
prin valoare și polivalență (poa
te juca bine pe postul de extre
mă, pe cel de „fals“ și de ridică
tor), fiind de altfel desemnat cel 
mai bun jucător al turneului fi
nal... Important este că, per to
tal, am văzut elemente de pers
pectivă, care, deși încă nu mul
te, acoperă toate posturile și au 
realmente valoare • Cum îți ex
plici cucerirea titlului de către 
băimăreni? & Prin faptul că au 
avut mai mulți jucători cu ex
periență și au format o echipă 
sudată. Dar, din punctul de ve
dere al selecției, cel mai mult 
m-au impresionat timișorenii...
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10 m, jur 
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LA

la finele acestei săptă- 
da, ori ba...

Clasamentele
pentru părăsirea echipelor 
pective.
• Antrenorul Mircea Pop 

jucătorul Mircea Romeo 
(C.S.Ș. Șimleu Silvanlei) au

MASCULIN FEMININ

1. STEAUA Buc. 1« 16 2 49:1® 34 1. UNIV CFR CV 16 14 2 42:12 30
2. Diinamo 16 13 5 45:23 31 2. Din.amo Buie. 16 11 5 38:21 27
3. Eicon d Zalăiu 18 8 10 29:33 26 3. FI. Roșie Buc. 16 9 7 35:23 25
4. Univ. CFR Cv. 18 7 11 31:39 25 4. Dacia Pitești 16 6 10 25:40 22
5. Viitorul Bc. 18 7 11 31:42 25 5. CSU Rapid G1 16 4 12 18:37 20
6. Tractorul Bv. 18 3 15 16:46 21 6. Farua C-ța 16 4 12 14:39 20

7. Explorări B.M. 1'8 14 4 45:21 32 7. Peniciilina Tasi 16 12 4 40:20 28
8. Reloniul Săv. 18 13 5 46:22 31 8. Oltciț Cv. 16 11 5 3-8:23 27
9. Electromureș 18 10 8 37:27 28 9. Rapid Buc. 16 10 6 40:27 26

10. C.S.M.U. SV. 18 10 8 32:37 28 10. Chimia Rm. V. 16 7 9 28:34 23
11. CSU Sănât Or 18 5 13 27:42 23 11. CSM Lib Sibiu 16 6 10 22:36 22
12. „Poli" Timiș. 18 2 16 13:51 20 12. Știinta Bacă<u 16 2 14 16:44 18

șl Pop 
,___ „.. .,_______________ pri
mit 5 etape suspendare în cam
pionatul viitor pentru atitudine 
nesportivă față de arbitrii meciu
lui echipei lor cu C.S.Ș. Satu- 
Mare.

POSTURILE DEFICITARE SE...
în penuria de performanțe a 

voleiului nostru, a început, par
că, să se facă simțită o adiere 
reconfortantă venind dinspre 
generația în afirmare. Ne-o 
mărturisea recent, după ce a a- 
sistat la turneul final al campio
natului de juniori, un vechi tru

OCUPĂ !
dltor în acest eșalon față 
care îșl păstrează interesul . 
acum, cînd se află pe banca an
trenorilor de seniori, ca secund, 
la echipa campioană: Vilgil Du
mitrescu • Ce te face să crezi 
că apar semne încurajatoare? • 
Mai întîi faptul că am văzut in

dc
Și

AUTOMOBILISTE RESITENI LA EI ACASĂ 
■I Ud

firmă si l-a învins in primele 
două dispute pe circuit. Dar 
lupta rămîne deschisă, mai sint 
sase concursuri. Indiferent de 
clasamente, 
dintre cei doi 
de cordială — 
este în primul 
al caracterelor. 
Și Tiberiu Ciurciu, coleg 
garaj cu Werner, se străduieș
te să-si facă o mașină de la 
un concurs la altul mai com
petitivă ; într-o altă „ecurie", 
Tiberiu Gedeon lucrează si el 
la un easter nou. Va izbuti să 
le pună probleme celor doi 
corifei ai clasei E ? Primii care 
s-ar bucura ar fi chiar Pe
teanu și Hirschvogel : ar în
semna că echipa va 
tine un atu.

Sintem invitați, si 
păm cu real interes, 
dință de veritabil 
jor". cum,

(Urmare din pag. 1)

nu-
ale Campiona-

activitate încununată de 
meroase medalii 
telor Naționale.

...De la scurta 
retlcă — la un

expunere teo- 
. prelungit raid 

prin atelierele in care capătă 
contur, detaliu cu detaliu, ma- 
tinile ce vor demara in viitoa
rele curse. Fie că este vorba 
de piloții aparținind Olimpiei, 
ori de cei de la Automotor. 
intilnim aceeași atentă preocu
pare pentru construirea 
mașini cit mai 
mai competitive. 
chvogel a trecut 
la grupa C, la 
Easter-urî. Si-a ______  ___
după planuri proprii, acceptînd 
rivalitatea cu concitadinul său 
Eugen Peteanu. Se spunea 
despre Peteanu că este invin
cibil la clasa sa. Ei bine, 
Hirschvogel n-a ținut cont de

insă, colaborarea 
rămîne la fel 
automobilismul 
rind un sport 

al sportivității, 
de

DUPĂ FAPTĂ, Șl RASPLATA !

unor
puternice, cit 
Werner Hirs- 

anul acesta de 
E. adică la 

construit unul mai de-

partid, 
la o se- 

„stat 
mărturisim.

ma- 
încă

nu am văzut. Reșița va orga
niza în curlnd o etapă de 
Campionat Național la viteză, 
urmată în scurtă vreme de 
..Cupa Prietenia". competiție 
ce va reuni la start automo
bilist! fruntași din șapte țări. 
Un comandament incluzînd fac
tori de răspundere din aproa
pe toate sectoarele-cheie își 
ia din timp măsurile vizînd 
perfecta disputare a concursu
lui. Și. am simțit, nu e doar 
o impresie, cum acești oameni 
cu funcții de răspundere, cu 
importante sarcini economice, 
administrative, gospodărești vin 
cu bucurie, acesta e cuvîntul, 
să dea o mină de ajutor si la 
acest episod tinînd — am fi 
tentați să spunem — de ordi
nul divertismentului. Dar ni 
s-a relevat si cu acest prilej 
că la Reșița motorul nu e 
cîtusi de puțin un divertisment. 
Ci mult mai mult. Poate chiar 
un simbol...

• C.F.R. Arad („B" masculin) 
a pierdut la „masa verde" me
ciul pe teren propriu (nedispu
tat), cu 3—0, deoarece nu a co
municat corect partenerei (Oțelul 
Oraș Dr. P. Groza) ora la care 
a fost programat.
• E. Roiban (Explorări Baia 

Mare) și Georgeta Toader (Dina
mo) au fost Buspendațl pe un an

• Felicia Popescu (Dacia Pi
tești) a fost suspendată pînă la 
sfîrșitul campionatului în curs, 
Divizia A, pentru Reprezentarea 
la lotul național, dim care a și 
fost exclusă. Secția Daciei — a- 
vertisment.
• Retrogradînd din „B“, Ex- 

plormin Caransebeș (f> a scăpat 
de ridicarea dreptului de orga
nizare a mai multor meciuri pe 
teren propriu pentru neasigura- 
rea tuturor condițiilor de desfă
șurare a jocurilor. Organele 
sportive locale au fost, însă, a- 
ver-tizate să ia măsuri pe vi
itor...

Rubrică redactată de :
Aurelian BREBEANU

Sâptămina viitoare la Galafi

CAMPIONATELE NAȚIONALE
Săptămîna Viitoare, începînd 

de luni și pînă slmbătă, la Are
na Dunărea din Galați, va avea 
loc turneul final al Campionate
lor Naționale de box pentru ju
niori mari. Concomitent se va 
disputa șl Concursul Republican 
al juniorilor mici. La 
vor fi prezenți peste 100 
sportivi din majoritatea 
din țară. Pentru buna 
rare a competiției, federația de

întrecere 
de tineri 
secțiilor 
desfășu-

(Urn

DE BOX PENTRU JUNIORI
specialitate a desemnat pe unii 
dintre cei mai buni arbltri-jude- 
cătorl, mulți dintre ei purtători 
ai ecusonului de oficial interna
țional. Ca delegat general va fi 
Gabriel Danciu, alături de el a- 
flîndu-se Gh. Chivăr, V. Biță, P. 
Dobrescu și J. Vancea (din 
București), I. Damian (Călă
rași), C. Tucă (Galați), P. Ne- 
delcea (Reșița), D. VaslHniuc 
(Brașov) etc.

Ion al pa 
nesc (ant 
Cornel IV 
mare d^ 
gătire 
racteri™ 
coregrafii 
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salt impr 
mătate di 
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pe fondul 
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Alături 
șl neîmpl

DINAMO, ADEPTA PREGĂTIRII
(Urmat* din pap 11

viei (cîștigător !n 1982 al ..Tro
feului eficacității" oferit de 
ziarul „Sportul" cu prilejul 
Festivalului Național de mini- 
baschet), sportiv al cărui ta
lent deosebit este completat cu 
pasiunea pentru baschet, cu dă
ruirea deplină la antrenament 
și la meciuri.

Steaua (antrenori: Mircea 
Câmpeanu — Nicolae Pîrșu, Ni- 
colae Pîrșu — Nicolae Danețiu) 
a pierdut titlul, plătind în fe
lul acesta tribut pentru ceda
rea la disciplină, delăsarea la 
antrenamente și pentru desele 
schimbări la conducerea- teh
nică.

Regresul era vizibil de mai

multă vreme (reliefat și în alte 
meciuri decît cu Dinamo), dar 
nu s-a întreprins nimic pentru 
stoparea lui. Ținînd seama de 
ceea ce a reprezentat Steaua 
pentru baschetul românesc, de 
condițiile bune create de clu
bul sportiv militar, de valoa
rea individuală a majorității 
componenților, apreciem că 
măcar acum, în ceasul al 12- 
lea, trebuie luate măsuri radi
cale pentru ca echipa respecti
vă să revină la valoarea apre
ciată bine ani în șir.

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 (antrenori: 
Silviu Rotaru și Liviu Călin; 
Mircea Câmpeanu și Silviu Ro
taru) și Dinamo I.M.P.S. Ora
dea (antrenori: Dan Berceanu 
și Vasile Hupoiu) și-au păstrat 
locurile (3 și, respectiv, 4) ocu-
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I

. O dată cu partida de la Cea- 
nakkale a căzut cortina peste

I actuala campanie a selecționa
tei de juniori '88 în prelimina-

I riile Campionatului European A. 
| O campanie cu meciuri de 

foarte bună factură, dar și cu 
| unele mai puțin convingătoare. 

Obiectivul propus, calificarea 
Ia turneul final, nu a fost — 

[ cum bine știm — atins, deși, 
I la un moment dat, părea să le 

surîdă lui Răducioiu, Stanici și 
celorlalți. Rîndurile de față nu 
se vor însă o analiză per total 
a întregii perioade a prelimi
nariilor, intrucît aceasta va 
face obiectul unui alt articol. 
Ele își propun o succintă tre
cere în revistă a evoluției „tri
colorilor" noștri în ultima 
partidă a grupei. Deci...

ARCANU : Prestație modestă, 
se poate spune că este vinovat 
de cele două goluri primite în 
prima repriză, cînd s-a aflat 
între buturi. Din totalul de 
nouă șuturi la poarta noastră, 
din primele 45 de minute, nu
mai două au nimerit cadrul 
porții și asta spune, credem, 
totul.

ISTODE : Intrat la pauză, a 
avut un început de repriză des
tul de bun, cu o paradă inspi
rată în min. 48, la Faruk, pen
tru ca apoi să greșească și el, 
ieșind neinspirat la un talon 
înalt, gafă care i-a adus din 
nou în avantaj pe ...............
turci.

CRISTESCU : Nu 
o soluție pentru 
fundaș lateral, cu 
rențe la marcaj.

STAN : Are, înainte de toate, 
meritul că la una din desele 
sale apariții în atac la fazele 
fixe a reluat în gol balonul 
respins de portarul gazdelor. A 
terminat partida ușor acciden
tat.

BUCUR : O foarte bună pri
mă repriză, cu multe interven
ții sigure și joc de anticipație, 
mai precipitat la reluare.

s-a dovedit 
postul de 
destule ca-

APRODU : O mult mai bună 
evoluție după pauză și 
ales din momentul în care 
formația noastră și-a făcut 
pariția Selimesi, cu care 
colaborat destul de bine.

MOLDOVAN: Bună tehnică 
individuală, dar atâta vreme cît 
nu este pusă în slujba echipei 
nu poate da roade. A exagerat 
cu prea multe „numere per 
sonale".

ȘTEFÂNICĂ : Un „închizător 
în fața fundașilor cu o mare 
zonă de acțiune ; s-a dovedit 
util în multe momente, dar a 
avut și unele dispariții din joc, 
aportul său în faza de atac 
fiind foarte redus.

MINEA : Se pare că a făcut 
una dintre cele mai bune parti
de ale sale, prezent — am spu
ne — pe tot terenul, incisiv, cu 
pătrunderi frontale spre butu
rile adverse ; coautor la golul 
doi.

HANGANU : O mare decep
ție ; a încercat cite ceva în pri
ma repriză, dar nu i-a 
mai nimic.

RĂDUCIOIU : Pe linia 
tațiilor bune cu care ne-a 
nuit în ultima vreme. A 
una dintre cele mai severe su
pravegheri, de care s-a des
prins cu multă dezinvoltură, în 
cele din urmă fundașul Ce
ntal primind cartonașul galben 
pentru desele intervenții nere
gulamentare.

S. MIHAI : A pendulat 
întreg frontul de atac, 
i-ar fi trebuit mai multă 
drăzneală în careul advers.

SELIMESI : O schimbare ins
pirată ; prin pătrunderile sale, 
lipit de tușă, pe frontul sting 
al atacului, a destrămat uneori 
un bloc defensiv supranumeric.

Trăgînd linie după partida de 
la Ceanakkale, se pot detașa 
unele puncte pozitive, care, așa 
cum semnalam și în cronica 
partidei, ar fi condus la un alt 
rezultat pe tabela de marcaj 
fără ezitările din defensiva 
noastră.

mai

pres- 
obiș- 
avut

• superbe golurile 
lui Goanță înscrise la 
Craiova, ambele din 
lovituri libere de la 
circa 25 m. „Nu-1 ști
am ta stare de așa ce
va" — afirma după 
meci antrenorul lui 
Dumitru, cei care mar
ca asemenea goluri nu 
cu mult timp în urmă
• „Greu meciul dc 
astăzi cu Rapidul, dar 
eu unui am Încredere 
în tinerii echipei, ho
tărîți să facă o partidă 
bună" — pronostica 
antrenorul secund Ni- 
colae Zamfir. A avut 
dreptate, căci tinerii 
au dat... tempo-ul, iar 
mal vîrstnicil i-au a- 
companiat cu brio, mai 
ales Negrllă • La îna
poierea spre București, 
giuleștenii au luat ma
sa la motelul Pădurea 
Sarului, între Balș și 
Slatina. Acolo a fost 
sărbătorit șl Rada, care 
sîmbătă, 14 mai, a îm
plinit 28 de ani. • 
Conducătorii clubului 
din Giulești erau foar
te mulțumiți de evolu
ția bună a tinerilor L. 
Ilie și Vameșu. Ei i-au 
înlocuit pe Bozcșan 
(accidentat) șl Țîră 
(cumul de cartonașe).
• Nici unui dintre cei 
prezenți în tribunele 
Centralului craiovean 
nu și-a părăsit locul 
pînă cînd arbitrul O. 
Ștreng a fluierat sfîr- 
șitul meciului. Șl a- 
tunci, în min. 91, su
porterii Rapidului au 
scandat împreună cu 
cei ai Craiovei: „Bra
vo Rapid! Bravo Cra
iova!" (L.D.).

• VREME splendidă 
la Tg. Mureș în ziua 
meciului cu Corvinul. 
Surprinzător, Insă: în 
tribune au fost doar 
7 000 de spectatori, deși 
partida se anunța in
teresantă — cum, de 
altfel, a și fost. • V. 
Tătar, președintele clu
bului Corvinul, era ne
dumerit. „Nu înțe'eg 
cum Comisia de com-

a 
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Mihai CIUCA
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rile impuse", la care reprezen
tanții noștri (antrenori și spor
tivi) au rămas datori. Aceasta 
în planul pregătirii. Dar mai 
sînt altele, care frînează mersul 
firesc înainte al unei acțiuni 
gîndite: lipsa patinelor și a 
ghetelor de calitate superioară, 
o colaborare rodnică cu cerce
tarea și medicina sportivă, ca 
și cu Centrul de perfecționare 
a cadrelor, înființarea de noi 
secții acolo unde există pati
noare, activizarea comisiilor ju
dețene, asigurarea unui calen
dar competițional extins („pre
gătire prin concurs").

Valorificînd la maximum con
dițiile materiale de pregătire 
specifică pe care le oferă țara 
noastră (cea mai bună bază 
materială dintre toate sportu
rile de iarnă), prin desfășu
rarea neîntreruptă a pregătirii 
pe întregul parcurs al anului, 
avem convingerea că, în scurt 
timp, vom asista la lansarea 
definitivă, cu succes, pe plan 
internațional, a patinatorilor ar
tistici români. Aceasta, desigur 
și cu ajutorul cadrelor de spe
cialiști hotărîți să muncească 
fără menajamente.

Așadar, s-a ieșit din anoni
mat, dar greul abia acum ur
mează !...

STADIONUL AUTOBUZUL DIN 
CAPITALA va găzdui astăzi un 
interesant meci amical între di
vizionara A Rapid București și 
Autobuzul. Partida va începe 
la ora 17.

petiții a federației 
omologat cu 3—0 
zultatul meciului 
Sportul Studențesc, de
oarece Prigore a avut 
drept de joc. A primit 
al doilea cartonaș gal
ben în meciul cu Pe
trolul și, apoi, cu 
F.C.M. Brașov a efec
tuat etapa de suspen
dare pentru cumul de 
cartonașe, jucind 
speranțe, cum 11 
dreptul _ ' 
Ar trebui ca acest 
să fie lămurit. • 
tîlnire la meciul de 
vizia A cu fostul 
ternațional Hajnal, 
șl ani jucător de bază

Ia 
dă 

regulamentul", 
caz 
In- 
Di- 
in- 
anl

la A.S.A. Acum 
linie sportivă - 
vicepreședinte la 
tromureș, a cărui 
pă de Divizia B . 
duminică în deplasare. 
La Electromureș, Hai
na! se ocupă insă de 
toate celelalte secții în 
afară de... fotbal. „La 
fotbal se pricep mulți 
și nu e nevoie de mi
ne" — ne spunea 
mal în glumă, mal 
serios. (Al.C.).

• „NI-1 inima
un purice — spuneau 
suporterii lui S.C. Ba
cău înaintea meciului 
cu Steaua... E adevă
rat, sintem la minus 
patru, dar după meci 
o să fim la minus șa
se, așa că vă dați sea
ma". Singurii care nu 
se pierdeau cu firea 
erau Comeliu Costi- 
neseu, președintele clu
bului, și Nicolae Văta- 
fu: „Sigur că ne lip
sesc trei atacanți, toți 
de bază, dar un meci 
cu Steaua nu se joacă 
pe atac, ci la... îngus
tarea culoarelor, așa 
că, din acest punct de 
vedere, e bine că ne 
bazăm pe truda anoni
milor". Previziunile au 
fost confirmate, chiar 
dacă a existat și o oa
recare șansă. * Ne-am 
exprimat nu o dată că 
motorul cu explozie al 
Stelei este Lăcătuș. La 
Bacău, Lăcătuș nu a 
fost în zi bună, el a- 
vînd și handicapul u- 
nui marcaj în... trei, 
cu Ciudin (duel direct), 
Artenie și Borcea — la 
dublaj. Dacă mai adău
găm că rafinatele dis
locări tactice din toam
na trecută, conduse în 
general de BolOni, nu 
mai fao jocul extremei 
— desenul lui Gli, Po
pescu fiind mult mal 
simplist — atunci con
statăm că Lăcătuș nu 
prea mai are starter... 
In aceeași ordine de 
idei, s-a simțit absența 
Iui Ballot (mereu in
vocat, mereu contes
tat), care ar fi putui 
lărgi, prin viteză, cu
loarele îngustate ale 
băcăuanilor • Apropo 
de disciplina tactică a 
gazdelor. Ele au mers 
pînă acolo, încit la 
le două cernere 
care au dispus, nu 
trimis nici un om 
careul advers, ci 
preferat pasa înapoi, 
pentru păstrarea balo
nului (I. Ch.).

de acest succes părea 
să fie noul antrenor 
principal (în fapt, ve
chiul antrenor secund 
al formației) Ion Bu- 
zoianu, un tehnician 
tînăr, care s-a mai a- 
flat cu ani în urmă la 
conducerea tehnică a 
altor echipe diviziona
re. Pentru meciul de 
duminică, el a venit 
cu o idee inspirată. 
folosindu-1 pe Șumu- 
lanschl în rolul coor
donatorului de joc. tar 
randamentul acestuia 
a întrecut toate aștep
tările. • Demnă de a- 
preciat atitudinea con
ducătorilor echipei su
cevene, care — după 
încheierea meciului — 
i-au felicitat călduros 
pe arbitri pentru pres
tația lor, recunoscînd 
implicit justețea elimi
nării jucătorului Cioba- 
nu. Intr-adevăr, briga
da delegată la această 
partidă (loan Igna — 
Ion Crăciunescu — Dan 
Petrescu), care va o- 
flcla șl la apropiatul 
turneu final al C.E., 
din R.F.G., a condus 
ireproșabil. (C.F.).

• AU FOST multe 
momente în întâlnirea 
dintre Victoria Bucu
rești șl Oțelul Galați în 
care cele două comba
tante au jucat frumos, 
arătându-se demne pre
tendente la podiumul 
campionatului • Bine 
sincronizat și tehnic 
cuplul centralilor Vic
toriei — Ursu șl Mirea 
— substanțial aportul 
mijlocașului Augustin, 
care a marcat un gol 
ce a demonstrat clasa 
sa, periculos jocul dur 
al lui Balaur. • „Peste 
ceilalți" coechipieri a 
fost jucătorul gălățean 
Burcea. Tehnic, com
bativ, prezent pretutin
deni în teren, dornic 
să-și ajute echipa și 
să joace frumos. Mo
del! A Cam curios. Ni 
s-a comunicat că Ra- 
Iea, de la Oțelul, nu 
a Jucat intrucît se 
„pretinde"
• “ 
ca 
al

intrucît 
accidentat! 

Excelent gazonul — 
un covor persan — 
Victoriei (M.FR.).

ce
de 
au 
în 
au

• IN PARTIDA
„U“. Cluj-Napoca, echi
pa suceveană a evoluat 
ca în zilele ei cele mai 
bune. Cel mai bucuros

cu

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO-PRONDSPORÎ INTORHEAZA
•Tragerea săptămînailă PRO- 

NOEXPRES de astăzi, miercuri, 
18 mai, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începînd de la ora 
15,50. La radio, pe programul I, 
vor putea fi audiate aspecte de 
la desfășurarea operațiunilor de 
tragere, la ora 16,15. De aseme
nea, numerele 
transmise și în reluare, pe ace
lași program, la ora 23,05 și mîi- 
ne, joi, 19 mai. la ora 8.55.
• Agenda acestei săptămînl mal 

cuprinde, pe lingă tragerea obiș
nuită LOTO de vineri, 20 mai 
(pentru care au mal rămas doar 
două zile pentru procurarea bi
letelor) șl tragerea LOTO 2 (a 
doua acțiune de acest fel pro
gramată în această lună) ce va 
avea Iqc duminică, 22 mai, a că
rei formulă tehnică simplă în
trunește din ce în ’ ce mai mult 
sufragiile participanțllor adopți 
ai acestui sistem de joc.
• Publicăm, ca de obicei în zi 

de miercuri, programul concursu
lui Pronosport de duminică, 
mai: 1. F.C. Olt — Victoria; 
„U“ Cluj-Napoca — Dinamo; 
Gloria Bistrița — F.C. Bihor; 
Arezzo — Parma; 5. A talan ta 
Cremonese: 6. Barletta — Catan
zaro; 7. Lazio — Udinese; 8. 
Lecce — Bari; 9. Modena — Me-

extrase vor fi

22 
2.
3.
4.

• IN PARTIDA DI
NAMO — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA, un 
joc dominat categorie 
de gazde, doi dintre 
jucătorii „alb-roșilor“, 
Rednic și Lupescu. 
s-au bucurat foarte 
mult cînd au marcat. 
Amîndoi realizau goiul 
nr. 3 din campionat. 
Pentru un „libero" și 
pentru un mijlocaș a- 
flat la început de ca
rieră (o carieră promi
țătoarei este ceva... •

oluînd 
>r în- 
Apre- 
entra- 
i pers- 
, care 
deveni 

nos- 
1 mai 
Rapid 
vuleț- 
I, de 

mult 
5, și 

i for- 
Sibiu 

i și 
echipe 

mult 
ivă și 
ea re-

trogradării a mai sporit cit de 
cit interesul unora.

De fapt, indiferent de for
mula de disputare a campio
natului, titlul este decis tot de 
meciurile Dinamo — Steaua, 
iar celelalte poziții în clasa
ment sînt hotărîte de compo
nența de moment a loturilor și 
de gradul lor de pregătire. Prin 
această prismă și ținînd seama 
că formula desfășurării Divi
ziei A pe grupe valorice a di
minuat interesul publicului pen
tru jocurile de baschet, apreci
em că ar fi necesară aplicarea 
unui sistem competițional în 
care toate echipele să porneas
că cu aceeași șansă și să se în
tâlnească între ele. de ’a cam
pioană și pînă la proaspăta 
promovată. Și de abia la ur
mă să se mărească atractivita- 
tea prin turnee finale.

Debut în prima divizie 
în formația timișorea
nă a apărut Vlaicu, zi 
de ani, „produs" a' 
U.M.T.-ului. E nevo 
de curaj spre a lansa 
Intr-un asemenea joi 
un debutant. Să reți
nem (totuși) gestul și 
să-1 dorim succes nou
lui divizionar A s 
„Noul val", masiv re
prezentat în formația 
bucureșteană: Prunea,
Lupescu, Sabou, Timiș 
în „ll“-le de începere 
pe parcursul întllnirii 
și-a făcut apariția 
Jercălău. De 
consolidarea 
grup de tinere
• Păcat că __ ___
nu au fost preocupați 
mal mult de jocul con
structiv. Apărătorii, 
mal ales, o dată intrațl 
în posesia mingii, de
gajau la t.'.l: 
de multe ori în afara 
terenului, 
încercat 
din propriul _____
sintem convinși că alta 
ar fi fost, pe ansamblu, 
replica lor. • O subli
niere . ’ " .
care a făcut o partidă 
ca în perioadele 
vîrf ale carierei 
(Ef.I.).

ș! 
urmărit 
acestui 
talente, 
oaspeții

întâmplare.
Dacă ar fi 

construcția 
teren,

pentru Orac,
de 

lui.

• CAZ RAR ca 
tr-un meci echipa 
cală să nu expedieze 
nici un șut pe spațiul 
porții în primele 45 de 
minute. Așa s-au pe
trecut lucrurile in me
ciul de la Pitești, unde 
F.C. Argeș nu s-a re
găsit deloc în prima 
repriză. în schimb, 
după pauză, argeșenii 
și-au dat drumul ia 
joc, supurând poarta 
apărată de Gherasim 
la un adevărat tir • 
Două absente în cele 
două formații: Ștefan 
le F.C. Argeș, din cau
za unei crize de lom- 
bosciatică, șl Turcu, la 
F.C. Olt, accident it • 
Prea multe cartonașe 
galbene într-un sin
gur meci. în cel de ia 
Pitești, arbitrul V. An- 
ghelolu a fost obligat 
să-1 arate de cinci ori 
pentru a struni nervii 
jucătorilor și intrările 
dure, tânărul Vlădoiu 
„remaroîndu-se“ în a- 
cest sens. Cel mai dur 
atac al lui, asupra lui 
Leța, a făcut ca aces
ta să părăsească tere
nul • „Meciul «cheie- 
pentru noi este cel de 
duminică, de la Plo
iești — ne spunea an
trenorul Florin Haia- 
gian. Dacă-i luăm un 
punct Petrolului sintem 
ca și salvați de Ia... 
naufragiu In «B»“. Ră- 
mîne de văzut, dm 
moment ce și Petrolul 
mal speră (Gh. NER.).

în- 
io-
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ssina; 10. Padova — Bologna; 11. 
Piacenza — Brescia; 12. Sambe- 
nedettese — Genoa; 13. Triestlna 
— Taranto.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 15 MAI 
Cat. 1 (12 rezultate): 2 va

riante 25% a 70 000 lei; cat. 2 
(11 rezultate): 52 variante 25% 
a 10 286 lei; cat. 3 (10 rezultate): 
34 variante 100% a 3 703 lei și 
827 variante 25% a 926 lei.

Report la categoria 1: 216 591 
lei.

Participantul Clipa N. Toa- 
dcr din com. Grănicești, jud. 
Suceava, a cîștigat un auto
turism „Dacia 1300“ plus o 
suită de premii de alte cate
gorii.
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MAI ȘI IUNIE PE LITORAL
I.T.H.R. BUCUREȘTI vă oferă vacanțe în 

toate stațiunile de pe Litoral, ultima zi de se
jur fiind 15 iunie.

Plecări zilnice.
Cazare și masă — 71 lei de persoană.
Tratament în complexul „Agigea" (hotelu

rile „Steaua de mare", „Delfinul" și „Me
duza") din Eforie Nord. Plecări zilnice pînă la 
25 mai.

înscrieri și informații la toate agențiile de 
turism ale I.T.H.R. București.

SELECȚIE LA VIITORUL CRAIOVA...
CENTRUL OLIMPIC DE FOTBAL VIITORUL CRAIOVA 

organizează în zilele de 26, 27 și 28 mai a.c., zilnic înce- 
pînd de la ora 9. pe Stadionul Tineretului o selecție pen
tru jucătorii născuți între 1 august 1971 si 31 iulie 1974.

Cei admiși vor fi școlarizați la liceul „Frații Buzești" 
din Craiova, beneficiind de cazare și masă.

Informații suplimentare la telefonul 941/34326.

...Șl LA VIITORUL TIMIȘOARA
CENTRUL OLIMPIC DE PREGĂTIRE A JUNIORILOR 

LA FOTBAL DIN TIMIȘOARA organizează, în perioada 
24—26 mai a.c.. o acțiune de selecție, după cum urmează :

Marți 24 mai — juniori născuți în anii 1971 (duipă 1 
august) și 1972.

Miercuri 24 mai — juniori născuți în anii 1973. 1974 și 
1975.

Joi 26 mai — finalizarea acțiunii de selecție.
Selecția se va desfășura pe stadionul C.S.Ș. Politehnica 

Timișoara, din zona stadionului .,1 Mai“, zilnic între orele 
9—18. Candidații se vor prezenta cu echipament sportiv 
corespunzător.

Sportivii admiși vor beneficia de școlarizare în munici
piul Timișoara, cazare și masă gratuite.

Informații suplimentare la telefoanele 961/6.69.26 sau 
6.49.96.
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POIANA BRAȘOV VÂ AȘTEAPTĂ!
5, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
J BUCUREȘTI oferă bilete de odihnă in luna mal șl
■ 1S iunie a.o.. ta stațiunea Poiana Brașov.
■ Plecări zilnice, sejur la alegere de minimum 3 zile.
S Se pot organiza simpozioane, conferințe schimburi
■ periență. cantonamente, competiții sportive, vernisaje

pînă la

de 

pozitH gale eu prezentări de filme excursii cu fruntașii in 
întrecerea sociaMstâ.

Turiștilor prezenți ta stațiune M se pune la dispoziție în
treaga bază de sport și agrement 1 călărie, înot ta piscine aco
perite și ta aer Uber tenis de cîmp. minigolf, popice.

Seri festive și programe distractive la restaurantele ..Capra 
Neagră" « ..Favorit"

Ritual și specific româneso ta unitățile reprezentative s 
„Șura Dacilor* „Coliba Haiducilor", „Vtaătorul" „Miorița". 
Seară medievală la „Cetate- șl folclor la „Cerbul Carpatin*.

înscrieri ?! informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

ex- ; 
ex- :

■«■■■■■■■■■■■......... ..

M.FR


E Astăzi, la Atena, in preliminariile olimpice la fotbal

MECIUL GRECIA-ROMÂNIA
ACTUALITATEA ȘAHISTA

AMSTERDAM, 17 (Agerpres). 
în runda a 3-a a meciului- 
turneu de șah, ce se desfășoară 
la Amsterdam, '■ampionul mon
dial Garri Kasparov și fostul 
său șalanger Anatoli Karpov 
au remizat în 37 de mutări, 
într-o variantă a apărării Griin- 
feld. Partida dintre Timman și 
Van der Wiel a fost întreruptă 
la mutarea 61-a. Kasparov și 
Karpov au acumulat pînă în 
prezent 2 puncte. Așa cum se 
cunoaște, turneul cuprinde 12 
runde.

MOSCOVA, 17 (Agerpres). — 
Partidele din runda a 3-a a 
turneului internațional feminin 
de la Baku s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : E. Pei
ceva — Lebel 1—0 ; Velihanli— 
Litinskaia 1—0 ; Makropoulos — 
Lelciuk remiză ; Prudnikova — 
Babaeva 1—0; V. Peiceva — 
Sofieva 0—1 ; Maximovici — 
Alieva remiză. Gabriela Stanciu 
a întrerupt în poziție complicată

NOII CAMPIONI EinOPENI
IA LUPTE ORECO POMANE

La Campionatele Europene 
de lupte greco-romane, înche
iate duminică seara în localita
tea norvegiană Kolboten, spor
tivul român Petre Cărare s-a 
calificat în finala categoriei 
68 kg. în disputa pentru me
dalia de aur, Cărare l-a întîlnit 
pe Attila Repka (Ungaria). La 
sfîrșitul timpului regulamentar 
de luptă, rezultatul a fost 2—2, 
iar în prelungiri Repka a rea
lizat punctul victoriei! 3—2, 
Cărare fiind nevoit să se mul
țumească cu medalia de argint-

Sportivii sovietici au cucerit 
șase titluri: Aleksandr Igna
tenko (52 kg), Aleksandr Șies- 
takov (57 kg), Besolt Dețiev 
(74 kg), Mihail Mamiașvili (82 
kg), Anatoli Fedorenko (100 kg) 
și Aleksandr Karelin (130 kg). 
Ueilalț. învingători sînt: 48 kg 
— Lars Ronningen (Norvegia), 
62 kg — J_nii Bodi (Ungaria), 
68 kg — Attila Repka (Unga
ria), 90 kg — Ivailo Tordanov 
^Bulgaria).

CAMPIONATEEE DE TENIS
DE MASA ALE ASIEI

TOKIO, 17 .Agerpres). — în 
orașul japonez Niigata au în
ceput întrecerile campionatelor 
de tenis de masă ale Asiei.

Iată primele rezultate înregis
trate în competiția pe echipe, 
masculin: R.P. Chineză — Noua 
Zeelandă 5—0; R.P.D. Coreeană
— Malayezla 5—0; Japonia — 
Singapore 5—0; feminin: Japonia
— Thailanda 3—0; Malayezla — 
FUipine 3—0; R.P.D. Coreeană — 
India 3—0; R.P. Chineză — Aus
tralia 3—0

540 DE PUGILIȘTI ÎNSCRIȘI LA TURNEUL OLIMPIC!
De vorbă cu arbitrul Internațional Dumitru Duru Danciu
De curind, Ia Seul, gazda 

Jocurilor Olimpice de vară din 
acest an, a avut loc un turneu 
internațional de box, la care 
au participat pugiliști de pe 
toate continentele, totodată 
desfășurindu-se și seminarul 
preolimpic cu toți arbitrii de
semnați de A.I.B-A. să oficieze 
Ia intrecerile pugilistice de la 
J.O. Din (ara noastră a parti
cipat arbitrul internațional Du
mitru Doru Banclu, pe care, ta 
înapoiere, l-am rugat să îm
părtășească cititorilor ziarului 
nostru amănunte despre viito
rul turneu olimpic de box.

„Atît competiția desfășurată, 
cît și seminarul arbitrilor au 
avut darul să-i familiarizeze, 
cu cîteva luni înaintea startu
lui olimpic, pe viitorii oficiali 
și pe unii dintre sportivi ets 
condițiile tn care se va dispu
ta turneul de box. Pentru ar
bitri, seminarul a avut două 
părți : în primele zile ale șe
derii la Seul au avut loc lecții 
teoretice de reîmprospătare a 
cunoștințelor, tar apoi am ar
bitrat și judecat meciurile din 
turneul preolimpic. Printre al
tele, am urmărit lecțiile teore
tice predate de Emil Jecev 
(Bulgaria), vicepreședinte al 
Ă.I.B.A., șeful Comisiei de ar
bitri și de dr. Tapsuwan 
(Thailanda), membru în Comite
tul executiv al AT.B.A. șî 
vicepreședintele Comisiei de 
arbitri. în principal S-a dis

cu Osrîi. în clasament pe pri
mele locuri se află : E. Peiceva 
(Bulgaria) și Velihanli (U.R.S.S.), 
cu cîte 3 puncte.

LUCERNA, 17 (Agerpres). — 
După cum se anunță de la 
secretariatul Federației Inter
naționale de Șah, meciul pentru 
titlul mondial feminin dintre 
actuala campioană, Maia Ci- 
burdanidze și noua sa șalan- 
geră, Nana Ioseliani, va începe 
la 5 septembrie și va cuprinde 
16 partide. întrecerea dintre 
cele două mari maestre sovie
tice va avea loc într-o locali
tate din R.S.S. Gruzină. Maia 
Ciburdanidze (27 ani), doctor în 
medicină, își va apăra pentru 
a 4-a oară titlul cucerit în 1978, 
cînd a învins-o pe Nona Ga- 
prindașvili.

Campionatele Mondiale de popice

JUCĂTORII NOȘTRI
IN PROBA

BUDAPESTA. 17 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). începută duminică, proba 
Pe echipe a Campionatelor 
Mondiale de popice s-a înche
iat azi (n.r. ieri), seara tîrziu. 
întrecerile au fost, așa cum se 
anticipa, deosebit de dîrze. cu 
realizări tehnice remarcabile, 
victoria revenind echipe
lor Iugoslaviei — la fe
minin si Ungariei — la mas
culin.

Cu un start slab (deschizăto
rii probei, Elena Andreescu — 
408 si Ilie Hosu — 884 au 
realizat fiecare cu circa 30 p.d. 
mai puțin decît se aștepta de 
Ia ei), echipele noastre nu 
și-au găsit cadența, jucătoarele 
și jucătorii care au intrat apoi 
în concurs, cu excepția debu- 
tanților Adriana Antonesei — 
417, Costică Frigea — 904. Sil
viu Beli vacă — 895 și a eX- 
pe; ’mentatei coechipiere Doi
na Țăgean — 462, cea mai bu
nă performanță individuală e- 
voluînd slab.

Sportivii noștri au acționat 
parcă contra arenei, cu multe 
momente de tras în... gol. am
bele echipe neputînd să se 
Înscrie, așa cum speram după 
prima reuniune. între candida- 
tii la un loc pe podium.

Pentru a vă face o imagine 
asupra raportului de forte exis
tent pe arenă, iată cum au evo
luat clasamentele în partea a 
doua a disputei — după 4 
schimburi , feminin t 1. Iugo
slavia 1699, 2. R.F.G. 1693, 3.
Cehoslovacia 1686, 4. Ungaria 
1676 5. România 1613, 6. Aus- 

cutat despre problema protejă
rii mai accentuate, de către ar. 
bltru, a boxerilor din ring șl, 
legat de aceasta, s-a hotărît 
ca In viitor, la finalele turnee
lor importante, în caz de ră
nire sau deschidere de arcadă 
după prima repriză, decizia de 
învingător să fie la puncte, 
chiar dacă medicul a decis o- 
prlrea luptei, cîștigătorul fiind 
hotărît de felul cum au punc
tat judecătorii pînă în momen
tul respectiv.

La turneul olimpic s-au în
scris 540 de sportivi, față de 
cei 340 prezent! la Los Angeles. 
Pentru a limita numărul 
particlpanților șl dispropor
ția de valoare s-a hotărît or
ganizarea tn viitor a unui tur
neu preolimpic de calificare. 
La 0.0 '88 întrecerile de box vor 
avea loc într-o sală cu aproxi
mativ 10 000 locuri și, pînă în 
faza semifinalelor, meciurile se 
vor disputa pe două ringuri 
concomitent, în aceeași sală, 
așa cum, de altfel, s-au pe
trecut lucrurile și ta recentul 
turneu. Pentru a se evita de. 
cîziile eronate, s-a decis ca, 
la fiecare meci, . JÎ 5 judecător! 
să fie din tot atîtea continen
te. Iar pentru cei ce vor oficia 
pe ring s-a impus ca ținuta să 
fie corespunzătoare (referire tn 
mod special la greutate —- vor 
fi admise doar 5 kg peste cea 
normală)...

ATENA, 17 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). De 
luni noaptea. ■ reprezentativa 
olimpică de fotbal a României 
se află la Atena. în vederea 
meciului oficial cu echipa Gre
ciei. programat miercuri, de la 
ora 18. pe stadionul „Karais- 
kakis". Acum, cînd transmitem, 
elevii antrenorilor Mircea Ră- 
dulescu și Tănase Dima sînt 
gata pentru un nou antrenament, 
oel de acomodare eu gazonul 
de la „Karaiskakis". Din păca
te. dacă stelistii Rotariu și 
Gh. Popescu, doriți titulari, au 
rămas acasă, accidentați în ul
tima etapă a Diviziei A, s-ar pă
rea că nici mureșeanul Sabău 
nu va putea fi folosit, fiind 
handicapat de o contuzie mus
culară forte la piciorul sting. 
Aportul lui în linia de mijloc 
ar fi fost important. Probleme 
ridică și Cigan (recidiva unei

AU EVOLUAT SLAB
PE ECHIPE
tria 1593 : masculin : 1. Unga
ria 3624, 2. Iugoslavia 3607,
3. R.F.G. 3607. 4. Cehoslovacia 
3537. 5. România 3506, 6. Aus
tria 3468: după 5 schimburi, 
feminin : 1. Cehoslovacia 2132,
2. Iugoslavia 2129, 3. R.F.G.
2122. 4. Ungaria 2094, 5. Româ
nia 2021, 6. Austria 2008 ; mas
culin : 1. Ungaria 4557, 2.
R.F.G. 4532, 3. Iugoslavia 4494,
4. Austria 4406, 5. România 4401, 
6. Cehoslovacia 4385. în fine, 
după șase schimburi, feminin : 
1. Iugoslavia 2558 — campioană 
mondială, 2. Cehoslovacia 2549,
3. R.F.G. 2521, 4. Ungaria 2501,
5. România 2483 (Andreescu
408, Băjenaru 389, Bîrnaz 399, 
Antonesei 417, Zsizsik 408, Țe- 
gean 462), 6. Austria 2412, 7.
Polonia, 8. Bulgaria, 9. Suedia, 
10. Italia ; masculin : 1. Un
garia 5453 — campioană mon
dială, 2. R.F.G. 5426, 3. Iugosla
via 5323, 4. Cehoslovacia 5289, 5. 
România 5273 (Hosu 884, Donos 
844, Gergely 874, Frigea 904, 
BeliVacă 895, Boar iu 872), 6.
Austria 5269, 7. Italia, 8.
Franța, 9. Suedia, 10. Polonia.

Față de ultima ediție (1986), 
echipa feminină a coborît de 
pe locul 2 pe 5, iar cea mas
culină de pe 4 pe 5.

Pentru proba de perechi, care 
se va disputa miercuri și joi, 
s-au stabilit următoarele cu
pluri : Țăgean — Andreescu, 
Antonesei — Bîrnaz, Zsizsik — 
Boteza tu; Boariu — Hosu, Fri
gea — Gergely, Belivacă — 
Szekely.

Traian IOANIȚESCU

despre viitoarele întreceri
Vorbind despre turneul recent 

disputat, trebuie să spun că 
au participat sportivi din 20 de 
țări și că o impresie deosebită 
au lăsat boxerii sovietici — cu 
6 cîștigători, cei din țara 
gazdă — tot cu 5 locuri întîi. 
Bulgaria și R. D. Germană — 
cu cîte un învingător. Asiaticii 
au impresionat tn special prin- 
tr-o pregătire fizică de excep
ție. Iar europenii prin cunoș
tințele tehnice".

Am mulțumit apreciatului 
arbitru pentru interesantei^ 
amănunte legate de desfășu
rarea turneului olimpic de box 
și i-am urat, de pe acum... 
decizii fără greșeală Ia marea 
competiție a pugilatului amator 
din Întreaga lume.

Paul 1OVAN

CURSA
VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — 

Competiția clolistă internaționa
lă „Cursa Păcii" a continuat cu 
etapa a 6-a, oe traseul Nowy 
Târg — Walbrzych (150 km), în
ciudată cu v! 'oria rutierului 
Olaf Ludwig (R.D.G.). cronome
trat ou timipul de 3 h 61î 42. Prin
tre animatorii aceste! etape s-a 
numărat șl ciclistul român Va
lentin Con stantinescu, clasat pe 
locuș 7. ta 12 secunde fată de 
învingător. Cu plutonul fruntaș 
au sosît de asemenea Constantin 

entorse), dar în privința recu
perării acestuia, dr. Petre Ben- 
diu e mai degrabă optimist. 
In atari condiții, cei doi teh
nicieni amintiți Intenționează 
să utilizeze garnitura i Stînga- 
ciu — Ciucă. C. Solomon. Mi- 
rea, Ad. Popescu — Bălan, 
Săndoi, Goanță. Balint — Vaiș- 
covici, Antohi, rezervele ei nu- 
mindu-se Speriatu, Cristea, 
Craiu și Cigan.

Cu toate că. practic, întîlni- 
rea de miercuri nu mai are 
nici o miză, cele două formații 
ieșind din cursa calificării, ei 
î se acordă. în ambele tabere, 
o atenție deosebită. Ziarele 
ateniene de marți, de pildă, 
îi consacră spatii întinse, la 
concurentă cu subleotele fier
binți ale zilei : turneul națio
nalei elene în Canada. înce- 
pînd de azi (n.r. ieri), și „cu
lisele" luptei pentru titlu. Deși 
în Grecia campionatul s-a ter
minat duminică. Larissa ajun- 
gînd la finiș cu un avans de 
trei puncte, titlul e încă sub 
semnul întrebării, asupra li
derei continuînd să planeze 
pericolul de a i se retrage 
patru puncte pentru o abatere 
(doparea unui jucător). Reve
nind la confruntarea „olimpici
lor", presa o caracterizează ca 
„un meci psihologic", „un po
sibil avantaj moral" etc., pen
tru viitoarele preliminarii ale 
C.M. din Italia 1990, pe care 
reprezentativele A ale Româ
niei șl Greciei le vor aborda, 
din toamnă. în cadrul aceleiași 
grupe. Băieții noștri sînt pe 
deplin conștienti de încărcătu
ra si semnificațiile partidei.

Astdscartt returul linului Cupei u.E.E./l.

DRUMUL PENTRU CUCERIREA TROFEULUI ESTE TOTUȘI GREU..;
Astă-seară, 1a Koln, este pro

gramat meciul-retur al finalei 
Cupei U.E.F.A., dintre Bayer Le
verkusen șl Espanol Barcelona, 
tn prima manșă a cîștigat for
mația spaniolă, cu un scor cate
goric: 3—0. Va reuși echipa Uzi
nelor Chimice din Leverkusen să 
ciștige acum la un scor care să-i 
aducă trofeul? Greu de crezut, 
dar în fotbal nimic nu e impo
sibil. ..

Drumul spre finală a fost — 
credem — mai dificil pentru for
mația catalană, care a scos din 
cursă pe: Borussia Monchenglad- 
bach (1—0, 4—1); Milan (2—0, 
0—0), Internazionale (1—1, 1—0); 
Vltkovice (2—0, 0—0) șl pe F.C. 
Bruges (0—2, 3—0 d.p.), in timp 
ce Bayer a eliminat pe: Austria 
Vlena (0—0, 5—1), Toulouse (1—1, 
1—0), Feyenoord (2—2, 1—0), F.C. 
Barcelona (0—0, 1—0) șl pe Wer
der Bremen (1—0, 0—0).

Și iată-ne ajunși la cea de a 
30-a ediție a finalei Cupei 
U.E.F.A. (mai întîi sub numele 
de Cupa Orașelor Tirguri, apoi 
Cupa Europeană a Tîrgurilor și 
din 1966 sub denumirea actuală). 
Care sînt cele 29 de cîștlgătoare 
ale trofeului? 1958 șl 1959 — F.C. 
Barcelona; 1960 — nu s-a dispu
tat; 1961: Roma; 1962 șl 1963: Va
lencia; 1964: Zaragoza; 1965: Fe- 
rencvaros; 1966: F.C. Barcelona; 
1967: Dinamo Zagreb; 1968 și

CAMPIONATE NAȚIONALE
FRANȚA (et. 35): Cannes — 

Nantes 1—4; Lille — Brest 2—0; 
Bordeaux — Racing Paris 1—0; 
Nlort — Metz 1—3; Paris St. Ger
main — Auxerre 1—1; Montpe
llier — Lens 4—0; Le Hâvre — 
Laval 2—1; Toulouse — Marsilia 
1—0; Toulon — St. Etienne 1—1; 
Monaco — Nisa 1—0. în clasa
ment conduce A.S. Monaco 49 p, 
urmată de Bordeaux 44 p șl 
Montpellier, 39 p.

R.D. germanA (et. 24): Dy
namo Berlin — Karl Marx-Stadt 
3—1; Dynamo Dnesda — F.C. U- 
nion Berlin 0—0; Halle — F. C. 
Vorwărts Frankfurt pe Oder 
1—1; Rostock — Brandenburg 
3—1; Lokomotive Leipzig — Jena 
0—0; Magdeburg — Riesa 1—1; 
Aue — Erfurt 1—0. Lideră a cla
samentului este Dynamo Berlin, 
cu 34 p, urmată de Lokomotive 
Leipzig 33 p șl Dynamo Dresda 
M p.

PĂCII
Cărți tau. Ione! Gancea sî Lu
dovic Covaci.

In clasamentul general oondiu- 
ce Uw- Amn'er (R.D.G.). urmat 
de Pnnikov (U.R.S.S.) — la 23
sec., Ugrumov (U.R.S.S.) — la 35 
sec., V. Constant!nescu se află 
pe locul M, la 4:43. Pe echipe 
se menține lideră formația 
U.R S -

Miercuri se dispută etapa a 
9-a. Kamena Gora — Legnica 
(486 km). 

declarîndu-se gata să lupte 
din răsputeri, cu toate ener- 
giile, pentru obținerea unui 
rezultat favorabil. Starea lor 
de spirit fiind bună. nădăj
duim că vor reuși.

Imediat după căderea corti
nei în campionatul intern. 
..olimpicii" greci s-au reunit 
la hotelul ..Perla" din Atena. 
Spre surprinderea generală, an
trenorul Stefanos Petritsis a 
convocat un lot absolut nou. 
care nu cuprinde nici unul 
dintre fotbaliștii deplasați în 
aprilie la București! El e al
cătuit însă. în exclusivitate, 
din jucători de liga I (3 de la 
Olympiakos. 3 de la Aris Sa
lonic. 3 de la Panseraikos etc.), 
majoritatea componenti ai se
lecționatei de tineret ce va 
susține, la 25 mai, pe teren 
propriu, prima manșă a finalei 
C.E.. cu echipa Franței (în 
paranteză fie spus. în arbitra
jul unei brigăzi românești, cu 
Ion Crăciunescu la centru). 
S-ar părea că. așa stînd lu
crurile, echipa noastră ar avea 
ascendentul vîrstei și al unei 
experiențe competitionale su
perioare. Nădăjduim că le va 
fructifica. Nu se cuvine însă 
să ne amăgim : o așteaptă
un meci deosebit de dificil, pe 
care jucătorii greci îl vor abor
da ambițioși, mobilizați în ideea 
titularizării în finala C.E.

Partida „olimpicilor" va înce
pe la ora 18 (aceeași ca și la 
București) și va fi condusă de 
un trio de „cavaleri ai fluie
rului" din Israel. în frunte cu 
Arie Frost.

Ovidiu IOANIȚOAIA

1969: Leeds United; 1970: Arse
nal Londra; 1971: Leeds United; 
1972 : Tottenham Hotspur ; 1973 : 
F.C. Liverpool; 1974: Feyenoord; 
1975: Borussia MSnchengladbach; 
1976: F.C. Liverpool; 1977: Juven
tus Torino; 1978: p.S.V. Eindho
ven; 1979: Borussia MCnchenglad- 
bach; 1980: Eintracht Frankfurt; 
1981: Ipswich Town; 1982: I.F.K. 
Gâteborg; 1983: Anderlecht: 1984: 
Tottenham Hotspur; 1985 și 1986: 
Real Madrid; 1987: I.F.K. GOte- 
borg.

Deși Cupa U.E.F.A. este consi
derată pe treapta a treia valori
că în ierarhia forului european, 
fiind notată cu C. 3, realliatea 
nu este chiar așa. Ea ar merita 
o treaptă superioară. Argumen
te? La start sînt prezente 64 de 
echipe. clasate pe locuri 
fruntașe în campionatele 
naționale după u.n șir
lung de partide ; în Cupa Cu
pelor de pildă, multe din for
mațiile care participă au poziții 
mai slabe în campionatele țări
lor respective și au intrat în 
competiție chiar dacă au fost în
vinse în finalele naționale ale 
Cupelor, în cazul cînd adversara 
a cîștigat și campionatul. Să a- 
cordăm deci Cupei U.E.F.A. cre
ditul ce i se cuvine, ea fiind 
o competiție de prestigiu.

Ion OCHSENFELD

• CLASAMENTUL golgete- 
RILOR europeni, după meciurile 
de duminică (între paranteze fi
gurează etapele pe care le mai 
au de jucat): 1. Tanju Colak (Ga- 
latasaray) 37 g (2); 2. Tommy 
Coyne (F.C. Dundee) 33 p (0);
3. Victor Pitureă (Steaua) 31 g 
(6); 4. John Eriksen (Servette 
Geneva) 31 g (2): 5. Ally McCoist 
(Glasgow Rangers) 31 g (0); 6. 
Aly (Besiktas) 29 g (2); 7. Whn 
Kieft (P.S.V. Eindhoven) 29 g 
(0); 8. Hugo Sanchez (Rea! Ma
drid) 28 g (1).

• PE SCURT •
ATLETISM • Ir> concursul de 

la Los Angeles, Mike Marsh e 
cîștigat proba de 100 m cu 10,12, 
iar Tonio Campbell a trecut pri
mul linia de sosire în cursa da 
HO m garduri tn 12,50. în proba 
feminină de 400 m garduri pe 
primul loc s-a situat Jackie 
Joyner 55,74.

HANDBAL • în prima manșă 
a finalei -Cupei Cupelor" la mas
culin, echipa vest-germană T.V. 
Grosswallstadt a întrecut, pe te
ren propriu, cu scorul de 24—21 
(12—10). formația sovietică 8KA 
Minsk.

TENIS • tn finala turneului 
feminin din Berlinul Occidental, 
Jucătoarea vest-germană Steffi 
Graf a întrecut-o cu 8—3. 6—1 
pe Helena Sukova (Cehoslova
cia) • Turneul de la Salzburg a 
revenit jucătorului iugoslav Bru
no Oresar. învingător cu 6—2, 
2—6, 6—2 în finala cu vest-ger- 
manul Damir Keretic.
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