
„FESTIVALUL PRIMĂVERII

DxICIxIDA • 5000 dî școlari in tribunele arenei de la Progresul
• Numeroase reprize de gimnastică, dar și 

interesante demonstrații de judo și box
în fiecare an, 

miezul lunii 
mai, Consiliul pen- 
fizică și sport altru educație 

sectorului 5 din ’Capitală orga
nizează — cu sprijinul Consi
liului Organizației Pionieri, 
lor și aportul Inspectoratului 
școlar din această parte a 
Bucureștiului — o amplă și 
mereu mai atrăgătoare acțiu-

dială Aurelia Dobre, la șco
lile nr. 131, 136, 280, 309, etc. 
învață acum alte viitoare per- 
formere. Sigur, la „Festi* 
valul Primăverii" organiza, 
torii au invitat doar o par
te din ansamblurile de gim
nastică, unii pretinzînd că pe 
cele mai bune, dar, toate cele 
27 de școli din acest sectar 
pot prezenta — oricînd

raletari din toate țările, uniți-»- >-
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Astăzi, pe stadionul Steaua, in preliminariile C. M

diferite dansuri, cu teme inspirate 
și de la
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Arbitrul partidei : S. Husainov (U.R.S.S.)

„TRICOLORILOR"!

ROTARIU 
(KLEIN) 

HAGI

Gimnastele au pregătit 
școală .

ne cultural-sporti vă :
tivalul Primăverii", 
festa rea a reunit și de 

tribunele 
peste 6 000 

și profesori, tineri

„Fes-
Mani-

această 
arenei 

de 
din 

întreprinderi și instituții, pe 
scenă evoluind ansambluri 
de gimnastică, judoka, boxeri, 
formații artistice laureate ale 
Festivalului național al mun. 
cii și creației „Cînlarea Româ
niei", echipe fruntașe în 
întrecerile Daciadci.

în Sectorul 5 al Capitalei, 
gimnastica este la ea acasă. 
La Școala nr. 127 din cartie
rul Sălaj-Vi'cina, spre exem
plu, a învățat campioana mon-

dată. în
Progresul 
elevi

locurile de joacă

puțin o echipă de gimnastică 
care să cucerească publicul ! 
Mai degrabă, credem, că s-a 
procedat prin tragere la sorți, 
ori prin eliminare... indirec
tă : evoluează la această, e- 
diție a „Festivalului" elevele 
prof. Clemansa Zahei, de la 
Școala nr. 135, în timp ce 
sportivii prof. Vasile Zahei 
de la ,.280“ stau in tribună, 
gimnastica — nu-i așa ? — 
fiind o mare și unită familie ! 

în continuare ne vom referi 
tot la... gimnastică, deoarece

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2-3)
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ales meciuri amicale. Spune 
Ozon : „Mă voi duce Ia meci 
cu certitudinea că echipa 
noastră este mai bună decit 
cea a Bulgariei. Dar mai știu 
că un meci de calificare este 
unul dificil... am avut atîlca 
meciuri dificile în prelimina
rii... cum aș putea uita me
ciul "meu- eu Iugoslavia, de 
acum 32 de ani, cînd 
un pas ...ne trebuia 
pe «23», dar n-a fost 
Sigur că Bulgaria lui
vechea noastră cunoștință, nu 
e Iugoslavia de atunci, cu Mi- 
lutinovici, Boskov, Mitici, 
dar partida trebuie jucată cu 
tot focul, pentru a se evita 
orice surpriză".

Cuvintele lui Ozon sînt mai 
elocvente decrt orice anti
cipație. O echipă mai bună.

României) înfruntă

eram Ia 
un 1—0 
sâ fie !
Penev,

wwwwww BULGARIA
Bulgariei 
rang 

preliminariilor.

Meciul cu echipa 
este unul de prim 
planul 
meci în care iubitorii fotbalu
lui nostru se gîndesc, firește, 
la cele șapte puncte care ar 
trebui trecute în clasament în 
dreptul echipei noastre la în
cheierea cronicii, în seara 
asta. Dar, de la acest dezide
rat și pînă la realizarea lui mai 
sînt 90 de minute aspre,

în 
Un

care echipa Bulgariei, cînd- 
va o specialistă a turneelor fi- 
nale, poate fi o adversară di
ficilă, chiar dacă șansele ei de 
calificare au fost pierdute pe

Campionatele Internaționale ale României la tenis de masa (juniori)

UN IMPORTANT
După ce „caravana" Cam

pionatelor Internaționale ale 
României la tenis de masă a 
poposit în anii trecuți în alte 
orașe, iată că, de vineri, ea va 
reveni în Capitală. în sala 
Fioreasca — gazdă a atitor e- 
venimente de marcă în sport, 
inclusiv 
ale sale 
prezenți 
a doua 
nalelor" 
sportive 
lovacia, 
Germană, R.F, 
eia, Polonia, U.R.S.S. și, bine
înțeles, România, această com
petiție fiind una dintre cele 
mai importante pe drumul 
care duce spre Campionatele 
Europene din vară. Un eveni
ment, deci, care nu trebuie să 
scape iubitorilor sportului, ai 
tenisului de masă în special, 
programul celor trei zile de 
întreceri oferind o reală posi
bilitate 
vedea o avanpremieră 
peană și — de ce nu ? 
cîțiva dintre viitorii

în tenisul de masă cu 
„mondiale" — vor fi 
la. startul celei de 
ediții a „Iniernațio- 
de juniori, sportivi și 
din Bulgaria, Cehos- 
Finlanda, Franța, R.D.

Germania, Gre.

bucureștemlor de a 
euro- 

— pe 
posibili

VICTORII 
LA BALCANIADA
La Zagreb, în Iugoslavia, 

pe pista nautică Jarun, s-au 
desfășurat Campionatele Bal
canice de caiac-canoe, la care 
au participat sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România, invitați fiind și 
sportivii din Italia și Polonia. 
Evoluind remarcabil. repre. 
zentanții țării noastre au 
dominat finalele, cucerind 13 
locuri I, 6 locuri II și 2 locuri 
UI.

Iată sportivii români lau- 
reați ai acestei ediții a Bal
caniadei de caiac-canoe; 500
m : KI — Alexandru Popa 
1:52,19 ; K1 (f) — Sanda Ni- 
culae 2:05,68 ; C2 — Gheorghe 
Andriev, Vasile Lehaci 1:51,02; 
K 2 (f) — Luminița Herțea,

TEST PE DRUMUL „EUROPENELOR
• Din nou in sala Fioreasca din Capitala ® Participanți 
din io țari • La start - medalia!i ai C.E. de juniori 

prima zi a competițieiși seniori • Vineri,
campioni ai continentului...

Așadar, un concurs care are 
un obiectiv precis — și de a- 
ceea devine cu artît mal atrac
tiv —, testarea stadiului de 
pregătire a celor susceptibili 
nu numai de a se prezenta la 
„europene", ci și de a concura 
cu șanse la cucerirea titluri
lor, în conjunctura oferită de 
masiva schimbare de genera
ție, actualii competitori fiind 
liderii acestei categorii de 
vîrstă.

De altfel, părerea că în sala 
Fioreasca vor evolua unii din
tre cei mai buni juniori ai 
continentului este confirmată 
și de pozițiile ocupate în pre
zent de aceștia în clasamen
tele fonului european, precum 
și de evoluțiile lor recente la 
alte „Internaționale" ; Călin 
Creangă (România) — cîști. 
gătorul ediției precedente,

ROMÂNEȘTI 
DE CAIAC-CANOE
Marina Bituleanu 1:52,56 ; K4 
(f) Sanda Niculae, Luminița 
Herțea, Marina Bituleanu, Li
liana Vlăsccanu 1:39,40; 1 000 m: 
Kl — Boris Petro 3:49,98 ; CI 
— Vasile Condraț 4:02,91 ; C2 
— Gheorghe Andriev, Vasile 
Lehaci 4:07,91 ; K 4 (b) — Ale
xandru Popa, Boris Petro, 
Paul Veicu, Nicolae Feodosei 
3:18,23; 5 000 m : K1 (f) — 
Sanda Niculae 23:50,30 ; K2 
(f) — Luminița Herțea, Mari* 
na Bituleanu 21:37,94 ; 10.000
m (b) ; Kl — Ionel Lețcae 
44:14,51 ț C2 — Gheorghe An
driev, Vasile Lehaci 43:29,70.

Clasament general : 1. Româ
nia 86 p, 2. Bulgaria 71 p, 3. 
Iugoslavia 43 p, 4. Grecia 12 p.

„bronz" la C.E. de seniori și 
,aur“ la juniori (mixt), Dmitri 
Gusev, Alexandr Smiriov 
(U.R.S.S.), Thomas Janasek, 
Martin Olejnik (Cehoslova
cia), Fiotr Skierski (Polonia), 
Adriana Năstase, Iulia Rîșca- 
nu (România), precum și Sa
bina Martinova (Cehoslova
cia), Tran Thierry (Franța), 
Piotr Szafranek, Anna Ja— 
nuszyk (Polonia), Linus Eriks
son (Finlanda), Gcorgeta Co-

Ultimele teme de antrenament. 
Cămătaru, Rednic fi Klein

La balon. Lăcătuș ; în dreapta, 
Foto : N. PROFIR

Emanuel FÂNTĂNEANU

(Continuare în oao a 1-a)

teren propriu, în meciurile cu 
România și Danemarca.

„Tricolorii" privesc cu în
credere partida și reproducerea 
unor declarații ale lor nu 
ar face decit să confirme, prin 
repetiție, această stare de 
spirit. Iaită de ce ne-am gîn- 
dit să apelăm la un... specia
list neutru — cît de neutru 
poate fi Titus Ozon, cel care 
a îmbrăcat multe tricouri tri
colore în partidele cu Bulga
ria, într-o vreme în care 
jucam cu vecinii noștri de 
două sau trei ori pe an, mai

una mereu tenace, care, elibe
rată de împovărătoarea 
diție a luptei pentru 
poate juca mai bine 
făcut-o la Sofia.

Ajungînd aici, să 
că echipa României, 
reedita partida de 
și-ar păstra 
Și vrem să 
meciul de la

con- 
puncte, 

decit a

spunem 
dacă va 

la Sofia, 
șansele intacte, 

credem că după 
Atena, mai pu-

loan CHIRILA

(Continuare în pag. 2-3)

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

CLUBUL VOINȚA BUCUREȘTI: EFORTURI CONSTANTE
PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE
Clubul Voința București, 

care coordonează și activi
tatea asociațiilor sportive din 
sfera cooperației meșteșugă
rești a Capitalei, joacă un 
roi important pe scena mișcă
rii sportive din țara noastră. 
Ultimii ani au fost mai pro
ductivi ca oricînd, analiza con
cretă efectuată în cadrul re
centei conferințe relevînd suc
cesele dobindite de acest 
club In activitatea competițio. 
nală de masă și de perfor
manță.

Din datele cuprinse in darea 
de seamă prezentată la recen
ta conferință a clubului re
zultă că efectul direct al mă
surilor luate în direcția dez
voltării „sportului pentru 
toți" în cele 33 de asociații 
Voința din Capitală se regă
sește atît în densitatea 
concursurilor destinate coo-

peratorilor, cit și în numărul 
sporit de participanți. Să con
cretizăm, redind dinamica 
concurenților la entuziastele 
întreceri ale Daciadei, în ul
timii patru ani : 1985 — 11.910 
participanți ; 1987 — 23.449 ;
1987 — 25.785 ; 1988 — 25.939. 
Gimnastica la locul de muncă 
— se practică în 458 de uni
tăți, angrenînd în cele cîteva 
minute de exerciții pentru re
facerea forțelor aproximativ 
24.000 de oameni de diverse 
vîrste și profesii. Complexul 
polisportiv „Sport și sănăta
te" este o altă formă de atra
gere a tinerilor și vîrstnicilor 
pe terenul de sport, ale cărui 
norme au fost trecute de 
peste 5.000 de aspiranți. Mari 
amatori de drumeții, peste 
19.000 de membri ai asociației 
sportive Voința au efectuat, 
la sfirșit de săptămînă,

excursii organizate în di
ferite localități montane, 
unde au fost inițiate con
cursuri de volei, minifotbal și 
orientare turistică, îmbinate 
cu activități cultural-ar.istice. 
în sfîrșit, campionatele clu
bului Voința la atletism, fot
bal, volei, handbal, popice, 
șah, orientare turistică sau 
tenis de masă, cu etape săp- 
tămînale, care rivalizează cu 
cele mai valoroase competiții 
de nivel orășenesc, angrenea
ză într-o activitate sporti
vă continuă aproape 200 
de echipe, cu circa 1.500 de 
competitori, întrecerile con
stituind nesecate surse de 
depistare a elementelor ta
lentate.

Traian IOANITES5 -
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„Turul Municipiului București'1 la ciclism

CiȘTIGĂTORI - LA INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE - RUTIERII DINAMOVIȘTI
„Turul Municipiului București'1 

la ciclism, ediția a in-a (în or
ganizarea bună a C.M.E.F.S, ?1 
a comisiei de specialitate) s-a 
desfășurat, la sfirșltul săpțămî- 
nii trecute, pe șoselele din îm
prejurimile Capitalei. In prima 
etapă, cel 90 de alergători pre
zent! la start au avut de par
curs. de două ori, pe șoseaua 
spre Oltenița, tronsonul Bucu
rești — Budeșțl și retur (104 
km). A fost o etapă calmă pînă 
la jumătatea el, clnd, profitînd 
de apatia plutonului, șapte ci
cliști de la Dinamo șl cite unul 
de la I.M.G.B., Voința șl Meta
lul Plopenl s-au desprins, mă- 
rindu-și treptat avansul pînă la 
sosire. Clasament: 1. Gh. Lău- 
taru, 2. C. Nlcolae (ambii Di
namo) 2,26:04, medie orară 42,700 
km, 3. s. oprcscu (I.M.G.B.) la 
33 s. 4. St. Anton. 5. C. Crăciun, 
6. C. Cărutașu (toți Dinamo), a- 
celași timp.

Desfășurată pe șoseaua spre 
Tîrgoviște, etapa a II-a, Bucu
rești — Mătăsaru și retur (102 
km), a fost multă vreme anos
tă, plutonul rulînd „la plimba
re" S-a pus pe fugă — animat 
de masivul grup al cicliștilor di- 
namoviști — cu circa 20 km Îna
inte de sosire, atunci cînd s. 
Oprescu, ocupantul locului iii în 
clasamentul general, a „spart'-. 
Acesta, luptînd de unul singur, 
nesprijinit de nici un coechipier, 
va sosi la finele etapei cu un 
pasiv de 3:18 Clasamentul, eta
pa a Il-a: 1. N. Pătrașcu (Vo
ința). 2.39,00, m.o. 38.400 km(l?l). 
2. M. Mărginean (I.M.G.B.), 3.
C. Nicolae, 4. Z. Lorlncz (Met. 
Plopeni). 5 E. Murea. «. G. Flo- 
rea (ambii Dinamo), toți același 
timp „Copie" a etapei prece
dente, cea de a treia secvență a 
acestui concurs s-a desfășurat 
pînă la Giurgiu și retur (108 
km). La o oră de la plecare, 
se parcurseseră numai 37 km(i) 
și, deși admonestați pentru acest 
mod nepermis de a evo- 
lua (racilă mai veche a rutieri- 
lor noștri în competițiile inter
ne). concurenții au continuat să 
pedaleze lejer. Singurele „eve
nimente" au fost accidentul su
ferit de S. Oprescu (furcă rup
tă) șl încercările de desprinde
re ale foarte tinerilor Mihai

Pîrlog (C.s. Brăila), Viorel Tu- 
riac șl Bogdan Dumitrescu (am
bii de Ia Feroviarul Buzău). 
Clasamentul etapei a IlI-a : 1. N. 
Pătrașcu 2.44:40, m.o. 38,400 km 
(!?!), 2. M. Aldulea (Met. Plo-

Clasament general individual, 
seniori: 1. Cornel Nicolae 9.39:29, 
2. Gh. Lăutaru (ambii Dinamo 
I), același timp (departajarea 
s-a făcut in urma punctelor de 
clasament din cele patru etape),

In prlm-plan (cu caschetă albă) Gh. Lăutaru, ocupantul locului 
secund ; în spatele său, cîștigătorul, C. Nicolae

Foto : Eduard ENEA
peni), 3. St. Anton, 4. C. Cră
ciun (ambii Dinamo), 5. M. Măr
ginean, 6. C. Popa (Dinamo). 
Deși diferențele între primii 
clasați erau minime, ultima eta
pă, semifond 70 km (28 ture cu 
sprint la fiecare două), nu a 
produs modificări în clasamen
tul general individual. Clasamentul 
etapei a IV-a: 1. C. Paraschiv 
1 45:47. m.o. 40 km, 2. V. Apos
tol la 41 s, 3. Z. Lorin.cz, 4. 
Adr. Ivan (Dinamo), ambii la 
1:10, 5. Val Buduroi (Steaua). 6. 
FI. Stoica (Feroviarul Buzău) la 
2:46.

Cu acest prilej s-au desfășurat 
întreceri la semifond și pentru 
cei mai tineri competitori. Iată 
rezultatele — juniori mari, 30 
km: 1. D. Nedelcu (C.S.Ș. 1)
10 p, 2. L. Boari (Voința Arad) 
10 p. 3. I. Militaru 8 p, 4. N. 
Mieluc (ambii C.S.Ș. I) 6 p, 5. 
B Kenyers (Electromureș Tg. 
M'ures) 5 p, 6. L. Dumitru 
(STIROM) 5 p: Juniori mici, 
25 km: 1. A. șoghior (C.S.Ș. I) 
10 p, 2, I. Marinică (Olimpia) 

6 p, 3. D. Damaschin (C.S.Ș. I) 5 p.

3. N. Pătrașcu la 21 s, 4. șt. An
ton la 43 s, 5. C. Crăciun (am
bii Dinamo II) la 48 s, 6. C. 
Căruțașu (Dinamo I) 
echipe: 1. Dinamo II 
Paraschiv, Vasile Apostol, Cos
te! Popa, Costel Crăciun și Ste- 
lian Anton), 2 Dinamo I, 3. 
I.M.G B. I, 4. Voința București, 
5. Metalul Plopeni, 6, Dinamo IV.

Horațiu SIMA

la 51 S j
(Costică

„FESTIVALUL
(Urmare din pag. 1)

la acest mereu frumos festi
val din mijloc de Florar au 
venit și grațioasele ansambluri 
ale Casei pionierilor și șoimi
lor patriei din Sectorul 5 (di
rector prof. Gabriel Silvă- 
șanu). Un fel de „lo-t repre-

In semifinalele „Cupei F. R. Rugby*

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE Șl DINAMO, ÎN
Pe același teren, de la „Tei", 

din incinta Complexului cultu- 
ral-sportiv studențesc, dar la 
date diferite (unul duminică, 
celălalt marți) au avut loc me
ciurile din semifinalele „Cupei 
F. R. Rugby".

In semifinala de duminică. 
Știința CEMIN Baia Mare a dis
pus de Farul cu 29—11, după ce 
la pauză constănțenii conduceau 
cu 11—10, într-o primă repriză 
aproximativ egală și ca mod de 
exprimare, dar și ca ocazii de 
finalizare. Băimărenii au înscris 
două eseuri, prin Demîan și N. 
Ghcorghe, eseul acestuia din ur
mă fiind transformat de Osiac, 
în timp ce constănțenii au avut 
la activ, de asemenea, două e- 
seurl, opera lui Foca și Trifescu, 
Bezușcu completînd „zestrea" de

puncte a Farului, printr-o l.p. 
La reluare (min. 56), o ocazie 
rarisimă a Farului de a se des
prinde — eseu ca și realizat, la 
cîțiva metri de buturile adver
se. A fost momentul de derută 
al constănțenilor, după care 
n-au mai concretizat nimic ! în 
schimb, băimărenii au întors re
zultatul (Osiac, 1. p.), distanțîn- 
du-se chiar (Lucaci eseu, apoi 
Florescu 2 eseuri, două dintre 
ele fiind transformate de Osiac) 
și aproprlindu-și victoria pe 
merit.
Arbitrului Gabriel Petrescu i 

s-au aliniat formațiile : ȘTIINȚA 
BAIA MARE : Vasilache — Osiac, 
Rădoi, Pascale, Bucșa — V. Ion. 
Florescu — Șugar, Dcmian, Nis- 
tor — ștefiuc, Allenei — Mel- 
niciuc, N. Gheorghe, loniță

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE
La Odorhel s-a desfășurat, sub 

genericul Daciadel faza finală a 
Campionatelor Naționale de cul
turism pentru juniori, competi
ție la care au luat parte peste 
130 de sportivi din 23 de loca
lități, reprezentînd 36 de cluburi 
și asociații sportive, care a fost 
organizată excelent de către 
C.J.E.F.S. Harghita in colaborare 
cu A.S.M. Matrița Odorhel (siste
mul de calculare a rezultatelor 
a fost computerizat).

PRIMĂVERII"

CURSURI DE INIȚIERE
Clubul Dinamo — Centrul Tînărul Dinamovist organizează 

în perioada 29 mai — 21 septembrie, în incinta bazinului Di
namo, cursuri de inițiere în înot. Vor avea loc serii de 
12 lecții; programate zilnic, între orele 12—13,30 și 13,30—15.

Informații suplimentare se pot obține la Centrul Tînărul 
Dinamovist (telefon 41.35.35 (6280).

zentativ" al sectorului, cu cele 
mai talentate gimnaste din 
școli, repartizate în grupe
le prof. Lia Petrescu, Lina 
Făgădău și Lucia Bossenma- 
yer. Așadar, „O lume minu
nată", „Copilărie fericită", 
„Dans animat" și alte reprize 
de mare succes, plus „supli-

FINALISTELE „CUPEI ROMÂNIEI

LICEENII, ÎN ENTUZIASTELE 
ÎNTRECERI ALE DACIADEI

După meciuri viu disputate în 
cele cinci zone ale „Cupei Româ
niei", în cursa pentru cucerirea 
mult rivnitului trofeu au rămas 
următoarele formații: 
Constanța, Energia 
(jud. Buzău), “ ’ : .
Electro Botoșani, Viață 
teni (jud. Teleorman).

A.S.A. 
Rîmnicelu 

Laminorul Roman, 
Nouă Ol- 
Sidcrur-

gistul Sadu (jud. Gorj), Avintul 
Frasin (jud. Suceava), Vulturii 
Dej. C.P. București. I.P.A. Sibiu 
și Dinamo București, ultima ca
lificată de drept ca învingătoa
re în ediția de anul trecut. Fi
nala pe țară este programată în- 

pe stadionul dintre 26—28 
Mangalia.

mai

INIȚIATIVE
..Cupa Zarandului". organiza- 

ță de A.S. Viitorul din comuna 
Almaș (jud. Arad), pe podiumul 
f?î!ra«aa _uLca? echipele Moca- 

sătescnică Poligrafică __  _
sectorul agricol Ilfov (antrenori 
— Fănel Alexe și Marius Stă- 
nescu) cu 15 p. Viitorul Almaș 
13 p și Liceul agroindustrial Gu- 
rahonț 11 p, a prilejuit și un 
curs de perfecționare a profeso
rilor de educație fizică din zonă. 
Astfel, 20 de cadre didactice au 
luat parte, timp de două zile, 
la lecții practice tehnico-tactice.

CI.

precum și 
modificări_
cuiul, lucrări _______ ___
eiatul antrenor și arbitru 
Almaș, prof. Octavian lupei.

la 
din

prelucrarea noilor 
regulamentul jo- 

conduse de apre- 
‘ - • — i din

Sub egida marii noastre com
petiții naționale Daciada s-a 
desfășurat sîmbătă, la Buzău, 
una din fazele de zonă ale 
Campionatului elevilor din lice
ele agroindustriale, organizată 
ireproșabil de conducerea Liceu
lui industrial nr. 2 din localitate 
(director — prof. I. Vulpe, 
director adjunct — prof, de ed. 
fizică P. Boboc). Bine pregătiți 
de prof. N. Popescu, oiniștii de 
la Liceul agroindustrial din Km. 
Sărat au ocupat primul loc în 
clasament, cu 12 p, fiind urmați 
de elevii Liceului agroindustrial 
Negrești 
Liceului 
eu 7 p. 
la care 
ton, Al.
și I. Badiu, s-a calificat pentru 
finala pe țară, programată în 
zilele de 10 și 11 iunie, la Băr- 
căneșți (jud. Prahova).

mentul" Interpretat de Mihai 
Constantinescu : „1—2—3, hai 
la joacă dacă vrei !“, pionie
rele gimnaste răspunzînd 
prin exerciții că „Joaca e pen
tru copii, prilej de bucurii".

Incîntătoare, instructive au 
fost și demonstrațiile tinerilor 
judoka, cu elevi silitori pe 
tatami, cu școlărițe în kimono 
aruneîndu-și în aer, prin
tr-o mișcare abilă, colegii de 
echipă. în fața elevilor, pă
rinților, directorilor de școli 
prezenți în tribune, tinerii din 
secțiile de box ale asociații
lor sportive Vulcan și Auto
buzul au urcat în „careul 
magic", demonstrînd iuțea
lă, precizie, stil. Clubul spor
tiv școlar Steaua se află tot 
în Sectorul 5 ; cu gimnaștii de 
la „acrobatică" a venit prof. 
Ion Moldovan, cu „Testul" a 
venit publicul junior : „Stea
ua — C.C.E. A fost o ma
nifestare cultural-sportivă de 
primă mărime, cu dragos
te (și îndeaproape) pregătita 
de cei care iubesc, deopotrivă, 
scena și arena de sport.

CULTURISM ALE JUNIORILOR
Iată medaliații, la juniori mici: 

55 kg. 1. P. Moja (CUPROM 
Baia Mare), 2. L. Constantin 
(Lie. ind. „Spiru Haret" Bucu
rești), 3. L. Mihaly (Tractorul 
Miercurea Ciuc) ; 60 kg — 1. A. 
Szathmari (Azomureș Tîrgu Mu
reș), 2. J. Fancsall (Sănătatea 
Tîrgu Mureș), 3. C. Sarea 
(CUPROM Baia Mare) ; «5 kg 
1. M. Moțoc (Exploatare Metrou 
București), 2. M. Coșa (Lie. ind. 
„Spiru Haret" București), 3. Fi. 
Bohoru (Electromotor Timișoa
ra) ; 70 kg — 1. Gh. Manica
(Avicola Sibiu), 2. I. Cadiș (Me- 
talotehnlca Tîrgu Mureș), 3. M. 
Mitrea (Lie. ind. „Spiru Haret" 
București) ; -t-70 kg — 1. M.
Pîrjoi (Lie. ind. „Spiru Haret" 
București), 2. W. Gassner (Trac
torul Miercurea Ciuc), 3. D. Cio- 
botici (Electromotor Timișoara) ; 
echipe — 1. Liceul industrial
„Spiru Haret" București, 2. E- 
lectromotor Timișoara, 3. CU
PROM Baia Mare. Trofeul special 
oferit pentru cel mai frumos 
program de exerciții liber alese 
a revenit lui Mircea Pirjol.

La juniori mari : 65 kg — 1. 
B. Ivanov (Lie. ind. „Spiru Ha
ret" București), 2. E. Uliczai 
(Electromotor Timișoara), 3. M. 
Vîlciu (Lie. ind. „Spiru Haret" 
București) ; 70 kg — 1. V. Ardei 
(Aurul Bala Mare), 2. M. To- 
falvi (Matrița Odorhei), 3. M. 
Iordănescu (Avicola Sibiu) : 
75 kg — 1. G. Dragomir (Lie. 
ind. „Spiru Haret" București), 2. 
A. Mateescu (Petrochimistul Pi
tești), 3. M. Trifan (A.S.A. Tîrgu 
Mureș) : 80 kg — 1. D. Cioban 
(Vagonul Arad), 2. A. Barabas 
(Tractorul Miercurea Ciuc), 3. 
M. Popa (A.S.A. Tîrgu Mureș) : 
-180 kg — 1. M. Dumitoatei
(C.F.R. Iași), 2. R. Varga (O- 
limpia Oradea), 3. C. Lupea 
(Voința Galați) ; echipe — 1. Li
ceul industrial „Spiru Haret" 
București, 2. Vagonul Arad, 3. 
Aurul Baia Mare. Trofeul spe
cial oferit pentru cel mai frumos 
program de prezentare a fost ob
ținut de Marian Vilciu.

(jud. Vaslui), cu 8 p, și 
agroindustrial Tecuci. 

Echipa învingătoare, de 
s-au remarcat Gh. An- 
Sandu, V. Dumitrache

ABSENȚE REPETATE

HANDBAL, DIVIZIA B-TINERET

SURPRIZE ÎN 
„CUPA PRIMĂVERII"

Organizată pe terenul comunal 
din Gherăești (jud Neamț) de 
către asociația sportivă din loca
litate, „Cupa Primăverii" (ediția 
1989) a reunit echipe redutabile. 
Două dintre acestea. Lamino
rul Roman și Electro Botoșani, 
participante la turneul final al 
campionatului de seniori de a- 
nul trecut, au fost nevoite să 
guste din amărăciunea înfrînge- 
rii. Clasament final: 1. Biruința 
Gherăești. 2. Laminorul Roman 
3. Electro Botoșani.

Intrată în tradiția sportului nos
tru național, „Cupa României" a 
inaugurat actualul sezon com- 
petițional de oină, reunind la 
etapa de masă un număr sporit 
de echipe. Oiniștii care au mers 
din victorie în victorie s-au în- 
tîlnit recent în jocurile zonale 
găzduite de cinci orașe : Arad, 
Miercurea Ciuc, Curtea de Argeș, 
Tirgoviște șl Roman.

Toate bune șl la locul lor 
pînă la ora startului, cînd orga
nizatorii întrecerilor, arbitrii și 
spectatorii din toate cele cinci 
centre de zonă au constatat cu 
amărăciune că de la deschiderea 
festivă lipsesc cite două și chiar 
trei din echipele calificate în a- 
eeastă etapă superioară a com
petiției. ----------- '
govlște 
tantele 
lomița ; 
Tuloea; 
Mehedinți, 
Miercurea Ciuc

Să concretizăm: Ia Tîr- 
au absentat reprezen- 

județelor Giurgiu și Ia- 
la Roman — Vrancea șl 
Ia Curtea de Argeș — 

Olt șl Vilcea; la 
Covasna și

Hunedoara ; la Arad — Mara
mureș. Nu cunoaștem încă moti
vele pentru care echipele men
ționate nu s-au prezentat la zo
nele respective, dar, din păca
te, astfel, de absente se înregis
trează aproape în fiecare an, da
torită faptului că oiniștilor in 
discuție nu Ii se asigură condi
țiile necesare participării la con
cursuri. Cauzele se cunosc, 
C.J.E.F.S. vizate continuă să pri
vească cu nepăsare nevoile justi
ficate ‘ ale oiniștilor. obligați 
astfel să nu-șl poată apăra șan
sele, așa că așteptăm soluțiile 
de natură să șteargă din viitoa
rele confruntări petele apărute 
în actuala activitate competițlo- 
nală a sportului nostru național. 
Credem că a venit timpul 
intervină urgent și factorii 
decizie!

să 
de

deRubrică redactată
Traian IOAN1ȚESCU

ADMiNISIRAJIA DE STAT l010-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 14 MAI. Cat. 
1: (13 rezultate) 8 100% a 30 629 
lei și 41 25% a 7 657 lei. Cat. 2: 
(12 rezultate) 65 100% a 3 250 lei 
și 772 25% a 812 lei. Ca*. 3: (11 
rezultate) 405 100% a 633 lei și 
7 212 25% a 158 lei.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPltES de astăzi, miercuri, 17 
mai, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începînd de la ora 
15,50. Radiodifuziunea va trans
mite aspecte de la efectuarea o- 
perațlunilor de tragere pe pro
gramul I, la ora 16,15, urmînd 
ca cele 12 numere extrase să 
fie transmise și în reluare, pe

același program, la ora 23,10, 
precum și mîine, joi, 18 mai, la 
ora 8,55. Tragerea fiind publică, 
accesul în sală este liber pentru 
toți cei interesați.
• Așa după cum am mai a- 

nunțat, „capul de afiș" al săp- 
tămînil în curs îl constituie 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de duminică, 21 mai. Re
amintim că acest gen de tragere 
vine să satisfacă cele mai di
verse exigențe ale iubitorilor sis
temului respectiv, atît prin nu
mărul mare și varietatea cîști- 
gurilor atribuite (importante su
me de bani, autoturisme și 
excursii peste hotare), precum 
și prin atractivitatea formulei 
tehnice : «6 de numere extrase,

cuprinse în 7 extrageri, cu po
sibilitatea de a cîștiga și cu 3 
numere din 24 și, respectiv, 18 
extrase. Juclnd numerele favo
rite pe bilete cu valoare de 25 
de lei (întregi sau fractionate), 
participanțil pot să conteze pe 
Întregul evantai al celor 13 ca
tegorii de ciștiguri, cu toate a- 
vantajele care decurg de aici. 
Nu ultatl. însă, să vă încercați 
sansele cit mai din timp, pentru 
a evita aglomerația care, de o- 
bicei, se creează înaintea închi
derii vînzării (sîmbătă, 20 mai).
• De reținut că și această 

săptămînă mal înscrie pe agen
da sa un deosebit de interesant 
concurs PRONOSPORT, precum 
și o tragere obișnuită LOTO, la 
care vă invităm să fiți prezenți. 
știut fiind că perseverența și 
constanța in joc sînt cîteva ele
mente importante ale succesului!

ETAPA A 18-A
MASCULIN, seria I : Calcula

torul IIRUC — Arctic Găești 
30—26, Teleajen Prahova C.s.u. 
Ploiești — A.S.A. Buzău 23—20, 
I.M.U. Bacău — I.M.P. Sf. Gheor
ghe 25—22, Hidrotehnica Con
stanța — Steaua II Mecos 28—16, 
Mecon Iași — Celuloza Brăila 
34—25, Relonul Săvinești — Mol- 
dosin Vaslui 25—20 ; seria a II-a ; 
Strungul Arad — Tehnoutilaj O- 
dorhei 35—26, Unio Satu Mare
— Metalul Bistrița 19—16, Meta
lul Timiș Lugoj — Minaur II 
Cavnic 29—28, Autoturisme Timi
șoara — Constructorul Arad 
27—22, Independența Carpați Mîrșa
— C.S.M. Reșița 31—26, Mecanica 
Oradea — Metalul Hunedoara 
33—36.

FEMININ, seria I ! Filatura 
Focșani — Oțelul Galați 32—28, 
Precizia Vaslui — Relonul Săvi
nești 20—18, Textila Buhușl — 
Sportul Muncitoresc Caracal 
41—23, C.S.M. Sf. Gheorghe — 
I. T. București 29—18, Olimpia 
Slobozia — Metalul Olimpia Plo
peni 29—25, Carpatex C.S.U. Bra
șov — Cetatea Tg. Neamț 27—22 ; 
seria a II-a : Industria Lînil Ti
mișoara — Industria Ușoară O- 
radea 26—13, „U“ Farmec Cluj- 
Napoca — C.S.M. Independența 
Sibiu 26—34, Textila Sebeș — E- 
lectromotor Timlșeara 28—21, 
Constructorul Baia Mare — A.E.M. 
Timișoara 27—26, C.S.M. Bistri
ța — C.F.R. Craiova 22—21, Vo
ința Odorhei — Voința Rm. Vil
cea 35—26.

ETAPA A 19-A
MASCULIN, seria I : Moldosin 

Vaslui — Calculatorul IIRUC 
23—22, Celuloza Brăila — Relonul 
Săvinești 23—22, Steaua n Me
cos — Mecon Iași 30—28, I.M.P. 
Sf. Gheorghe — Hidrotehnica 
Constanța 24—23, A.S.A. Buzău — 
I.M.U. Bacău 21—20, Arctic Găești 
— Teleajen Prahova C,S.U. Plo
iești 25—24.

Pe primele locuri : 1. HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 44 p 
(+72), 2. I.M.U. Bacău 42 p
(+12), 3. Arctic Găești 41 p
(+37)... pe ultimele locuri : 10. 
Moldosin Vaslui 35 p (—12), 11. 
Calculatorul IIRUC 35 p (—15), 
12. Celuloza Brăila 34 p (—77).

Seria a IT-a : Metalul Hune
doara — Strungul Arad 23—29, 
C.S.M. Reșița — Mecanica Ora

dea 30—23, Constructorul Arad — 
Independența Carpați Mîrșa 27—20, 
Minaur II Cavnic — Autoturis
me Timișoara 19—15, Metalul 
Bistrița — Metalul Lugoj 26—21, 
Tehnoutilaj Odorhei — Unio 
Satu Mare 36—27.
Pe primele locuri : 1. STRUN

GUL ARAD 48 p (+94), 2. Tehno
utilaj Odorhei 39 p (+22), 3.
Minaur II Cavnic 38 p (—11)... 
pe ultimele locuri î 10. Autotu
risme Timișoara 36 p (—4), 11. 
Constructorul Arad 35 p (+1), 
12. C.S.M. Reșița 35 p (—23).

feminin, seria I : Cetatea Tg. 
Neamț — Filatura Focșani 32—19, 
Metalul Olimpia Plopeni — Car
patex C.S.U. Brașov 21—22, I. T. 
București — Olimpia Slobozia 
42—22, Sportul Muncitoresc Cara
cal — C.S.M. Sf. Gheorghe 27—22, 
Relonul Săvinești — Textila Bu- 
huși 19—18, Oțelul Galați — Pre
cizia Vaslui 40—23.

Pe primele locuri ; 1. RELO
NUL SĂVINEȘTI 52 p (+104), 2. 
C.S.M. Sf. Gheorghe 42 p (+61), 
3. I. T. București 41 p (+56)... 
pe ultimele locuri : 10. Filatura 
Focșani 33 p (—50). 11. Sportul 
Muncitoresc Caracal 33 p (—63). 
12. Carpatex C.S.U. Brașov 31 
P (-71).

Seria a II-a : Voința Rm. 
Vîlcea — Industria Linii Ti
mișoara 23—17, C.FxR. Craio
va — Voința Odorhei 35—28, 
A.E.M. Timișoara — C.S.M. Bis
trița 22—24, Electromotor Timi 
șoara — Constructorul Baia Ma
re 23—18, C.S.M. Independența 
Sibiu — Textila Sebeș 25—18, In
dustria Ușoară Oradea — „U" 
Farmec Cluj-Napoca 19—19.

Pe primele locuri î 1. C.F.R. 
CRAIOVA 49 p (+61), 2. C.S.M 
Independența Sibiu 44 p (+70), 
3. C.S.M. Bistrița 40 p (+18)... 
pe ultimele locuri : 10. A.E.M.
Timișoara 35 p (—14), 11. Elec
tromotor Timișoara 34 p (—44), 
12. industria Ușoară Oradea 33 p 
(—71). Rezultatele ne-au fost 
transmise de corespondenții : L. 
Mandler, V. Sabo, M. Florea, I. 
Toma, Șt. Crețu, I. Vieru, V. Ma- 
noliu, M. Verzescu, C. Crețu, O. 
Berbecaru, O. Bălteanu, C. Gru
ia, Al. Nour, P. Fuchs, N. Stră- 
jan, I. Ghișa, N. Tokacek, C. O- 
laru, P. Geornoiu, D. Cristache, 
A. Pialoga, O. Guțu, Die Iones- 
cu, V. Popovici, Ion lonescu, V. 
Pelengliian.
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ROMANIA - BULGARIA 2-1 (2-1)
INTR-UN MECI DE MARE LUPTAI

(Urmare im vag

ROMÂNIA
O PARTIDA

I
I
I
I
I
I
I
I
I

BULGARIA

Stadionul Ciulești; teren bun; timp frumos, vînt. Spectatori 
circa 15000. Șuturi: 13—7 (pe poartă : 8—2). Cornere: 3—7. Au mar
cat: RĂDUCIOIU (min. 8) și LUPESCU (min. 14), respectiv i. SLAV
CEV (min. 25).

ROMANIA: Prunea — Ciocan, AD. POPESCU, LUCACI, M. Pană 
— Timofte (min. 65 Fulga). LUPESCU, I. Stan, I. LUCIAN — RA- 
DUCIOIU. Negrău (mln. 76 Cr, Sava).

BULGARIA : STOIANOV — Velkov (min. 46 Tzvetanov), Dartilov, 
Urukov, Dimitrov — I. SLAVCEV,. Petrov, G. Slavcev (min. 63 Pav
lov). KALAIDJIEV — NANKOV, Mlhtarski.

A arbitrat R. Matusek ; la linie Z. Voles și J. Strechaj (toți din 
Cehoslovacia).

Cartonașe galbene: M. PANA, NEGRAU

într-o ambianță plăcută, ieri 
s-a disputat pe stadionul Giu- 
lești din Capitală partida din
tre selecționatele de tineret ale 
României și Bulgariei din ca
drul preliminariilor Campio
natului European. La capătul 
eelor 90 de minute de joc, ti
nerii noștri fotbaliști au ne
purtat victoria cu scorul de 
2—1 (2—1). Așa cum se anti
cipa, echipa Bulgariei a lăsat 
6 impresie bună, nu întâmplă
tor, pînă ieri, ca obținând trei 
victorii din tot atâtea meciuri. 
Cu atît apare mai valoros 
succesul formației noastre.

Spectatorii cer cu insistență go
lul trei. Dar el... vine, surprin
zător, la poarta cealaltă, cînd in 
urma unui corner executat de 
Nankov, in min. 25, fundașul I. 
SLAVCEV, nemarcat, înscrie 
din apropiere cu capul: 2—1. Și 
n-a lipsit mult ca tabela să a- 
rate 2—2, în min. 33, cînd Pru
nes a blocat șutul din apropiere 
al lui Nankov. Peste un mi
nut, Lupescu întîrzie șutul d in
tr-o poziție foarte bună și este 
deposedat. în min. 35 este rîn- 
dul jucătorilor bulgari să ra e- 
ze, Petrov trimițând din careu 
razant cu „transversala". Repri-

legaț" ca ansamblu, 
colorii" își vor da seama 
această întîlnire , cu Bulgg. 
ria e la fel de importantă ca 
și turul sau returul partidei cu 
Danemarca. pentru simplul 
fa.pt că de rezultatul ei depin
de întreaga încărcătură psi
hică a toamnei. Și pentru 
asta e necesar ca linia de fund 
să joace la fel de exact ca în 
toate 
cum 
linia de mijloc să-și regăseas
că ritmul... golurilor din toam
na trecută, iar Lăcătuș să 
prindă una din marile lui zile 
— cu Sparta, Spartak sau Go- 
teborg — cînd apărarea adver
să nu reușea să găsească so
luții. în sfîrșit, vrem să 
credem că „pivotul" Cămăta- 
ru va deschide drum lui Hagi, 
un Hagi care să-și confirme 
calitatea de concurent prin
cipal pentru prestigiosul tro
feu „Bravo".

Meciul cu 
Bulgariei poate și trebuie 
fie unul al 
noastră are 
te : pe cel

meciurile de pînă a- 
(inclusiv Atena), ca

ITALIA ’CHEIE PENTRU

Secvență de la antrenamentul fotbaliștilor bulgari, desfășurat 
ieri, pe stadionul Steaua, imediat după sosirea in Capitală.

Foto: Nicolae PROFIR

reprezentativa 
să 

victoriei. Echipa 
destule argumen. 
al valorii de an-
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samblu — chiar dacă nu în
totdeauna etalată 
al unor 
bine cotate (față 
că bulgarii au 
sențe de marcă) 
ultimul rînd, ba
— dorința fierbinte a 
colorilor" de a 
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unele ab- 
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Răducioiu, in mijlocul imaginii, a deschis scorul sub privirile 
portarului Stoianov, care n-a mai putut interveni

Foto: Nicolae PROFIR

• partida de astăzi, de pe stadionul Ghencea, va fi • 
412-a din întreaga activitate a echipei naționale a României. 
Precedentele 411 meciuri duc la

411 169 105
@> Intîlnirea de astăzi, de la 

tele României și Bulgariei va 
echipe. Iată tabloul celor 31 de 
tat pînă acum cele două reprezentative : 31 
4—2 (Amic.al) ; 25 aprilie 1926 (București) : 
lie 1929 (București) : f â "
3—2 (A) ; 12 octombrie 1930 (Sofia)
nice) : 10 mai 1931 (București) : f " 
1932 (Belgrad) . r •

• Partida de astăzi, de pe
următorul 

137 
București, 
fi a 32-a 
meciuri pe
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întâlnirea a început cu a- 
tacuri în valuri ale „tricolori
lor" și chiar îh min. 2 ei pu
teau să 
grău a 
plonjon, 
rea lui 
minute Răducioiu a pătruns pe 
partea stingă, dar, șutul lui, 
din unghi, n-a nimerit ținta. 
Sprintenul nostru „vîrf" avea 
să deschidă scorul in min. 8 
la capătul unei faze foarte 
frumoase: Timofte a executat 
o lovitură liberă din lateral 
dreapta, balonul a ajuns la I. 
Lucian, care l-a prelungit pînă 
la RĂDUCIOIU 
al acestuia l-a 
tarul Stoianov: 
la discreția 
tre. care exercită o permanen
tă presiune la poarta oaspeți
lor. în min. 10, Răducioiu este 
faultat în suprafața de pe
deapsă, dar arbitrul trece cu 
vederea infracțiunea. Domina
rea insistentă a jucătorilor 
noștri va fi materializată în 
min. 14 cînd tabela va arăta 
2—0: I. Lucian îl găsește cu 
o pasă în diagonală, pe partea 
dreaptă, pe Lupescu, acesta 
pătrunde in careu, șutează pu
ternic, Stoianov respinge cu 
dificultate, balonul ajunge la 
același LUPESCU, care înscrie.

marcheze, cînd Ne
reluat balonul din 
cu capul, la centra- 
Timofte. Peste trei

și șutul plasat 
învins po por" 
1—0. Jocul este 
echipei' noas-

OCAZIE
PENTRU

VALORIFICAREA
ȘANSELOR !

toate agențiile 
vinzătorii volanți ;

Surprize dintre cele 
plăcute : 
50000 lei, 
10,000 lei, 
al*ele

cîștiguri
20.000

5 000 iei

$»

mai
de
iei.

$5

Nu uitati că emisiunea 
e-‘n ’.IMITATĂ ’

- !

I

I

I

*

za se încheie cu o „indirectă" a 
echipei noastre, însă nevalorifi
cată.

La reluare jocul este mult 
mai echilibrat, dar ocaziile cele 
mai favorabile aparțin fotbaliș
tilor noștri. I. Stan (min. 55 și 
70) execută precis două lovituri 
libere de la 20 m, dar portarul 
Stoianov este la post, pentru ca 
Lupescu (min. 74), singur în ca
reu, să se încurce eu mingea, 
iar Răducioiu (min. 75 și 77) să 
nu poată înscrie, cu două șu
turi din apropiere. Partida se 
încheie cu un luft al lui Cr. Sa
va, dar cu victoria meritată a e- 
chipei noastre, care a consem
nat și prima înfrângere a selec
ționatei Bulgariei în grupă.

Gheorghe NERTEA

bilanț :
684—618

dintre selecțlona- 
dintre cele două 
care le-au dlspu- 
mai 1025 (Sofia) : 

__ ____  ,______ . 6—1 (A) : 21 aprl- 
3—0 (A) ; 15 septembrie 1929 (Sofia) s 

___ __ — --_j . 3—ș (jocurile Balca- 
___ , , ..........— ___ ,______ 5—2 (C. Balcanic) ; 26 iunie 

1932 (Belgrad) : 0—2 (C. Bale.) ; 4 iunie 1933 (București) : 7—0 
(C.B.) ; 30 decembrie 1934 (Atena) 3—2 (C.B.) ; 19 iunie 1935 
(Sofia) : 0—1 (C.B.) ; 24 mai 1936 (București) 4—1 (C.B.) ;
8 octombrie 1946 (Tirana) 2—2 ; 6 iulie 1947 (Sofia) : 3—2 
(C.B.) ; 20 iunie 1948 (București) : 3—2 (C.B.) ; 28 iunie 1953 
(București): 3—1 (C.M.) ; 11 octombrie 1953 (Sofia): 2—1 (C.M.);
9 octombrie 1955 (București) : 1—1 (A) ; 10 septembrie 1956
(Sofia): 0—2 (A); 8 noiembrie 1959 (București): 1—0 (T. Ol.) ; 
1 mai 1960 (Sofia) : 1—2 (T.O.) ; 3 mai 1964 (București) : 2—1 
(T.O.) ; 31 mai 1964 (Solia) s 1—0 (T.O.) ; 25 septembrie 1974 
(Sofia) : C—0 (A) ; 12 mai 1976 (Veliko Tirnovo) : 0—1 (C.B.) ; 
8 noiembrie 1976 (București) - - - ■ - “ -*
resti) : . I . 
tembrie 1980 (Varna) : 2—1 (A) ; 9 
1—2 (A) ; 15 aprilie 1982 (Ruse) : 
(Sofia) : 3—1 (C.M.).

BILANȚ : 20 victorii ale echipei 
torii ale formației Bulgariei.
• Iată numărul de selecționări 

ponenților actualului lot reprezentativ : 
(Steaua) 33 de ani, 58 meciuri în echipa A ; Stelea (Dinamo), 
22, IA: Speriatu (F. C. Argeș), 32, 4 A ; FUNDAȘI — D. Pe
trescu (Steaua) 22, 2 A ; Iovan (Steaua), 29, 27 A ; Bumbescu 
(Steaua) 29, 14 A ; Rednic (Dinamo) 27, 60 A ; E. Săndoi (Unlv. 
Craiova) 24, 7 A : Klein (Dinamo) 30, 72 A ; Ungureanu 
(Steaua) 33, 56 A; MIJLOCAȘI — Sabău (Dinamo) 21, 12 A : 
Mateuț (Dinamo) 24, 39 A ; Gh. Popescu (Univ. Craiova), 22, 
7 A; Hagi (Steaua) 24, 48 A; I. Dumitreseu (Steaua) 20. 1 A; 
Rotariu (Steaua) 27, 5 A . ATACANȚI — Cămâtaru (Dinamo) 31, 
70 A: Lăcătuș (Steaua) 25, 28 A; Vaișcovici (Dinamo) 27, 9 A; 
Ballnt (Steaua) 26, 18 A; Cigan (F.C.M. Brașov) 25, 1 A. AN
TRENORI : Em. Jenei și C. Drăgușin.

3—2 (C.B.) ; 3 mai 1978 (Bucu-
2—0 (C.B.) 31 măi 1978 (Sofia) : 1—1 (C.B.) ; 10 sep-

--- -- ..... - scptcmbrte 1981 (București) :
2—1 (A) ; 19 octombrie 1938

României, 4 egalități, 7 vic-

în echipa națională a com-
PORTARI — Lung

CLASAMENTUL GRUPEI[ I
1. ROMANIA 3 2 1 0 6—1 5
2. Danemarca 3 1 2 0 4—2 4
3. Grecia 3 0 2 1 1—4 2
4. Bulgaria 3 0 1 2 2—6 1

• Lotul fotbaliștilor bulgari 
a sosit la București ieri la 
amiază. îndată după instalarea 
la hotel, oaspeții s-au deplasat 
la stadionul Steaua pentru an-1 
trenament și acomodare. Antre
norul principal al reprezenta
tivei Bulgariei, Dimităr Penev, 
ne-a declarat: „Ani deplasat o 
echipă remaniată Ia București, 
o formație în care avem toată 
încrederea. O să vă surprindă 
că în "ll»-le de începere sînt 
trei jucători cu numele de Mla- 
denov, dar să știți că nu esto 
vorba de nici un fel de legă
tură de rudenie. Subliniez că, 
din formația prezentată în par
tida cu Danemarca, au mai ră
mas, pentru meciul cu Româ
nia, doar trei jucători: Vîlov, 
Doccv și - -
spune, deci, 
a Bulgariei 
lina nouă". 
Nikolov, de 
prezent la București, 
nează că .. ' ~
este dispusă să facă un joc de 
apărare, dovadă și faptul că 
jucătorii cei mai valoroși și cei 
■nai tineri sînt în linia de atac: 
Kostadinov — 21 de ani. iar 
Stoicikov, remarcat în ultimele 
partide internaționale și, mai 
ales, în cele cu Barcelona, are 
22 de ani".

Stoicikov. Putem 
că această echipă 
este cu adevărat 
Colegul Gheorghi 
la „Start" Sofia, 

mențio- 
„echipa Bulgariei nu

• MECI AMICAL, MECANICA 
FINA — RAPID. Miine, de la 
ora 17, pe stadionul Mecanică 
Fină din Capitală, formația gaz
dă susține un interesant meci 
amical în compania divizionarei 
A Rapid București.

SELECȚIE LA CENTRUL 
OLIMPIC PITEȘTI

Centrul Olimpic Viitorul Pi
tești organizează o selecție 
în zilele de 22. 23 si 24 mal a.c„ 
de la ora 9 De terenul A- 
ripi" (școala generală nr, 11 
— Cartier Craiovei) centru 
Jucători de fotbal născuțl în
tre I august 1973 — si 31 iulie 
1976.

Jucătorii admiși vor ti șco
larizați la Liceul Industrial 
nr. 1 Pitești si vor beneficia 
gratuit de cazare si masă.
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• NE-AM FI AȘTEPTAT la mai mult 
in partida Șiretul Pașcani — Poiana Cîm- 
pma din partea unor jucători care au 
adunat numeroase prezențe în primul nos
tru eșalon fotbalistic. Iată, spre exemplu, 
cuplul Nica — —....
Cîmpina, a fost prezent pe *********
cu numele. Și lista decepțiilor nu se o- 
prește aici. Or, în aceste condiții, intr-un 
duel_ de 11 contra, să spunem, 7, dezno- 
dammtul nu putea fi altul, e Antrenorul 
Șiretului, Cornel Pavlovici, n-a stat o cli
pă lacului pe întreaga durată a partidei 
Dacă în privința jocului dezordonat ai 

îi Impărtă- 
Î1 putem a- 
ia semnali- 
și-au făcut

CACllljJJU)
Nemțeanu, de la Poiana

! gazon numai

„vîrfului" Buștean, bunăoară, 
șim opinia, nu același lucru 
firma despre unele reproșuri 
zările celor doi tușlerl, care 
excelent datoria. (M.C.).

• CEL MAI BUN JUCĂTOR r_ ____
ia meciul Aripile Victoria Batău — Me- 
’alul Plrmenl a fost „veterana:*' Cărpuci: 
ireproșabil la mingile pe sus (îl avanta- 
lează și talia!), rezolvări oportune ale si
tuațiilor mal dificile din propriul careu, 
anort substanțial la faza de atac (printre 
altele: „cap" în bară — min. 12 și .prelu
crarea" fazei golului din min. 38). Un a- 
Jevărat exemplu de căpitan de _ ' '
nentru mai ținerii coechipieri! © Tn ciu
da -everei înfrîngeri. oaspeții au lăsat. în 
unele momente ale jocului, o bună impre
sie. * Remarcabilă pofta de joc a băcăua
nilor, cu atît mai necesară în acest (pen-

> oi) dramatic final de campionat. © 
Foarte multi tineri în formația oaspeților, 
dintre cei 13 înfrăți tn joc șapte avînd în
tre 
ni

de pe teren

echipă

de

19 și 24 de ani. Deosebit de talentați 
s-au părut a fi Răchită (19 ani) șl Pa- 
(24 de ani), „conduși" de 'Msăs.eală rzi 
ani). (P.Z.).

• OSPITALITATEA asociației Gaz Me
tan Mediaș s-a făcut simțită și duminică, 
înainte de începerea meciului cu Metalul 

Mangalia, de la stația de amplificare s-a 
auzit o amplă prezentare a oaspeților și un 
călduros ..bun venit" pentru prima oară 
în acest oraș. • Predatu (Gaz Metan) a 
înscris golul cu nr. 14, egalîndu-1 pe Ca- 
rastoian (Metalul Mangalia), care condu
cea în clasamentul golgeterilor seriei a 
Il-a. în această partidă, Carastoian a in
trat pe teren în min. 65 și, deși nu era 
refăcut complet după o mai veche acci
dentare, acțiunile ofensive ale echipei sale

DIVIZIA B

nou 
din

au devenit deosebit de periculoase. 
Trio-ul Seracin, Drogeanu șl Turcu, 
apărarea Metalului, a dus greul în 
tot timpul întîlnirii. Remarcăm din 
prestația de excepție a portarului
Mangalia, care a scos baloane pe care le 
și vedeam intrînd în plasă. (P.V.).

• LA 34 de ANI, vîrstă la care foarte 
mulți jucători își pun ghetele m cui, fos
tul internațional M. Zamfir (Dacia Pitești) 
a evoluat excelent duminică, la Tîrgoviș- 
te, fiind omniprezent in joc și autor al 
golului piteștean, înscris cu o deosebită 
subtilitate tehnică șl care avea să aducă 
formației sale un punct mare le „adevăr", 
pe deplin meritat. • Ne-a surprins numă
rul mic de spectatori (circa 3 000) aflați 
duminică în tribunele stadionului Munici
pal din Tîrgoviște. Oare să ti scăzut așa 
de mulț apetitul pentru fotbal al localnici
lor ? Ester adevărat că echipa locală se află 
în plin proces de omogenizare rezultatele 
imediate neputînd să apară așa, peste 
noapte. Așteptăm să revedem însă stadio
nul plin, așa cum ne obișnuiseră tîrgoviș- 
tenii cu cîțiva ani în urmă (Pv.P.).

• GLORIA reșița — mereu în „umbră"
C.S.M.-ului — este echipa întreprinderii 
de Antrepriză Construcții-Montaj Caraș- 
Severin. O unitate cu aproape 2000 de an
gajați și cu mare pasiune pentru fotbal, 
începînd cu directorul Alex. Chiseev — 
președintele asociației — și eu președinte
le secției, M. Popescu. • Reî itîlnire cu 
un fost excelent jucător și un antrenor la 
fel de apreciat: AI. Pușcaș, acum, secre
tarul secției la Gloria, și Ion 
ambii foști la C.S.M ~ ' 
ani și arată 
acum e doar 
balul. (B La 
al asociației 
tare afectat _ . .
Dar el nu avea nici o vină. Alții... (Al.C.).
• LA ZALAU, jucătorul nr. 1 al partidei

Armătura — „Poli" Timișoara a fost de 
departe Bozeșan II, el rezolvînd foarte bi
ne ambele momente ale jocului, atac-a- 
părare. Ne asteotam la mai mult și 
la golgeterul Trăistaru, el nereușind 
trimită nici măcar un șut la poarta 
Pereș. • „Ex-polistul" Murar, o veche 
noștință a... Diviziei A, de pe timpul 
trenorului Ion V. loneseu, * ‘ 21
gramul jocului că se simte excelent la 
Armătura șl că se va strădui să realizeze 
o partidă pe placul publicului. Din păcate. 
..moțul" a avut o 7.1 nelnspirată. faDt pen
tru care antrenorul Dumitru Nîcolac l-a 
și schimbat, a I. Suciu. președintele clu
bului din Zalău se confesa după joc : 
„Oricum, -«Poli* ne este superioară, ea 
avînd, cum se știe, în formație mulți 
foști divizionari A, cum sînt Moise, Pascu, 
Varga, Olosutean, Bozeșan 1I“. Superiori
tate vizibilă și în caseta tehnică a parti
dei. Raportul șuturilor: 15—8 (3—5 pe poar
tă), lăr al cornerelor: 6—1 în favoarea 
oaspeților (S.Tr.).

acum,
i Reinhardt, 

Reinhardt are 70 de 
ca în tinerețe, chiar dacă 

spectator. A slujit destul fof- 
debutul lui ca vicepreședinte 
U.T.A., Helmut Ducadam era 
de înfrîngerea echipei sale.

de 
să 
lui 
cu- 
an- 

decVjra în pro-



„CUPA MONDIALĂ" LA TIR
O întrecere de importanță 

pentru trăgătorii noștri cei 
mai de valoare se va desfășu
ra săptămîna viitoare la 
Suhl, în R. D. Germană. Este 
vorba despre „Cupa Mondială**, 
la toate armele, competiție la 
c.re țin de obicei să participe 
aproape toți marii țintași din 
lume. Din delegația noastră 
vor face parte, printre alții,

NOII CAMPIONI EUROPENI 
LA LUPTE LIBERE

Iată, în . ordinea categoriilor, 
Învingătorii recent disputa
telor Campionate Europene 
de lupte libere de la Ankara : 
48 kg. — K. Medzumian 
(U.R.S.S.), 52 kg — V. Iorda- 
nov (Bulgaria), 57 kg. — 
A. Ahmed (Turcia), 62 kg. — 
A. Kanberov (Bulgaria), 68 
kg. — N. Kasabov (Bulgaria), 
74 kg. — N. Gadzicianov 
(U.R.S.S.), 82 kg. — J. Lohyna 
(Cehoslovacia), 90 kg. — V. 
Kasibakov (U.R.S.S.), 100 kg 
— A. Sabeev (U.R.S.S.), 130
kg, — A. Hadarțev (U.R.S.S.). 
Așadar, 5 centuri au revenit 
luptătorilor sovietici, 3 celor 
din Bulgaria, cite una fiind 
cucerită de reprezentanții 
Turciei și Cehoslovaciei.

DE LA COMISIA
MEDICALĂ A C.I.O.

GENEVA, 16 (Agerpres). Co
misia medicală a Comitetului In
ternațional Olimpic a comunicat, 
la Geneva, că dintre 47 069 con
troale antidoping efectuate în 
cursul anului 1988 in întreaga 
lume, 1 153 au fost pozitive, ceea 
ce reprezintă un procent de 2,45.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • In concursul de 

la Havana, sportivul cubanez 
Jaujpr Sotomayor a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime cu 
2,36 m, iar americanul Reggia 
Davis s-a clasat primul la 400 m 
garduri, în 50,03.

AUTOMOBILISM ® Cea de-a 
20-a ediție a „Raliului Albena" 
s-a încheiat cu victoria echipa
jului belgian Drogmans — Jos- 
ten, pe o mașină „Ford Sierra". 
In clasamentul pe echipe, pen
tru „Cupa Păcii și Prieteniei", 
locul 1 a fost ocupat de U.R.S.S., 
urmată de Bulgaria, Polonia, 
R. D. Germană, România etc.

BASCHET ® In localitatea 
austriacă Steyr s-au încheiat în
trecerile turneului de calificare 
pentru Campionatul European 
feminin. Pe primul loc s-a si
tuat echipa Poloniei — 10 p, ur
mată de cele ale Greciei — 8 p 
șl Turciei — 7 p. Rezultate din 

proaspătul recordman mon
dial la proba de pistol 10 me
tri, campionul olimpic al pro
bei de pistol liber. Sorin Ba- 
bii, Corncliu Ion, Ilie Petru — 
la probele de pistoale, pușca
șul Paul Gruia, precum și 
taleriștii Atila Ciorba și loan 
Toman. în perspectiva Cam
pionatelor Europene pentru 
arme cu glonț de la Zagreb 
(luna iulie), „Cupa Mondială** 
la Suhl va prilejui, așadar, o 
excelentă trecere în revistă a 
forțelor actuale din tirul in
ternațional.

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

jocaru, Ionela Copaci, Zoltan 
Zollan, Cristian Ncgrilă, Va- 
sile Căluș (România) ș.a.

La sala Floreasca se fac 
pregătiri intense, pentru ca 
la ora startului (vineri, ora 9) 
totul să fie perfect. „Dorim ca 
și această ediție, ca și prece
dentele — ne spunea Gheor- 
ghe Enache, secretarul fede
rației noastre —, să se ridice 
la o valoare competitivă de 
înalt nivel. Lucru, de altfel, 
pe deplin posibil, dacă avem 
în vedere că, în ciuda vîrstei, 
concurenții posedă deja o fru
moasă carte de vizită interna-
țională. Ca întotdeauna, acest 
gen de competiție — căreia 
ETTU îi acordă o mare im- 
portantă ținind seama de 
preocupările constante pen
tru promovarea tenisului de 
masă în rîndul tinerei gene
rații — va constitui un punct 
de reper pentru specialiști in 
vederea încurajării și pro
pulsării celor mai promițătoa
re talente în aria marii per
formanțe. pentru a alcătui 
garniturile in vederea exame
nului european, pe care

ultlma zi a competiției : Polo
nia — Austria 83—61 ; Grecia — 
Portugalia 82—70 ; Turcia — Al
bania 77—71.

HANDBAL • In continuarea 
turneului pe care îl întreprinde 
în R. F. Germania, echipa fe
minină a U.R.S.S. a întîlnit la 
Baunatal selecționata vest-ger- 
mană. Handbalistele sovietice au 
terminat învingătoare cu 23—22

TENIS • In finala turneului 
de la Wurzburg (R. F. Germa
nia), sovieticul Dimitri Poliakov 
l-a întrecut cu 6—4, 6—3 pe vest- 
germanul Dirk Leppen. • La 
Monte Carlo, în sferturile de fi
nală ale „Cupei Davis" (grupa 
a 2-a a zonei europene), Monaco 
a întrecut cu 4—1 Bulgaria ! • 
Turneul internațional de la Ham
burg a fost cîștigat de Ivan 
Lendl, care l-a întrecut In finală 
cu 6—4. 6—1, 6—3 pe Horst Skoff 
(Austria).

R.D. GERMANĂ-ROMANIA LA TENIS (juniori)
începînd de azi, timp de trei 

zile, la Berlin se va desfășu
ra tradiționala intîlnire de 
tenis dintre selecționatele de 
juniori ale R. D. Germane și 
României. Lotul nostru este 

tînăra generație il susține 
mereu vara. Deci, Campio
natele Internaționale se anun
ță și pentru antrenorii și ju
cătorii noștri ca un exa
men important, pe care 
sperăm să-l absolve cu re
zultate cit mai bune“.

Desigur, dat fiind modul 
de desfășurare a competiției 
— toate probele sint progra- 
mate in numai trei zile — se 
solicită o mare concentrare, 
dar echilibrul valoric, la ni
vel inalt, anunță, de aseme
nea. un spectacol de bună ca
litate.

a in-
Arie 

olan- 
vest- 

,Dacă

ASTAZI, alte meciuri oficiale 
de mare atracție. Pe noi ne in
teresează, în primul rînd, întîl- 
nirea de la București, dintre re
prezentativele României și Bul
gariei, din preliminariile C.M. 
Dar nu ne este indiferent nici 
celălalt joc din grupa I, de la 
Copenhaga: Danemarca — Gre
cia (20, ora Bueureștiului).

★
LA STUTTGART se va dispu

ta manșa a doua a finalei „Cu
pei U.E.F.A.**, dintre localnicii 
de la V.f.B. și Napoli (în tur 
1—2). O partida de mare an
gajament, foarte dificilă pentru 
gazde în tentativa lor de * *“ 
tra în posesia trofeului. 
Haan (fost internațional 
dez), antrenorul echipei 
germane, a declarat: 
Allgower va juca la fel de bine 
si eficient ca în ultimul meci 
de campionat, de la Mannheim, 
unde a marcat două goluri, iar 
Klinsmann (care a semnat un 
contract cu Internazionale. la care 
se va prezenta la 1 iulie) își va 
etala toate calitățile, putem cu
ceri cupa". La rîndul său, Ma
radona a spus: „Doresc să a- 
jungem pentru prima oară în 
posesia trofeului. Simbătă, eu 
am jucat doar in repriza a doua 
și nu ne-am întrebuințat prea 
mult, în meciul cu A.S. Roma. 
A duce cupa la Ncapole ar fi 
pentru noi și pentru zecile de 
mii de titosi o bucurie de ne- 
descris". Și lată cîteva date 
despre istoricul acestei competi
ții continentale, ajunsă acum la 
cea de a 31-a ediție. Prima a 
avut loc între anii 1955 și 1958, 

alcătuit din Simona Petru, 
Ruxandra Mățăoanu, Alexan
dru Rădulescu și Adrian Voi- 
nea. Sportivii sint însoțiți de 
an ren>rul Aurel Segărceanu.

TURUL CICLIST Al SPAHII
• Pedro Delgado - învingător

MADRID, 16 (Agerpres). Tu
rul ciclist al Spaniei, desfășu
rat pe un traseu predominant 
muntos, în 22 de etape, însu- 
mînd peste 3 700 kilometri, a 
luat sfîrșit cu victoria rutie
rului spaniol Pedro Delgado, 
urmat în clasamentul final de 
Parra (Columbia) — la 35 s, 
Vargas (Columbia) — la 
3:09, Echave (Spania) — la 
3:24, Pinno (Spania) — la 
4:28, Ivanov (U.R.S.S.) — la 
5:02 etc.

sub denumirea de „Cupa orașe
lor tlrgurl", devenită apoi „Cu
pa Europeană a tîrgurilor". Din 
1971 se numește „Cupa U.E.F.A." 
și reunește la start 64 de forma
ții. Fină acum, cele mai multe 
tro'fee le-au cucerit echipele en
gleze și spaniole (cite 9). Italie
nii au învins In finală de două 
ori (Roma — 1961 și Juventus
— 1977), iar acum încearcă... Na
poli! Vest-germanli au cîștigat 
competiția de 4 cri pînă acum 
(Borussia Monchengladbach, în 
1975 și 1979, Eintracht Frankfurt
— 1980 și Leverkusen — 1988).
Va trece acum ștafeta la V.f.B, 
Stuttgart? (I.O.).

★
PORTUGALIA (et. 37) Benfica 

este campioană, după ce a în
vins în derbyul local pe Spor
ting Lisabona cu 2—0, iar F.C. 
Porto a terminat ia egalitate 
(2—2) la Amadora. Alte rezulta
te: Boavista — Belenenses 0—1, 
Nacional — Beira Mar 0—0, Es- 
pinho — Maritimo 2—1, Guima
raes — Viseu 5—0, Portimonense
— Fafe 2—1, Penafiel — Faren- 
se 0—1, Chaves — Braga 1—1, 
Setubal — Leixoes 2—2. Pe pri
mele locuri : Benfica 62 p, 
F.C. Porto 54 p, Boavista 48 p. 
OLANDA (et. 32). P.S.V. Eind
hoven nu mai poate pierde ti
tlul (al 4-lea consecutiv), dună 
victoria cu 3—0 ocținută acasă 
în fața formației Haarlem. Ea 
totalizează 49 p, urmată de Ajax 
46 p. care a dispus pe teren 
propriu de Venlo cu 1—0. Am
bele sint urmate în clasament 
de Feyenoord cu 39 p (care a

„CURSA PA< 11“
BERLIN, 16 (Agerpres). — 

Disputată po traseul Berlin — 
Dresda (197 km), etapa a 8-a a 
competiției cicliste internațio
nale „Cursa Păcii** a fost cîști- 
gată de Uwe Raab (R.D.G.) în 
4h50:42. Cu primul pluton în 
același timp cu învingătorul 
au sosit și cicliștii români D. 
Catană, L. Covaci și A. Balaș.

Tricoul galben a fost pre
luat de Raab, care conduce în 
clasamentul general individual, 
urmat la 10 s, de coechipierul 
său Ludwig și la 12 s de fos
tul lider, bulgarul Șumanov.

Pe echipe conduce Bulgaria, 
urmată de R.F. Germania, Bel. 
gia, R.D. Germană, Cehoslo
vacia, Franța, U.R.S.S., Polo
nia, R.P. Mongolă. Olanda, 
România etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 
9-a, Dresda — Mlada Boleslav 
(167 km).

dispus în deplasare la Rotter
dam, de Sparta: 3—1). Alte re
zultate înaintea ultimelor două 
etape: Roda Kerkrade — U-
trecht 0—0, Roosendaal — Gro
ningen 2—1, Sittard — Tilburg 
2—2, Veendam — Den Bosch 1—3, 
Zvolle — Volendam 0—0, Twente
— Maastricht 0—0. IUGOSLAVIA 
(et. 29). Lidera clasamentului, 
Vojvodina Novi Sad, a pierdut 
în deplasare la Rijeka, cu 1—2, 
iar Steaua Roșie a cîștigat, pe 
teren propriu, în fața lui Haj- 
duk cu 3—0. In fruntea clasa
mentului se menține Vojvodina 
cu 35 p, urmată de Steaua Ro
șie — 32 p și Dinamo Zagreb
— 29 p. Dar mai sînt 5 etape și 
Steaua Roșie mai poate avea un 
euvînt de spus. Alte rezultate 
ale etapei: Rad — Dinamo Za
greb 1—2, Subotița — Celik 2—1, 
Vardar Skoplje — Napredac 
4—3 (după 11 m). Buducnost — 
Osijek 1—0, Partizan — Velez 
Mostar 1—0, Niș — Tuzla 3—0, 
Zeleznicear — F.C. Sarajevo 2—1. 
TURCIA (et. 34). Rezultate : Fe
nerbahce — Adana 1—0, Maras
— Besiktas 0—3, Sariyer — Sa- 
karya 3—0, Adanademir — Trab
zon 3—1, Altay — Eskișehir 1—2, 
Konya — Malatya 3—3, Bursa — 
Bolu 1—1, Rize — Karsyaka 1—I. 
Pe primele locuri: Fenerbahce 
83 p, Besiktas 79 p, Sariyer 61 p
— toate cu cite 32 de jocuri. 
U.R.S.S. (et. 10). Pamir Dușanbe
— Dinamo Moscova 0—0 ; șahtlor
Donețk — Spartak Moscova 0—1; 
Cernomoreț Odesa — Dncpir 
Dnepropetrovsk 1—1: Dinamo
Minsk - ..................... ‘ ‘
Torpedo 
Harkov 1—0: ______
Dinamo Tbilisi 0—0. In 
ment conduce Spartak Moscova, 
cu 17 p, urmată de Dinamo Kiev 
13 p (un joc mai puțin) și Tor
pedo Moscova 13 p.

Odesa
1—1:

Jaighiris Vilnius 2—0;
Moscova — Mclalisț 

Ararat Erevan — 
clasa-

CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE i
(Urmare din pag. I)

JW , I ■■■■— .......... I .................

Cum s-a ajuns la aceste 
rezultate remarcabile 7 Des
pre hărnicia și răspunderea 
cu care acționează instruc
torii voluntari și celelalte 
cadre tehnice ale activului 
retribuit ne-am convins, nu 
o dată, urmărind pe stadio
nul Voința, aflat în conti
nuă modernizare, diferite 
concursuri desfășurate sub 
egida Daciadei. S-a muncit 
și se muncește mult pentru 
ca, prin îmbunătățirea condi
țiilor materiale, tot mai 
mulți oameni ai muncii să 
poată practica sporturile pre
ferate. Se poate mai mult și 
mai bine, așa cum se subli
nia în darea de seamă, aoeas- 
tă problemă constituind 
„frontul nr. 1“, pe care se va 
duce o luptă permanentă 
vederea obținerii unor 
zultate superioare.

Un capitol aparte din darea 
de seamă a fost rezervat ridi
cării ștachetei performanțe- 
lor. îndeplinirea obiective
lor din Planul de dezvoltare 
* activității de performan
ță a avut ca urmare un evi
dent salt valoric, un accent 
deosebit punindu-se pe con- 
tritxițla adusă de reprezentan
ții duhnită Voința la buna re
prezentare a culorilor tării 
la Joccrde Olimpice. Vor
bind despre performeri, despre

în 
re-

cei aproape 40 de sportivi se
lecționați în loturile repre
zentative de canotaj, atletism, 
popice, baschet, box, ci
clism, volei și șah, președinte
le clubului Voința, prof. La- 
dislau Szocs, a pus la loc 
de cinste evoluția canotoarei 
Mihaela Armășescu, care a 
făcut parte din echipajul 
de 8 + 1 al României, meda
liat cu argint la ultima ediție 
a J.O. de vară, prima contri
buție de acest fel a clubului 
Voința, ceea ce a atras după 
sine intrarea sportivilor săi 
în marea 
din țara

Obiectiv 
testabilă, 
nică a sportivilor angajați 
campionatele

sportivilor 
familie a olimpicilor 

noastră.
cu prioritate incon- 
pregătirea temei- 
'■ ” _ : ■/ în

divizionare a 
fost avută în vedere de spe
cialiștii clubului, cane au 
aplicat metode noi și efi
ciente în procesul de depista
re, formare și instruire a vii
torilor performeri, situația 
îndeplinirii principalilor in
dicatori pe anul 
tîndu-se astfel : 
nivel republican 
cațl 190, realizați 
clasificați 200 — 
tivi în
- 34; 
triaturi 
mare a 
teriale, 
sport au următoarea

1988 prezen- 
sportivi de 
— planifi- 

250 ; sportivi 
270 : spor- 

loturile republicane 20 
tineri angrenați în 

7.000 — 12.000. Ca ur- 
consolidării bazei ma- 
secțiile pe ramură de 

structu
ră : una de nivel olimpic (ca
notaj). 5 de nivel international

(atletism, baschet, box, 
pice și ciclism), 4 de nivel 
țional (volei, sărituri de 
trambulină, șah și orientare 
sportivă) și 2 de nivel local 
(fotbal, handbal). Unele se 
află în plină ascensiune. Iar 
altele dețin poziții mulțumi
toare în ierarhiile competiții- 
lor respective.

Din discuțiile purtate pe 
marginea dării de seamă a 
reieșit necesitatea ca la fie
care secție să fie intărită res
ponsabilitatea tehnicienilor, 
ordinea și disciplina. folosin- 
du-se mai eficient mijloacele 
muncii politico-educative pen
tru creșterea răspunderii in
dividuale și colective în 
procesul de instruire și selec
ție. în momentul de față, 
cînd ______  r
torit ani sint mult mai mari, 
se impune — 
sporirea și 
programului competițional des
tinat membrilor asociațiilor 
Voința din Capitală — să se 
lucreze la cota maximă a po
sibilităților. Este, după cum 
au subliniat mai mulți vor
bitori, o cerință valabilă, fără 
excepție, pentru toți sporti
vii, antrenorii și instructo
rii voluntari, pentru Între
gul aparat al acestui club 
bucurcștean, care are ca obiec
tiv major dezvoltarea în con” 
tinuare a activității sportive 
de masă și de performanță.

po- 
na- 

la

în momentul 
sarcinile pentru urmă-

Ț» 
concomitent cu 

diversificarea •

IEȘIREA DIN JOC
I Ne-am obișnuit să identificăm boxul profesionist ca fii d 
i domeniul care ilustrează cel mai fidel „fenomenul retro". In 
1 ideea în care, fără să insistăm, foști reputați campioni precum 
j George Foreman sau Larry Holmes revin acum în rina di.pă 
, îndelungate șl, firește, „definitive* retrageri. Cină pînă și Mar- 
i vin „Marvelous" Hagler pare ispitit de come-back, dup) ce a 
' tunat și fulgerat împotriva aranjamentelor de tot felul, se cu- 
j vine totuși, să reamintim că tendința nu-l chiar nouă. hsuși 
, Ray Sugar Robinson, dispărut recent și decretat drept „cel mâl 
i mare dintre cei mai mari", a dobîndlt 4 titluri mondiale (din 
1 17) după o pauză de 30 de luni, ba tncă avind, la ora meciul :t
j cîștigat cu Carmen Basilio, 38 de ani l
1 Iată de ce ieșirea din joc a australianului Jeff Fenech. sur- 
' venită in plină glorie și la numai 24 de ani, poate fi privită 
, ca un prim episod al carierei. Pentru că nu e exclus ca. in

tr-o bună zi, Fenech să reapară in ring, relulnd o treabă c-tît 
de brusc și de prematur încheiată. Dar asta e — nu-l așa ? — o 
supoziție. Cert e că, deunăzi. Fenech a anunțat, la Melbourne, 
ci abandonează „nobila artă", decizia lui fiind cu atit. mal 
șocantă cu cit s-a produs după o... victorie I După ce reușise 
să-l învingă la puncte pe mexicanul Marcos Villanasa (puncta
jul arbitrilor-judecătorl e elocvent i 117—109, 118—109 șl 118—109). 
rămîntnd in posesia centurii supreme a „penelor" în varianta 
W.B.C. Socotit „un pugilist capabil să spargă toate tiparele" 
(„l’Equipe"). excelent dotat fizic șl mental, posesor al unei lo
vituri (de dreapta) năpraznice, Fenech a urcat vijelios trepte
le consacrării, vistnd — cu deplină îndreptățire — la o faimă 
cum puțini au avut. Ca profesionist, a susținut 23 de partide. A 
obținut tot atitea succese, 19 chiar înainte de limită, titlul de j • 
campion mondial ta categoria pani W.B.C., apărat în fața lut J 
Villanasa pentru a treia oară, fiind precedat de cel al „coco
șilor" T.B.F. șl de cel al „supercocoșilor" W.B.C., toate pledina 
despre clasa unui boxer pe care, adulindu-l, publicul de la 
Antipozi l-a ales sportivul numărul 1 al Australiei in 1988.

Și totuși, deși în plină glorie, Fenech a hotărît să părăsească 
ringul, expliclnd după cum urmează ; „Mi-ajunge. Pur și sim
plu, mă simt torturat ae eforturile și de presiunea pe care 
trebuie si le suport, s-a văzut că adversarii nu mă pot atinge. 
Dar toți ceilalți, manageri, samsari, parlori etc., mă sufoca. 
S-ar părea, fiind campion mondial, că eu sînt stăpînul lor. 
Fals. Ei mă manevrează și, practic, hotărăsc pentru mine. Mă 
opresc. Mi-ajunge".

La ce ne-ar mai servi să adăugăm ceva ?

H
i

Ovidîu IOANITOAIA

^Pentr'j3!8, P,TT:B-1 tel- centrală 11.79.70 șl 11.50.59; coresp. 10.34.60; Interurban 437: telex 10 350 romsp. Telefax; (90) Nr. 11.60.33
-----prin Rompresfilatella. sectorul export-import presă P.O.B. 12-201 telex 10376, prsfir București, Calea Griviței nr. 64-66 10 369. Tiparul I.P. „Informația”


