
SALA -A

Campionatele Internaționale ale României la tenis de masă (juniori)

întrecerile debutează azi,
CU PROBA PE ECHIPE

• Sala Floreasca — o primitoare gazdă • Două reu
niuni, de la orele 9 și 16 • Formațiile noastre, printre 

favorite • Simbătă și duminică — „individualele*
Printre 

nentale
competițiile contl- 

la 
jucători de 
Campionatele 
ale României, 
azi, in sala Floreasca, ocupă 
un loc de prim-plan, dată 
fiind valoarea indiscutabilă 
a sportivilor români, constant 
printre m-edaliații „europene
lor", precum și faptul că 
ele constituie un excelent pri
lej de testare a nivelului a- 
tins de „generația care vine". 
Și dacă avem în vedere că 
printre cei care au urcat în 
urmă cu doi am pe podium la 
Bistrița s-au aflat, apoi, 
medaliați ai C.E. de seniori 
sau juniori, avem toate mo
tivele să credem că și de a- 
oeastă dată — o confirmă și 
listele participanților — ti
nerii jucători vor răsplăti pu
blicul cu un spectacol de ca
litate. cu întreceri dirze. de 
un ridicat nivel tehnic. Vor fi

nivelul tinerilor 
tenia de masă,

Internaționale 
care debutează

așadar, jucători și

Finlanda, Franța,

Grecia, R.F.G.
— la 

B.F.G, 
România

UJtS.S..
2), România (4) 
lin. Franța, 
S. (ăte 2),

la feminin, sistemul de 
urare implirind jocuri

Emanuel FANTANEANU
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„EUROGYM“ E GATA DE START
Sportivele

BRUXELLES. 14 (prin tele- 
foa de la trimisul nostru spe
cial). De un deosebit interes 
se bucură aici, intr-o capitală 

o 
30 

Eu, 
! gimnas- 

simbătă și 
11 al

a Belgiei amenințată de 
canicula prematură (spre 
de grade). Campionatele 
ropene feminine de 
ticâ, prog ramate —
duminică in Palatul 
Parcului de Expoziții și pres
curtate sub numele — afișat 
peste tot, din subteranele me
troului pînă pe uriașele pa
nouri publicitare — de 
rogjTB". Nici nu-i greu 
explicat acest interes

„Eu- 
de 

care

După partida din preliminariile C.M. la fotbal cu echipa Bulgariei

ACUM, LA ORIZONT, CAMPANIA DANEZĂ!
După terminarea campaniei 

T a calificărilor 
del Mondo", 

„calcule șl pro- 
este în centrul 

după

de primăvară 
pentru „Coppa 
subiectul 
nosticuri" este in centrul a- 
tenției. Acum, după dispu
tarea a patru etape din grupa 
I a preliminariilor de pe con
tinentul nostru, cîteva lucruri 
sînt clare :

1. Lupta pentru primul loc
în grupă s-a redus la între
cerea dintre 
România și __________ _
coincidență a programării face 
ca și cele două meciuri dintre 
selecționatele favorite să aibă 
loc în finalul stagiunii 
toamnă : 11 octombrie la Co
penhaga și 15 noiembrie 
București.

2. In disputa cu formația 
daneză, echipa României are 
nevoie de două puncte în 180 
de minute de joc. Pentru a 
ocupa primul loc, reprezenta- 
tiva Danemarcei trebuie să 
obțină trei puncte. In fixarea 
clasamentului definitiv, criteriul 
golaveraj nu mai joacă nici 
un rol pentru că, in nici una 
dintre . variante, echipele 
României și Danemarcei nu 
pot acumula același număr 
de puncte, situație ’ care ar 
pretinde apelarea la criteriul 
golurilor marcate raportat la 
cel al golurilor primite.

3. Varianta calificării prin 
ocuparea locului al doilea — 
pe care nici n-am dori-o uti
lizată în privința echipei 
noastre —. trebuie privită prin 
comparația cu posibilele can
didate din celelalte grupe, a

2-a și a 4-a, deci seriile com
puse din cite patru formații. 
Așa cum se desfășoară „osti
litățile- în aceste serii. cele 
patru echipe candidate pentru 
locurile 1—2 sînt Anglia și 
Suedia (2), R. F. Germania și 
Olanda (4), echipe capabile să 
realizeze și punctaje, dar

grupă. Acest punct în plus 
in clasament față de echipa 
Danemarcei nu trebuie în nici 
un fel pierdut.

Din punctul nostru de ve
dere socotim că chiar prima 
confruntare cu fotbaliștii din 
nord poate fi tranșantă pentru 
echipa României, dacă va evo-

noastre — in centrul
crește, cu fiecare ceas. Pen
tru că, pe de o parte, ediția 
a. XVII-a a „europenelor" fe
minine constituie cel dinții e- 
venlment gimnic de anvergură 
urmind Jocurilor Olimpice și, 
pe de alta, deoarece importan- - 
ța lui depășește fruntariile bă- 
trînului continent, date fiind 
condițiile, cunoscute și recu
noscute, că marile gimnaste ale 
lumii se găsesc azi, fără ex
cepție, în Europa. Atunci 
cînd, aseară, ziarul „Le Soir“ 
anticipa că „Bruxelles va fl, 
timp de două zile, capitala 
perfecțiunii", el avea în vede
re și faptul că 25 de țări și-au 
înscris reprezentantele — fie
care cite trei, în conformitate 
cu regulamentul unei compe
tiții exclusiv individuale' — 
la un rendes-vous despre care 
nimeni nu se îndoiește că va 
oferi, ca să folosim aceeași 
sursă, .(momente excepționale 
de virtuozitate, grație și agili
tate". Numărul țărilor partici
pante ar fi putut fi chiar de 
26, numai că, în ultima clipă, 
Islanda a declinat invitația. In 
centrul atenției se află, fireș
te, fetele noastre. Daniela Si

atenției
livaș, Gabriela Potorae, Cris
tina Bontaș și Maria Neculiță, 
care efectuează la ora prezen
tei transmisii, joi după-amiază, 
primul antrenament în sala de 
concurs. Mai ales Daniela, . 
campioana continentală en-ti- 
tre, qvadrupla medaliată cu 
aur la ediția precedentă 
(Moscova 1987), e asaltată de 
ziariști, fotoreporteri și ama
tori de autografe, fiind nevoie 
de o atitudine fermă — să-i 
zicem totuși și discretă — 
pentru ca ea să nu fie tul- ’ 
burată și să-și poată respecta 
cum se cuvine orarul cotidian. 
Unul, ca de obicei, riguros și 
exact, stabilit și controlat pînă 
la detaliu de colectivul de 
tehnicieni condus de Adrian 
Goreac. Aproape că nu există 
aici, ca să reluăm ideea, ziare 
care să nu fi apărut în aceste 
zile fără măcar o fotografie 
a Danielei ! Unul dintre ele a - 
tipărit, sub imaginea . înfăți- 
șînd-o pe Daniela la bîrnă, 
un text pe cit de scurt, ;pe

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag s <-a)

două echipe : 
Danemarca. O

de

la

Cămătaru a apărut — prompt — în mai multe situații ie gol 
nu a apărut insă... și golul pornit din șutul lui

Foto: Dragoș A. NEAGU

în vederea C.M. de calificare pentru grupa A

LOTUL REPREZENTATIV FEMININ DE HANDBAL
ȘI-A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

• De azi, la Constanța, un prim turneu de verificare

golaveraje ridicate, date fiind 
disproporțiile de forțe din se. 
riile respective, ca și recu-riile respective, ca și ___
noscuta forță de joc a celor 
patru. Dar, repetăm, 
noaștră trebuie să se axeze pe 
varianta fructificării poziției 
mai bune pe care o are în

echipa

Promovarea baschctbaliștilor in semifinalele C.E.

lua așa cum știe și cum a 
arătat că poate. Și nu doar 
într-o singură ocazie I Pentru 
aceasta, însă, se cere o anali
zare lucidă și competentă a 
scăderilor care au apărut în 
ultimele două partide, defi
ciențe care au scos în prim- 
plan o lipsă de formă la mulți 
dintre selecționabili. Ceea ce 
comportă, desigur, măsuri pri-

Eîtimie IONESCU

UN PAS IMPORTANT SPRE REAFIRMARE (Continuare In pag. 2—3)

S-a încheiat Campionatul 
Național _al Diviziei A, în cu
pele europene formațiile noas
tre și-au făcut cu prisosință 
datoria, și iată că un nou e- 
xamen — de o foarte mare 
importanță — se profilează 
pentru handbalul feminin 
românesc. în prima decadă a 
lunii decembrie, „naționala" 
va fi prezentă la startul C.M. 
de calificare pentru grupa A, 
din 
dificil 
terea, 
lare,

Danemarca, un examen 
avînd în vedere creș- 

pînă aproape de nive- 
a numărului echipelor 

reprezentative dornice 
capabile) să ajungă în 
ful ierarhiei.

Este și motivul pentru 
— la capătul unei 
scurte vacanțe — cei doi an
trenori al lotului, profesorii 
Bogdan Macovei și Gheor- 
ghe Ionescu — și-au convocat 
elevele în vederea unui prim 
test, începînd de azi și 
pînă duminică, în Sala Spor
turilor din Constanța, urmînd 
să se desfășoare un turneu 
cu patru echipe la start : Io-

tei 
vîr-

ca re 
foarte

tul reprezentativ de senioare, 
formația sovietică Kalinin 
Sverdlovsk, Chimistul Rm. 

- Vilce» și Hidrotehnica. Lotul 
este format din 24 de jucă
toare : Edit Matei Torok, Ma
riana Tircă, Maria Verigeanu, 
Doina Rodeanu și Carmen 
Moldovan — (ultimele două 
portari), Liliana Țopea, Lacră- 
mioara Lazăr și Nadina Ne- 
delcu (toate de la 
tul) ; Lidia Butnărașu, 
teia Danilof, Gabriela 
neanu și Emilia Luca 
Bacău), Angela Bloj 
tar, Eva Mozsi și Estera Ma- 
tefi (Mureșul Tg. Mureș), Va
lentina Cozma 
Duca (TEROM 
sabeta Roșu — 
mona Iovănescu
ca) ; Marinela Doiciu și Flo- 
rica Ivan (Rapid București) ; 
Nicoleta Boriceanu (Rul
mentul Brașov) ; Simona Lef-

Chimis- 
Filof- 
Ante- 

(Știința 
— por

și Beatrice 
Iași), Eli- 

portar și Si- 
(Hidrotehnl-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag 2-3)
în intenția de a reveni in 

grupa fruntașelor basche. 
tului masculin din Eur->pa 
reprezentativa României a 
participat la întrecerile se
riei D a turneului preliminar 
de calificare, reușind perfor
manța de a promova in se
mifinalele competiției, îm
preună cu selecționară Ceho
slovaciei. în sala Universita
tea din orașul cehoslovac Olo- 

, moue, baschetbalișțij români 
au repurtat victorii in cele 
două meciuri decisive, cu for
mațiile Finlandei (74—69) și 
Austriei (76—70), la capătul u- 
nor dispute în care fiecare 
dintre candidate a aruncat în 
luptă tot potențialul avut la 
momentul respectiv.

Lotul român s-a dovedit la 
înălțimea obiectivului pe care 
și-l propusese, deși unele in
disponibilități, ivite tocmai 
în postul-cheie al basche
tului modern, cel al pivoților, 
provocaseră un handicap evi
dent (ne referim la absența 
lui Alexandru Vinereanu și 
Bruno Roșnavschi, ambii ac
cidentați). Totuși, spre cin
stea lor, componenții lotului 
national. bisa Dresătit (și

condus) de antrenorii Ghcor- 
ghe Novac și Liviu Călin, au 
reușit să depășească acest 
obstacod și, datorită prestației 
bune a majorității jucători
lor și foarte bune a unora 
dintre ei. au izbindit in cele 
două partide hotăritoare. în 
mod deosebit dorim să evi
dențiem comportarea junio
rului Constantin Popa, care 
și-a făcut mai mult dedt da
toria în postul dificil de pi
vot. deși nu era complet res
tabilit după un accident mai 
vechi. Florentin Ermurache 
Dan Niculescu, Mihai Sinevici 
Petre Brănișteanu, Sorin Ar
delean și-au adus și ei o mai 
importantă contribuție la 
realizarea țelului ; Victor Da
vid, Viorel Constantin și 
Gheorghe Madirjae și-au do
vedit utilitatea tind au fost 
introduși în teren ; junio
rul Gheorghe Mureșan a 
fost utilizat doar în partida cu 
formația Cehoslovaciei.

Fără a diminua importanța

Dumitru STÂNCULESCU

ICon'inuirt U oia. e t-al

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

Dinamo Brașov: LAURII IZBÎNZILOR DE ALTĂDATĂ - UN PERMANENT IMBOLD
în peisajul sporului româ

nesc de performanță, clubul 
Dinamo Brașov oferă o ima
gine inedită, acordind. prin 
specificul său. o atenție egală 
și disciplinelor incluse în 
programul J.O. de vară, dar și 
odor rezervate „Olimp-^de- 
ior albe". Aparent, misiu
nea asumată nu se arată
comodă, ba ar putea trimite 
cu gindul și la zicala cu goa
na după cei doi Iepuri... Nu
mai că. in acest caz. primul 
care ne-ar contrazice ar fi
palmaresul clubului brașo
vean : cu numeroase medalii
de aur, argint și bronz cuce
rite la diferite 
mondiale, Jocuri 
sau campionate 
(vezi judokanul 
luptătorii Stellcă 
Andrei Ianko. 
Gheorghe Gîrnită

campionate 
Olimpice 
europene 

Mihai Cioc, 
Morcov și 
biatlomștii 
si Gheor

ghe Vilmoș, tenismenul Tra
ian Marcu), sau cu sportivi 
care au devenit adevărați co
lecționari de titluri de cam
pioni naționali (Marcela Leam- 
pă — 32, Dan Cris es — 30) 
s-au conturat în ani tot 
atitea reușite, care demon
strează că se poate merge și 
pe „două fronturi", atunci 
cind iși dau mina pasiunea și 
competența, preocuparea pen
tru organizarea minuțioasă 
a tuturor activităților de care 
depinde direct, sau chiar adia
cent, performanța.

Din datele cuprinse în da
rea de seamă prezentată la re
centa Conferință a clubului 
rezultă însă cu clarita'e „linia 
de demarcație", trasă între 
ceea ce constituie tradiția și 
ceea ce formează prezentul 
clubului. Bogata vitrină cu 
trofee este, desigur. onoran-

tâ, dar nimeni nu se va culca 
vreodată pe laurii trecutelor 
izbinzi ; la Dinamo Brașov se 
muncește cu seriozitate. cu 
parametri mereu Innoiți de 
volum și intensitate a antre
namentelor, pentru ca actua
la generație 
inmulțească 
rul cupelor 
lor cucerite, 
contribuie 
mare a 
în arena 
cuvîntul ___
bului, Aurel Voina (reales cu 
acest prilej), am reținut aten
ția aparte acordată sporturilor 
de iarnă, schiului în mod spe
cial, considerîndu-se că toc-

de sportivi să 
simțitor numă- 
și al medalii- 
dar îndeosebi să 
continua afir- 

românese 
Din 
clu.

la
sportului 
internațională, 
președintelui

Sorin SATMARI

(Continuare in pag î-3)



COI ÎNCREDINȚAM PREGĂTIREA „SCHIMBULUI
DE MIINE“ AL RUGBYULUI ROMANESC?

• Reflecții după asprul eșec al selecționatei de tineret
Intr-o analiză 

tămîna trecută, 
j unsurile care 
contraperformanța 
ia (Portugalia) 
de pe locul 4, anul trecut, pe 
locul 7, la actuala ediție, a e- 
chipei de rugby care ne-a re
prezentat la Campionatul 
European F.I.R.A. pentru ju
niori. Insistam asupra se
lecției, care a avut un ca
racter de improvizație și a 
pregătirii în ansamblu, des
fășurată sub cerințele unei 
competiții internaționale de 
anvergură.

Iată că și în carul selecțio
natei de tineret neajunsurile 
sînt... identice, de 
ce ,.XV“-le aliniat 
in fața celui similar al An
gliei n-a fost capabil 
pundă 
această întîlnire-test decît 
o repriză, în cea de a doua 
jucătorii noștri aflindu-se, 
cu rare excepții, mai mult pe 
poziția de simpli spectatori !?!

A apărut limpede pentru 
toți cei prezenți că tinerii noș
tri rugbyști au dispărui din 
joc, mai intîi pe plan fizic. 
Or, in această sferă se inclu
de, în principal, selecția. Cum 
să faci față unui meci de re- 
ferință, ci nd trimiți in teren 
jucători cu un gabarit neco- 
respunzător, fără rezistență 
și forță, și din acest motiv 
indeciși ori de cite ori se im
punea să placheze adversarii 
direcți sau să se impună in 
grămezile fixe. ordonate ? 
Ce-i drept, cîteva astfel de 
grămezi au fost cîștigate, dar 
nevalorificate, pentru că au 
intervenit — ta serie — defec
țiuni în transmiterea paselor, 
foarte multe dintre acestea 
ajungînd Ia... ■ adversari. Și.

publicată săp- 
relevam nea. 
au determinat 

de la Tro- 
„căderea"

vreme 
sîmbătă

să răs- 
condițiilor impuse de 

întîlnire-test

cum s-a văzut, aceștia le-au 
finalizat prompt.

Deci, lipsei unui suport 
fizic i s-au adăugat deficiențe 
elementare de tehnică, 
liniem : tehnica 
tră în abc-ul 
pline. Dacă 
înseamnă că 
suficient, că 
ea 1? S-au _____  r_
aceea, scăderile de ordin tac
tic și psihic, derivate, de hună 
seamă, din cele semnalate mai 
sus și care au generat pres
tația ștearsă a echipei și 
un scor incredibil de aspru.

Sigur. și in situația selec
ționatei de tineret — ca și la 
juniori, ca și, mai ales, la ni- 
velul primei reprezentative 
— cauzele eșecului trebuie 
căutate la cluburi, acolo unde 
se formează jucătorii. Se 
dovedește că tehnicienii noș
tri nu sint preocupați 
pisteze. să 
promoveze 
cu reale perspective, 
ajungă _
țelesul complet al termenului, 
în plan autohton și 
ales — internațional, 
lecție efectuată de 
ori de mintuială, doar 
voia de a completa un lot, de 
a alinia o echipă și a justi
fica o retribuție (!). cu ju
cători care nu îndeplinesc pa
rametrii 
(talie, 
motrice 
gura un 
inaltă ealitate. Că este 
ne-o atestă prezența și 
formațiile din prima <
zie a unor jucători tineri, 
curs de titularizare (sau chiar 
titularizați !), care manifestă 
o vizibilă scădere de ritm, cu 
o gîndire lentă, greoaie, bă-

Sub- 
in- 

disci-
pasei 

acestei 
nu o stăpînești, 
nu ai exersat-o 
ești străin de 
asociat, după

modeleze 
in secții 

competitivi

fizici 
greutate, 
etc,), nu 

proces de 
ealitate. 

atestă I

„CUPA VOINȚA" LA
Tradiționalul concurs de orien

tare turistică „Cupa ” 
organizat în acest an de 
cu același nume din București 
pentru a 30-a oară, s-a desfășu
rat în zona Valea Ursului — Tri- 
vale din , județul Argeș, cu pre
zenta a doar 115 iubitori ai muntelui. Cifra este cu mult sub 
așteptări, date fiind participări
le anterioare, dar ea reflectă 
condițiile total neprielnice (vînt, 
ploaie) în care a avut loc com
petiția. Din acest motiv și trase
ele (care au măsurat între 3 si 
10 km la individual șl intre 12 
șl 16 km la patrula pentru 4 
schimburi, cu o diferență de ni
vel de pînă la 600 m și cu 86 
posturi de control) s-au ridicat 
la un grad maxim de dificultate, 
solicitînd din plin — fizic șl tac
tic — concurentii. întrecerea a 
cuprins trei etape, cite una la 
individual de noapte (M) si de 
zi (M+F) și la patrulă IM),
startul și sosirea fiind găzduite
de împrejurimile hanului Valea
Ursului (pentru individual zi) și 
la Școala 15 din Pitești pentru
celelalte două probe. Iată și nu
mele cîtorva cîștigători la individual : Iulian Drăgusin, Alexan
dru Giurea și Adrian Tudor 
(toți de la Argessis). Marin Dră- 
gan și Ionel Curelea (ambii de 
Ia Voința București) și Marin 
ștefan (Electronica industriala 
București); la patrulă juniori: 
Mihai Tudor, Alin Virjoghie, Iu
lian Drăgușin și Alexandru Siu- 
rea (toți de la Argessis); seniori: 
Laurențiu Ciucă, Gheorghe Tam
pa (ambii Voința București) șl

Voința-, 
:lubul

In intervalul scurs de la apa
riția ultimei noastre rubrici, pe 
hipodromul din Ploiești s-au pro
dus evenimente remarcabile, cum 
este, de pildă, noul record rea
lizat de Rarău (1:17,9/km), prin 
care a fost doborită bariera de 
1:18,0/km. Acest excepțional re
cord este cu atit mai demn de 
elogiu dacă ținem seama de ma
niera în care a fost realizat : pe 
prima turnantă, alunecînd, Ra
rău s-a handicapat suolimșntar 
printr-un scurt galop, iar pe 
ultima sută de metri nu a mai 
forțat. Elevul multiplului nostru 
iampion G. Tănase se arată ast
fel susceptibil de noi performan
țe remarcabile. Tot în această 
reuniune, alți doi trăpași, Vadu 
șl Recrut, componențl al lotului 
național pentru mitingul hipic de 
la Berlin, au realizat de aseme
nea un nou record național al 
distante! de 2.500 m ei sosind la 
scurt cap unul de altul, victoria 
nrimului dintre ei este opera Iul 
T. Marinescu care a dovedit de 
această dată o iscusință demnă 
de invidiat.

Avem pe de altă parte de 
consemnat debutul cailor de 2 
ani, formația lui D. Toduță pre- 
zentînd doi debutanțl de certă 
perspectivă, cu care a reușit 
victorii frumoase. In recorduri

să de
și să 

rugbyști 
care să 
în in-

— mai 
O se- 

multe 
din ne-

obligatorii 
deprinderi 

poate asi- 
instruire de 

așa 
în 

divi- 
, în

ORIENTARE TURISTICA
Marian Ștefan (Electr industr.). 

Concomitent cu ..Cupa Voința" 
s-a desfășurat și campionatul de 
casă al membrilor cooperatori 
care a dat următorii cîștigâtori 
Ia echipe : Arta lemnului fEcate- 
rina Munteanu și Mariana Cio- 
eînea) ciu și

Si Metalica (Florea Vel- 
Nicolae Mateescu)

Marian CRACIUNESCU — coresp.

trinească, lipsiți de sponta
neitate, de spirit inventiv, a- 
desea fără o idee tactică te
meinic exersată, însușită, 
cristalizată, jucători care 
ționează stereotip, fără 
rizont, ale căror reușite 
de regulă, un caracter 
junctural determinat de 
șelile adversarilor și nu 
propria valoare, 
ibțtaerii unor 
diate, mulți i 
din vedere 
priilor jucători, 
și le perpetuează.

Sînt cîteva reflecții după 
un eșec nedorit- Un prilej, 
totodată, pentru federație — 
și implicit pentru cei ce 
răspund de activitatea clu
burilor cu secții de rugby — 
de a „vedea" aitfel lucrurile, 
de a manifesta exigență și 
spirit de răspundere vizavi 
de cei cărora li se încredin
țează 
pere 
bul 
ziere 
jamente.

și 
de 
Și,

ac- 
o- 

au, 
con- 
gre- 

de 
Subordonați 

succese ime- 
antrenori scapă 

slăbiciunile pro
le tolerează

misiunea să 
să pregătească 

i mîine. Fără 
, mai ales, fără

desco- 
schim- 
întîr- 

mena-

Tiberiu STAMA

ii

■

Y^rtYfiYfATi'iYATftTiT
Turm

SERI/

Radu VOIA

sahista. 
soluția 
2 mu- 

puncta- 
notă la 
poziția 

f6.

compoziție 
care este 

de mat în 
M. Olariu, 
mai mare

MECANISMUI

Continuăm scurtele noastre 
notații retrospective la ultima 
ediție a Campionatului Na
țional de 
Să vedem 
problemei 
țări a lui 
tă cu cea __
secția respectivă. în 
inițială (ReS, Db6, Te2, 
Ng6, Cc5, g8, Pb3, b7, C3. dl- 
Rd5, Dh3, Te3, h4, Nf8. hl, 
Cg4, Pe6j, dezlegătorul va 
căuta mai întîi încercările 
constitutive ale mecanismului 
de mat. Anume, albul tre
buie să înceapă prin plecarea 
calului său din c5, pentru a 
deschide linia de acțiune a 
damei albe în sprijinul pio
nului d4. Prin aceasta se 
creează amenințarea c3—c4 
șl negrul urmează să găseas
că apărările eficiente. La 
l.Ca6? (cu amenințarea sub
sidiară 2.Cc7) unica apărare 
va fi 2.T:c3i, care elimină 
ambele amenințări; iar la 
l.Cd3? (2.Cf4) replica este 
1., ,Ce5! și nu mai avem mat 
la a doua mutare. Acestea 
sînt deci „curse" în care dez
legătorul nu trebuie să cadă. 
Care este însă atunci rezol
varea? Iată, albul își corec
tează prima mutare, Jucînd 
numai l.C:e6! Aceasta este 
adevărata „chele" a proble
mei și acum la cele două a- 
părări negre (care caută să 
pareze amenințarea principa
lă 2.C4) reapar alternativ celelalte maturi, 1.—T:c3 2.C14
și L..Ce5 2.Cc7. O idee fru-

moașă șl originală, care fost apreciată ca atare de ar
bitrul concursului, W Tura 
(Polonia).

Foarte interesantă a fost 
disputa în secția studiilor ds 
finală. „Etudiștii" noștri au o 
reputație bine staoilită in 
acest domeniu și lucrările 
lor s-au făcut adesea remar
cate prin înalta lor valoare. 
Este șl cazul studiului pre
zentat la campionat de V. 
Nestorescu, ocupant al locu
lui doi în clasament.

Albul cîștigă — spune e- 
nunțul și aceasta trebuie de
monstrat. Nu e deloc ușor, 
cum se va convinge oricine 
caută să găsească singura 
cale care duce la exacta re
zolvare

UN PERMANENT IMBOLD
(Urmare din pag. 1)

mai amintitul specific 
unității sportive obligă 
un vizibil reviriment valoric 

discipline. Pri- 
sînt sesizabile, 
un nucleu de 
cert talent și 

(Sorin Popa, Ian-
Paul

ce

al 
la

al acestei 
mele semne 
conturîndu-se 
biatloniști de 
perspectivă 
cu Diaoonescu, Paul Verman 
etc.), în timp ce „alpina" 
Claudia Postolache vizează 
și ea, cu atuul concret numit 
valoare, mai departe decît ti
tlurile de campioană 
lă pe care le deține, 
timează 
najării 
priu în 
ou tot 
probelor 
fond 
vala 
loric 
lor 
tarilor

naționa- 
Se es- 

că perspectiva ame- 
unui poligon pro- 

Poiana Brașov, dotat 
ceea ce este necesar 

alpine, celor de 
și biatlonului. va echi- 
cu un însemnat salt va- 
nu numai al dinamoviști- 
brașoveni, ci și 

noastre de

FRUMOASE DISPUTE „TOP 12“
s-au desfășurat 

unei noi ediții a 
competiții ,,Top 

cădeți și cadete, 
— Cristian Țol 
Cojocaru — deta- 
capătul unor fru- 

Iată

La Buzău 
întrecerile 
tradiționalei 
12“ pentru 
ciștigătorii 
și Georgeta 
șindu-se la 
moașe dispute. Iată clasa
mentele : masculin — 1. Cris
tian Țol (Universitatea A.S.A. 
Craiova). 2. Răzvan Crețu 
(Universitatea), 3. Cosmin 
Lazici (C.S.M. Sinterom Cluj- 
Napoca), 4. Marius Pantelimon 
(Unirea Tricolor București).
5. Răzvan Marinescu (IMGB).
6. Lucian Rusu (C.S.S. 2
Știința IJPIPS Constanța). 7. 
Marius Danciu (Gloria Arad). 
8. Ilie Găgeatu (Universita
tea), 9. Doru Lăcătuș (Hidro
tehnica C.S.M.A.S.A. Bu-

al spor- 
iarnă,

zău), 10. Șerban 
(C.S.M.), 11. Cătălin
(Hidrotehnica), 12. Daniel Vi
șan (Hidrotehnica) ; feminin 
— 1. Georgeta Cojocaru (C.S.Ș. 
Energetica IPH Slatina), 2. 
Laura Nicolae (C.S.Ș. 2), 3.
Gina Petrea (Voința Galați), 
4. Simona Savu (Juvențus 
București), 5. Ana Gogoriță 
(Voința), 6. Adriana Berbecaru 
(C.S.Ș. 2), 7. Geanina Căpraș 
(C. S. Arad), 8. Daniela Ter- 
zea (C.S.Ș. Universitatea Con
structorul TAGCM Craiova), 
9. Cornelia Secuiu (Hidro
tehnica), 10. Iulia Vonhaz (E- 
ternit Oradea), 11. Eva Paloc- 
say (C.S.M. Sinterom), 12. 
Virginica Iacob (Hidroteh
nica).

Neacșu 
Bilan

RARAU-UN NOU RECORD NAȚIONAL
de bună valoare. Mai ales Ve
leitar. fiul lui Bavari, cu o con
formație de excepție și un trap 
de clasă, anunță o frumoasă ca
rieră pe hipodrom. Cea de a 
doua victorie a fost realizată de 
Serata, beneficiara galopului luat 
pe linia dreaptă la sosire de 
Dafina. Celelalte alergări au re
venit lui Hemimel și Halbei, am
bii prezentați și conduși cu brio 
de N. Nicolae și, respectiv, V. 
Moise.

„Premiul Municipiului Bucu
rești", alergare cu caracter cla
sic, a revenit lui Sinoe, condus 
de această dată de antrenorul 
său, D. Toduță. Sinoe a realizat 
un nou record al carierei (1:24.3; 
km), cu care îșl pune serios 
candidatura la un loc pe podium 
în Derbyul din acest an, ca de 
altfel și Sebeșel, al cărui record 
spune tot (1:23,0/km). Nu putem 
trece neobservate performanțele 
realizate de Valter, fratele lui 
Vadu cucerind o victorie ușoară. 
Intr-un nou record de certă va
loare (1:27,5/km). cu care intră 
In rlndul 
3 ani. La 
dus fără 
a tnvins
1:27,9/km. 
Rivanol, 
Simion de la începutul

Intr-o formă de invidiat, șl-a 
corectat recordul carierei cu o 
secundă, dovedind 
are rezerve.

La fapte inedite 
nat introducerea 
pronohiplc, care a 
mit de publicul spectator cu ma
re rezervă, deoarece are destule 
racile în organizare.

A. MOSCU

insă că mai
am consem- 

noului sistem 
fost însă pri-

ADMINISTRAȚIA DE

vedetelor generației d» 
fel șl Vișan, care, con- 
cusur de V. Pătrașcu. 
șl el în recordul de 
O remarcă șl pentru 

care, prezentat de N. 
anului

• Tragerea 
astăzi, vineri, 
București, în 
str. Doamnei 
la ora 15,50. __ ___ ___ __ _
ceastă tragere vor fi transmise 
la radio, pe programul I, la ora 
16,35, numerele extrase urmînd 
a fi transmise șl In reluare, la 
ora 23,15 șl mline, sîmbătă, 20 
mal. la ora 6,55. După efectua
rea operațiunilor de tragere va 
rula un film artistic, la care sînt 
invitați să asiste toți cel Intere
sați, accesul In sala fiind liber.

obișnuită LOTO de 
19 mai, are loc în 
sala clubului din 
nr. 2, Incepind de 
Aspecte de la a-

• Concursul PRONOSPORT de 
duminică, 21 mai, programează 
așa după cum se cunoaște, o e- 
tapă deosebit de interesantă. 
Consemnăm din nou, mai jos

BRAȘi 
Ultimul 
tului N 
minin. , 
ză. în I 
orașul < 
oeeași r 
las", ac 
misibile 
eforturi, 
limita c 
dzia a« 
rător 
fost adi 
federal 
cel mai 
„Cum n 
în ziari 
turneul 
putat t 
Precizai 
federal 
respecți 
Napoca 
nu nun 
ci pur 
restenw 
(C. Pai 
apărat
ni ta tea. 
Perforn 
îndrept/ 
nrivire niprivireal 
tru fer*  
tul de 
se află 
de um 
man(ele

In „Cupa F. R

în general. Nu ne rămine, a- 
»adar, decît să consemnăm 
că lucrările de amenajare sînt 
prevăzute să înceapă chiar in 
această vară.

Jocurile sportive s-ar in- 
cadra ta aceeași categorie, cea 
urmărind o grabnică revigo
rare a rezultatelor ; la Di
namo Brașov funcționează de 
ani de zile secțiile de handbal 
masculin și tenis de 
Fastul internațional 
Nica, în prezent antrenor 
handbailiștilor, expunea 
cuvîntul său o idee ce ni s-a 
părut 
sântă 
intre 
și nu 
taților 
sportivului ; 
fiind, i_ . 
cesară, îiu 
suficientă... Tenismenii 
prelungesc și ei tradiția 
lorică prin George 
(recent onorat și de 
tura de „davis-cupmen" 
creditat cu unanim recunoscu
te perspective), dar Kcmus 
Fărcaș și Ciprian Porumb sînt 
și ei nume de reținut, capa
bili de notabile ascensiuni 
într-un viitor pe care îl do
rim cît mai apropiat. Atleti
ca grea este reprezentată de 
luptele libere și de judo. Ro- 
mică Rașovan (cat. 52 kg), a 
ocupat recent un loc 4 
„europene", după ce s-a 
Cat la... mai puțin de un 
de podium. Judokanii ii 
drept lider pe Mihai Cioc, 
în imediată 
lorică 
Oiței, 
1987.

Am 
tă opt 
clubului, 
tit doar 
dar aici ar insemna că am pus 
un pas și pe^ tărimui spartului 
de masă. " 
îndrăgostiți 
șovenii nu 
escaladarea 
un campionat național rezervat 
maeștrilor 
zi lor. 
leiași 
început, 
namo au urcat și ei în repe
tate rînduri pînă la... ti
tlul de campion al țării. Iar 
urcușul lor, ca și cel al cole
gilor de club, vizează mult 
mai sus...

STEAUA I.C.E.D. 103-97, I

cîmp. 
Cezar 

al 
în

mai mult decît intere- 
— aoeea a introducerii 
criteriile de selecție, 

in ultimul plan, a cali- 
morale, de voință, ale 

uiul ; calitățile fizice 
se știe, o condiție ne- 
nu însă_ întotdeauna și 

iȘi 
va- 

Cosac
pos- 

și

Diferența de 13 puncte rea
lizată în primele 20 de minu
te de echipa DINAMO BUCU
REȘTI în meciul cu DINAMO 
I.M.P.S. ORADEA, desfășurat 
în cadrul turneului final al 
„Cupei F.R. Baschet", dădea 
impresia că bucureștenii vor 
obține victoria fără a avea 
emoții. A urmat însă repriza 
secundă, în cursul căreia o- 
rădenii s-au apărat cu mai 
multă dîrzenie și atenție, ceea 
ce a schimbat radical aspec
tul întrecerii și... evoluția 
scorului, puțin lipsind ca pînă 
la urmă succesul să le revi
nă oaspeților. Scor final: 91—89 
(55—42) pentru Dinamo Bucu
rești. Au marcat : Bărbules- 
cu 30, Uglai 29, Hălmăgeanu 9, 
V. Iacob 9, M. Ivanov 9, Do- 
bre 5, respectiv Gellert 30, 
Cristea 19, Gh. Pascu 14, A- 
lexe 6, Șarlă 9, Flaundra 4, 
Bocui 2, Antochi 2 (!), Radu
lescu 3.

CI pa 
putată, 
:1a r, s- 

mațiile 
BIU și 
victoria 
94—81 
Herbert 
12, Ble:
9, Dăia 
respecți 
Dumitri
10, M. 
tter

STi. . 
BUCUI 
88—86). 
tidă a 
același 
brată. 
apărări

Prog: 
Constri 
15: Di 
Ramira 
I.C.E.D
Alcxan

CURSURI DE /A
Clubul Dinamo — Centrul Tinărul 

în perioada 29 mai — 21 septembrie, îi 
namo, cursuri de Inițiere în înot. ' 
12 lecții, programate zilnic, între ore>

Informații suplimentare se pot obții 
Dinamovist (telefon 41.35.35. (6280).

la 
a- 

pas 
au 

dar 
va-

în întrecerii

apropiere
se află un Valentin 
campion național în

trecut, așadar, 
din cele nouă 

Ar rămine 
secția de

in revis- 
secții ale 
de amin- 
alpinism,

Fiindcă, statornic 
de munte, bra- 

asociază neapărat 
unui versant de

pioletului și cor- 
Deși, în virtutea ace- 
tradiții amintite la 

alpiniștii de îa Di.

CONFIRMĂRI SI SURPR>
In absența specialistului nr 1, 

Sergiu Oprescu (accidentat),' în 
ultimul act al Campionatelor 
Municipale de ciclism, contra
timpul individual, desfășurat 
marți după-amiază pe șoseaua 
Olteniței, s-au înregistrat confir
mări și surprize la seniori. Con
firmări — evoluțiile bune ale 
lui G. Olteanu, M.
(ambii de la I.M.G.B. I, 
oană pe echipe), precum 
lui C. Paraschlv și St. 
(ambii Dinamo). Surpriza 
dus-o prestația excelentă 
Florin Sandu (I.M.G.B. — 
3 cu formația secundă la echi
pe), care a reușit să-și depă
șească partenerii de întrecere 
cu aproape un minut. O dovadă 
în plus că la această secție se 
acordă o atenție specială aces
tei atît de dificile probe.

Luptă strînsă la juniori mari, 
trei concurențl sosind sub 31 de 
minute, cîștigătorul, Mancone 
Birsan, reușind să-l depășească 
pe un specialist al probei, M.

— evoluțiile bune __
Olteanu, M. Mărginean 

campi- 
și ale 
Anton 
a pro- 
a lui 

• locul

Simion 
niorl r 
cu „m 
cestei 

Clas!
Florin 
C. Pa 
3. G.
G Ol 
nean 
St. Al 
20 km 
2) 30: 
30:31, 
30:52. 
Nedelc 
R. Sel

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
partidele din care este alcătuit 
concursul respectiv: 1. Atalanta 
— Sampdoria; 2. Bologna — In
ter; 3. Verona — Ascoli; 4. Ju
ventus — Roma: 5 Lazio — Flo
rentina; 6. Napoli — Torino; 7. 
Pescara — Lecce; 8. Pisa — Co
mo; 9. Avellino — Bari; 10. Bar
letta — Empoli; 11. Cosenza — 
Padova; 12. Reggina — Licata; 
13. Taranto — Messina.
• La agențiile Loto-Pronosport 

și vînzătorii volanțl se află în 
vînzare ultimele tranșe din se
ria specială limitată a LOZULUI 
PRIMĂVERII, cu cîștiguri supli
mentare, din fondul special al 
sistemului LOZ in PLIC. Rea
mintim că, pe lingă cîștigurlle 
obișnuite (în numerar și auto-

turisme Dacia 1300) la ser’a res
pectivă se atribuie și in 
număr de TELEVIZOARE LOR.

mare 
CO

CIȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 12 MAI 1989 : :at. 1 : 
riante 25% a 45.074 lei

loto
4 va- 

----  . eat. 2 :
14 variante 25% a 5.763 lei : cat.
3 : 14,25 variante a 5.662 le1 : cat.
4 : 30 variante a 2.690 iei : cat. 5:
150.50 variante a 536 lei ; cat. « ;
307.50 variante a 262 lei ; cat X : 
1.801,75 variante a 100 lei.

Cîștigurlle In valoare de 45.074 
Iei, de la categoria 1. au revenit 
următorilor participând : Sandru 
Dorin din Brașov, Lepcea Ionel, 
Gheorghe Costlcă s! Bnnuea 
Gheorghe, toți din București.

I
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CRUPELE TURNEULUI DE POLO
AL C.E. DE NATAȚIE

In urma disputării tur
neelor preliminare, se cunoaș
te listă completă a echipe
lor participante la competiția 
de polo din cadrul Campiona
telor Europene de natație, 
care vor avea loc la Bonn, în 
luna august. Astfel, repre
zentativa României face par
te din grupa B X, alături de

TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

cu calificări și recalificări, 
astfel că se va stabili în fi
nal un clasament al tuturor 
participantelor. Pe baza re
zultatelor anterioare s-a e- 
fectuat și tragerea la sorți, 
fiind stabilite favoritele în
trecerii : U.R.SS. I, România 
I, R.F.G. I și Cehoslovacia în 
competiția băieților, Româ
nia I, R.F.G. I, Cehoslovacia 
și U.R.S.S. I în cea a fete
lor, toate pronosticurile indi
când aprige dispute pentru 
întîietate. Din primele noas
tre reprezentative fac parte, 
printre alții, Călin Creangă, 
Zoltan Zoltan, Adriana Năsta- 
se, Iulia Rișcanu, jucători care 
au obținut rezultate bune și 
foarte bune în întrecerile ca- 
tegoriei lor de vîrstă, fiind 
medaliați ai Campionatelor 
Europene. Dar și din cele
lalte echipe fac parte ju
cători valoroși, cei sovietici 
in special, fiind cotați cu re
zultate de ridicat nivel.

întrecerile pe echipe vor 
fi urmate simbătă și duminică 
de disputele în probele 
individuale, mîine în prim- 
plan aflîndu-se probe de 
dublu mixt, (cu finală la ora 
19,50), iar duminică sim- 
plurile și dublurile, ale căror 
întreceri decisive vor averi 
loc după-amiază.

„EUROGYM" E
(Urmare' din pag. 1.

atît de semnificativ • „Căutați 
eroarea ? N-o veți depista I 
Aceasta e desăvîrșirea 1".

Urmînd să revenim asupra 
dispoziției și șanselor—, gim
nastelor române, găzduite la 
hotelul „Albert", și așteptînd 
ca tehnicienii să opteze pentru 
cele trei fete care vor intra 
în concurs (deși se pare că 
postura de rezervă va reveni 
totuși mezinei Iotului, Măriei 
Neculiță), să ne referim, foar
te pe scurt, la competiția în 
sine. Care se va derula, să 
precizăm din capul locului, 
după O nouă formulă, cea ex
perimentată — la nivelul ju
niorilor însă — Ia C.E. de la 
Avignon din 1988. Ea prevede 
măcar două modificări esen
țiale. Mai întîi că, sîmbătă, 
întrecerea pentru individual 
compus nu va mai fi prefața-

UN PAS IMPORTANT
(Urmare din pag. I)

punctelor înscrise, trebuie 
spus însă că, elementul de
terminant al victoriiilor obți
nute de echipa țării noastre 
I-a constituit maniera in chre 
ea s-a apărat : cu multă com
bativitate și 
multă atenție 
într-ajutorare.

dîrzenie. cu 
și permanentă 
așa cum am

avut doar rareori prilejul să 
o vedem făcînd-o.. sublinieri 
deosebite cuvenindu-se lui 
Constantin Popa, lider auto
ritar în lupta pentru recupe
rarea mingilor sub panouri. 
Ar fi nedrept să omitem apor
tul deosebit al unor ju
cători în momente foarte im-
poriante ale meciurilor deci
sive (Niculescu, Sinevici, Er- 
murache. în jocul cu echipa 
Austriei ; Ermurache. Bră- 
nișteanu. în cel cu formația 
Finlandei), dar baza succe
sului reprezentativei române 
a constituit-o apărarea.

Desigur, la Olomouc a fost 
greu. Dar in continuare. în 
grupe’.e semifinale, va fi și 
mai greu, vii’o-rete adversa

naționalele Iugoslaviei, Fran
ței și Suediei. Iată și com
ponența celorlalte ' serii : 
A 1 — Italia, Ungaria, Gresia, 
Anglia ; A 2 — R.F.G., Spania, 
Polonia, Cehoslovacia ; B 2 
— U.R.S.S., Bulgaria, Olanda, 
Austria.

Primele trei clasate vor ac
cede în faza următoare a 
C.E., în care vor conta rezul
tatele directe înregistrate în 
grupe (se întîlnesc echipele 
din „A 1“ cu cele din „A 2“, 
respectiv din „B 1“ și „B 2") 
Formațiile care se situează pe 
locurile 1 și 2 în această 
fază își dispută, după sistemul 
„în cruciș", semifinalele, câș
tigătoarele urmînd să joace 
finala, iar învinsele — partida 
pentru locurile 3—4 în ierar
hia continentală. Celelalte 
echipe se vor întîlni, în func
ție de poziția din faza a. 
doua, pentru celelalte locuri 

■‘n clasamentul final.

DESCALIFICARE
In Turul ciclist al Spaniei, co

lumbianul Martin Farfana (pe 
locul 15 în clasamentul general, 
după 15 etape) a fost descalifi
cat, după ce a fost supus con
trolului antidoping. Mai mult, el 
a fost și amendat și suspendat 
de la orice competiție interna
țională timp de 3 luni.

„CURSA
PRAGA, 18 (Agerpres). E- 

tapa a 10-a a competiției ci
cliste internaționale „Cursa Pă
cii", disputată pe un dificil 
traseu montan între Mlada Bo
leslav și Trutnov (150 km), a 
revenit lui Olat Jentzsch 
(R. D. Germană) în 4h 05:29, 
urmat cu același timp de 
Halupczok (Polonia), Ampler 
(R. D. Germană), Jaskula (Po
lonia). Plutonul al doilea a

GATA DE START
tă, ca pînă acum, de tradițio
nala încălzire specială, pe fie
care apărat. Aceasta s-a abo
lit și, obligate să se încăl
zească într-un spațiu alăturat, 
fetele vor intra în sală nu
mai pentru exercițiile propriu- 
zise, programate însă alter
nativ, tot ca 6 noutate, nu
mai pe două aparate. Dintr-un 
punct de vedere, lesne de de
dus, o „grăbire" a spectaco
lului, solicitată (dacă nu și 
dictată) de televiziune, dar și
— renunțîndu-se la lucrul 
conoomitent pe patru aparate
— o trenare a lud, ceea ce va 
determina . ca prima reuniune 
să fie una maraton, întinsă pe 
durata a aproape șapte ore I 
în sfîrșit, duminică, în fina
lele pe aparate, nu se vă mai 
ține cont de „zestrea" de Ia 
individual compus (decît pen
tru desemnarea celor opt), 
concursul plecînd de Ia zero. 
Nu toți specialiștii agreează

re fiind în mod cert mai valo
roase decît cele din seria pre
liminară. în consecință, pînă 
în toamnă, cind vor avea loc 
primele întâlniri din semi
finale, lotul țării noastre va 
trebui completat în primul 
rînd cu pivoți avînd talia și 

, valoarea corespunzătoare, a- 
cest lucru putînd fi făcut prin 
recuperarea celor accidentați 
și prin creșterea valorii ele
mentelor de perspectivă, în 
primul rînd a lui Gheorghe 
Mureșan (2,18 m — 18 ani). 
Nu mai puțin stringentă este 
și necesitatea sporirii ex
perienței lor competiționale 
internaționale, mai cu seamă 
"ă lotul lărgit are în alcătui
re mulți jucători tineri, al că
ror progres este determi
nat și de lupta directă cu 
adversari valoroși, cu cali
tăți diferite. Firește. în pri
vința ascendenței baschetba- 
liștilor tineri, un rol foar
te important revine antre
norilor echipelor de club din 
care aceștia .fac parte, el tre
buind să înțeleagă că pînă în 
toamnă elevii lor nu pot avea 

d ?cît vacanță... activă.

La C.M. de popice (juniori)

TREI SPORTIVI ROMANI IN TURNEUL FINAL
CELJE, 18 (prin telefon). — 

După proba pe echipe, cîști- 
gată de reprezentativele R.F. 
Germania cu 2588 p.d. la fete 
și Iugoslaviei cu 5475 la băieți 
(noi recorduri ale lumii). 
Campionatele Mondiale de po
pice rezervate juniorilor au con
tinuat cu întrecerile de dublu 
feminin și masculin la care a 
participat și cîte o pereche din 
țara noastră. La capătul unor 
jocuri încheiate cu rezultate de

La J.O de vară din 1992 vor fi

atribuite 257 de medalii de aur
BARCELONA. (Agerpres).

— La ediția din 1992 a Jocu
rilor Olimpice de vară de la 
Barcelona vor fi decernate 
257 de medalii de aur la 25 
discipline. în program fiind 
induse două sporturi noi : 
baseball și badminton.

PĂCII"
sosit la interval de peste 3 
minute.

în clasamentul general, pe 
primul loc a trecut Jentzsch. 
Pe echipe conduce R. D. Ger
mană, urmată de Polonia la 
3:14 și Bulgaria la 10:15. For. 
mația României se află pe lo
cul 12. Vineri se desfășoară e- 
tapa a 11-a, penultima, o pro
bă contracronometru indivi
dual, la Trutnov, pe distanța 
de 35 km.

acest sistem. însăși F.I.G. se 
pronunță, fățiș sau voalat, 
pentru păstrarea intervalului 
de încălzire, indispensabil a- 
comodării sportivelor cu at
mosfera sălii, cu publicul. Dar? 
Uniunea Europeană de Gim
nastică, care tutelează mani
festarea, a insistat asupra a- 
cestui sistem și... așa va fii 
Mai bine, sau mai rău. favo- 
rizînd showul în dauna per
formanței, <-cum sînt “ destui 
tentați . să avertizeze, asta nu 
vom putea judeca decît după 
„Eurogym".- Nădăjduind că fe
tele noastre vor izbuti să sur
voleze acest handicap, să a- 
nunțăm că ambele reuniuni 
vor începe la ora 14,30 (15,30 
la București). Atît pentru azi. 
pe mîine.

IN GRUPA I a preliminariilor 
(care ne interesează în mod fi
resc cel măi mult), s-a desfășu
rat miercuri seara partida din
tre reprezentativele Danemarcei 
și Greciei. O victorie la Copen
haga a danezilor era de așteptat. 
Dar nu chiar la un scor de 7—1 
(2—1). Practic, prima repriză a 
fost destul de echilibrată, ilus
trată și de scor : 2—1. A urmat 
partea a doua a meciului, cînd fotbaliștii greci au mai primit 
5 goluri, fără să mai înscrie 
vreunul î Dar. de notat, în mm. 
53 Manolas a fost eliminat din 
joc I

Antrenorul danezilor, Sepp 
Piontek, a apelat din nou la 
majoritatea jucătorilor mai
vechi, cunoscuți internaționali, 
cu o mare experiență, ca Morten 
Olsen, în vîrstă de aproape 40 
de ani, pentru a 101-a oară se
lecționat în prima reprezentati
vă. M. Laudrup, Schmeichel. Povl- 
sen ș.a. Se pare că el nu va 
renunța la actualul lot nici la 
toamnă, cînd urmează să se 
dispute partidele decisive în pre
liminariile C.M. cu selecționata 
țării noastre. Cîteva date din 
fișa tehnică a jocului de la Co
penhaga. Spectatori : 40 000. Ar
bitru : Hacket (Anglia). Goluri 
marcate, în ordine, de B. Lau
drup (mîn. 25), Mavridis (min. 
39). Bartram (min. 42), K. Niel
sen (min. 54), Povlsen (min. 56), 
Vilfort (min. 73), Andersen 
(min. 85) și M. Laudrup (mîn. 
89, din penalty). Au evoluat for
mațiile : DANEMARCA î Schmel- 
chel — Vilfort, L. Olsen, K. Niel
sen, J. Larsen, M. Olsen, J. Jen
sen. Bartram (mîn. 65 Ander
sen), M. Laudrup. Povlsen M. 

excepție, primele locuri au fost 
ocupate de tinerii sportivi din 
țara gazdă: feminin — 1. Anto
nia Sofar — Busja Borilena (Iu. 
goslavia) 916 (447—469), ...7. Li
liana Băjenaru — Mariane Ha. 
lalai 826 (416—410); masculin — 
1. Dubnik Samir — Boris Be- 
nedek (Iugoslavia) 1847 (915— 
932), ...10. Istvan Bor — Nicolae 
Lupu 1754 910—844).

în urma evoluțiilor din pre
liminariile la individual, Lilia
na Băjenaru cu 858 (442—416), 
Mariane Halalai 828 (418—410)
șl Istvan Bor cu 1821 (911—910) 
s-au calificat în turneul final, 
care se va desfășura vineri, 
cînd se vor cunoaște noii cam
pioni ai lumii.

ACTUALITATEA U TtNIS
ÎN URMA victoriei în turneul 

de la Hamburg, tenismanul ceho
slovac Ivan Lendl și-a consoli
dat poziția de lider în clasamen
tul general al „Marelui Premiu", 
totalizînd în prezent 4 698 puncte, 
îl urmează vest-germanul Boris 
Becker — 1 999 puncte, america
nul John McEnroe — 1 660 punc
te, cehoslovacul Miloslav Mecir 
— 1 603 puncte, americanul Brad 
Gilbert — 1 574 puncte și sue
dezul .Stefan Edberg — 1 472.
puncte.

TURNEUL internațional de la 
Roma a programat ultimele par
tide din primul tur, în care s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te î Mats Wilander (Suedia) — 
Javier Frana (Argentina) 6—7,
6— 3, 6—2 ; Bruno Oresar (Iugo
slavia) — Ronald Agenor (Haiti)
7— 6, 3—6, 6—2 ; Jimmy Connors
(S.U.A.) — Cedric Pioline (Fran
ța) 6—4, 6—2 ; Javier Sanchez 
(Spania) — Peter Korda (Ceho
slovacia) 6—3, 6—0 ; Jose Luis 
Clerc (Argentina) — Jason Stol
tenberg (Australia) 6—4, 7—5.;
Diego Nargiso (Italia) — Horst 
Skoff (Austria) 7—5, 4—6, 6—3 ; 
Lawson Duncaru (S.U.A.) —
Thierry Tulasne? (Franța) 6—1, 
6—2. <

ÎN TURNEUL fenflpin din Ber
linul Occidental, jucMoarea fran
cezi Nathalie Tauziat a învins-o 
cu 4-6, 7—5, 7—6 pe iugoslava 
Sabrina Goles, italianca Laura 
Lapi a dispus cu 7—5, 6—3 de 
cehoslovaca Iva Budarova, sue
deza Cecilia Dah Iman a între
cut-o cu. 6—3, 2—6, 6—4 pe ar- 
geniimianca Mercedes Paz. iar 
australianca Anne Fault a ciști- 
gaț cu 6—7, 7—6, 6—4 partida cu 
olandeza Brenda Schultz.

ÎN CLASAMENTUL general al 
circuitului internațional feminin 
continuă să conducă jucătoarea 
vest-germană Steffi Graf, cu 
2 690 puncte, urmată de argen- 
tinianca Gabriela Sabatini — ’ 740 
puncte și cehoslovaca Helena 
Sukova — 1317 puncte.

Laudrup. GRECIA : Ikunomopou- 
los — Apostolakis (min. 85 Sa- 
vidis), Hagiatanasiou, Manolas, 
Mavridis, Salouhidis, Saravakos, 
Papadopoulos, Samaras, Mitro
poulos (min. 46 Kalițakis). Tzian- 
takis.

DUPĂ 12 ANI de cînd Juven
tus a cucerit „Cupa U.E.F.A.* *,  
iată din nou o formație italiană 
cîștigînd acest prețios trofeu. Ea 
este Napoli, la prima el izbîndă 
in cupele europene ! Un succes 
pe deplin meritat — cum comen
tează agențiile de presă șt an
trenorii prezenți pe „Neckarsta- 
dion" din Stuttgart. După victo
ria Iul Napoli pe teren propriu 
cu 2—1, vest-germanii sperau să 
cîștige măcar cu 1—0 sau chiar 
la două puncte diferență. Dar 
toate aceste pronosticuri s-au 
spulberat destul de repede. Ita
lienii au deschis scorul prin Ale- 
mao (min. 19), care a reluat o 
pasă de la Careca. Spre bucuria 
celor 70 000 de spectatori, Klins
mann a egalat (min. 27), reluînd 
cu capul mingea trimisă din cor
ner de Sigurvinsson. Oaspeții au 
intrat însă din nou în avantaj 
(min. 40). cînd fundașul Ferrara 
a trimis balonul din voie în 
poarta lui Immel. După pauză, o 
nouă deziluzie pentru V.f.B. 
Stuttgart î un contraatac (min. 
62) și Careca a înscris. Acum, la 
3—1,’ meciul era aproape jucat ! 
Gaudino (min. 68) a șutat și ba
lonul a deviat din piciorul lui 
De Napoli în poarta echipei sale 
(2—3). în final (min. 90), Olaf 
Schmăler a adus golul egaliza
tor (3—3) și echipa lui Maradona 
a părăsit terenul cu capul sus. 
Antrenorul olandez Arie Haan 
(la V.f.B. Stuttgart) afirma cu a-

• Reprezentativa Gre
ciei învinsă la un scor 
categoric, la Copenha
ga • Sepp Piontek nu 
renunță la „bătrîni** • 
Echipa lui Maradona — 
apreciată și la Stuttgart
• Cupe, campionate

mărăciane : „tactic și tehnic, 
adversarii noștri au fost 
buni", iar Allgower spunea : „la 
0—1 ne-am pierdut capul și nu 
am mai putut frîna elanul oaspe
ților". Azeglio Vicini antrenorul 
reprezentativei Italiei, i-a lăudat 
mult pe jucătorii lui Napoli, 
în frunte cu Maradona. Arbitrul 
Arminio Sanchez a condus echi
pele: V.f.B. STUTTGART: Immel 
— Nils Schmăler, Hartmann» 
Allgower, Schăfer — Gaudino, 
Kataneț, Sigurvinsson, Schroder 
F. Walter (min. 78 Olaf Schmă- 
ler), Klinsmann. NAPOLI : Giu
liani — Ferrara, Goradini, Reni- 
ca — De Napoli, Maradona, 
Francini, Fusi, Alemao (min. 31 
Caranante) — Careca (min. 7® 
Bigliardi), Carnevale.

Rubrica reaiizato efe
!on OCHSENFELD

PE SCLK1 ePE SCURT
ATLETISM • Cu prilejul unui 

concurs desfășurat la Recklin
ghausen (R. F. Germania), vest- 
germanul Christian Tnomas a 
cîștigat proba de săritură in lun
gime, cu rezultatul de 8,01 m. In 
proba feminină de 190 m garduri, 
pe primul loc s-a clasat coechi
piera sa Sabine Braun 13.84.

AUTOMOBILISM • Cursa in
ternațională formula 3 000, de la 
Pau, a fost cîștigată de pilotul 
francez Jean Aleși (wReynard“), 
care a realizat o medie orară de 
134,172 km. Pe locurile următoa
re s-au situat italianul Marco 
Apiccela (,. Reynard") și suedezul 
Thomas Danielsson („Cros- 
worth").

BASCHET • Echipa masculină 
Nanjing (R. P. Chineză), aflată 
în turneu în R.P.D. Coreeană, a 
evoluat la Phenian în compania 
unei, selecționate locale. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
93—92 (46—47).

CICLISM • Competiția femi
nină „Tour de FAude" a revenit 
sportivei franceze Cecile Odin, 
urmată în clasamentul general 
de Nadejda Kibardina (U.R.S.S.) 
Ia 21 s și Sarah Neil (Canada) 
la 1:29. Ultima etapă (a 9-a), 
desfășurată contracronometru in
dividual pe distanța de 3 km, a 
fost cîștigată de Petra Rossner 
(R. D. Germană) cu o medie o- 
rară de 43,217 km. • Cursa des
fășurată în 5 etape în Franța a 
fost cîștigată de rutierul colum
bian Luis Moreno, urmat în cla
samentul general de compatrio
tul său Herman Buenahora la 
3:56 și francezul Yvon Ledanois 
— la 8,44. Ultima etapă a reve
nit ia sprint lui Jose Diaz (Co
lumbia), înregistrat pe distanța 
de 143 km în 3h 57:42. *

HOCHEI PE IARBA • în fi
nala „Cupei Campionilor Euro
peni" (feminin), disputată în lo
calitatea olandeză Wassenaar, e- 
chipa HEC Amsterdam a învins 
cu scorul de 3—2 (0—0) forma
ția scoțiană Gasgow Werstern și 
a intra: în posesia trofeului.

JUDO • La campionatele pan
americane. care se vor desfășura 
de la 1 iunie la Quito, șl-au a- 
nunțat participarea sportivi din 
Argentina, Brazilia, Cuba, Mexic, 
S.U.A., Venezuela și Ecuador.

PENTATLON MODERN • Con
cursul feminin de la Nayon 
(Franța) a fost cîștigat de spor
tiva americană Laura Norwood, 
cu un total de 5 439 p, urmată 
de Caroline Delmer (Franța) 
5 358 p și Agneszka Solima (Po
lonia) 5450 p. Ultima probă a 
concursului — crosul — a re
venit Laurei Norwood cu -1100 p.

VOLEI • Intr-un meci amical 
masculin disputat la Leinefelde, 
selecționata R. D. Germane a 
întrecut cu 3—1 (15—3, 6—15,
15—6, 15—7) echipa Spaniei.

• La Sofia, în „Cupa Balca
nică" : Lokomotiv — Radnicki 
Niș 3—4 (2—1). Echipa iugoslavă 
s-a calificat în finală. • Finală 
de Cupă în Elveția : Grasshoppers 
Zii rich — F.C. Âarau 2—1 (1—«>.
Au marcat Halter (2), respectiv 
Matthy. • Noua campioană a 
Ciprului este Omonia Nicosia. Pa 
locurile următoare : Apollon Li- 
masol și Famagusta.


