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Proletari din toate țările, unifi-vă l

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat în cursul zilei de 
miercuri, 17 mai, o vizită prie
tenească de lucru în Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

în seara aceleiași zile, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
revenit in Capitală.

La plecare și la sosire, pe 
aeroportul Otopeni, conducă
torul partidului și statului nos
tru a fost salutat de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de membri 
și membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al parti
dului, precum și de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor 
trale, organizații 
obștești, de alte 
riale.

instituții cen- 
de masă și 
persoane ofi-

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a fost salutat, cu multă căldu
ră, la sosirea și la plecarea 
din Praga, pe aeroportul in. 
ternalional Ruzyne, dc tova
rășul Milos Jakes, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, și tovarășul 
Gustav Husak, președintele 
R.S. Cehoslovace, de membri 
ai Prezidiului și Secretariatu
lui C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, de membri ai guvernului, 
de alte persoane oficiale.

La scara avionului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tova
rășul Milos Jakes și tovarășul 
Gustav Husak și-au strins 
miinile cu prietenie, s-au îm
brățișat, exprimindu-și, încă o 
dată, satisfacția pentru noile 
convorbiri și înțelegeri la nivel 
înalt româno-cehoslovace.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste 
a avut miercuri, 17 
Praga, convorbiri eu 
Milos Jakes, secretar

Comitetului

România, 
mai, la 
tovarășul 

general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-a fost adresat, și in acest 
cadru, de către tovarășul Mi
los Jakes un călduros salut de 
bun venit din partea condu
cerii Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a tuturor comu
niștilor, a întregului popor 
cehoslovac și a sa personal. A 
fost exprimată, de asemenea, 
convingerea că vizita priete
nească de lucru pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
întreprinde în Cehoslovacia va 
conferi noi dimensiuni conlu
crării pe multiple planuri din
tre cele două partide, țări și 
popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a adresat, în 
numele conducerii Partidului 
Comunist Român și ai său per-

sonal, un cald salut tovarășu
lui Milos Jakes, conducerii 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, comuniștilor și poporu
lui cehoslovac prieten.

In același timp, s-a subli
niat că 
o nouă și elocventă expresie a 
bunelor 
tornicit

actuala vizită constituie
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relații care s-au sta- 
și se dezvoltă între 

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia, între Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, intre 
popoarele celor două țări, pre
cum și a dorinței comune de 
a întări continuu aceste le
gături, în interesul reciproc, al 
cauzei . păcii, înțelegerii și co
operării in Europa și in întrea
ga lume.

tn timpul convorbirilor, s-a 
procedat la o largă informare 
reciprocă cu privire la activi
tatea ce se desfășoară in Româ
nia și Cehoslovacia, pentru 
continua lor dezvoltare econo- 
mico-socială, la preocupările 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia pentru edificarea noii 
orânduiri sociale pe baza apli
cării consecvente a principiilor 
socialismului științific Ia con
dițiile concrete din fiecare 
țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Milos Jakes au 
subliniat cu satisfacție bunele $ 
relații dintre cele două parii- § 
de și popoare, care. în spiritul 5; 
înțelegerilor convenite la nivel S; 
înalt, au cunoscut o continuă 
dezvoltare. A fost manifesta- 
tă hotărîrea de a se acționa 
pentru întărirea. pe mai dc- 
parte, a acestei conlucrări, 
pentru ridicarea la un nivel S; 
superior a colaborării dintre § 
partidele și țările noastre.

Convorbirile s-au desfășurat 
apoi intre cei doi conducători. § 
In acest cadru, a continuat § 
schimbul de păreri privind am- 
plificarea cooperării româno- S; 
cehoslovace, dezvoltarea re- § 
lațHlor de prietenie și colabo- § 
rare dintre partidele, statele și § 
popoarele noastre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, § 

tntîlnit cu tovarășul Gustav * 
Husak, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat, la sosirea la 
Castelul Praghez (Hrad), de 
către tovarășul Gustav Husak.

tn cadrul convorbirilor care 
au urmat, tovarășul Gustav 
Husak a salutat eu multă căl
dură vizita prietenească dc 
lucru pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o efectuează 
in Republica Socialistă Ceho
slovacă, subliniind importanța 
deosebită a Întâlnirilor șl con
vorbirilor la cel mai înalt ni
vel pentru dezvoltarea conti
nuă a tradiționalelor relații 
dintre cele două țări și po
poare.

I
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REPREZENTATIVA ROMÂNIEI SE MENȚINE
IN FRUNTEA GRUPEI DE CALIFICARE LA C. M.
• Multe ocazii și doar un singur goi, in prima repriză • In partea a doua, ran
dament mai slab al „tricolorilor*1 • Partidele decisive din toamnă, cu selecționata 

Danemarcei, necesită o pregătire îndelungată și temeinică
Echipa reprezentativă de fot

bal a României a trecut ieri 
după-amiază de încă un obsta
col al drumului spre calificare. 
Dar cu cite emoții! Acest 1—0 
menține însă selecționata noas
tră în postura de lideră și de 
favorită a grupei I, înaintea 
celor două partide cu adver
sara principală din grupă, se
lecționata Danemarcei. Pînă în 
toamnă însă, mai este vreme 
destulă; atunci, se înțelege, se 
va discuta îndelung despre du
blul duel cu fotbaliștii danezi.

Acum să ne întoarcem la par
tida de ieri, de pe stadionul 
Steaua.

„Tricolorii" au încheiat doar 
cu 1—0 întîlnirea cu cel mai 
bun „11“ bulgar al momentu
lui. Zicem doar 1—0 pentru că, 
în special în prima repriză, 
dominarea echipei naționale a 
fost atît de asfixiantă și situa
țiile la poarta lui Vîlov atît de 
numeroase, îneît golul înscris 
în min. 35 de Gh. Popescu a 
reprezentat numai o infimă 
parto de concretizare din tota-

S

S
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Minuțul 35: Gh. Popescu trimite balonul, cu capul, în plasa 
porții lui Vilov, cu toată opoziția adversarului său, Ivanov. 

Foto: Drago? A. NEAGU

Pc stadionul „îi Augusr din Pâdâiiți s-i desefeb

A X-a EDIȚIE A „INTERNAȚIONALELOR"
ROMÂNIEI LA TIR CU ARCUL

RAdAUȚI, 17 (prin telefon). 
Participanții la Campionatele 
Internaționale de tir cu arcul 
ale României — sportivi din 
Bulgaria, R. D. Germană, 
U.R.S.S. și, bineînțeles, 
din țara noastră — au rămas 
plăcut impresionați nu nu
mai de căldura cu care gazde
le și organizatorii acestei a 
X-a ediții i-au primit, ci și de 
condițiile 
rate bunei 
petiției și 
turale... in

mătoare. Nici nu se putea alt
fel, deoarece F. R. Tir, 
C.J.E.F.S. Suceava, O.O.E.F.S.

loan NOVAC

(Continuări in pag. a 4-a)

§ turale...
S- întocmite

remarcabile asigu- 
desfășurări a com- 
de programele cul- 
afară de concurs, 

pentru zilele ur-

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

C.S. FARUL CONSTANȚA iN FAȚA NOILOR EXIGENȚE ALE PERFORMANȚEI
B lanțul prezentat Confe

rinței de dare de seamă și a- 
legeri a clubului sportiv Fa
rul Constanța a cuprins rea
lizări valoroase în competițiile 
interne și internaționale, care 
fac ca obiectivele planificate 
pentru perioada analizată 
să fie îndeplinite în marea lor 
majoritate și unele chiar de
pășite. Lucrurile stau bine la 
numărul sportivilor clasificați 
(898 față de 860 planificați), sil 
celor promovați în loturile na
ționale (136 — 102), al titlurilor 
republicane (36—36) etc. în 
competițiile internaționale — 
sportivii clubului de pe litoral 
au cucerit, în ultimii patru ani, o 
medalie la Jocurile Olimpice, 
2 la Jocurile Mondiale Uni
versitare, 6 la Campionatele 
Mondiale, 22 la „europene" șl 22 
la Balcaniade. Ele sînt roa

dele muncii secțiilor de gim
nastică ' sportivă, rugby, hal- 
tere-culturism, box și caiac, 
canoe, tn diverse perioade de 
la precedenta conferință și 
pînă în prezent. în darea de 
seamă au fost citați sportivii 
care au reprezentat cu cinste 
culorile duhului Farul și ale 
țării in marile competiții — 
tocmai această categorie de 
întreceri (J.O., campionate 
mondiale și europene), fiind 
considerată de Biroul și con
siliul clubului ca singurul cri. 
teriu real de apreciere a acti
vității lor, a antrenorilor, 
sportivilor și activului obștesc 
al secțiilor. S-a vorbit despre 
gimnasta Camelia Voinea, 
medaliată cu argint tn cadrul 
echipei României la J.O. de 
vară din 1988 și la alte mari 
competiții. despre halterofi

lul Dumitru Negrcanu, caia- 
cista Tecla Borcănea (ambii 
la alte cluburi, dar punctând și 
pentru cel de origine — Fa- 
tail), rugbyștii participanți 
ia „europene" și întreaga forma
ție a Farului la primul „Mas- 
ters". Au fost evidențiați an
trenorii, cei mai harnici. între 
care Ștefan Aftenic (ca. 
inc-canoe), Mihai Naca, Peter 
lanusevici și instructorii spor
tivi Nicolae Dinu, Emilian 
Grigore sl Cornel Vlad (rug. 
by), Ion Veliciu (atletism), 
instructorul Cristian Mihăi- 
lețcu (culturism).

în succinta prezentare a sec
țiilor de gimnastică, box și

Mircea COSTEA

(Continuare in pag 2-3)

lui de ocazii create la poarta 
oaspeților. în această primă re
priză, fotbaliștii noștri au a- 
vansat rapid în jumătatea de 
teren adversă, încercînd, mai 
cu seamă pe zona unde au ac
ționat Iovan-Sabău-Lăcătuș, să 
realizeze breșe cît mai mari, 
cît mai favorabile pentru a în
scrie. De cele mai multe ori 
însă, fie că centrările înalte au 
dus la pierderea baloanelor, 
prin intervenția cuplului de 
fundași centrali bulgari D. Mla- 
denov-Ivanov, fie că, atunci 
cînd mingile au ajuns în po
sesia coechipierilor, s-a ratat, 
uneori „la centimetru", înscrie
rea golului. Și, în acest mod, o 
oarecaro enervare a pus stăpî- 
nire pe echipa noastră, care 
n-a încercat și alte procedee 
diferite decît centrările Combi
națiile pe Jos, pe frontul cen
tral de atac, sau mai insistenta

CLASAMENTUL LA ZI
0
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2
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1. ROMANIA
2. Danemarca
3. Grecia
4. Bulgaria

desfășurare

4
4
4
4
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1
2
2
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7— 1 
11— 3
2—11
2— 7

7
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2
1

acțiunilor și pe. a . . .
aripa stingă ar fi dus, poate, 
la realizarea mai multor goluri, 
la obținerea unei diferențe mai 
mari pe tabela de marcaj. în
treaga desfășurare a reprizei 
O arătat o superioritate de cel 
puțin trei puncte Ia favoarea 
„tricolorii***. Dar. as*, d an 
plecat la v**Har* 4anr ca » 
ceasta « taaaM 4M»-

reață.
In **'*>rf M ânia*, * a 

nara da dinfflhiiii a i te 
ea tatflr.im i
neret c|Me. taa* 
trâ a aedna ’ ^*4 mc* 
joc. torța t* dat*v*r 1 
minge a-a redea fă ea ș 
teama de a na paerde a 
jul de pe tabelă s-a făcut__
țită de asemenea în joc. Parti
dele pentru calificare na se 
dispută insă pentru premii de 
frumusețe. Fiecare concurentă 
încearcă să obțină puncte cit 
mai multe prin specularea la

Eftimie IONESCU

(Continuare tn pag 9-3)

O acțiune pe deplin reușită

CEL DINȚII CURS NAȚIONAL
DE MEDICINĂ SPORTIVĂ

Timp de o săptămină, între 
8 șl 13 mai, s-a desfășurat tn 
Capitală, organizat de Comite
tul Olimpic Român șl sprijinit 
de C.I.O., cel dintîi Curs na
țional de midicir.â «port! vă. 
Dorind că aflăm amănunte pri
vitoare la derularea acestei 
manifestări, al cărei cuvînt 
de deschidere a fost rostit de 
profesorul doctor docent Vic
tor Ciobanu, ministru al sănă
tății. ne-am aăiesat dr. Con
stantin Ionescu medic primar, 
coordonator in C.N.E.F.S.

— în calitate de responsabil 
ai lui, sînteți cel mai in mă- 
stră. tovarășe dortor Ionescu, 
să ne lămuriți : ce-a urmărit 
și cc-a realizat cursul ?

— Practic, el a însemnat un 
stagiu la care au luat parte, 
ca invitați, 60 de specialiști 
din aria medicinii sportive. 
Numai că, mai iutii spre sur
prinderea noastră, apoi spre 
satisfacția noastră, numărul 
celor care au audiat conferin
țele a fost dublu 1

— Dovadă că ele au intere
sat, nu 7

— Firește, cred că ne putem 
îngădui o asemenea afirmație. 
De altfel, tn sondajul final dc 
opinie, solicitat de C.I.O., 
formula cea mai des intilniti 
a fost „curs extrem de folosi
tor*. Ne-am străduit, și mă
car in parte am reușit, să a- 
bordăm teme dintre cele mal 
actuale, care au reținut "ten- 
ția participanților si, tot
odată, i-au îndemnat la dis
cuții, acestea fiind vii, ener
gice. La reușita acțiunii a 
contribuit, tntr-o măsură pre
cumpănitoare, și incita com
petență științifici a confe
rențiarilor.

— La concret : care au fost 
temele, cine au fost confe
rențiarii 7

— S-au dezbătut 3 teme

Ovidiu IOANITOAIA

(Continuare in pag. 2-3)



„Cupa rcdcrațicl** la baschet m sctiliu

16 COȘURI DE 3 PUNCTE IN MECIUL
I. C. E. D. - DINAMO BUCUREȘTI

Meciul inaugural al turneului 
final al grupei 1—6 a „Cupei Fe- 
derației", competiție rezervată 
echipelor, masculine divizionare 
A de baschet (fără jucătorii din 
lotul național) s-a desfășurat 
între echipele I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
BUCUREȘTI și DINAMO BUCU
REȘTI și a fost cîștigat de pri
ma formație cu 105—95 (53—46).
întrecerea a fost aprig disputa
tă timp de 35 de minute (scor: 
86—85 pentru I.C.E.D.), cu multe 
faze spectaculoase, cu aruncări 
la coș precise, inclusiv de la 
6,25 m (I.C.E.D. 8, Dinamo tot 
8), cu multe situații de egalitate 
pe tabela de scor, ori de dife
rențe minime. Echilibrul a în
ceput să se rupă de la jumăta
tea reprizei secunde, adică de 
cînd trei dintre cei mai buni 
jucători de la Dinamo au pără
sit pe rînd terenul pentru 5 
faulturi (I. Uglai, V. iacob și 
M. Hălmăgeanu). în general, e- 
chipa constructorilor a dominat 
lupta sub panouri, („veteranul"

Turneele finale ale Diviziei A de baschet feminin

ÎN GRUPA 1-6,
BRAȘOV, 17 (prin telefon). In 

Sala Sporturilor din localitate a 
Început ultimul turneu — locu
rile 1—6 — al Campionatului Na
țional de baschet feminin. Cursa 
pentru cucerirea mult rlvnitelor 
tricouri cu tricolor se vâ Încheia 
duminică. Șansele cele mai mari 
pentru cîștlgarea locului lntll le 
au studentele clujene, eare au 
un avans de 1 puncte fată de 
următoarea clasată. Voința Bucu
rești, care are însă și ea pre
tenții justificate.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — METALUL SALONTA n—57 (46—25). Sportivele de pe 
Someș slnt hotărîte, după mo
dul cum au abordat această pri
mă partidă a turneului, să nu 
rateze posibilitatea de a intra 
In posesia celui de-al zecelea 
titlu de campioane. Ele au men
ținut o „turație- ridicată și, a- 
părîndu-se destul de agresiv au 
cîștigat multe mingi de la par
tenerele de Întrecere, pe care, 
In general, le-au fructificat. Bas
chetbalistele de la Metalul, cu 
un lot tlnăr, au arătat că mai 
au mult de muncit pentru a 
deveni Intr-adevăr o echipă com
petitivă In turneul 1—6. „Vetera
na* Maria Leitner a demonstrat, 
dacă mai era cazul, că este Încă 
indispensabilă formației. Meciul 
a fost presărat cu inexplicabil 
de multe greșeli de tehnică, care 
au surprins mai ales la jucătoa
rele fruntașe, multe dintre ele

Evidența punctelor. Un coș 
este reușit cînd mingea intră în 
coș (pe deasupra lui) șl trece 
prin inel. Un coș din acțiune 
(din interiorul semicercului de 
la 6,25 m) valorează 2 puncte; 
un coș reușit de dincolo de se
micercul de la 6,25 m valorează 

3 puncte. Dacă un jucător este 
faultat atunci cînd aruncă la 
coș 1 se acordă o aruncare su
plimentară in caz că a înscris; 
dacă nu a înscris, el va executa 
două aruncări libere (dacă arun
carea a fost executată de din
colo de linia de la 6,25 m, i se 
acordă 3 aruncări libere). Pen
tru un coș înscris din aruncare 
liberă se acordă 1 punct. După 
ce echipa a acumulat 7 greșeli 
personale, în continuare fiecare 
greșeală personală comisă de un 
jucător al echipei respective a- 
supra unui adversar care nu se 
află în acțiune de aruncare la 
coș va beneficia de regula 1+1. 
Adică, dacă prima aruncare 
este reușită, jucătorul va bene
ficia și de a doua; dacă prima

s

î
s
I
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CONFERINȚELE
Urmare din pag

lupte greco-romane (de ni
vel olimpic), rugby, atletism, 
velei și haltcre-culturism (in
ternațional), baschet, scrimă 
și caiac-canoe (național), au 
fost formulate aprecieri po
zitive, după cum niu au lipsit 
nici criticile, în prima cate
gorie intrînd secțiile de gim
nastică, rugby, haltere-cuitu- 
riisna și caiac-canoe. Cînd va 
fruntașă, secția de lupte 
greco-romane nu a mai pro
dus In ultimul timp nimic de 
seamă, ca și boxul, voleiul a 
coborât in patru ani de pe lo
cul 3 pe locul 9 în campionat, 
baschetul e tot pe locul 9 și 
nu a trecut vreodată de Jocul 
T. iar scrima continuă să pro
mită...

Cum plastic se sugera în 
concluziile la discuții, în ce 
privește performanțele de 
mare valoare, clubul Farul a 
semănat în ultimii patru ani 
cu uriașa lampă eare că

P. Grădișteanu a fost cel mai 
bun la acest capitol), dar nu 
este mai puțin adevărat faptul 
că adversarii nu au avut în ni ei 
un moment în teren un pivot 
„de meserie".

Au marcat: Pogonaru 29, C. 
loan 24, Grădișteanu 21, MihaJ- 
cea 15, Logofătu 10, S. Lazăr 4, 
C. Dobre 2, respectiv Bărbules- 
cu 26 (5X3), M. Ivanov 25, Uglai 
22, V. iacob 9, C. Dobre 8, Hăl
măgeanu 5. Arbitrii N. Constau- 
tinescu și B. Bădilă au avut o 
misiune destul de dificilă, de 
care s-au achitat bine.

DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 
RAMIRA BAIA MARE 106—78 
(57—40), STEAUA — BALANȚA 
C.S.U. SIBIU 112—109 (65—56).

Programul jocurilor de azi 
sala Construcția I.C.E.D., de la 
ora 15 î Ramira — Balanța, Di
namo București — Dinamo Ora
dea, I.C E.D. — Steaua.

Dumitru STANCULESCU

VOINȚA BRAȘOV ÎNTRECE PE OLIMPIA
foste sau actuale componente de 
lot național. Au marcat: Dra
goste 7, Misăilă 15, Enyedi 3, 
Costanașiu 8, Dragoș 9. Moroșanu 
6, Vigh «, Morar «. Manasses 14, 
Kiss 14, pentru Universitatea, 
respectiv Jiros 8, Gulyas 2. Ba
logh 17, Putieiu 7, Marchiș 2, 
Leitner 1«, Meszaroș 1, Sava 4 
Arbitri: R. Stăneiuleseu — Ai. 
Cuțov.

VOINȚA BUCUREȘTI — META
LUL RIMNICU VlLCEA ; 80—51
(37—32). Meci mult mal plăcut. 
Intre două formații care au sco
puri diferite: bucureștencele mai 
speră, Îndreptățit, la ciștigarea 
titlului, iar vîlcencele doresc să 
demonstreze (și de multe ori au 
reușit) că intrarea lor intre pri
mele 6 echipe ale campionatului 
nu a fost intîmplătoare. Voința, 
cu jucătoare superioare ca talie, 
a cîștigat la un scor concludent, 
după cum Metalul a arătat că 
dispune de baschetbaliste de ta
lent, pare merită atenția antre
norilor lotului național; iar Mag- z 
dalena Manea nu este singurul 
exemplu. Au înscris: Ștefan 24, 
Caloianu 4, Nicola 4, Simion 14. 
Borș 14. Cocirlan 8, Ciocan 12 
pentru învingătoare, respectiv A. 
Nițulescu 2, L. Nițulescu 12. Ma
nea 22, lonescu 4, Barbu 11. Ar
bitri: C. Dumitrache și V. Butuc.

VOINȚA BRAȘOV — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 54—51 (20—30). Par
tida părea să se îndrepte spre o 
victorie facilă a bucureștencelor

* Copa, practicați minibaschetul!>
>«—■■■ " '  ■■■ - ■ .....—    I ■»—I —

aruncare este ratată, 
mai executa 
va continua 
tehnică este 
unul jucător 
sancționează _____ _______
libere, iar greșeala tehnică dic
tată împotriva unul antrenor 
sau a unui jucător de rezervă 
se sancționează cu două arun
cări libere și intrarea în. pose
sia mingii de la centrul terenu
lui.

Pentru stabilirea unui clasa
ment, se atribuie: 2 puncte pen
tru victorie, 1 punct pentru in- 
frîngere pe teren, zero puncte 
pentru neprezentare.

Arbitrul de minibaschet tre
buie să fie un bun pedagog șl 
să aibă înțelegere față de aba
terile care nu au drept conse
cință avantajarea majoră a ce-

, nu o va 
pe a doua și jocul 

normal. Greșeala 
dictată împotriva 

din teren și se 
cu două aruncări

ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
lăuzește noaptea navele spre 
port, și de la care și-a luat 
numele, cînd luminând pu
ternic, cînd stingindu-se. Și 
dacă intermitențele farului 
de la marginea mării se con
stituie în litera „C“, portul 
Constanța adică, cele ale du
hului de care ne ocupăm ara
tă... inconstanța activității 
corpului de tehnicieni. Prep, 
euparea intermitenta pentru 
o selecție temeinică, științifi
că, a adus efectivele unor sec
ții la nivelul grupelor de co
pii, cînd — se știe — rostul 
clubului este performanța la 
seniori. Slăbiciunile în pro
cesul Instructiv-educativ în 
unele secții, exigența față de 
lipsuri, nu totdeauna la cel 
mai ridicat nivel a unor bi
rouri de secții sau a conducerii 
clubului au fost considerate 
și ele în darea de seamă ca 
principale cauze care au afec
tat potențialul unor secții 
Și au făcut ea nu toți sporti
vii incluși în loturile na-

In „Cupa speranțelor" la tir

DOUĂ NOI RECORDURI NAȚIONALE

BOXERII DIN LOTUL
ÎN FAȚA SPECTAT

în Capitală, s-a desfășurat, 
timp de cîteva zile, în organi
zarea F.R. Tir, „Cupa speranțe- 
lorM. A fost o competiție reușită, 
cu dispute interesante șl spec
taculoase, în urma cărora s-au 
înregistrat și două noi recor
duri naționale, ambele la seni
ori. Este vorba de totalul reali
zat de Paul Gruia (C.S. Teleor
man) la pușcă 60 f.C. — 598 p 
— și de aoela al lui Sorin Babii 
(Steaua) la pistol a.c. — 691,4 p.

Dintre celelalte rezultate, de 
menționat sînt cele de la pistol 
sport, unde trei concurente — 
Maria Macovei (Dinamo), Silvia 
Kaposztay (Steaua), Cristina Pi- 
rea (Dinamo) — au încheiat în
trecerea cu același număr de 
puncte — 666 —, ordinea de mai 
sus fiind stabilită de „decari". 
De relevat că în clasamentul 
general pe secții, clubul Dinamo 
și-a adjudecat locul întîi, atît 
în probele de pistol, cît și în 
cele de pușcă. Dar iată câștigă
torii: PUȘCA. 60 f.c. seniori: 
Paul Gruia 598 p; senioare: Ro
xana Crețu (A.S.A Metalica O- 
radea) 584 p; juniori: Sebastian 
Micușan („U“ Cluj-Napoca) 589

(care aveau la pauză un avantaj 
de 10 puncte). La reluare, brașo- 
vencele, încurajate frenetic de 
spectatori, au redus treptat din 
diferență și în minutul 29 au e- 
galat: 40—40. Au urmat momente 
palpitante, iar in minutul 38 gaz
dele aveau un punct în plus : 
51—50. Măline Marinache (Oiim-

LA „7-12“,
SATU MARE, 17 (prin telefon), 

în ultima zi a penultimului tur
neu al grupei 7—12 a Diviziei A 
de baschet feminin au fost În
registrate următoarele rezultate:

MOBILA C.S.Ș. SAT'D MARE— 
POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI 60—53 
(33—27). Disputa a fost echili
brată o bună parte din repriza 
I (min. 13 : 19—18), după care 
sătmărencele, cu Szocs și Chin- 
driș foarte active în atac și cu 
întreaga apărare mai agresivă 
decît a adversarelor, s-au des
prins în cîștigătoare, Încheind 
turneul neînvinse. Au marcat : 
Chindriș 16, Szocs 13, Szenes 12, 
Deszo 8, Toth 6, M. Moldovea- 
nu 5, respectiv Zidaru 12, Mi- 
troi 11, Petre 8, Laszlo 7, C. 
Moldoveanu 7, Făgărășanu 6, 
Gera 2. Arbitri : I. Antonescu— 
M, Coldea.

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI— 
CONSTRUCTORUL C.S.Ș. ARAD 
76—72 (39—43). 25—25 (min. 14),
39—43 (min. 20), 46—45 (min. 23), 

lui care a greșit. Este necesai 
ca arbitrul să acorde o atenție 
deosebită regulilor de conduită. 
Minibaschetul este un mijloc 
foarte eficient de educare a ca
lităților și virtuților morale, 
care se formează la această 
vîrstă și care influențează vi
itoarea activitate a individului. 
In mod special se recomandă 
interzicerea ieșirilor necontrola
te din partea profesorilor-an- 
trenori, care trebuie să fie ei 
înșiși exemple prin ținută, 
vertismentul prealabil t.: 
să constituie un
venire înainte 
greșelii tehnice, 
nale nu trebuie 
goare exoesivă. 
ușurință.

Recomandări pentru minibas-

..... A- 
trebuie 

mijloc de pre- 
de acordarea

Greșelile perso- 
fluierate cu ri- 
dar nici cu

ționale să se dovedească pînă 
la urmă cu adevărat competi
tivi. Și dacă darea de seamă 
a evaluat corect, și fără me
najamente, lipsurile și ne- 
împlinirile, inclusiv pe cele 
ale Biroului și consiliului du
hului, era de așteptat ca și 
mulți dintre antrenorii și pre
ședinții birourilor de secții vi
zați să ia poziție, dar aceștia 
au preferat să-și exprime 
acceptarea... tăcând.

A fost reținut faptul că, de 
la un timp, în urma analizelor 
care au avut loc la Comitetul 
Municipal Constanța al P.C.R. 
și în Biroul executiv al 
C.J.E.F.S., conducerea clu
bului a tras la rîndu-1 la răs
pundere pe cei oare nu au 
muncit conștiincios și a luat 
măsurile necesare redresării 
secțiilor rămase în urmă, 
chiar renunțînd la tehnicieni 
și sportivi necorespunzători. 
Documentele prezentate con
ferinței clubului, 'inclusiv 
planul de dezvoltare pe urmă
torii ani. luările de cuvînt — 
scurte. la obiect — au sta
bilit căile și mijloacele 
necesare ridicării întregii ac

p; junioare: Ana Teodoru (Me
talul) 591 p; 3X20 senioare: Au
rora Ștefan (Olimpia) 656 p: ju
nioare: Florentina Grecu (Meta
lul) 561 p; juniori: Sebastian
Micușan 567 p; 3X40 seniori: Eu
gen Antonescu (Dinamo) 1228 p; 
aer comprimat, seniori: Eugen 
Antonescu 675 p; senioare: Da
niela Toader (Dinamo) 483 p: 
juniori: Mircea Gherghina (Uni
rea Focșani) 563 p; junioare Ana 
Teodoru 373 p; clasament pc 
secții: 1. Dinamo 47 p, 2. Me
talul 47 p, 3. Steaua 43 p: PIS
TOL liber, seniori: Cătălin Jun- 
cu (Letea Bacău) 645 p: juniori: 
Teodor Constantin (Steaua) 535 
p; viteză, seniori: Corneliu Ion 
(Steaua) 880 p; juniori: Tom
Sarkozi (U.T.A.) 569 p: sport
senioare: Maria Macovei 666 p; 
junioare: Cristina Pirta 576 o; 
aer comprimat, seniori: Sorin
Babii 691,4 p; senioare: Ana
Buțu (Dinamo) 477,4 p; juniori. 
Teodor Constantin 555 p; juni 
oare: Cristina Aldea (C.S.U. 
Brașov) 367 p; clasament pe 
secții: 1. Dinamo 69 p 2. Stea
ua 66 p, 3. U.T.R. 26 p.

pia) a beneficiat de două arun
cări libere, din care a transfor
mat doar una: 51—51. Cînd mai 
erau 50 de secunde de joc, Ca
melia Hinda (Voința) realizează 
un coș de 3 puncte și echipa sa 
ciștigă in extremis. Cele 105 
puncte au fost realizate de: Căș- 
vean 2, Turtoi 2, Menihart 22, 
Hinda 18, Grecu 8, Ciclo 2 pen
tru învingătoare, respectiv Cris- 
tea 21, Stingă 11, Marinache 7, 
Bădinici 10, E. Szâke 2. Arbitri: 
R. Stăneiuleseu și A. Bujor.

Paul tOVAN

MOBILA SATU MARE - NEÎNVINSA
57—47 (min. 28), iată cîteva sec
vențe din interesanta evoluție a 
scorului. In continuare. rapi- 
distele au trebuit să facă față 
apărării agresive a arădence- 
lor. care au încercat să-și apere 
(fără succes) șansele de victo
rie. Infrîngeraa le-a îndepărtat 
însă de posibilitatea de a rămî- 
ne în „A“. Au marcat : Marina 
33, Cristescu 16, Huțan 14. Popa 
8, Biduianu 5, respectiv Blindul 
17. G. Nagy 10. Weichelt 13, 
Ciupe 17, Ncusatz 4, Boldor 2, 
Bondor 9. Arbitri : Z. Raduly— 
I. Breza.

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
79—66 (39—28).

Clasament : 7. Politehnica
București 48 p, 8. Mobila Satu 
Mare 46 p, 9. Rapid București 
45 p, 10. Comerțul Tg. Mureș 
44 p, 11. Constructorul Arad 41 
p, 12. Conpref Constanța 36 p.

Nicoleta ALDEA

chetbaliști. Echipa reprezintă o 
familie, al cărei membru ești: 
scopul jocului nu este numai să 
cîștigi, ci să te și inițiezi și să 
te perfecționezi; trebuie să în
veți atît din victorii, cît și din 
înfrîngeri: înainte de a stăpînl 
mingea, învață să te stăpînești 
pe tine însuți; jucătorul din e- 
chipa adversă nu îți este duș
man, ci partener de întrecere: 
în sport, ca și în învățătură, 
locurile fruntașe sînt ocupate 
de cel care muncesc mai mul! 
și cu temei: jucătorii care as
cultă de sfaturile antrenorului 
sînt ca niște flori care cresc în- 
tr-un teren roditor; jucătorii ne- 
atenți, neascultători sînt ca ne
ghina în grîu: victoriile trebuie să 
ne învețe să fim modești, iar în- 
frîngerile să fim demni; un 
corp fortificat solicită o gîndi- 
re sănătoasă; regulamentul re
prezintă acceptarea liberă a re
gulilor de joc, de aceea acestea 
trebuie cunoscute și aplicate.

i

Prof. Stelian GHEORGHIU

tivități la noi parametri de 
calitate, pe măsura menirii Fa
rului de club-fanion de per
formanță al județului Constan
ța, obiectiv programatic pe 
care și-1 propune noua condu
cere aleasă (Mircea Neagu — 
președinte, Ilie Floroiu și 
Constantin Novițchi — vice
președinți). Iar dintre măsu
rile adoptate, unele suge
rate de cei care au luat cu
vântul Și în cadrul concluzii
lor, de necesitate reală apare 
și perfecționarea în conti
nuare, prin eforturi și înțele
gere din ambele sensuri, a 
fructuoasei colaborări eu clu
burile sportive șoolare nr. 
1 și 2 din Constanta și cel din 
Medgidia, cu asociațiile spor
tive Conpref. C.F.R., Chim- 
pex. Albatros și I.J.P.I.P.S., 
stabilirea unei conlucrări 
strânse cu toate asociațiile din 
municipiu și județ care au 
secții de performan.ă. pentru 
ca elementele tinere talen
tate să fie valorificate în clu
bul de bază, asitfel ca C. S. 
Farul să reprezinte cu adevă
rat performanta întregului 
litora] eonstănțean.

DIN PLOIEȘTI
ln puținele zile cane au mai 

rămas pină la 29 mai, ziua de 
debut a Campionatelor Euro
pene de box de la Atena, pu- 
giliștii noștri fruntași conti
nuă să se pregătească pentru 
marea oompetiție. In ca
drul acestor pregătiri figu
rează și meciuri de verifica
re cu public, în care membrii 
lotului vor avea de înfruntat 
ambiția sparring-partnerilor. 
Vineri și sîmbătă, iubitorii 
sportului cu mănuși din Plo
iești și, respectiv, din Călărași 
vor avea prilejul să-i vadă pe 
ring în asemenea meciuri de 
verificare — nu de puține ori

Șl c.
încheiate < 
boxerii n 
trenorii 
Popa și V 
prezinte p 
lor“. Est, 
rînd. de 
Francisc ». 
ja, Petric 
Gogol, I 
Nicolae A 
Adrian M 
gale de a 
rii de sp 
din Ploi 
in Sala 
lărași (si 
Stadionul

^SPVtâULLU
AGENDA COMPETING

• CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE de juniori ale Româ
niei vor domina programul 
competițional al următoarelor 
două săptămîni. Sîmbătă și du
minică, la Focșani, se vor des
fășura întrecerile de greco-ro- 
niane, la competiție urmînd să 
fie prezenți oaspeți din Polonia, 
Turcia și Israel. Reprezentanții 
tării noastre, cîte 4 de fiecare 
categorie, au fost desemnați în 
urma rezultatelor înregistrate la 
principalele competiții interne 
ale anului în curs. în zilele de 
27—28 mai, la Tirgu Jiu, va fi 
.•îndul sportivilor juniori de la 
„libere" să intre în întrecere. 
Vor participa luptători din Bul
garia. Polonia, Turcia și Uniu
nea Sovietică, precum și 40 de 
tineri reprezentînd tara noastră.
• SAPTAMÎNA TTSSCUTA s-au 

desfășurat Campionatele Inter
nationale de juniori ale Bulga
riei, eare au prilejuit o frumoa
să comportare luptătorilor noș
tri de „libere". La categoria 82 
kg. Sorin Moisache a ocupat 
primul loc, totalizînd 5 victorii. 
Aurel Ciufulescu (57 kg), Eugen 
Stanciu (68 kg), Ovidiu Mior 
(74 kg) și Marian Tom a (90 kg) 
s-au clasat pe locurile secunde 
iar Vasile Frățilă (48 kg) a ocu
pat locul m. Pe echipe, forma

ția noastr 
clasament 
ea a U.E 
ale Bulga 
și Turciei
> ETAP 

țional de 
va amîna 
de disput 
de juniori 
Sn ziua d 
altă schii 
Campiona 
viduale a 
ile vor fi 
mînă (dii 
iunie), lo 
leași: Ar; 
mane ș’ 
libere.
• CAME 

ALE de 
niorilor s 
25—27 au; 
acest prii 
premieră 
ma ediție 
minin. la 
prezenta 
Fiindcă a 
lele" de 
ționăm _ 
mii rezer 
libere — 
tot în Eh

CAMPIONATELOR NAȚIONALE - ȚI
Cu cîtva timp în urmă, în sala 

Rapid a avut loc o gală contînd 
pentru campionatul seniorilor 
la lupte libere. Răsuna sala de 
se auzea... din Calea Griviței: 
dar nu de încurajări, așa cum 
ar fi fost normal, ci de protes
tele conjugate ale celor doi an
trenori, fiecare în parte soco
ti ndu-se nedreptățit de arbi
traj. Ceea ce, logic, nu era po
sibil... Peste un timp, în sala 
Dinamo — un tablou asemănă
tor, antrenorii echipelor aflate 
în întrecere făcînd și ei un ve
ritabil ..concurs în concurs" 
unul total nesportiv, de repro
șuri adresate în permanență o- 
ficialilor. Ceea ce se petrecuse 
la Ranid nu fusese, așadar. o 
întîmplare. ..

Duminică dimineață, în sala 
Steaua — aceeași „piesă", cu 
alti actori, antrenorii formațiilor 
I.M.G.B, și Electroputere Craio
va izbutind să strige la arbi. 
partidei din primul minut al 
meciului de la .,48 kg" și pînă 
în ultimul minut al celui de la 
.,130 kg"! Indicații tehnico-tacti- 
ce date luptătorilor, corectarea 
unor eventuale greșeli alb aces
tora? Cu. . ce. dacă omul n-are 
decît o singură gură, iar aceasta 
era „ocupată" cu protestele la a- 
dresa oficialilor?!... Noi înțelegem 
ce este aceea pasiune, înțelegem 
și faptul că miza, tensiunea în-

tîlnirii m 
tatea, dar 
ginea deț 
nori afla- 
confliclua 
e cale lu 
pe care î 
atît antr< 
clelcgațiloi 
lor care, 
dovedit li 
reușind s 
nită unoi 
Deși regi 
îndemînă 
nării ani 
iar, la 
tora di 
stau luc- 
chet sau 
tru gesti 
antrenorii 
„greșeală 
miși în 1 

își ima 
„mondiale 
trii îngăc 
țări? Cu 
acest caz 
cîndu-ne 
Campion? 
nu (și) c 
virimentu

CEL DINTil CURS DE MEDK
(Urmare din pag. 1)

principale : „Patologia spe
cifică și recuperarea", „Susți
nerea biologică și refacerea 
după efort", „Evaluarea fizică, 
funcțională, motrică și bio
chimică". ln ultima zi, folo- 
sindu-ne de prilejul impli- 
nirii a 40 de ani de la înte
meierea Dispensarului poli
clinic pentru sportivi d:<n 
București, am organizat o 
Masă rotundă pe problema do
pingului, subiect de strin
gentă actualitate, la care 
a luat parte, cu lucrarea „Do
pajul în sport", și reputatul 
profesor belgian Xavier Stur- 
bois, nimeni altul decît pre
ședintele Comisiei medicale 
a Comitetului OT'mpic dim 
țara sa.

— Clar. Referindu-vă la par
tea a doua a întrebării...

— Mi-ar fi greu, vă rog sâ 
mă înțelegeți, să-i enumăr pe 
toți cei care, cu ales profe
sionalism și frumoasă colegia
litate, au acceptast să le trans
mită cursanților din zestrea 
Și experiența lor ștmțifică. 
Cîteva centre universitare, cu

precădei 
toate s 
Militar 
Municip 
fost re 
re put ați, 
clinici.

— Bur
— Citi 
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In minutul 91, la vestiare
„IMPORTANT E CA AM CÎȘTIGAT"
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Atmosferă reținută în 
tiarul „tricolorilor". Și o pro
nunțată senzație de oboseală. 
In ușa vestiarului. Silviu Lung: 
„Ce greu a fost! E de o su
tă de ori mai bine să fii în 
teren decit pe bancă“. Ies de 

sub dușuri lovan și Rednic, 
doi dintre cei mai buni jucă
tori ai partidei. lovan pare 
complet refăcut după n-enu- 
măratele sale sprinturi: „In pri
ma repriză am jucat mai bine.
Apoi, cam la un sfert de oră 
după pauză, ne-am «tăiat», cum 
se spune la fotbal. Important 

- e că am cîștigat. E o perfor
manță să ciștigi trei puncte 
din patru, cum s-a înlîmplat 
în această primăvară, cînd nu 
ne-a prea mers jocul". Rednic 
e și el mulțumit de rezultat, 

: nu și de joc. „Se simte o- 
boseala". Cînd acenstă mărtu
risire vine din partea unui ju- 

. ' _ _i doi,
parcă e mult adevăr în ce spu
ne libero-ul... Hagi e foarte 
concis: „Am cîștigat. Asta-i 
tot". îi sugerăm să dezvolte 
puțin ideea. Nu pare dispus. 
El, cane, în general, e volubil.

Ie ș 
dar

Srisire vine din partea un 
. câtor cane a alergat cât
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El, cane, în
Oboseala ?

FILMUL
început bun al echipei noastre, 

oare îsl masează adversara în 
propria treime. în min. 5. sabău 
e . contrat", după un ..slalom", 
șl ...corner. Primul, dintr-o suită 
de 6 (!). patru acordate conse
cutiv în circa 30 de secunde I De 
altfel, minutul 7 spre 8 poate fi 
socotit ca unul ..de foc" la poar
ta. oaspeților, prinși realmente 
..în corzi". în min. 11. Hagi, 
faultat la 20 m. execută lovitura, 
din unghiul preferat, dar intr-un 
colț în afara țintei. Peste cinci 
minute, un frumos „um-doi" Gh. 
Popescu — Cămătaru este fina
lizat cu un șut puternic al cra- 

ioveanului. deviat, de un fundaș, 
tot ...in corner, din fata unui 
Vîlov derutat și parcă învins. 
Un minut după aceea. Mateut ii 
trimite o minge, la ..învăluire", 
lui lovan. căpitanul reprezentati
vei române centrează perfect. 
Cămătaru reia cu capul spre 
poartă, un apărător respinge șl 
Mateut. venit în viteză, șutează 
..peste", de la 8—9 m. Pe acest 
fond de dominare totală. în min. 
19. consemnăm u® contraatac în 
superioritate numerică (3—2) al 
formației bulgare însă Kostadi- 
nov pasează ...în aut de poartă, 
în minutul imediat următor, o 
combinație Gh. Popescu — Rod
nic. libero-ul ..tricolorilor" fiind 
stopat In extremis la linia de 16 
m. Minutul 25 aduce două faze 
fierbinți la ambele porți : mai 
întîi la o centrare, mingea e 
..scoasă" de pe fruntea lui Ma
teut. pentru ca, pe contraatac, o 
neînțelegere din defensiva noastră 
să se încheie cu un plonjon o- 
portun al iul Stelea. Mare oca
zie de gol în min. 29 : lovan, 
.urcat" din nou în atac, cen
trează „cap" Lăcătuș, dar Iva
nov respinge în corner, de pe 
lini» porții ! Vine (totuși !) și 
golul, in min. 35 : Hael e faul
tat pe dreapta. Lăcătuș execută 
înait lovitura și GH. POPESCU, 
proiectat spre minge deasupra 
tuturor jucătorilor din careul 
supraaglomerat al oaspeților, tri
mite in stingă lui Vîlov, în 
plasă. în min. 41. la un șut al 
aceluiași neobosit mijlocaș. H 
intră ne traiectorie, reia cu ca
pul de puțin ..deasupra". Peste 
alte două minute. Mateut Șu- 
tează în ..barajul" (de ...hochei) 
din fată îl ...imită Sabău si vine 
lia" 1) un rapid si periculos con
traatac al adversarilor. Reoriza 
se încheie cu o altă mare ocazie 
la poarta bulgară ; în min. 45. 
Sabău centrează arcuit la Cămă
taru dus. cu capul, pe m-n»e 
spre poarta goală dar. împins

și acei medici sportivi care, 
dintr-un motiv sau altul, 
n-au putut audia expunerile, 
tn condițiile in care, nu spun 
nici o noutate, medicinii ^spor
tive actuale ii revine, la noi 
și pretutindeni, un rol in creș
tere in aria performanței, sta
giul din 8—13 mai 1989 trebuie 
privit doar ca un obiectiv, aș 
sublinia că atins, pe un 
drum pe cit de pretențios, pe 
atit de lung.

Pe culoar, intre cele două 
vestiare, Comei Drăgușin se 
plimbă, nervos. „Nu credeam 
că va fi chiar atit de greu. 
Bulgarii au făcut, zic eu, anti- 
joc. Au abundat faulturile. 
Cele două puncte recompen
sează efectiv echipa mai bună".

Fotbaliștii bulgari sânt gră
biți. îi așteaptă avionul char
ter la aeroport. îl interceptăm 
pe S. Mladenov: „Pentru noi, 
a fost destul de bine. Cu o e- 
chipă efectiv nouă am ținut 
Piept echipei României, care 
ar.fi putut marca mai mult în 
prima repriză, pentru ca în 
cele din urmă să avem o bară, 
iar Rednic să scoată de pe li
nia porții". Antrenorul Pencv 
e și el marcat de efortul me
ciului: 
mi-am 
nat o 
critic, 
același _
dv. fundașul lovan și libero-ul 
Rednic, care au știut să «țină» 
în final, cînd contraatacurile 
noastre deveniseră mai ascu
țite".

JOCULUI

„S-a realizat exact ce 
propus, adică am adu- 
echipă intr-un moment 
Sper să continuăm pe 
drum. Mi-au plăcut la

din spate. va trimite peste 
transversală".
La reluare, mal puține faze 

cursive șl efectiv periculoase în 
jumătatea oaspeților șl, în conse
cință. mal multe acțiuni în tere
nul nostru, chiar dacă cei care 
au dominat au fost tot fotbaliș
tii români. După primul Șut la 
poartă al echipei bulgare (min. 
47). după alte cîteva incursiuni 
amenințătoare în treimea „trico
lorilor". la o pasă a lui Kosta- 
dinov. ' ” 
lingă 
spre 
(min.
tiune
cu șut pe ...portar (Doncev. care 
l-a înlocuit, cu succes, pc VI- 
lo-v). Cu un șut asemănător va 
fi finalizată și combinația Cămă
taru — Rotariu din min. 79. A- 
bia .intrarea" pe dreapta a lui 
lovan va fi mai aproape de gol, 
dar Doncev ..zboară" în careul 
mic și n evită (mim. 81). Spre 
final. în min. 87. Hagi parcă are 
o tresărire de orgoliu, „face" o 
minge pe stingă, centrează. Don
cev respinge și șutul lui Cămă
taru este blocat de un fundaș 
In fine. în min. 89. tot Hagi se 
infiltrează pe aceeași oarte. cen
trează. aeum, 
însă Rotariu 
porții. Și 
acest scor 
prețios în

La ieșirea din vestiar, ară
deanul Domide, 
Pentru partidă.
Domide ?“ 
după 90 de minute gTele. 
prima repriză am fost 
peste ei. Dacă am fi 
doar cîteva din ocaziile 
mai ales loviturile cu 
cînd mingea zbura pe 
poartă, adversarii s-ar fi pră
bușit. Așa, însă... Dar acum, ca 
jucător, și ca unul care a trăit 
calificarea pentru Mexic, ce 
pot să-i reproșez, la general, 
unci echipe care a scos pînă 
acum șapte puncte din opt ? ‘

Jucătorii se grăbesc. Obo
seala e firească. Antrenorul 
Jenei vorbește pentru radio. 
Apoi se adresează și presei 
scrise: „Am întilnit o echipă 
perfect motivată, dintr-un 
punct de vedere: cel care vi
zează regruparea. Am jucat 
destul de bine in prima repri
ză, dar am ratat enorm. Asta 
a dat curaj oaspeților. Cu alte 
cuvinte, le-am împrumutai din 
dezinvoltura care ar fi trebuit 
să ne aparțină. Sper să în
cheiem cu bine această cam
panie dificilă. Ne vom reîntîlni 
cu publicul nostru — la un 
meci oficial — abia în noiem
brie. Aș 
acei t. 
care “nu iartă 
aducă aminte că pe teren se 
află niște tineri care doresc 
victoria cel puțin tn egală mă
sură"

venit special 
„Ce mai faci, 

„Acum mă destind, 
în 

mult 
marcat 
avute, 
capul, 
lingă

; fi tare bucuros ea 
spectatori nerăbdători, 

nimic», să-și

loan CHIRILA

Considerații după partida selecționatelor

de tineret ale României și Bulgariei

UN REZULTAT BUN,
ÎN FAȚA UNUI ADVERSAR PUTERNIC
Acest 2—1 obținut de selecție ■ 

nata de tineret a târli noastre 
asupra formației similare a Bul
gariei reprezintă un rezultat 
bun, ținînd seama de faptul că 
marți, pe stadionul Ciulești, ti
nerii fotbaliști din țara vecină 
au lăsat o excelentă impresie, 
practicînd un joc modern, de 
mare angajament, elaborat tac
tic. Practic, întîlnirea România 
— Bulgaria a reprezentat derby- 
ul grupei. Dimensiunile acestui 
rezultat favorabil puteau 11 șl 
mai mari, în raport cu forcingul 
echipei noastre din startul par
tidei, deci el nedreptățește, în
tr-o oarecare măsură, selecțio
nata noastră. Să ne amintim că 
în minutul 14, scorul era de 2—0 
(autorii golurilor Rădueioiu și 
Lupescu) și, in continuare, el 
putea lua proporții. Dar așa cum 
se întimplă în fotbal (cînd unii 
ratează, ceilalți marchează) s-au 
petrecut lucrurile șl marți. în 
minutul 25, la o greșeală de mar
caj, fundașul I. Slavcev a rduat 
din apropiere, cu capul, balonul

CLASAMENTUL
1. BULGARIA
2. România
3. Grecia
4. Danemarca .... „ _

In cealaltă partidă. Danemarca
— Grecia 3—0.

4 3 0 1
4 2 0 2
4 112
4 112

ghesuit jocul, să se ti năpustit 
peste adversar care, cu siguran
ță, s-ar fi regrupat în preajma 
careului,. făcînd inaccesibile în
cercările de pătrundere spr. 
poarta lui Stoianov, Așa, jocul a 
fost mult mal aerisit, mal lim
pede, mai spectaculos. Antreno
rul M. Rădulescu, sublinia fap
tul că, în prima parte a jocu
lui, lecția replicii la contraatacul 
advers a fost bine respectată (și 
adoptată) de patru jucători, ei 
numindu-se Ciocan, Lupescu, I. 
Stan și Rădueioiu. Din păcate, 
diminuarea resurselor lor fizice 
nu le-au mal permis să repete 
„scenariul" șl după pauză.

Stoicikov ..pendulează" pe 
..centralii" noștri șl reia 
poartă, în transversală

69). în mjn. 77, ac- 
Cămătaru. încheiată însă

peste apărători, 
șutează în afara 

meciul se termină cu 
la limită. Insă atlt de 
cursa calificării...

George ROTARU

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI SE
rVrmare din vag 11

maximum a fiecărei situații de 
joc. Din acest punct dc vedere 
trebuie să înțelegem că inter
naționalii noștri, care cunosc 
din propria experiență sau din 
auzite cite momente favorabile 
au fost ratate din cauza impru
denței sau a unor greșeli per
sonale grave, au acționat și cu 
o prudență mai mare. Nu este 
mai puțin adevărat că mulți 
dintre ei suportă efectele unui 
sezon foarte greu, foarte încăr
cat, care își spun cuvîntul în 
comportarea din fiecare meci. 
Și lipsa de rezistență rămîne 
principala carență. Acum, în 
final de sezon, fiecare dintre 
ei a dat totul pentru apărarea

— Ne încălcăm cuvîntul : cit 
de pretențios și cit de lung ?

— Cit de lung, mi se pare 
limpede. Chiar fără sfirșit. 
Cit de pretențios ? La super, 
lativ, de vreme ce, azi, spor
tul de performanță e exclus 
in afara sprijinului tot mai 
consistent al cerc tării știin
țifice, al medietnei. Credeți 
că exagerez ?

— Nu, de aceea vă și mul
țumim, o dată în plus.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• La 

ciul de____„ ______  __ _ _
campion național de juniori I, 
între Daniel -- -- 
București) și 
(C.S.S. Tîirpu 
cu scorul de 
juniorului de 
reștean. '

Pfedeal s-a disputat me- 
baraj pentru titlul de

Moldovan (I. T. 
Levente Kocsis 
Mureș), încheiat 

2,5—1,5 în favoarea 
la clubul bucu-

• Astăzi, tot la Predeal (mas
culin), Olăneștl șl Băile Hercu- 
lane (feminin), încep ligile B, 
penultima etapă în cadrul în
trecerilor individuale ale Cam
pionatelor Naționale. Pentru 
prima dată, competiția masculi
nă se desfășoară în sistem el
vețian (64 jucători), în timp ce 
fetele joacă •-> •-'■e-m turneu
clasic.

• în perioada 3—14 iunie, aso
ciația sportivă „Dacia-ICRAL" 
Constanța. în colaborare cu 
C.J.E.F.S. constanta și I.H.R. 
Mamaia, organizează „Festivalul 
șahist Mamaia 1989". Vor avea 
loc două concursuri open în sis
tem elvețian (masculin șl femi
nin), pe distanța a 11 runde,
• A III-a ediție a „Festivalu

lui șahului tulcean" este prevă
zută între 3 și 15 iulie în fru
mosul oraș de pe malul Dunării, 
tn programul festivalului vor fi 
Incluse, alături de activitățile 
strict sahiste, acțiuni turistice 
(excursii în Deltă, vizite pentru 
cunoașterea județului, vizitarea 
întreprinderilor tulcene, întîl- 
nlri cu șahiști! județului, simul
tane etc.).

(ROMANIA 
BULGARIA

Stadion Steaua;

1 «I 
o

stadion Steaua; teren foarte 
bun • timp călduros ; spectatori
— circa 15 ooo. Șuturi ; 15—4 (pe 
poartă ; 8—2). Cornere î 17—1. 
A marcat ; GH. POPESCU (min. 
35) •

ROMANIA : stelea — 
BUMBESCU, REDNIC,
— SABAU (min. 83, I

IOVAN, 
Rotariu 

-------  ------- — Dumi
trescu), GH. POPESCU, Mateut 
(min. 64 Klein), Hagl — Lăcă
tuș, Cămătaru.

BULGARIA : Vîlov (min. 46 
DONCEV) — Docev, IVANOV, D. 
Mladenov, VASEV — Bakalov, 
Tlncev, Balîkov, St. Mladenov — 
Kostadinov, STOICIKOV.

A arbitrat S. Husainov 
(U.R.S.S.).

Cartonașe galbene 
TUȘ, KOSTADINOV.

LĂCA-

MENȚINE IN FRUNTEA GRUPEI
culorilor țării sau ale clubu
lui pe tărîm internațional și 
trebuie să înțelegem dificultă
țile prin care cei mai mulți au 
trecut sau trec. Și în cursul 
acestor 45 de minute ale repri
zei secunde, după ce au ieșit 
cu bine din situațiile dificile 
— ne referim în special la pe
riculoasa acțiune Kostadinov- 
Stoicikov din min. 69, cînd 
mingea a întîlnit bara — ei 
și-au regrupat rîndurile și, în 
final, avînd o revenire aplau
dată și dc tribune, au terminat 
mai bine, în orice caz la alt 
tonus dccît începuseră după 
pauză acest meci care, piuă la 
urmă, cum este de multe ori 
in fotbal, s-a arătat mult mai 
dificil dccît era dc așteptat. 
Este adevărat că greutățile au 
venii de cele mai multe ori
din partea echipei noastre, dar 
și selecționata alcătuită de D. 
Penev și Gh. Vasiliev a opus, 
cu precădere în repriza a doua, 

»o rezistență peste așteptări. O 
formație tînără, cu doar trei 
„supraviețuitori" ai formulei 
din acel meci (0—2) cu Dane
marca (Stoicikov, Vîlov, Kos- 
tadinov), care poate constitui, 
cum afirmau conducătorii ei 
tehnici, o bază de plecare pen
tru construirea unei noi for
mații.

în privința echipei noastre 
naționale, ea intră acum într-o 
perioadă de pauză. Sperăm ca 
această pauză să fie utilizată 
pentru punerea la punct, pe în
delete, a planului de pregătire 
în vederea sezonului de toam
nă, cu precădere a primei par
tide cu Danemarca, de la 11 oc
tombrie. Revenindu-și la poten
țialul normal, echipa României 
poate evita, printr-o victorie 
sau un egal la Copenhaga, 
multe dintre emoțiile și apă
sările ultimului joc, de la 15 
noiembrie, tot în compania se
lecționatei antrenată de S. Pi- 
ontek, care se va disputa la 
București.

Acum, in față apare marea 
finală de Ia Barcelona, dc 
miercuri. Să sperăm că și pe 
Nou Camp vom aplauda o vic
torie a fotbalului românesc, re
prezentat de astă dată dc 
Steaua !

I. Stan expediază balonul puternic, pe lingă „zid", dar portarul 
Stoianov iî va reține. (Fază din meciul selecționatelor de ti
neret ale României și Bulgariei) Foto: Aurel D. NEAGU
în plasă. Aoest gol, căzut pe 
neașteptate, i-a descumpănit vi
zibil pe jucătorii noștri care, 
pînă la pauză, și-au pierdut 
treptat din aplombul din startul 
partidei, oaspeții ieșind mult 
mai insistent la joc.

Sesizînd starea psihică preca
ră, antrenorul M. Rădulescu a 
intervenit la pauză pentru a ri
dica, pe cit posibil, moralul ju
cătorilor. Deși în repriza secun
dă responsabilitățile pe posturi 
au crescut, temerile legate de 
rezistenta fizică s-au adeve- 
toată echipa manifestînd scăderi 
în această direcție, cei mai mult 
resimțindu-se Timofte, Negrău, 
I/ucaci și I. Lucian, primii doi 
dispărind, practic, din joc.

Nu putem omite nici faptul 
că, la capitolul OMOGENIZARE, 
oaspeții au fost superiori jucă
torilor noștri. O explicație ar fi 
lipsa meciurilor de verificare, 
în timp oe echipa noastră n-s 
mai fost prezentă, în ultima 
vreme, la nici un turneu inter
național de tradiție așa cum 
se întimplă în anii trecuțl. lo
tul de tineret al Bulgariei a 
fost prezent la multe aseme
nea competiții, și aceasta s-a 
văzut și în jocul de marți, cînd 
oaspeții se găseau mei eu, min
gea circuliura .pe trahee precise* 
jucătorii noștri au compensat 
acest handicap prin ambiție și 
mobilizare, prin spirit de echi
pă. Desprinderea din start ș-a 
datorat tocmai acestor calități 
dar, treptat, energiile au început 
să se... stingă și jocul «-a echt-

Un alt aspect foarte important 
l-a reprezentat LIPSA DE CON
STANTA A FORMULEI DE E- 
CHIPA. Modificările de la meci 
la meci au cîntărit într-o bună 
măsură în modul de exprimare 
al echipei. Ursea și Stanici, care 
ar fi fost titularizați, sînt acci
dentați. Panait, lăsat să joace 
duminică în campionat, la Pe
trolul Ploiești, s-a accidentat și 
el șl n-a mai putut răspunde 
convocării. în aceeași categorie 
intră și. Timofte care, cu două 
zile înainte, a apărat culorile e- 
ciiipei lui de club. Jiul, și nu 
b-a outut reface corespuns 
după efortul depus. Am mal pu
tea aminti și de T. Stan și Ne
grău, rezerve la Steaua, el re
simțind faptul că nu au jocuri 
în picioare.

Victoria rămîne însă victorie, 
mai ales că a fost obținută in 
fața unui adversar puternic, ca^e 
a demonstrat reale calități. Ce 
le rămîne de făcut tinerilor 
noștri jucători?- în continuare, 
pînă la toamnă, ei trebuie să se 
pregătească Ia echipele lor de 
club, astfel ca, o dată convocați 
pentru cele două partide cu Da-

în pic- 
numai 
nordl- 

posibi-

club.
n--marca care au mai rămas de 
disputat, să se prezinte 
nitudinea forțelor. Căci 
un dublu succes în fața 
oilor le mai poate oferi 
litatea cîștigării grupei.

Gheorghe NERTEA

librat
Din punct de vedere tactic, 

ținînd seama de particularitățile 
echipei bulgare, jocul a fost bi
ne gîndit. în sensul că acțiunile 
de contraatac ale oaspeților au 
fost contracarate printr-un joc 
de așteptare. O dată intrat! în 
posesia mingii, fotbaliștii noștri 
declanșau, la j-îndu-le, acțiuni 
purtate în mare viteză care au 
surprins descoperită defensiva 
adversă. Așa aveau să se înscrie 
cele două goluri. Așa s-au ra
tat altele, Rădueioiu, Negrău șl 
Lupescu. Ar fi fost o mare gre
șeală ca echipa noastră să fi îr.-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 17 MAI 1989. Extragerea 
I : 20 17 6 15 4 16 ; Extragerea 
a Il-a : 1 44 21 28 3 9. Fond 
total de cîștiguri : 703 788 lei, 
din care 138 486 lei report la 
categoria I.
• CÎSTIGURILE TRAGERII

EXCEPȚIONALE PRONOEX
PRES DIN 7 MAI 1989. FAZA 
I. cat. 1 : 1 variantă 25% —
autoturism „Dacia 1300" (70 000 
lei); cat. 2: 3 100% a 18 212 
lei sau, la alegere, o excursie 
de două locuri în R.S. Ceho

• REPROGRAMAREA U- 
NOR MECIURI DIN DIVIZIA 
B. Astăzi vor avea Joc două 
întîlniri din campionatul se
cund, reprogramate față de 
datele inițiale. Este vorba, de 
meciurile Petrolul Ploiești — 
Șiretul Pașcani (seria I) și 
F.C. Maramureș — Gloria Bis
trița (seria a III-a)). Ambele 
vor începe la ora 18.

slovacă si diferența in nume
rar și 15 25% a 1 553 lei ; cat. 
3; 16 a 5 262 lei ; cat. 4 : 38 
a 1 385 lei ; cat. 5 : 89,25 a 590 
lei; cat. 6 : 521,50 a 100 lei ; 
cat. 7 : 7 199,25 a 40 lei. FAZA 
a II-a, cat. B : 3 25% a 17 082 
lei sau, la alegere, o excursie 
de două locuri în R.S. Ceho
slovacă și diferența în numerar; 
cat. C : 15,25 a 1 680 lei ; cat. D : 
47,25 a 542 lei ; cat E : 125 a 100 
lei ; cat, F : 3 678 a 40 lei. La 
faza I, categoria 1, autoturismul 
„Dacia 1300“ (70 000 lei) a reve
nit participantei Drăgoi Ma
ria din localitatea Ulmi, jud.
Dîmbovița.



A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
IN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ
{Urmare din pag. 1)

Nicolae Ccaușescu 
satisfacția de a se 
tovarășul Gustav 
manifestat încre-

Tovarășul 
a exprimat 
reintîlni cu 
Husak și a 
dorea că înțelegerile la care se 
va ajunge cu acest prilej vor 
marca o etapă nouă, superioa
ră, în întărirea și mai puter
nică a conlucrării pe multiple 
planuri dintre România și 
Cehoslovacia.

tntilnirea și convorbirile s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă și în
țelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ccaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a înminat tovarășului Gustav 
Husak, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Ordinal 
„Viatoria Socialismului", înal- 
tă distincție de stat a Republi
cii Socialiste România, confe
rită, prin Decret Prezidențial, 
pentru contribuția deosebită 
adusă la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare ro- 
mâno-cehoslovace, la promo
varea cauzei generale a socia
lismului, păcii și colaborării 
internaționale, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 75 de ani.

La solemnitate, care a avut 
Ioc la Castelul Praghez, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au rostit 
cuvin țări.

După înmî narea 
distincții, t o v a r ă . 
Nicolae Ceaușescu a felicitat 
călduros pe tovarășul Gustav 
Husak, adresindu-i urări de să
nătate, de noi succese în acti
vitatea ce o desfășoară.

scurte

înaltei 
ș u 1

™J
tovarășul Milos Jakes.

In onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost ofe-

In timpul dejunului, desfă- § 
șurat într-o atmosferă caldă, § 
prietenească, tovarășul $
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ș 
Milos Jakes au rostit toasturi, § 
urmărite cu deosebit interes S 
și subliniate cu vii aplauze de 
către cei prezenți.

. ★In cursul după-amiezii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Milos Jakes au avut 
o nouă rundă de convorbiri.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și secretarul general 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia au exprimat 
satisfacția față de rezultatele 
convorbirilor purtate și înțele
gerile Ia care s-a ajuns, apre
ciind că ele deschid noi pers
pective dezvoltării și mai pu
ternice 
Partidul 
Partidul 
slovacia, 
Cehoslovacia, dintre popoarele 
celor două țări.

Intilnirea și convorbirile au 
decurs într-o atmosferă caldă, 
prietenească, de stimă și înțe
legere reciprocă.

★
La încheierea convorbirilor, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Milos Jakes, răs- 
punzînd rugăminții unor re
prezentanți ai presei și radio- 
televiziunii, au făcut declarații 
cu privire la rezultatele vizitei.

In legătură cu rezultatele 
vizitei, ale convorbirilor pur
tate a fost adoptat un comuni
cat care se dă publicității.

Ia colaborării dintre 
Comunist Român și 
Comunist din Ceho- 

dintre România șl

S

I

Campionatele Internaționale ale României la tenis de masă (juniori)

O COMPETIȚIE CARE REUNEȘTE
MULTI JUCĂTORI DE VALOARE

Sala Floreasca din Capitală 
și-a schimbat in aceste zile 
decorul. Locul panourilor de 
baschet- sau al fileului de vo
lei l-au luat mesele de tenis 
de masă. Mîine vor începe, 
la ora 9, primele întâlniri din 
cadrul celei de a doua ediții» 
Campionatelor Internaționale 
ale României, la tenis de 
masă, competiție Ia care par
ticipă sportivi și sportive din 
10 țări, juniori și junioare 
bine cotați în clasamentele 
europene, medaliați la în
trecerile continentale sau la 
„topuri". Deci, în perspecti
vă, un spectacol sportiv de 
înaltă ținută, capabil să o- 
fere o imagine asupra nivelu
lui atins de tenisul de masă 
în momentul de față, nu nu
mai la nivelul tinerei gene
rații.

Pe sportivii noștri i-am 
întâlnit făcînd, sub îndru
marea antrenorilor, intense 
pregătiri, ținînd seama că ei 
au de apărat foarte buna re
putație de care se bucură pe 
plan internațional. „Nu v* 
fi ușor — ne spune antreno
rul Gheorghe Bozga —, pen
tru că în competiție se vor a- 
fla o parte dintre cei mai buni 
juniori ai continentului, toți 
animați de dorința de a ob
ține noi puncte în vederea u- 
nei poziții cît mai bune la... 
«europene»", părere la care se 
raliază și colegul său. Viorel 
Filimon, care adaugă : „Dacă 
avem în vedere evoluțiile re
prezentanților noștri la compe
tiția similară care a avut Ioc 
zilele trecute în U.R.S.S., sînt 
toate motivele să credem 
într-o comportare bună a 
jucătorilor și jucătoarelor 
noastre, dar, în același timp, 
nu trebuie să uităm că nici 
un meci nu seamănă cu celă

lalt, că cei învinși la Lvov 
vor dori să-și ia revanșa a- 
cum. Deci, concluzia se des
prinde de Ia sine..."

Este și motivul pentru care, 
în aceste ultime ore care 
au mai rămas pînă la inoepe- 
rea competiției, programul 
cunoaște o intensitate ca
racteristică, Călin Creangă, 
Zoltan Zoltan, Cristian Negri- 
lă, Vasile Căluș, Vasile Piciu, 
Mircea Vitan, Cristian Țol, Cos- 
min Lazici, Cătălin Teodores- 
cu, Adriana N ăst ase, Iulia Rîș- 
canu, Maria Cocoș, Daniela 
Mușetoiu, Georgeta Cojoca- 
ru, Laura Niculae, Simona Co- 
roianu. Ionela Copaci, Gina 
Petre», Ana Gogoriță și cei
lalți se pregătesc cu asidui
tate.

Concursul va începe mîine 
cu proba pe echipe, cele 15 
formații masculine și tot 
atâtea feminine (unele țări 
participă cu mai multe for
mații), efectuînd primele 
schimburi la ora 9, pentru că, 
pînă la ceasurile serii, să cu
noaștem pe noile cîștigătoare 
ale aoestei a doua ediții a 
Campionatelor Internaționale 
ale României.

Emanuel FÂNTÂNEANU

„CURSA
PRAGA, 17 (Agerprcs). — 

„Cursa Păcii" a continuat 
miercuri cu etapa a 9-a, Dres- 
da — Mlada Boleslav, în 
cursul căreia caravana ciclis- 
tă a intrat pe teritoriul Ceho
slovaciei. Primul a trecut li
nia de sosire Uwe Ampler 
(R.D.G.). cronometrat pe 167 
km în 4h 10:15. Cu primul piu. 
ton, în același timp cu în
vingătorul, au sosit și cicliș-

„INTERNAȚIONALELE" DE TIR CU ARCUL

TURN’EUL „OPEN"
DE ȘAH DE LA NOSfOTA

La Moiscova s-a dat startul 
inrtr-un important turneu 
„open" internațional de șah, 
etapă de calificare pentru vii
toarea ediție a Cupei Mondia
le (1991—92). Participă 124 
șahiști din 20 de țări, printre 
aceștia numărîndu-se nu mai 
puțin de 83 mari maeștri. 
Țara noastră este reprezen
tată de marele maestru Florin 
Gheorghiu. Opcn-ul de la 
Moscova este al doilea turneu 
de calificare, după cel dispu
tat în decembrie la Belgrad, 
ultimul unmînd să aibă loc la 
sfirșitul anului la Palma dte 
Majorca. Primii 8 calificați 
din fiecare turneu, împreună 
cu cei 12 retrogradați din 
Cupa Mondială, vor lua parte 
la turneul final de la Miin- 
chen, anul viitor. Atunci va 
fi stabilit lotul participanți- 
lor la a doua ediție a acestei 
competiții reunind elita șa
hului mondial. Iată primele 
rezultate din runda inau
gurală, la Moscova : Adorjan
— Lautier 0—1, Gligorici — 
Nikoliei 1—0, Kupreicik — 
Soltys 1—0, Sirov — Anand 
remiză, Maia Ciburdanidze —
— Zetlin 0—1, Alisa Galiamo- 
va — Vasiukov 1—0, Țelikov
— Holmov 1—0.

PÂCII“
tii români D. Catană, L. Co
vaci și V. Constantinescu. în 
clasamentul general indivi
dual conduce Raab (R.D.G.). 
Primul dintre concurenții ro
mâni este Dănuț Catană, si. 
tuat pe locul 28, la 1:10 față 
de lider. Pe echipe, conduce 
formația Bulgariei.

Astăzi se dispută etapa a 1 O-a, 
Mlada Boleslav-Trutnov (150 
km).

GREȘELI NUMEROASE, FLAGRANTE, PE
• Echipa noastră are datoria să-ți regăsească ritmul 

pentru meciul de sîmbătă, din Spania, în C.E. I
Au trecut citeva zile de la 

cantrapcrformanțele rugbyului 
nostru în dubla întâlnire cu 
Anglia, dar nedumerirea per
sistă, principala întrebare 
vlzînd marele regres al primei 
noastre echipe între evoluția 
de la Cardiff și cea de sîm
bătă, de la București. într- 
adevăr, cum a fost posibil ca, 
în proporție covîrșitoare, ace
lași „XV" ce impresiona în de
cembrie prin mobilizarea 
exemplară, placajele tăioa
se sau foarte sigurele lovituri 
de picior să-și piardă acum 
toate aceste atuuri, determi
nante In obținerea victoriei 
în fața reprezentativei gâleze 
(unica învingătoare din ul
tima vreme a naționalei... 
engleze) ? în locul lor au a- 
părut vizibile lipsa de in
ventivitate. de luciditate, o 
stare de apatie chiar — greu 
de explicat și, mai cu seamă, 
de acceptat. Oaspeții nu-și 
ascundeau înaintea partidei 
temerile : „va fi un meci foar
te greu... orice rezultat este 
posibil" — iată cuvintele oe 
reveneau în discuțiile cu 
membrii delegației Rugby 
Football Union, cu numeroșii 
reprezentanți ai mass-media. 
Iar spusele lui R. Andrew, 
căpitanul formației. „ne-am

MECIURI INTERNAȚIONALE 
AMICALE

Echipa A.I.A. Kutaisi, cam
pioana U.R.S.S., la rugby, a 
susținut două meciuri în 
țara noastră. în primul dintre 
ele, oaspeții au întâlnit forma
ția Grivița Roșie. Bucurește- 
nii au făcut un joc bun, reu
șind să cîștige cu scorul de 
21—15. în cealaltă partidă, 
rugbyștii sovietici s-au im
pus cu 34—8 în fața echipei 
C.S.M. Suceava.

în fafa puternicilor rugbyști englezi

pregătit ca pentru cele mai 
importante întâlniri", aveau 
să capete deplină acoperire în 
modul în care oaspeții au e- 
voluat din primul și pînă în 
ultimul minut. Fiindcă a- 
ccastă foarte puternică e- 
chipă, poate cea mai dezlăn
țuită echipă ce a evoluat 
vreodată la București, a intrat 
în teren cu o vigoare rar în
tâlnită, nesfiindu-se să a- 
peleze uneori chiar la mijloa
ce de dincolo de limitele fair- 
play-ului (culmea e că B. 
Newcombe. trimisul lui 
„Sunday Express", întreba 
insinuant, în preziua parti
dei, dacă echipa română va 
face un meci... sporav).

In atare condiții, jucătorii 
noștri au părut realmente 
complexați, ținînd cît de cît 
pasul doar în prima jumătate 
de oră, cînd scorul era de 3— 
12. Apoi, s-a vădit că ei au 
avut nu numai o deficitară 
pregătire psihică, dar și o
condiție fizică necorespun-
zătoare ; or, tocmai pe a-
ceste planuri s-au prezentat 
superior rugbyștii români în
partidele încheiate cu re
marcabile victorii. inclusiv 
Ia Cardiff ! „Am considerat, 
spune antrenorul Th. Radu
lescu, că nu e cazul că facem 
pregătirea în ritmul atit de 
solicitant din toamnă, deoa
rece ne aflăm la mijlocul se
zonului șl aveam mulți ju
cători accidentați, pe care 
nu-i puteam inlocui, titularii 
nefiind concurați de alții de 
valoare egală. S-a văzut, 
de altfel, că aproape toți ti
nerii component! ai lotului 
mare care au evoluat în în
tâlnirea din deschidere au 
fost departe de cerințe, de 
așteptări... Am greșit, ia
tă, și cînd am crezut in ma
rea experiență a unuia sau 
altuia dintre jucători, cînd 
i-am dat. de pildă, credit, lui

DIFERITE PLANURI
Răccan, accidentat cu cî- 
teva zile înaintea meciului".

Cu greu pot fi reținute 
evoluții cit de cît mulțumitoa
re (ale lui Boldor, ale pi- 
llerilor), titularii noștri mul- 
țumindu-se a se... lăsa unul 
pe altul în rezolvarea situa
țiilor ivite. Cum remarcau 
și oaspeții, după primul val 
al defensivei existau spa
ții largi de acțiune, fiind pre
ferată apărarea de aștep
tare, deși se impunea ca ju
cătorii să urce prompt in 
dublaj, așa cum rugbyștii 
englezi s-au susținut per
manent, total, pe întreg 
terenul. Cit privește momen
tul construcției, tentativele 
au apărut și puține, și fira
ve, o singură dată amenințîn- 
du-se mai viguros butul ad
vers — la începutul reprizei 
secunde, cînd s-a insistat 
în faze consecutive, dar arbi
trul a observat o iregulari
tate (?)...

Sigur, cauzele comportării 
total nemulțumitoare a rug- 
byștilor români în dispute
le de sîmbătă vor necesita am
ple analize (un început a și 
fost făcut, pe baza vizionării 
casetei cu înregistrarea me
ciului). Deocamdată însă, a- 
tenția se îndreaptă către o 
foarte apropiată partidă, una 
oficială, contând pentru com
petiția continentală de sub 
egida F.I.R.A. — în Spania. A- 
cest joc, de peste numai două 
zile, are mai ales acum o im
portanță deosebită, fiindcă, 
Pe lingă observația legată 

" de un vizibil progres al iberi
cilor, se impune o subliniere 
de fond : echipa noastră tre
buie să-și regăsească din mers 
cadența, să învețe (cît de 
mult a avut de învățat !) din 
marile slăbiciuni ale întâl
nirii cu Anglia și să se pre
zinte în mod demn. Așa cum 
a făcut-o în numeroase ocazii.

Nu, însă, și sîmbătă trecută...
Geo RAETCHI

(Urmare din pag. 1)

Rădăuți, cluburile Voința, Me
talul. C.S.S. și Carpați GăLă- 
nești au depus toate eforturi
le pentru ca și această ediție 
— jubiliară — să poarte am
prenta tradiționalei ospitali
tăți românești. Toate au fost 
evidente și în după-amiaza 
rilei de azi (n.r. ieri), pe Sta
dionul „23 August" din locali
tate, dnd. In fața unui nume
ros public, a avut loc des
chiderea oficială a „Inter
naționalelor". Ca la orice 
manifestare de acest gen, pro
gramul a cuprins defilarea 
sportivilor, antrenorilor șl ar
bitrilor, cuvinte de salut și 
bun venit. Momente, de alt
fel, cunoscute de noi toți. Dar 
gazdele le-au adăugat aces
tora câteva numere deose
bite. de mare efect în riadul

PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • Rezultate în ulti

ma zl a turneului de calificare 
pentru Campionatul European 
masculin, disputat Ia Osnabruck: 
Turcia — Albania 106—88; R.F. 
Germania — Polonia 101—82. In 
clasamentul final pe primul loc 
s-a situat R.F. Germania 8 p, 
urmată de Polonia 7 p.

HANDBAL • Desfășurat la 
Berlin, cel de-al doilea meci a- 
mical masculin dintre 1-t.D. Ger-

La închiderea ediției
DANEMARCA - GRECIA 7-1 (2-1)

Aseară, la Copenhaga, în £rupa I a prelimiiiariilor C.M., s-a des
fășurat meciul dintre reprezentativele Danemarcei șl Greciei, par
tida s-a încheiat eu scorul de 7—1 (2—1). Golurile au fost marcate 
de B. Laudrup (2), Vilfort (2), Bartram, Nielsen și Povlsen; respec
tiv Mavridis.

NAPOLI A CIȘTIGAT „CUPA U.E.F.A." *
întâlnirea retur a celei de a 31-a ediții a „Cupei U.E.F.A." s-a des

fășurat aseară pe stadionul „Neckar" din Stuttgart, în fața a 70 000 
de spectatori. Meciul dintre V.f.B. Stuttgart și Napoli s-a încheiat 
cu rezultatul de 3—3 (1—2). Au înscris : Klinsmann, Gaudtao. O. 
Schmailer, respectiv Alemao, Ferrara șl Maradona.

In prima partidă cîștlgase Napoli eu 2—1. Trofeul a revenit for
mației italiene.

spectatorilor și arcașilor pre- 
zenți la competiție : o para
dă a portului bucovinean și a 
unor atelaje specifice zonei 
(carete și călești trase de cai), 
lansări de parașutiști și de ra- 
chetomodele. A fost o deschi
dere frumoasă, pentru con
cursul propriu-zls, care în. 
cepe mâine (n.r., azi), de la 
ora 10, cu trageri în sistem 
simplu F1TA, pe distanțe 
lungi. Vineri, o dată cu tra
gerile pe distanțe scurte, se 
încheie și calificările pentru 
„Grand FITA", rămînînd în 
competiție doar primii 24 de 
sportivi și 24 de sportive. 
Pînă atunci, reprezentanților 
noștri — Gabriela Cosovan, 
Aurora Matei, Marina Moîore, 
Diana Nicolaescu, Puiu Cinbo- 
taru. Călin loan. Victor Stă- 
nescu, Iosif Szatmari și cole
gilor lor — să le urăm succes I

• PE SCURT • PE SCURT
mană și Islanda s-a încheiat Ia 
egalitate: 26—26 (13—14). In pri
mul joe, la Magdeburg, gazdele 
cîștigaserâ cu 25—14.

TENIS DE MASA • In semi
finalele probei masculine din 
cadrul „Cupei Asiei" de la Bei
jing, japonezul Kiyoshi Saitoh 
l-a întrecut cu 3—2 pe campio
nul chihez Chen Longcan. In fi
nală, Saitoh îl va întâlni pe Ma 
Wenge (R.P. Chineză!
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