
NOI Șl ENTUZIASTE ÎNTRECERI 
ÎN MAREA ARENĂ A „DACIADEI

care îl prezentam în rîndurile de fața

meroși concurenți, așa cum relevă ți grupajul pe
organizate la diferite discipline luind parte nu-

Adresată tuturor iubitorilor de sport, indiferent de
virstă, marea competiție națională „Daciada*
stîrnește un interes deosebit, la startul întrecerilor

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNiȚIV* I

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Un succes al crosului de masă 
la Giurgiu :

PESTE 2 500 DE PARTICIPANȚl 
LA „CUPA CONGRESULUI AL 

XII-lea AL U.T.C.”

In organizarea Comitetului 
municipal Giurgiu al U.T.C. și 
C.M.E.F.S. Giurgiu, peste 2 500 
de tineri și tinere au luat par
te la o întrecere de cros des
fășurată în cadrul „Cupei Con
gresului al XII-lea al U.T.C." 
si sub genericul „Daciadei".

Programată în cadrul acțiuni
lor organizate în Anul Inter
national al Tineretului, această 
acțiune a însemnat o reușită, 
asigurată prin larga participare 
Ia întreceri a elevilor școlilor 
generale nr. 1, nr. 10 și nr. 2, 
liceelor „Ion Maiorescu", indus
trial nr. 1, nr. 2 și de chimie 
si reprezentanților asociațiilor 
sportive Textila. I.C.M.U.G., 
Dunăreană, Șantierul naval ș.a.

Iată și numele cîștigătorilor:
Fete, 14—15 ani : Lucia Aba- 

bei (Școala generală nr. 1) ; 
15—16 ani : Cornelia Tudor (Li- 
oeul industrial nr. 2) ; 17—19 
ani : Carmen Șotrooora (Liceul 
ind. textil) ; peste 19 ani : Ele
na Borcea (I.C.M.U.G.).

Băieți, 14—15 ani • G- Sima 
(Școala generală nr. 7); 15—16 
ani : G. Urnea (Liceul de ma
rină) î 17—19 ani : Gh. Tichiriș 
(Liceul de marină) ț peste 19 
ani < M. Ionescu 
rul).

Sini în curs de 
si alte competiții 
organizațiile de 
U.T.C.,

(Constructo-

desfășurare 
inițiate de

___  _  pionieri și 
din unitățile de învă

țământ, acum in vacanta de 
primăvară a elevilor, toate sub 
însemnele „Daciadei".

Aurelia ADAM, coresp.

APLAUZE PENTRU CAMPIONII 
UNIVERSITARI 

LA BADMINTON

Noua sală de sport din 
cui sportiv „Dr. Babeș" al 
nicipiulul Cluj-Napoca a 
duit Campionatul republican 
universitar de badminton, com
petiție In cadrul finalelor pe 
tară ale „Daciadei" și la care 
au fost prezent! reprezentanții 
centrelor studențești, aproape 
140 de tineri șâ tinere.

Par- 
mu- 
găz-

(Continuare în pag. 2—3)

„CUPEI I. H. F.“
Federația Internațională de Handbal a comunicat clubului 

H.C. Minaur Baia Mare că s-a efectuat tragerea la sorți 
a ordinii desfășurării partidelor finale ale „Cupei I.H.F." 
la handbal masculin, tn cazul în care cele două finaliste 
nu vor cădea de acord asupra unui singur joc, pe teren 
neutru, meciurile tur și retur dintre H.C. Minaur și 
S.I.I. Zaporoje (U.R.S.S.j se vor desfășura la 14 aprilie 
la Baia Mare și Ia 21 aprilie la Zaporoje.

FINALA

Sâptămina viitoare, in Capitalâ

„CENTURA DE AUR" LA BOX
AȘTEPTATA CU MARE INTERES

DE PARTICIPANT! SI SPECTATORI
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Debut fotbalistic în „primăvara speranțelor” pentru Mexic

AZI, LA CRAIOVA, ROMANIA INI UNEȘTE TURCIA
CRAIOVA, 2 (prin telefon). 

Stadionul Central, locul de 
desfășurare a memorabilelor 
partide susținute de Universi
tatea Craiova în cupele europe
ne, găzduiește meciul contând 
pentru preliminariile C.M. — 
o premieră pentru acest teren 
în competiția fanion a fotba
lului mondial — dintre echipele 
naționale ale României și Tur
ciei. Un joc așteptat cu vădit 
interes, firește nu numai aici 
în Bănie, ci în toată țara, nu
meroșii iubitori al fotbalului 
dorind ca prima apariție ofi
cială din acest an a „tricolo
rilor" în arena internațională 
să coincidă cu o frumoasă 
prestație, generatoare de opti
mism pentru celelalte dificile 
partide ale stagiunii 
măvară — 
Finlanda.

Reluarea 
a treia a 
după meciul susținut în sep
tembrie cu Irlanda de Nord, ii 
găsește pe „tricolori" cu pre
parativele puse la punct. Pri
mele partide ale anului — cele 
de la Lisabona si Sibiu — au 
Însemnat tot atitea repere pen-- 
tru Mircea Lucescu. ca și pen-

jocurile cu
de pri- 

Anglia și

în grupaîn trecerii 
preliminariilor C.M.,
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Arbitri : I. Ben-Itzhak ; M. Ashkenazi și Y. Loya (toți din Israel) 
Partida va începe la ora 17.
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tru jucători. Si iată-i. acum, 
așteptînd cu încredere fluierul 
de începere al arbitrului ; mai 
ales că și temerile în privința 
folosirii unora dintre titulari 
(Ștefănescu, lorgulescu, Rod

leri, în meciul
echipelor de tineret
ROMANIA
TURCIA

1 [0]
0

TURCIA x\\\\\\\\\\\\<.
Nlcolae Andreescu, a 
aviz favorabil celor

Ce echipă va fi aliniată, așa
dar. pentru jocul cu Turcia ? 
Formația preconizată să intre 
pe teren va prezenta pentru 
antrenor doar un semn de în
trebare : Mateuț sau Lăcătuș? 
Unul singur, dar demn de luat 
în seamă, fiecare dintre cei doi 
însemnînd altceva în modul de 
exprimare al ansamblului : 
plus de atenție (în lipsa 
Klein) acordat mijlocului 
echipă. în cazul în care 
juca Mateuț ; un plus de 
teză in 
situația 
Lăcătuș.

„Ceea 
cert pentru mine, după meciul 
cu Portugalia — spunea Luces-

putut da 
trei.

un 
lui 
de 
va 
vi- 
înacțiunile ofensive, 

în care va fi preferat

Săptămâna viitoare toate locu
rile de la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală vor fi 
ocupate cu siguranță de iubi
torii boxului. Prilejul va fi 
oferit de disputarea celei de 
a XIV-a ediții a marelui tur
neu internațional de box al 
României, „Centura de aur", 
De-a lungul anilor, tradiționala 
întrecere a fost onorată de pre
zența unor pugiliști de renume 
în arena mondială a acestui 
sport, multi dintre ei campioni 
olimpici sau mondiali, adevă
rate vedete ale boxului din în
treaga lume.

încă de la prima ediție, spor
tivii cubanezi au fost întotdea
una prezențe de mare interes 
la turneul nostru. Delegația 
Cubei a cuprins nume de ră
sunet ale pugilismului : Teofilo 
Stevenson — devenit simbol al 
boxului cubanez, Emilio Coreea, 
Adolfo Horta, Jorge Hernandez, 
Jose Gomez, Luis-Filipe Marti
nez, Sixto Soria, campioni o- 
limpici și mondiali. învingători 
în turnee de prestigiu, printre

care, la loc de cin- 
• ste în palmaresul 
lor, s-a aflat și 
„Centura de aur". 
O altă participare 
notabilă o consti
tuie boxerii din 
R.P.D. Coreeană, 
care au lăsat o ex
celentă 
fiecare 
mințim 
musca" 
care a 
nala competiției in 
fața cubanezului 
Jorge Hertiandez 
la ediția din 1975, 
și de „cocoșul" Ciu 
En Zo. acel tehni
cian de excepție, 
cu lovituri necru
țătoare, 
campion 
în 1976.
Boxerii 

stituit și ... _  ______
mărime. Mijlociul Âlfredo Le-

Paul IOVAN

impresie de 
dată. Ne a- 
de ..semi- 
Li Ven Uk, 
câștigat fi-

devenit 
olimpic

Venezuelan!
ei prezente

Gheorghe NXOLAESCU

(Continuare in vag 2—3)

Dc azi piua duminicâ, la Baia Marc și Suceava

TURNEE ALE CAMPIONATULUI DE VOLEI (m)

ce devenise aproape

(Continuare, in vag 2—3)

nic), accidentați mai de mult 
sau recent s-au risipit după an
trenamentul de marți, cînd me
dicul lotului reprezentativ,

un
La 

prim

Modesto FERRARINI

(Citiți cropica in pag. 2-3)

CAMPIONATELE
INTERNATIONALE

DE JUDO

au con- 
de primă

Combinație de atac realizată de steliștii Săniuță (care finali
zează), Ionescu și Dascălu intr-un meci anterior in compania 
campionilor. . Foto: Ion MIHAlCĂ

Simbătâ și 
sala Floreasca 
se vor desfășura Campiona
tele internaționale de judo 
ale României, la care șl-au 
anunțat participarea sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R.F. Germania, Iugo
slavia, Polonia, Siria, Unga
ria si, bineînțeles, din țara 
noastră.

duminică, 
din Capitală

Astăzi se dă startul in tur
neele cu numărul 5 (penulti
mele) ale campionatului mas
culin de volei — Divizia „A": 
la Baia Mare (locurile 1—G) și 
Suceava (locurile 7—12).

Evident, de mare interes este 
turneul ce se va desfășura în 
Sala sporturilor „Dacia" din 
Baia Mare, unde vor evolua 
cele mai bune echipe din ta
ră, turneu dominat de derbyul 
pentru titlul campioană.
Pretendentele Dinamo

Steaua — se află în momen
tul de față, după patru turnee, 
la egalitate de puncte — 38. 
Cine se va desprinde ?

Bineînțe'es, ambele formații 
s-au pregătit cu mare atenție 
pentru această confruntare, ast
fel ineît este de așteptat 
meci de mare spectacol. 
Dinamo, o noutate de

Și lă actuala ediție vom asista la asemenea 
meciuri aprige

(Continuare în pag 2—3)

De astăzi, în bazinul Floreasca din Capitală

PENULTIMUL TURNEU DE POLO AL DIVIZIEI „A“

In concursul de la Trento [1175 de concurenți]

TINERII NOȘTRI ÎNOTĂTORI-PROTAGONIȘTII ÎNTRECERILOR

Liviu Garofeanu (Crișul), cu mingea, supravegheat atent de di-~ 
namovlștii Vlad Hagiu (7) și Cătălin Moiceanu (11). Fază din 

meciul anterior. (Citiți avancronica turneului în pag. 2—3)

O frumoasă comportare a avut 
micul grup de tineri înotători 
români participant la concursul 
internațional de la Trento (ba
zin de 25 m), care a reunit 1175 
de concurenți juniori, reprezen- 
tînd 99 de cluburi Italiene și 15 
echipe din diferite țări. La a- 
ceastă autentică intrecere-mara- 
ton, deosebit de solicitantă, des
fășurată pe categorii de vîrstă, 
cei cinci sportivi români au ob-

ținut 12 victorii în cursgle" dis
putate. Cele mai numeroase, _ pa
tru, au fost realizate de ploieș- 
teanca Iulia Mateescu (15 ani), 
triplă medaliată a C.E. de juniori 
1984, la 100 m fluture — 1:03,4, 
200 m mixt — 2:22,14, 400 m li
ber — 4:25,4 șl 100 m spate — 
1:06,5. De cite trei ori au termi
nat învingători Mădălin Iliescu 
(C.S.ș. Ploiești; 15 ani) — 55.1 
la 100 m liber, 1:00,6 la 100 m

fluture; 2:13,4 la 200 m mixt — 
și Luminița Dobrescu (C.S.Ș. Re
șița; 14 ani) — 59,08, la 100 m li
ber, 2:08,3 la 200 m liber șl 
2:23,6 la 200 m mixt. Lucian Voi- 
culeț, de la C.S.Ș. Brăila (16 ani) 
a sosit primul la 100 m spate, 
cu timpul de 1:01. La 100 ra li
ber, ploieșteanca de 15 ani Ta-

(Centtnuare tn pag. 2—3)



De mîine, în Sala sporturilor din Oradea

(Urmare din pag. 1) TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET (m)
Iată și sportivii care au ur

cat pe podium :
Simplu fete : 1. Amalia Bo

iangiu — Timișoara. 2. Carmen 
Cazacliu — București. 3. Ildiko 
Szoke — Tg. Mureș ; sîmplu 
băieți : 1. Istvan Roth — Cluj- 
Napoca. 2. Adrian Hîncu — 
București. 3. Gabor Deme — 
Tg. Mureș ; dublu fete î 

Carmen Cazacliu + Diana Jas- 
cău — București, 2. Amalia Bo
iangiu + Ioana Călămar — Ti
mișoara. 3. Ștefania Bența + 
Adriana Oțel — 
dublu băieți s 1.
+ Zoltan Mild 
2. Adrian Hîncu 
cu — București. ____
gulin 4- Silviu Băluț — Timi
șoara ; dublu mixt : 1. Amalia 
Boiangiu 4- loan Văidean — 
Timișoara, 2. Carmen Cazacliu 
4- Mihai Hîncu — București. 3. 
Ștefania Bența 4- Istvan Roth 
— Cluj-Napoca.

Cu acest prilej a fost anali
zată activitatea Comisiei cen
trale de badminton pe anul 1984 
și a fost aprobat programul 
competitional pe anul în curs.

Mircea RADU. coresp.

1.

Cluj-Napoca ; 
loan Văidean 
— Timisoara. 
+ Mihai Hîn- 
3. Sorin Dră-

a

„FESTIVALUL TURISTIC 
AL SCHIULUI” - 

O... FEREASTRĂ SPRE 
PRIMĂVARĂ

Simbătă dimineață soarele
poleit cu argint Predealul, iar 
din streșinile cabanei Clăbu- 
cet-sosire au început să picure 
lacrimile primăverii... Pîrtia 
Clăbucetului a avut însă grijă 
să maî păstreze pe ea zăpa
dă. pentru a găzdui un eveni
ment de excepție în activitatea 
sportivă de masă. O.J.T. Bra- 
sov-Predeal. în colaborare cu

Comitetul județean U.T.C. 
federația de specialitate (re
ceptivă la această inițiativă și 
reprezentată de secretarul ei. 
Gh. Dunărințiu). au organizat 
prima ediție a unui spectacol 
de mare atractivitate : „Festi
valul turistic al schiului", în
scris în calendarul acțiunilor 
dedicate Anului Internațional al 
Tineretului, acțiyne care îm
bogățește impresionantul ca
lendar al „Daciadei".

Simbătă a început o atractivă 
sărbătoare sportivă ne Clăbu- 
cet. încă de dimineață l-am 
intîlnit ne pîrtie pe directorul 
O.J.B. Brașov-Predeal, Vasile 
Dobre. „Am făcut tot ce se 
putea face — ne spunea — 
pentru ca iubitorii sporturilor 
albe să vină aici si să se simtă 
bine. Ne-au dat concursul spor
tivii de performantă de la Di
namo și Armata Brașov, C.S.S.. 
Brașov ia. C.S.Ș. Predeal, moni
tori de schi, profesori de spe
cialitate de la liceul din Pre
deal".

Ne atrăgea spectacolul de pe 
„culoarul" alb al Clăbucetului. 
Coborîri spectaculoase, evoluții 
artistice executate cu stegule- 
te de copii drăguți si curajoși: 
Carmen Grigoras, Cristi Dum
bravă, Cristian Enoitt și. o sub
liniere aparte. Cosmin Olteanu 
din clasa a II-a la școala gene
rală din Buftea. Irina 
de la Liceul „Nicolae 
cu“ din București, ca 
tăm doar cîteva nume.

In timp ce se desfășurau de
monstrațiile de pe Clăbucet. pe 
valea Rîșnoavei a avut loc 
concursul dotat cu „Cupa Pre
dealului" la schi fond, organi
zat de liceul din localitate 
(prof. Ion Șuteu și prof. Ion 
Dudu fiind sufletul acestei ac
țiuni). Cistigătorii au venit la

orimeasca 
depu- 
vesele 

muzică 
„Roșu

Clăbueet-sosire 
recompensa eforturilor 
se. Aplauze și momente 
oferite de formațiile de 
pentru tineret „Iris" si 
și Negru".

Ziua de simbătă s-a încheiat 
cu o secvență cinematografică: 
zeci și zeci de schiori au co- 
borît prin perdeaua întuneri
cului purtînd făclii, arabescuri 
luminoase pe stratul de zăpadă.

Duminică, tot soare și. încă, 
pulbere albă pe pîrtie. Ar fi 
fost păcat să nu fie. Printre în- 
sufletitoriî acțiunii — Dorel 
Puchianu de la O.J.T. Brașov- 
Predeal.

Nu a fost vorba de o com
petiție, ci de o sărbătoare a 
schiului, cu jocuri distractive 
comentate cu vervă de Octavian 
Vintilă. Am mai nota un fapt 
deosebit : organizarea primu
lui „Club al schiorilor" care se 
anunță ca o filă inedită în is
toria sportului nostru (rămine 
să-i urmărim viata). A fost 
organizat si un salon de artă 
fotografică cu temă sportivă. în 
care au expus Ion Matei. 
Alexandru Belu si Ion Bogdan.

„Festivalul turistic al schiului" 
de la Predeal ni s-a înfățișai 
ca o... fereastră spre primă
vară.

Viorel TONCEANU

CE VI
IN N

DOTAT CU „CUPA FEDERAȚIEI"

Cișlaru, 
Bălces- 
să no-

TINERII NOȘTRI INOTĂIORI LA TRENTO
(Urmare din pag. 1)

mara Costache a cîștigat cu un 
timp foarte bun — 56,45 —, re
zultat ce reprezintă un nou re
cord național de senioare. Ea a 
mai reușit un record, de junioa
re, fiind cronometrată în 1:13,88 
la 100 m bras, probă în care s-a 
clasat a doua, ca și la 200 m 
mixt — 2:22,15 (o sutime de în
vingătoare, Iulia Mateescu !), și 
la 100 m fluture — 1:04,9. La
100 m liber, Iulia Mateescu a 
fost a doua, cu 58,6, ?ntr-una 
dintre cele mai frumoase și va
loroase finale, dominată astfel, 
de asemenea, de românce.

Succesul micii noastre delega
ții a fost completat de ocuparea 
primului loc in clasamentul ge
neral pe echipe, precum și de 
faptul că Tamara Costache, prin 
rezultatul de la 100 m liber, și 
Mădălin Iliescu, la 200 m mixt, 
au obținut cele mai bune per
formanțe — feminină, respectiv 
masculină — din concurs, 
form tabelei Internaționale 
punctaj. „Presa italiană și 
mentatorli televiziunii, care 
transmis în direct finalele 
simbătă și duminică, au
frumoase cuvinte de apreciere la 
adresa tinerilor noștri înotători 
— ne-a spus la întoarcere apre
ciatul 
Gothe. 
public 
zentat 
ee să 
ținute 
constitui un bun punct de 
care tn perspectiva competițiilor 
internaționale ale acestui 
Deocamdată, toate glodurile 
la campionatele naționale".

G.

con- 
de 

co- 
au 
de 

avut

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

mus a ajuns, după participa
rea și cîștigarea turneului de 
la București din anul 1975, unul 
dintre cei mai buni boxeri 
profesioniști, ca si musca Ar
mando Guevara.

Vest-ger mânui 
a 
în anul 1977 și. după 
disputată cu sovieticul 
mir Sorokin — cîstigată 
ti mul 
internațională, 
mult 
nist

La 
turii 
zuți 1 
loare 
enumerare de mai înainte este, 
credem, elocventă.

Și la ediția din acest an. 
care are loc cu două luni îna
intea campionatelor europene, 
din Ungaria, și-au anunțat 
participarea, boxeri de renu
me din Algeria, Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, R.F. 
Germania, Iugoslavia, R.P. Mon
golă, Nigeria, Siria, Uniunea 
Sovietică ș.a.

antrenor ploieștean Mibail
Aplauzele 
de la Trento au 

o altă răsplată și ne 
credem că rezultatele 
la acest „maraton"

cunoscătorului 
repre- 

pla- 
ob- 
vor 
plc-

an. 
sînt

R.

PENULTIMUL TURNEU DE
Rene Weller 

fost pe ringul bucureștean 
finala 
Vladi- 
de ul- 
arena 

nu de
s-a lansat în 

a taci nd 
titlul mondial profesio- 

al „ușorilor".
Palatul Sporturilor și Cul- 
din București au fost vă- 

mulți boxeri de certă va- 
! internațională. Succinta

De astăzi și oină duminică, 
bazinul Floreasca va fi gazdă 
a penultimului turneu de polo 
al Diviziei „A" pentru locurile 
1—6 (în aceste zile se desfă
șoară. în același bazin, si ul
timele două turnee pentru lo
curile 7—10). Această reuniune 
a celor mai bune formații de 
polo din tara noastră este deo
sebit de importantă in stabili
rea ordinii pe podiumul de 
premiere la sfîrsitul campio
natului intre Crișul Oradea, 
Dinamo și Rapid din București 
echipe clasate in aoeastă ordine 
in fruntea clasamentului. Deo
camdată cele două puncte a- 
vans ale orădenilor reprezintă 
o opțiune serioasă a acestora 
pentru a duce, pentru prima 
cară in istoria acestui sport in 
România, titlul în orașul de 
Pe Criș.

ADF11NISIRATIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT ÎNTORCEAU
O Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri 3 a- 
prilie a.c., va avea loc ta Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 16,30. Numerele cîștigătoare 
vor fi radiodifuzate după cum 
urmează : la ora 19 pe programul 
II la ora 23 pe programul I, pre
cum și a doua zi, tot pe progra
mul I, la ora 8,55.
• ASTAZI ȘI MÎINE, ultimele 

zile pentru procurarea biletelor 
la tragerea obișnuită LOTO de 
vineri 5 aprilie a.c.
• Nu uitați nici tragerea LOTO 

2 de duminică T aprilie, la care, 
dacă participați, aveți posibilita
tea de a obține ctștlguri Impor
tante ta autoturisme „DACIA 
ia**" și mari aume de bani. Par-

ticiparea se face pe bilete de 10 
lei varianta achitată sută la sută, 
sau cu patru variante achitate în 
cotă de 25 la sută. De reținut că, 
indiferent de cota jucată, fiecare 
bilet are drept de participare și 
de cîștiguri la toate cele trei ex
trageri a cîte patru numere, care 
însumează 12 numere din 75. Ju- 
cați din timp numerele prefe
rate 1 ‘
• Duminică 7 aprilie, concursul 

PRONOSPORT are în componen
ța sa numai meciuri din campio
natul interii — diviziile A și B. 
Vă prezentăm programul com- 
piet al acestui concurs : 1. Rapid
— F.C. Baia Mare ; -î. F.C. Argeș
— F.C. Ott ; 3. Chimia Rm. VQ- 
cea — Dinamo ; 4. A S.A. Tg. 
Mureș — Oorvinul ; 5. Politehnica

De mîine, în Sala sporturilor 
din Oradea se va desfășura 
turneul internațional de bas
chet masculin dotat cu „Cupa 
Federației". La întrecere vor 
fi prezente reprezentativa 
R.D. Germane, o selecționată a 
orașului Vilnius 
precum și echipele 
ale României de 
neret.

Turneul are o 
portantă pentru 
români, care se . 
vederea unei bune reprezentări 
la întrecerile Campionatului 
balcanic, ce va avea loc in sa
la Floreasca, între 15 și 19 mai 
a.c., precum și la Campionatul 
european, grupa „A", in care 
reprezentativa noastră a reve
nit după o îndelungată absen
tă și care se va desfășura în
tre 8 și 16 iunie in R.F. Ger
mania. Pentru tinerii noștri ju
cători, turneul constituie un 
important test înaintea partici
pării reprezentativei noastre de 
tineret la turneul internațional 
din R.D. Germană, intre 19 și 
21 aprilie, unde se va întrece 
in compania unor puternice e- 
chipe naționale de seniori.

(U.R.S.S.), 
naționale 

seniori și ti-

deosebită im- 
baschetbaliștii 
pregătesc în

Intr-o discuție cu antrenorul 
federal George Chiraleu, am 
aflat că pentru turneul inter
național de la Oradea au fost 
selecționați cei mai buni bas- 
chetbaliști ai tării la ora ac
tuală, de la care se așteaptă 
evoluții cît mai bune. Echipa 
reprezentativă de seniori, a- 
vîndu-i ca antrenori pe Gheor- 
ghe Novac și Radu Diaconescu, 
va fi alcătuită din următorul 
lot: Costel Cernat, Dan Nicu- 
lescu, Florentin Ermurache, 
Roman Opșitaru, Alexandru Vi- 
nereanu, Anton Netolitchi, Flo
rin Apostu, Viorel Constantin, 
Ion lonescu, Marin Chirilâ, A- 
tilla Szabo, Adrian Constanti- 
nescu, Gherasim Tzachis și 
Viorel Iacob, iar cea de tine
ret, pregătită de Mircea Cîm- 
peanu și Dan Berceanu, are 
în componență pe: V. Pogona- 
ru, Al. Panaitescu, M. Marina
che, L. Vasilică, G. Mihai. D. 
Radulescu, P. Mihalcea, I. Con
stantin și B. Bărbuiescu, cu 
specificația că ultimii patru 
baschctbaliști din lotul „A" vor 
fi folosiți și la tineret.

PROGRESUL BUCUREȘTI-,.POLI 14 ARUNCĂRI DE CÎTE 3 PUNCTE!*

GRUPA 1—4
FOCȘANI, 2 (prin telefon). — 

în meciul care a inaugurat pe- 
nultima zi a tumeuiui final al 
Campionatului național de bas
chet feminin. Olimpia București 
a dispus de Politehnica 
studențesc București cu 
(32—23), la capătul unui 
care învingătoarele au 
permanent, dar nu au avut cer
titudinea victoriei deeît in fina
lul întrecerii. Este d~ept, ele
vele antrenorului C. Paraschives- 
cu au condus cu 26—16 (min. 16). 
și cu 38—29 (min. 25). dar stu
dentele au revenit de fiecare da
tă, ajungînd în min. 27 la nu
mai un punct diferență (37—38). 
De aici a urmat o nouă des
prindere a echipei Olimpia — 
47—37 (min. 36). însă baschet
balistele pregătite de C. Dinescu 
au avut capacitatea de a re
veni și doar cele 7 puncte mar
cate de Mălina Marin ache au 

, hotărît victoria Olimpiei. „5“-ul 
Politehnicii aflat în ulti
mele minute In teren (Maia Zida- 
ru, Sanda lonescu, Ramona Stă- 
nuleț, Carmen Duțică și Suzana 
Keresteszi) nu a mai putut re
face handicapul, deși nu a făcut 
economie de efort. Au marcat : 
Marinache 17, Ciubăncan 10, Cris- 
tea 9, Stingă 7, Bâdinicj 8, Lef
ter 5 pentru învingătoare, res
pectiv Zidaru 15, Bărăgan 10, 
Prăzaru — Mathe 10, Făgărașanu 2, 
lonescu 4, Stănuleț 1. Netolițchi 
2, Moldoveanu 4, Duțică 2. Au 
arbitrat bine A. Radu și R. Stăn- 
clulescu.

Și mai disputată a fost partida 
dintre Progresul București și 
Politehnica Timișoara, cîștigată 
de prima echipă cu 85—79 (38—35). 
De fapt, diferența a fost rea-

S port ul
56—50 

joc în 
condus

lizată In ultimele. . . 45 de se
cunde. pentru că in ace] mo
ment tabela electronică indica 
doar un punct în favoarea bucu- 
reștencelor. Acestea. Insă. s-au 
dovedit mai lucide in acest fina] 
pe muchie de cuțit șl nu au ma; 
greșit. a$a cum au făcut adver
sarele lor. întrecerea a ofer? 
cel mai frumos spectacol spor
tiv al turneului, realizat prin pre
cizia cu totul remarcabilă In 
aruncările la coș, chiar și a ce
lor de la distanță, fiind fructi
ficate nu mai puțin de 14 arun
cări de cîte 3 puncte <10 Progre
sul. 4 Politehnica) ! Formația 
Progresul (antrenori Gabriel Năs- 
tase și Valeria Pruncu) a con
dus aproape tot timpul, elevele 
antrenorului Ladislau Bachner au 
egalat (78—78 în min. 38), dar. .. 
Au marcat : Măringuț 32, Puș- 
cașu 11, Stoichiță 12, Capdovics 
3, Ciocan 13, Alixandru 9. pentru 
învingătoare, respectiv Grădina
ra 24, Bodea 17, R. Chepețean 4, 
Armion 8, V. Chepețean 3, Blîn- 
dul 8, Stamin 15. Au condus 
bine Al. Guță și P. Bara.

în ultimul meci, Voința — „U“ 
Cluj-Napoca 73—66 (51—32).

Dumitru STANCULESCU

TG. MUREȘ 57—56 (33—22). O
nouă surpriză. Sportivele de la 
ICEMENERG au condus ta ma
joritatea timpului, uneori deta
șat, dar au cîștlgat la limită. 
Coșgetere: Cirstoiu 22, Trică 11, 
de la învingătoare, respectiv 
Mathe 23 și Olasz 10.

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
VOINȚA BRAȘOV 77—53 (42—27). 
Victorie clară a gazdelor, care 
au reușit și 12 aruncări de cîte 
3 puncte. Coșgetere: lonescu 17, 
Manea 14, Barbu 12, de la Chi
mistul, respectiv Ochiuleț 17, 
Manyhart și Boyte cîte 10.

Oragomir ROȘIANU, coresp.

Inaugurăm 
ziarului nosi 
maestrului s 
VOICULESCU 
săbii al F. R, 
toclcliștli rot 
unei ștachetJ 
cînd. Special 
vor încerca 
garia, să se I 
perioară a C 
juniorii vor 
la C. E. de 
atinsă de ala 
ne îndreptă! 
seniorii vor 
în sferturile 
dialelor", ia 
finale sau 
competiției 
nentale. De 
nea, motocn 
alergătorii dl 
pe șosea 
medaliile „Cd 
etenia", pJ 
lor competil 
1985. în aceas 
pectivă. s-a 
mat un rltn 
efectuate dd 
după o scun 
ianuarie) del 
nerale, au I 
mentele spel 
se află ta I 
publice, știi] 
zele nerealid 
puse în se] 
stituit-o pre] 
intern redus 
fiind nevolțl 
participe în] 
avînd la ac] 
puține decît| 
mărit numi] 
lonîndu-le î| 
tățile pregăt| 
zentative. d| 
cros, antren] 
Chițu vor a 
nale la clasa 
după ce spl 
a face depla 
tenia" vor J 
la Buzău a 
celor 5 eSB 
republicane.] 
gătorilor dl 
de tehnlcleil 
N. RîureanJ 
verificarea I

CEI MAI MICI SCRIMERI, I

POLO AL DIVIZIEI „Au

văzut 
bucu- 

orăde- 
Dinamo.

Va fi interesant de 
dacă cele două echipe 
reștene urmăritoare ale 
nilor, în principal 
campioana en-titre, recordmana 
absolută a posesiilor titlurilor 
naționale — 23 din cele 39 de 
ediții ale campionatului —, vor 
fi de acord ca al 40-lea titlu 
să nu rămină în Capitală. Răs
punsuri. desigur parțiale, vor 
fi date in prima și in ultima 
zi ale turneului, cînd Crișul va 
întilni pe Rapid, respectiv pe 
Dinamo. Dar să nu excludem 
din evaluarea Șanselor echipe
lor angajate direct in lupta 
pentru titlu pe celelalte trei 
echipe — Steaua. Progresul 
București și Voința Cluj-N'apo- 
ea care... pot arbitra această 
luptă. De la ora 15.30 au loc 
meciurile : Steaua - 
Dinamo — Progresul 
— Rapid. (M.V.).

Voința, 
si Crișul

; 6. Gloria 
7. Sportul 
F.C. Bihor 

— S.C. Bacău ; 9. Universitatea
Craiova — „Poli“ Timișoara ; 10. 
C.F.R. Pașcani — Dunărea Ga
lați ; 11. Metalul Mangalia — Pe
trolul ; 12. Flacăra Moreni — 
C.S. Tîrgoviște : 13. Aluminiu
Slatina — Dinamo Victoria.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 31 MARTIE: 
cat. 1 (13 rezultate): 1 variantă 
25% — autoturism „Dacia 1300“; 
cat. 2 (12 rezultate): 7 variante 
100®/» a 14.392 lei și 53 variante 
25% a 3.598 lei; cat. 3 (11 rezul
tate) : 55 variante 100% a 2.116
lei și 755 variante 25% a 529 lei. 
REPORT LA CATEGORIA 1 : 
172.303 lei. Autoturismul Dacia 
1300 de la categoria 1 a revenit 
participantului Constantin Popes
cu din Tlrgu Jiu.

Iași — F.C.M. Brașov 
Buzău — Steaua ; 
studențesc — Jiul ; 8.

Bacău : 9.

GRUPA 7—12
Rm. V1LCEA, 2 (prin telefon). 

Din nou meciuri spectaculoa
se în Sala sporturilor din loca
litate.

RAPID — CRIȘUL 77—69 (35— 
36). Bucureștencele au jucat din 
nou bine și au învins o forma
ție mai puțin ambițioasă, așa 
cum s-a dovedit Crișul Oradea. 
Coșgetere: Slăvei 23, Iordaclte și 
Ion cîte 11 de la învingătoare, 
respectiv Cutuș și Casetti cîte 18.

ICEMENERG — COMERȚUL

Pentru (locurile î-10)

LOTUL DE JUNIORI
ÎNVINGE PE I.L TIMISOARA!

Ieri au continuat jocurile pe
nultimului turneu al grupei se
cunde (locurile 7—10) al Diviziei 
_A" la polo, care se desfășoară 
în bazinul Floreasca din Capi

ta primul meci s-au ln- 
I.L. TIMIȘOARA șl LO- _______ - »—7

1—1, «—*) ta favoarea

Examen la sfîrșituî trimestru
lui II de școală, pentru cei mai 
mici scrimeri — juniori pînă la 
15 ani. Un examen trecut cu note 
mari de cei mai mulți concurențl, 
participanții la campionatele na
ționale. Nota 10 pentru floretis- 
tul și spadasinul Andrei Săveanu, 
de la Flacăra Satu Mare, elev in 
clasa a IX-a a Liceului nr. 6 din 
orașul de pe Someș. Scrimerul 
pregătit de prof. Eva Lengyel a 
întrecu, toate așteptările, termi- 
nind în postură de campion ta 
două probe ! ta ambele probe, 
adversarul cel mai incomod i-a 
fost Augustin Anghei, de Ia 
C.T.A.S.. elev ta clasa VHI-a a 
Școlii generale nr. 191 din Bucu
rești (antrenor, maestrul emerit 
al sportului Mihai Tiu), care l-a 
talonat strîns în finala de flore
tă și a susținut in compania 
campionului asaltul cel mal dis
putat, ta semifinale, la spadă. 
Ambii scrimeri, foarte tineri și 
foarte talentați, promit mult in 
aria performanței, cum apreciază 
majoritatea specialiștilor. Rămine 
de văzut...

Dublu succes al floretistelor de 
la Tractorul Brașov : titlul de 
campioană la „individual", prin 
Mioara David (clasa a vni-a. 
Școala generală nr. 27 Brașov) și 
la echipe ! Ing. Șerban ' 
a realizat cu acest 
lej o performanță de 
cepțle : a cucerit pînă 
cu fetele sale 13 titluri de 
pioane (4 la copil, tot atitea la 
junioare UL 3 la junioare n șl

Vlad 
pri- 
ex- 

acum 
eam-

2 la junioaJ 
merită a fii 
a fost și cd 
Mircea Mad 
(elev în cla 
generale nd 
pregătit de I 
cea), câmpii 
dispută dej 
tehnică. Duj 
nieri reușiți 
Clubul spori 
generală 36 I 
gen Turcu, 
învinși tn dl 
aprecieri pel 
multor altoi 
pe podium I 
acestuia, 
calități î’.M 
ti așteptălffl

Iată și mj 
urcat pe pq

FLORETA I 
DUAL : 1. I 
căra Satu 11 
cu Augustil 
3. G. Cozal 
ECHIPE : 11 
(Săveanu, I 
5—1 la C.T1 
Baia Mare I 
3. C.T.A.S. I 

floretaI 
L Mioara ■ 
șov) : în 9 
lonescu — I 
3. Tunde I 
Mare ; EClj 
Brașov (M| 
Szabo, Loa 
Nistor) : 5-1tală.

fflnit ___ _________
TUL DE JUNIORI. Scor : 
<3—0. 1—2. - - -
juniorilor I

Victorie 
meritată, a_______ ._____ . . .
au jucat mult mal bine dedt ta 
partida din ziua preeedentă. O 
contribuție substanțială la obți
nerea acestei victorii a avut-o 
portarul Bălășoiu, care a apărat 
excelent, șl el la polul opus zi
lei precedente. Au marcat: 
Stemate 4, Găvruș 2, Lupescu 1, 
Bartalis X și Ghiță 1, pentru ju
niori, respectiv, Sterpu 3, Făr- 
cuță 2, " '

ta meciul următor, 
CONSTRUCȚII — RAPID

surprinzătoare. dar 
tinerilor poiolștl. cane A APARUT REVIS

J! EDUCAȚIE FIZICA Șl SiJ

Boroș 1 șl Grecu 1.
C.S.U. 

___________ ___ ______ ARAD 
11—5 (2—2, 2—1, 3—1, 4—1). Ca și 
în primul meci din acest turneu, 
studenții au realizat o victorie 
netă la capătul unui joc de bu
nă factură tehnică. Doar tn 
primele două reprize arădaniî au 
reușit cît de cît să echilibreze 
jocul, în următoarele două 
țiativa trecînd definitiv de 
tea bucureștenilor, de la 
au marcat Florea 3, Toma

ini- 
par- 
care 

2, 
Voicu 2, Balanov 2, Ion 1 și Tiz 
1, în timp ce de la rapldiști au 
înscris Szabo 2, Filipaș 1, Brln- 
zei 1 și Popovic! 1. Partidele au 
fost arbitrate bine de M. ște
fan — A. Gere șl Gh. Nistor — 
Gh. Chirculete.

Azi, de la ora 11, au loc me
ciurile: Rapid — Lot. jun. și 
I.U Tim. — C.S.U.

Mihail VESA

în cuprins : • EDITORIAL „1985 — A 
al Tineretului" (autor : Septimiu Todca) 0 
„Probleme de psihologie-pedagogie. Lecția 
de predare-învățare ca act de comunicare 
Mihai Epuran) • TEORIE-STUDII-CERC 
tarea capacității motrice la studente prin 
programului de activitate în lecțiile de 
(Mariana Marolicaru) ; „Metodica utilizării 
toare (AA) și a amenajărilor simple (A 
copiilor și juniorilor în jocul de volei — 
mitrescu) ; „Aparat pentru testarea vitl 
membrelor inferioare și superioare" (Dr. G 
Dorin Oprea, Traian Petcu) 0 TEHNIC Al 
TRENAMENT : „Contribuții privind ration] 
lor și obiectivizarea antrenamentului scl 
III" (Elena Neagoe, Vasile Cîrstocea) ; „A 
și sanie — Cauze și mijloace de preven] 
„Unele aspecte privind datele comparativei 
joc competițional, tehnico-tactic și biold 
echipele clujene de Divizia „A" și juniori d 
(Viorel Cârligelu) 0 OPINII-CONSULTA 
tica exercițiilor fizice de tip Yoga și modi] 
și înțelegere" (Conf. dr. Aiexe Nicu). Ac 
sește de vinzare Ia chioșcurile de difuz] 
cea mai sigură modalitate de procurare 
MENTUL.



OTOCICLISTII NOȘTRI> >

)N COMPETIȚIONAL ?
a concursul de simbătă trecută de

rile la Sibiu dotat cu „Cupa Primăve-
L.IU rii“, in urma căruia cei mai buni
on- specialiști ai genului vor intreprin-
Uo- de un turneu de mai multe con
sta cursuri in Bulgaria. Și motoci-
ori- cllștll de viteza au tost supus!
ură unor programe suplimentare de
iul- pregătire, lotul reprezentativ ur-
su- mind a fi definitivat de antre-
lar norii A. Ionescu șl Tr. Mihăi-

nal, lescu abia după etapele „Cupei
■rea • Ințelegînd câ s-au
ack luat măsurile cuvenite In vederea

că unei reprezentări superioare pe
>înă plan international, ce initiative
on- au apărut tn acțiunea de asifu-
ml- rare a bazei materiale, atit de
lele necesară procesului de instruire ?

A A A

tacția întreabă^

• „In cursul acestei ierni am 
tăcut o inventariere riguroasă a 
mașinilor existente tn secții. ■ 
pieselor de scbimb șl echipamen
telor. Se poate spune că baza 
materială este tn creștere, mai 
ales la dirt-track șl motocros- 
Multe secții și-au mărit zestrea 
materială prin resurse proprii, eu 
ajutorul unor specialiști ai În
treprinderilor respective, asimi- 
lînd o serie de piese de schimb 
șl accesorii care se importau 
(pistoane, segmențl, cadre. •- 
prinderi electronice. pinioane 
etc.). La cluburile Steaua. Stea
gul roșu Brașov șl la asociația 
sportivă I.R.A. Tg. Mureș, moto
cicletele uzate, cu răcire eu *er. 
au fost regenerate prin trecerea 
lor la sistemul cu răcire cu apă. 
mărindu-se astfel forța motoare
lor. De asemenea, majoritatea 
secțiilor au fost dotate cu echi
pamentul corespunzător (cizme, 
apărătoare. combinezoane sau 
mănuși), iar unii antrenori au 
reușit să procure ghldoane. aripi 
șl alte piese de schimb valorifi- 
clnd materialele recuperabile".

Traian IOANITESCU

I AZI, LA CRAIOVA, ROMANIA INTILNEȘTE TURCIA
victoria obținută de Albania 
in dauna Belgiei, cu 2—0. în 
preliminariile C.M. Turgay. 
fostul portar al echipei repre
zentative a Turciei, acum zia
rist la „Millyet" și prezent la 
Craiova, explica schimbarea la 
față a echipei naționale prin 
acumulările înregistrate de fot
balul din această tară mai ales 
în campionat : „De citva timp, 
spune Turgay. echipele furni
zoare de jucători pentru prima 
selecționată au Ia conducerea 
tehnică antrenori reputati de 
peste hotare : Fenerbahce pe 
Veselinovici. Galatasaray pe 
Derwall, Besik (as pe Stanko- 
viei. De atunci, aceste echipe 
au trecut la un joc mai gindit, 
cu destule virtuti tehnico-tac- 
tiee. Cele trei mari echipe, 
care dau tonul in campionat, 
se comportă acum mai euro
penește și asta se simte Ia 
echipa națională".

-Care. trebuie spus, pentru 
a face uitat zdrobitorul eșec 
in fata Angliei, a suferit modi
ficări structurale, ea oăstrind 
in .11'-le Dentru partida cu 
România doar patru jucători : 
MujdaL Kemal. Yusuf și Rid
van. cvartetul de bază, căruia 
antrenorul Ylmaz i-a alăturat 
o serie de jucători valoroși si 
in bună formă sportivă, -re
ceptivi. sublinia el. la noutățile 
fotbalului international, implan
tate acum și fotbalului turcesc".

In ceea ce-1 privește pe 
Meszoly (nici el străin de co
titura care începe să ze simtă 
in jocul naționalei, dar al cărui 
contract cu. federația de spe
cialitate n-a intrat încă in vi
goare). întrebat ce crede 
pre meciul cu România, 
declarat : „De obicei, nu 
pronosticuri. Pot să spun 
eă sint bucuros de faptul că cu 
voi intra in rol abia după me
ciul de la Craiova".

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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(Urmare din pag. 1)

cu, referindu-se la aripa Stelei 
— a devenit nn semn de între
bare după testul de la Sibiu, 
unde Lăcătuș nu m-a satisfăcut 
pe deplin— Tetusi. nu e delec 
ușor, apreca in continuare La-

neapărat un succes la scor, in- 
trueit meciul Albania — Tur
cia, înregistrat pe video-ease- 
tofon. ni l-a arătat pe partene
rul nostru de miercuri intr-o 
radicală schimbare in bine. A 
trata acest adversar prin pris
ma severei infringeri suferite

SlUATU LA ZI I\ 6DIPA A

m-a a preliminariilor 
una dintre acelea care

T7.V.1», : Fin. — Iri. Nord 
12.IXJW : Irt Nord — Rom. 
I7JL1M4 : Anglia — Finlanda 
ri.X IM- : Turcia — Finlanda 
14.XL1M4 : Iri. Nord — Fin. 
ILXLISH : Turtia — Anglia 
nniM.' -ri. Nord — AngSa

1. Ar.i 
Z trta 
3 Fia!
4.
X Tur

3
•cort 4

4

2

3
3
2
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3
2
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III A A PRELIMINARIILOR
— Tutvia
— Anglia
— Anglia
— Ro^A.'.'.a

1—4
3-2

1—2
3— 1

•—1

14» « 
5- 5
4» I
2- 3
1-24

4
4
4
4
•

1 de azi. de la 
leprezez tatrvtie

I. V- : IrL de N. 
LV. : România
22.V. : Finlanda 
t-VL : Fln^mla
H.VUL : România — Finlanda
II. DC. : Turcia — Iri. de N. 
Il.LX. : Az-FLa — Româr. a 
Z5.IX. : Finlanda — Turcia
'A X R- -nânia — Iri. de N. 
1«JL : AngLa — Turcia 
13 XI : Angha — Iri. de N 
14.XI. : Turtia — Româma

te*

fac

des- 
ne-a 
dau 

doar

MECiUL NR. 372
• Stadionul Central din Craiova

vă găzdui astăzi meciul nr. 372 
al reprezentativei României, cel 
de-al 18-)ea dintre echipa noas
tră și cea a Turciei. Primul s-a 
disputat la Istanbul, la 26 octom
brie 1923 (2—2), șl a fost cel din
ții meci internațional disputat de 
reprezentativa Turciei. Iată cele
lalte rezultate : 1—2 (1925) 3—1
(1926), 4—2 (1928), 3—0 (1958). 0—2 
(1959). 1—0 șl 4—0 (1961). 0—0
(1963). 3—0 și 1—2 (1965), 1—1 și
2— 2 (1975) 4—0 (1977), 1—1 (1978),
1—1 Șl 3—1 (1983). tn total, 17 
partide disputate, în care „trico
lorii" au cîștigat de opt ori. au 
terminat de șase ori la egalitate 
și au pierdut de trei ori. Golave
raj : 34—17. In ultimul meci (3—1, 
la 9 martie 1983, la Tg. Mureș), 
antrenori; M. Lucescu și Coskun 
Ozari au prezentat echipele : RO
MANIA : Moraru (min. 46 Lung) 
— Rednic. Andone, G. lorgulescu, 
Ungureanu îmin. 64 Munteanu 
n) — Balint (min. 64 Țicleanu), 
Boluni, Klein. Bălăci — Geolgău 
(min. 46 Gabor), Cămătaru (min. 
80 Coraș) ; TURCIA : Eser — Er
dogan, Bilal. Fatih, Hakan — Ra- 
sit, Eren. Huseyin — Metin. Sel- 
cuk, Hasan.
• tn 1984, reprezentativa Tur

ciei a susținut 10 partide, dintre 
care a cîștigat trei (1—0 cu Egipt,
3— 1 șl 1—0 cu Luxemburg). a 
terminat o dată la egalitate (0—0 
cu Bulgaria) și a pierdut șase 
(0—1 cu Egipt, cu care a Jucat 
de două ori. 1—2 cu Italia, 0—6 
cu Ungaria. 0—2 cu Polonia. 1—2 
cu Finlanda, 0—8 cu Anglia, ul-
ti mele două în preliminariile
C.M.). în 1985. un singur meci
disputat, cel de la Tirana. cu
Albania (0—4).
• lată formația Turciei din

meciu' cu Anglia (0—8) : Yasar — 
Cem. Mujdat, Yusuf, Ismail — 
Kemal. Rasit. Ilyas (Tuncay), 
Kelogl- — Erdal, Ridvan. Cel 
mai mulțî jucători îi oferă 
fruntașele clasamentului : Fener
bahce — 5. Trabzonspor — 3,
Galatasaray — 3.
• Din Iotul nostru, care pre

zintă puține modificări față de 
recenta partidă cu Polonia, se 
distinge revenirea lui Bălăci (28 
ani. 66 selecții), ultima sa apari
ție fiind la 7 februarie 1984, la 
Alger. în compania reprezentati
vei țării gazdă (1—1).
• înaintea partidei ae azi, 

„palmaresul" antrenorului Mircea 
Lucescu (de Ia 11 noiembrie 1981 
Ia echipa națională) este urmă
torul : 42 13 12 12 55—48.

DE... MARI CAMPIONI!
I

Ieri, în preliminariile C.E. de tineret, România a învins Turcia cu 1-0 [0-0]
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rist Brașov. 5—€ cu C.S.Ș. Triumf 
București și 5—4 cu C.S.Ș. 1 
București ; 2. C.S.Ș. 1 București. 
3. C.S.Ș. Satu Mare.

SPADA. INDIVIDUAL : 1. An
drei Săveanu (Flacăra Satu Ma
re) : în finală, 10—8 cu Daniel 
Gavra — C.T.A.S. ; 3. Augustin 
Anghel (C.T.A.S.) ; ECHIPE : 1. 
I.E.F.S. (Tone. Papacocea, Kpu- 
rescu-Călinescu) ; 5—4, după ba
raj, eu C.S.Ș. Olimpia Craiova, 
care a ocupat locul 2 ; 3. C-S.Ș. 
Satu Mare.

SABIE, INDIVIDUAL : 1. Mir
cea Mavrache (C.T.A.S.) : în fi
nală, 10—8 cu Rafael Artene — 
C.S.Ș. 1 București, 3. R. Popescu 
(C.S.Ș. 1 București) ; ECHIPE : 
1. C.S.Ș. 1 București (Popescu, 
Artene, Rac) : 5—3 cu C.S.Ș. Slo
bozia, 5—2 cu Progresul Bucu
rești, 5—4 cu C.S.Ș. Steaua ; 2.
C.S.Ș. Steaua, 3. Progresul — 
Școala generală nr. 127 București.

„O întrecere reușită, prin gra
dul remarcabil de pregătire a ce
lor mai multi dintre concurenți" 
apreciază prof. I. Halmaghi, di
rectorul concursului. Totodată, o 
repetiție (pentru mulți dintre 
participant!) în vederea finalelor 
juniorilor II de la Satu Mare, de 
la mijlocul lunii aprilie.

Tiberiu ST AM A I
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• CONDUCERE TEHNICA
NOUA LA POLITEHNICA IAȘI. 
La Începutul acestei săptămini a 
fost slabilită noua conducere teh
nică a divizionarei „A- din Iași. 
Antrenorul principal este acum 
fostul jucător al ieșenilor, Va- 
slle Simionaș, iar secund Kurt 
Gross.
• SELECȚIILE PENTRU ECHI

PA u.E.F.A. ’88. Ieri au inceput 
amplele selecții pentru alcătuirea 
lotului de juniori U.E.F.A. ’88. 
Meciurile-trlal vor continua as
tăzi (Cluj-Napoca) șl în zilele 
următoare la Deva. Craiova, Ba
cău, Galați șl București. La a- 
ceste acțiuni va participa antre
norul federal Gheorghe Ola.

UN START
SLATINA, z (prin telefon). 

Intr-ua cadru excelent pentru 
fotbal (febettârl orga-.iza tocilor 
din jjdetu: OU). reprezentativa 
noastră de tineret a debutat aid. 
la Slatina ia pre?, mina rule C.E. 
A ebutat cu o victorie, greu 
obținută, cu trudă emoții, dar 
absolut meritau. A semnat-o cel 
mai bun jucător din teren, BE- 
LOD lDICL în min. 75, eind urcat 
în atac a plasat eu capul $i eu... 
cap mingea In diagonală peste 
portarul ieșit la marginea careu
lui mie și peste eei doi fundași 
dus: tn disperare spre linia porții 
sâ poată salva balonul care a 
intrat la vinclu. In plasă, Era 
un gol care răsplătea dominarea 
echipei ■ noastre, chiar dacă ea 
n-a avu» o continuitate în fazele 
bune, angajîndu-se, mai ales, în 
prima parte, într-un joc lent 
care convenea de minune adver
sarului. venit mai mult să se a- 
pere, să fragmenteze meciul sau 
să trimită de două ori balonul 
dincolo de stadion !

Prima repriză a început cu trei 
bune ocazii de gol pentru ti
nerii tricolori, două rezolvate ex
celent de portarul echipei Turciei 
(min. 7, cînd a scos de sub bară 
..capul" lui Soare și în min. 9,

CU DREPTUL
tind a respins Incredibil, cu pi
etonii. șutul lui O. Popescu de la 
( m_). de fundașul Ostemir (min. 
37 tind a scos In corner șutul 
lui Soare* faze care. Insă ta loc 
să -ropulseze formația noastră 
l-au Încetinit, paradoxal, tempoul. 
jocul liniei de mijloc și lipsa u- 
nui dispecer fiir.d evidente In a- 
ceastă primă parte. Și finalul re
prizei găsește echipa oaspete in 
două bune situații. în min. 34. 
tind Veztr a trimis puțin pe 
lingă poartă, la ieșirea neinspi
rată a lui Stingaciu. si tn min. 
36. tind Colak I a trecut de pu
țin pe linsă gol.

După pauză jucătorii antrenați 
de C. Drăgușin șl A. Iordănescu 
leagă ceva mai bine, iar Beio- 
dediti și Weisenbacher împing a- 
tacul pentru a mări frecvența ac
țiunilor de poartă. O. Popescu iși 
găsește și el explozia cunoscută 
și echipa noastră se vede mai 
clar și are o sultă de ocazii din
tre care cele din min. 60 (Văi- 
dean, lovitură liberă) și, mal a- 
les, în min. 66 (o. Popescu, șut 
din 8 m. respins de portar pînă 
la Cristea care a tras mult peste), 
anunțau parcă golul, și a. venit 
acel gol meritat, după care au 
venit și alte două bune ocazii

Stadion „1 Mai" : teren în 
general bun; timp foarte fru
mos ; spectatori — circa 
14 000 Șuturi : 15—6 (pe poar
tă : 7—3). Cornere : 8—3. A
marcat: BELODEDICI (min. 75)

ROMANIA : Stingaciu — 
Pascu. Bucico, !--------------------
WEISENBACHER 
Cristea. 1 
Mujnai) — 
(min. 83
POPESCU.

TURCIA ; 
TILEN. 
Engin — 
Durmuș), 
Colak I 
vezir

A 
Brummeir, 
G. Kapl și 
Austria).

Cartonașe 
VAIDEAN,

BELODEDICI, 
______1 — Balint, 
Botezan (min. 61 

■ Văidean, SOARE 
i Meszaroș), O.

Kardesler — GU- 
OSTEMIR, Dilmen, 
Ukar, Duku (min. 82 
Vardar, Demir — 
(min. 75 Tufan),

arbitrat bine H. 
ajutat la linie de 
A. Haider (toți din

galbene : ENGIN, 
BALINT si------DUKU.

(min. 84 Soare și min. 
dedici), însă au venit Și 
penultimul minut cînd

85 Belo- 
emoții în 

_ __ ____________ Gutilen 
a șutat tare din 10 m, însă Stin
gaciu a fost atent. O victorie di
ficilă, care înseamnă însă două 
puncte la startul european.

Mircea M. IONESCU

..CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ" LA TENIS CAMPIONATUL DE VOLEI MASCULIN
„Criteriul de primăvară" — 

competiție care deschide sezo
nul de tenis în aer liber — este 
programat în perioada 15—21 
aprilie în București, pe tere
nurile din parcul Progresul. în 
aceeași săptămînă, în organiza
rea Centrului republican de 

INVITAȚIE LA BAZA DE AGREMENT 
A HOTELULUI „BUCUREȘTI0

COMPLEXUL HOTELIER „BUCUREȘTI", din Calea Vic
toriei 63—81. vă oferă, în cadrul bazei sale de agrement, 
condiții pentru destindere :
• piscină acoperită ; cursuri de inițiere copii și adulti 

pentru înot (în vacantele școlare se organizează cursuri 
intensive de una sau două săptămini) ;
• sală de gimnastică ; cursuri de gimnastică aerobică ;
• saune ;
• cabinete de masaj și ultraviolete ;
• program video.
Se pot închiria : costume de baie, echipament pentru sala 

de gimnastică, prosoape, papuci de baie.
Abonamente lunare pentru 12 intrări.
Program — luni : 12,30—21 ; marți, miercuri, joi. vineri, 

sîmbătă : 7—21 ; duminică : 8—14.
Informații suplimentare la telefon 15 58 50/2946.

pregătire „23 August" al F.R. 
Tenis va avea loc o acțiune 
de selecție rezervată copiilor 
(băieți și fete) de 9, 10, 11, 12 
și 13 ani. Cluburile și secțiile 
din întreaga țară iși pot tri
mite reprezentanți în număr 
nelimitat.

(Urmare din pag. 1)

ordin: pregătirile au fost pre
luate de Corneliu Oros, care 
îl înlocuiește la timonă pe W. 
Schreiber (retras din motive de 
sănătate). Steaua condusă de 
antrenorii Gyula Bartha și 
Virgil Dumitrescu și-a conti
nuat programul său ambițios, 
vizînd cîștigarea titlului ac
tualei ediții. Se vor afla deci, 
din nou, fată în față dinamo- 
viștii Girleanu, Enescu, Pop, 
Câta-Chițiga, Vrîncuț, Păușes- 
cu, Zamfir etc., steliștii Dască- 
lu, Pralea, Pentclescu, Mina, 
Ionescu, Macavei, Săniuță etc. 
Și, totuși, cine știe dacă în dis
puta lor nu va interveni una 
dintre formațiile clasate pe 
locurile 3—6: Tractorul Brașov, 
Universitatea C.F.R. Craiova, 
Elcond Dinamo Zalău sau Ex
plorări Baia Mare. In lupta 
pentru menținerea în grupul de 
elită al tării n-ar fi exclus să 
apară surprize, mai ales din 
partea gazdelor.

Partidele vor fi conduse de 
șase arbitri — I. Armeanu, A. 
Dinicu, A, Ignat, S. Popescu, 
V. Vrăjescu, V. Szakacs — ele 
urmind să înceapă azi, vineri 

și simbătă de la ora 15, joi — 
ora 10 (două meciuri) și 18,30 
(un meci), iar duminică — de 
la ora 9,30.

CLASAMENTUL

1. Dinamo 20 18 2 58:10 88
2. Steaua 20 18 2 57:14 38
3, Tractorul 20 7 13 26:44 27
4. Universitatea 20 7 13 25:44 27
5. Elcond D. 20 5 15 21:46 25
6. Explorări 20 5 15 20:49 25

Sala sporturilor „Unirea" din 
Suceava va găzdui turneul e- 
chipelor clasate pe locurile 
7—12, unde, de asemenea, se 
dă o luptă strînsă. Cu excep
ția formației C.S.M. Caransebeș, 
care a înregistrat pînă acum o 
singură victorie și 19 înfrîn- 
geri (!) celelalte cinci sint si
tuate pe... distanța a numai 3 
puncte și angajate într-o dis
pută foarte echilibrată.

Clasamentul plutonului secund
7. C.S.M. Sv. 20 13 7 42:39 33
8. Șt. Motorul 20 12 8 46:36 32
9. C.S.U. Oradea 20 12 8 44:31 32

10. Poll. Tim. 20 12 8 42:34 32
11. Calculatorul 20 10 10 42:34 30
12. C.S.M. Carans. 20 1 19 16:58 21

Meciurile vor începe azi, joi ți 
vineri la ora 14, simbătă la ora 
11, iar duminică la ora ».

DIN JURUL FILEULUI
• în urma fazei interjudețene 

a competiției naționale „Dacia- 
da- la volei juniori, pentru tur
neele finale s-au calificat urmă
toarele reprezentative de județ: 
Neamț, Constanța, Argeș, Dolj, 
Caraș-Severin și Cluj la fete, 
Suceava, Constanța, Galați, Bucu
rești, Brașov șl Satu Mare la 
băieți. Turneele finale sint pro
gramate în perioada 29 mai — 
2 iunie.
• în finalele „Daciadei” au

'obținut calificarea echipele de
seniori ale județelor Iași, Galați, 
Constanța, Dolj și Sibiu, precum 
și cea a municipiului București. 
Turneul va avea loc între 10 și 
14 iunie. La masculin — seniori, 
faza interjudețeană urmează să 
se. desfășoare intre 19 și 23 a- 
prilie la Suceava, Brăila, Tulcea, 
București, Zalău șl Deva, prima 
clasată'în fiecare zonă calificîn- 
du-se în turneul final progra
mat între 7 șl 11 mai.
• La Oradea s-a desfășurat un 

turneu amical masculin dotat cu 
„Cupa Primăverii". Trofeul a re
venit divizionarei „A“ timișore
ne Politehnica, învingătoare cu 
3—0 in fața colegei de eșalon, 
C.S.U. Oradea (clasată a doua), 
eu 3—2 asupra aspirantei Ia „B“, 
Electrotehnica Bistrița (locul 3) 
ți cu 3—0 asupra Sănătății Ora
dea, organizatoarea competiției. 
(I. GHIȘA, coresp.).



*» NN LUME
CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ
• Reprezentativa feminină a României (1-3 cu Anglia,

3-1 cu Suedia) a rămas Iu grupa de elită
Ziua a șasea a celei de a 

38-a ediții a Campionatelor 
mondiale de tenis de masă a 
fost așteptată cu mult inte
res, în sala „Scandinavium" 
din Goteborg fiind programate 
partidele care aveau să desem
neze noua ierarhie mondială 
în proba pe echipe.

Deși pînă la închiderea edi
ției nu ne-au parvenit rezul
tatele finalelor, în urma sco
rurilor consemnate în semifi
nale se poate observa totuși 
că, atît la feminin cit și la 
masculin, cu puține excepții, 
s-au înregistrat destul de mul
te schimbări de poziții față de 
ediția precedentă (Tokio, 1983), 
cele mai afectate fiind forma-

ACTUALITATEA LA VOLEI
COPENHAGA, ta capitala Da

nemarcei se află ta plină desfă
șurare o interesantă competiție 
internațională de volei masculin: 
grupa „A“ : Danemarca — Lu
xemburg 3—0, Israel — Luxem
burg 3—0 ; grupa „B* : spa
nia — Anglia 3—0. Finlanda — 
R.F.G. 3—2, Finlanda — Anglia 
3—0, R.F.G. — Spania 3—1 ; grupa 
„C“ : olanda — Portugalia 3—0, 
Austria — Norvegia 3—2, Olanda
— Austria 3—0. Norvegia — Por
tugalia 3—2 ; grupa „D“ : Franța
— Suedia 3—2, Grecia — Italia 
3—1, Franța — Grecia 3—1, Sue
dia — Italia 3—0.

țiile Ungariei, Angliei (mascu
lin), Japoniei, Iugoslaviei (fe
minin), în timp ce altele — 
Japonia (masculin). Olanda, 
R.P.D. Coreeană, Ungaria (fe
minin) — au făcut salturi im
portante.

Reprezentativa României, ln- 
tr-o nouă alcătuire — Maria 
Alboiu, Otilia Bădescu — a 
reușit să se mențină pe ace- 

. eași poziție (11) pe care s-a 
situat și la ediția precedentă, 
astfel că și la cea de a 39-a 
ediție, programată în 1987 la 
Delhi, tenisul nostru de masă 
feminin va fi în continuare 
prezent în grupa de elită.

în semifinale, echipa Româ
niei a întilnit Anglia, clasată 
pe locul 7, in urmă cu doi 
ani. Fetele noastre n-au reu
șit să obțină decît un 
punct, ele fiind depășite 
3—1 : Bădescu 
0—2 (—17, —8).______
Witt 2—1 (—15, 14, 15), 
descu, Alboiu

linger 0—2 (—9, —22), Alboiu 
_— L. Bellinger 0—2 (—9, —19).

In partida decisivă pentru 
locul 11 formația noastră a 
întilnit reprezentativa Suediei. 
Ca și la Tokio fetele noastre 
au terminat victorioase. Scor 
final 3—1 : Alboiu — P. Elias- 
son 2—0 (7, 12), Bădescu — B. 
Wiktorsson 1—2 (—11, 14, —20), 
Alboiu, Bădescu — Eliasson, 
Wiktorsson 2—1 ((17, —15, 17), 
Alboiu — Wiktorsson 2—0 (13, 
15), rezultat care plasează cele 
două echipe pe aceleași po
ziții ca in 1983.

ALTE CAUZE CARE AU ÎMPIEDICAT

ECHIPA NOASTRĂ DE HOCHEI

S/l PROMOVEZE IN GRUPA

singur
. . cu 

• L. Bellinger 
Alboiu — K.

Bă
la, și j. Bel-

REZULTATE TEHNICE, semi
finale, feminin — locurile 1—4 : 
R.P.D. Coreeană — Coreea de 
Sud 3—1. R.P. Chineză — Olanda 
3—0 ; locurile 5—8 : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 3—2. Ungaria — Ja
ponia 3—1 (!); locurile 9—12 : 
Franța — Suedia 3—1. Anglia — 
România 3—1 ; locurile 13—10 : 
Hong Kong — Belgia 3—1. R.F.G. 
— Iugoslavia 3—2(î) ; masculin — 
locurile 1—4 : R.P. Chineză — 
Japonia 5—0, Suedia — Polonia 
5—3 ; locurile 5—8 : Iugoslavia — 
Cehoslovacia 3—3, R.P.D. Coreea
nă — Franța 5—3 ; locurile 5—12: 
Coreea de Sud — India 5—0, 
Anglia — Hong Kong 5—1 ; 
locurile 13—16 : Ungaria — Dane
marca 5—0. S.U.A. — Italia 5—4.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

HONG KONG. Meriurile de ca
lificare pentru „Cupa Mondială": 
bărbați : " ’ “ "
Chineză o—* , icmri . n.r. v:ux- 
neză — Brazilia 3—0. Meciuri a- 
micale : 
nia 3—o __ . .  _____ ., 
ponia — Brazilia 3—0 (5, 15, 1) 
și R.P. Chineză — Japonia 3—0 
(6, 11, 5) la femei.

Coreea de Sud — R.P.
3—1 ; femei : R.P. Chi-

R. P. Chineză — Japo- 
(11, 10, 6) la bărbați, Ja-

CLASAMENTUL „MARELUI PREMIU"
învingător în turneul de te

nis de la Milano. John McEnroe 
a trecut pe primul loc în cla
samentul general al „Marelui 
Premiu", cu 925 p, fiind urmat 
de Tim Mayotte (S.U.A.) — 642 
p, Anders Jarryd (Suedia) — 
582 p, Scott Davis (S.U.A.) — 
564 p și Tomas Smid (Ceho
slovacia) — 528 p.

PRAGA, 2 (Agerpres). — In 
prima gală a turneului de box 
de la Usti, pugilistul român 
Cornel Silitră (categoria semi- 
ușoară) l-a învins la puncte 
pe cehoslovacul Gajek, în li
mitele categoriei ușoară. Ilie 
Dragomir a ciștigat prin k.0. 
tehnic în prima repriză meciul 
disputat cu Pavlov (Bulgaria). 
Alte rezultate : categoria se- 
miușoară : Torriente (Cuba) 
b.p. Tehge (R.F. Germania) ; 
Mager (Siria) b.p. Kiss (Un
garia) ; Bekbolotov (U.R.S.S.) 
b.k.o. Gheorghiev (Bulgaria) ; 
categoria ușoară: Castillo (Cu
ba) b.p. Brand (R.D. Germană); 
Nimma (R.P. Mongolă) b.p. 
Petzak (Polonia).

La întreceri participă 130 de 
boxeri din 12 țări.

runda a 9-a Nicoară a ciștigat 
la Dahah,
SpiUer și
Tal.

Măriei a învins-o pe 
Boikovici pe Noa

CARLO. 2 (Ager-MONTE . _____
preș). — In primul tur al tur
neului de tenis de la Monte 
Carlo. Florin Segărceanu l-a 
eliminat cu 6—4. 1—6. 6—4 pe 
Shahar Perkiss (Israel). Alte 
rezultate : Becker — Uie Năs- 
tase 6—1. 6—1 ; Jaite — Si- 
mosson 6—1. 6—3 ; Benhabiles 
— Lewis 5—7, 6—1, 6—1.

Intr-un articol precedent făceam 
precizarea că ta afara cauzelor 
legate direct de comportarea e- 
chipei reprezentative au existat 
șl altele, de ordin general, care 
au împiedicat, nial mult sau mai 
puțin, selecționata noastră să ob
țină calificarea ta grupa „B“ a 
C.M. de hochei.

Despre echipa reprezentativă 
am arătat ce a fost slab in com
portarea sa și ce a fost pozitiv. 
Dar ea a fost, este și va fi o re
flectare reală a activității gene
rale pe plan național a hocheiu
lui nostru, o consecință directă 
a nivelului general al acestei ac
tivități. Nu ne vom referi acum 
la felul ta care se desfășoară 
principalele competiții, despre 
cota lor valorică sau despre mo
dul ta care se realizează proce
sul de instruire la formațiile frun
tașei cu toate că sînt lucruri 
demne de luat in discuție, ciiid 
vrem să ne confruntăm pe plan 
internațional. Deocamdată, însă, 
ne vom opri la cîteva, să le zi
cem, „anomalii", adică la cîteva 
situații a căror rezolvare ar pu
tea impulsiona activitatea ho
cheiului nostru, determintad o 
substanțială creștere valorică.

Iată, prima dintre aceste situa
ții. Cu mai bine de două decenii 
ta urmă, întreaga activitate ho- 
cheistică se concentra pe singu
rul patinoar artificial existent ta 
țara noastră : cel de la Bucu
rești. Acum există 23 de pati
noare artificiale, dintre care 4 
acoperite (București, Galați, 
Gheorgheni și Miercurea Ciuc), 
ceea ce reprezintă o bază mate
rială mai mult decit suficientă 
pentru organizarea unei activități 
hoeheistâce bogate. Dar — din 
păcate — această bază materială 
nu este decit parțial folosită. Ba 
mai mult. Există centre, cum este 
cazul orașului Cluj-Napoca, unde 
cu ani in urmă se afla o echipă 
care a cucerit titlul de campi
oană a țării (Știința Cluj, 
1954) ctad nu avea patinoar 
tificial și acum, cind orașul 
o astfel de bază sportică, nu 
există nici o echipă ! 7...

S-a discutat mult, s-a ajuns 
chiar la unele hotăriri pentru ca 
ta unele orașe unde sînt pati
noare artificiale și unde s-a înfi
ripat o activitate hocheistică cu 
priză la public, cum este cazul 
Ploieștiului. Tg. Mureșului sau 
Sucevei, să se organizeze centre

ta 
ar
are 
mai

de copii șl juniori care să con
tribuie la creșterea ariei de se
lecție pentru toate loturile repre
zentative. Dar șl in acest caz lu
crurile au rămas doar pe hirtie. Șl 
in țoț acest timp pe mai mult de 
jumătate din cele 23 de patinoare 
artificiale, hocheiul nu este pre
zent decit prin... joaca copiilor...

O situație de-a dreptul de ne
înțeles o reprezintă șl faptul că 
singurele cluburi de performanță 
specializate ta sporturile de iarnă 
care ființează în țară NU AU 
SECȚII DE HOCHEI. Pare de ne
crezut. La A.S.A. Brașov și Di
namo Brașov se află in activitate 
aproape toate sporturile de iarnă, 
IN AFARA HOCHEIULUI !
poate hocheiul nu este un sport 
de iarnă ! ?... Culmea este că in 
Brașov, orașul de reședință al 
celor două cluburi, există două 
patinoare artificiale (unul în Bra
șov și altul în Poiana Brașov), 
precum șl o platformă de gheață 
artificială numai bună pentru In
struirea 
stat. Ce

Aceste 
noscute, __ _____  ____ ____
ctad echipa noastră cobora din 
grupa „A" în grupa „B“. unde 
a continuat să se zbată pentru a 
se menține. In tot acest timp s-a 
discutat mult, dar nu s-au luat 
măsuri. Nu încape nici o îndoială 
că o mare parte din vină are șl 
federația, care nu a acționat 
ferm pentru rezolvarea unor ast
fel de situații. Forul nostru de 
specialitate, activul retribuit și 
cel voluntar s-au complăcut în- 
tr-o stare de toropeală, accep
tând să-și desfășoare activitatea 
prin compromisuri, prin jumătăți 
de măsură, prin acțiuni care a- 
jutau doar pe moment la rezol
varea unor probleme ale hoche
iului nostru. Cum se vede, exis
tă încă probleme de ' 
își așteaptă de ani și 
varea.

A sosit ceasul să se_____ ___
tiv la muncă, pentru a face din 
hochei un sport răspîndit și 
practicat ta țara noastră ; cel 
puțin la nivelul țărilor cu care 
ne confruntăm pe plan interna
țional și pe ale căror selecționate 
trebuie să le învingem pentru a 
pyomova * - _
vrem să 
„B“ !

Sau

copiilor. Deci, condiții 
lipsește 7

situații stat de mult cu- 
cam din prin anul 1977,

fond, care 
ani rezol-

treacă ac-

în grupa ,,B“. Fiindcă 
promovăm în grupa

TEL AVIV, 2 (Agerpres). — 
In campionatul mondial de șah 
pentru junioare II (jucătoare 
pînă la 16 ani), după 9 runde 
se mențin lidere maestrele iu
goslave Măriei și Boikovici cu 
cite 7,5 p, urmate de Mădălina 
Nicoară (România) si Kienzler 
(Fran(a) • — ambele cu 6 p. In

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
Rezultatele înregistrate în 

semifinalele competițiilor euro
pene masculine de handbal :

„C.C.E.": Ailetico Madrid — 
Dukla Praga 17—18 (în tur 
16—14), Metaloplastika Sabac — 
Fh Hafnarjardar (Islanda) 
30—21 (33—17).

„Cupa cupelor": TSKA Mos
cova — Lugi Lund (Suedia) 
19—19 (23—23), C.F. Barcelona 
— Vikingur Reykjavik 22—12 
(13—20).

„Cupa I.H.F.": S.I.I. Zaporoje 
— Tecnisa Alicante 21—19 
(27—16), Minaur Baia Mare — 
Wat Margarethen Viena 28—25 
(37—19).

Carnet extern

UN OSCAR PENTRU TOATE
...La Los Angeles, Holly- 

wood-ul îl încorona pe 
,, Amadeus" cu Oscarul, 
juns la a 57-a ediție. Prin
tre cele 27 de premii, unul 
special producătorului David 
Volper pentru frumoasele 
ceremonii de deschidere -și 
închidere ale ultimei Olim
piade de vară. Și, in timp 
ce, peste Ocean, Mozart 
triumfa, viața lui transcri
să cu atîta talent pe peli
culă de regizorul Milos 
Forman primind nu mai pu
țin de opt statuete, pe bă- 
trînul continent, la San Re
mo, se năștea primul Oscar 
pentru toate sporturile (șa
hul avînd mai demult un 
asemenea premiu). Săptă- 
mîna trecută, s-au reunit 
în frumoasa stațiune 'talia- 
nă, cunoscută mai ales in 
lumea muzicii ușoare, și a 
ciclismului, primii învingă
tori ' ai Oscarului sportiv. 
După un referendum efec
tuat. în rîndul a SO de ziare 
din întregga lume, din Aus
tralia în Brazilia, din Italia 
în S.U.A., în Franța și

a-

decis cei 10 
primului Os-
Carl Lewis, 

Francesco

U.R.S.S., s-au 
învingători ai 
car sportiv : 
Michel Platini.
Moser, Alberto Cova, John
McEnroe, Niki Lauda, Eve
lyn Ashford, Edwin Moses, 
Ulrike
Gross, 
toate 
tismul 
listei.
n-au 
Gross 
ce Carl Lewis și-a trimis 
ca sol pe sora sa, Carol. 
Cununa primilor învingători 
ai Oscarului sportiv a fost 
făcută de un veritabil evan
tai de i 
..azzurri
Adorai, 
Berruti,
Giordani, Loi, Marzorati, 
Menenghin, Masala, Rivera 
și Zoff. Campioni de ieri, 
campioni de azi, intr-o sea
ră de neuitat, în care s-au 
făcut pronosticuri pentru 
viitor, fiecare promițînd să 
ridice tot mai sus ștacheta 
in lupta omului cu sine în-

Meyfarth și Michael 
cum s-ar spune mai 

disciplinele, 
și fotbalul 

Din motive 
putut veni 
și McEnroe,

cu atle- 
in capul 
obiective 

Lauda, 
in timp

stele ale gazdelor, 
legendari" numiți 
Agostini, Bartali. 

Benvenuti. Claudia 
, Loi,

Masala,

Călin ANTONESCU

FRELIMiNARIILE C.M....

' ...programează în această săp- 
tămină, în zona europeană, mai 
multe meciuri. In afara jocului 
de la Craiova (Romania — Tur
cia), tot astăzi au loc alte două 
partide. In grupa a 4-a, o în- 
tilnire mult așteptată, la Saraje
vo: Iugoslavia — Franța. In gru
pa a 5-a, Ungaria pare să albă 
un joc ușor cu -selecționata Ci
prului. Simbătă, in grupa a 4-a, 
la Sofia, echipa Bulgariei întll- 
nește pe cea a R.D. Germane.
• Reprezentativa Italiei — ca

lificată direct pentru turneul fi
nal din Mexic — va susține azi 
un joc amical la Ascoli, cu se
lecționata Portugaliei. In lotul 
campionilor mondiali au fost se
lecționați: Tancredi, Galii (por
tari), Scirea, Cabrlni, Righetti, 
Vierchowood, Collovall (fundași), 
Tardelll, Bagni, Dossena, Serena, 
Di Genaro (mijlocași), Rossi, 
Conti, Aitobelli, Giordano, Fanna' 
(înaintași).
• Golgeteri. In campionatul I- 

taliei: Platini (Juventus) — 16 g,

Maradona (Napoli) și 
(Inter) cu cite 12 g, 
(Juventus) — 11 g; în 
tul Portugaliei: Gomes 
to) — 32 g !, Fernandes 
și Cadorln (Portimonense) 
cite '* -

Altobelli 
Briaschi 

campiona- 
(F.C. Por- 
(SportinR)

13 g.
ȘTIRI, CAMPIONATE

Datorită noului val de vio-

SPORTURILE!

îmi rămîne mie

suși. Marele absent, 
Lewis, a telefonat in 
Oscarului, anunțind că 
formă excelentă și speră să 
bată recordul lumii pe suta 
de metri, chiar anul acesta 
și poate... „chiar în Italia". 
Printre sute 
una a prins 
„poanta" lui 
ser adresată

Platini:

Cari 
seara 
e in

de declarații, 
cel mai mult, 
Francesco Mo- 
vecinului său 

.Dragăde masă
Michel, ai entuziasmat Ita
lia, acum
să cuceresc... Franța!" Semn 
că „marea buclă" îl obse
dează pe recordmanul mon
dial al orei la ciclism. Iar 
dincolo de toate, bucuria că 
sportul își are eroii săi la 
fel de iubiți și de respectați 
ca „monștrii sacri" ai ecra
nului.

De acum înainte, cînd au
zim despre atit de rivnitul 
premiu Oscar, automat ne 
vom întreba : în film sau 
în sport ? Ceea ce înseamnă, 
in fond, același lucru : re
cunoașterea talentelor de 
excepție !

Mircea M. IONESCU

• __ .... __ ...
lență de pe stadioanele engleze, 
federația de specialitate a decis 
ca partida Anglia — Scoția, pro
gramată la 25 mai la Londra; să 
aibă loc în aceeași zi, dar Ia... 
Glasgow. Totodată s-a hotărit ca 
in jurul stadioanelor — nemai- 
vorbind de incinta acestora — 
să nu se mal vindă nici un fel 
de băuturi alcoolice înainte 
după meciuri.

S Șl incă o știre 
naiul Minecil: liga 
deșemnat drept cel 
Cător al sezonului 
mijlocașul Reid de_ __________
„Păcat că acest jucător are 29 
de ani — spune selecționerul 
Bobby Robson — pentru a mai 
debuta în echipa reprezentativă. 
Ar fi poate un risc pentru mine, 
dar și pentru el...“.
• In meci amical al echiDelor 

de tineret: Polonia — R.D. Ger
mană 1—1 (0—0).
• După unele rezultate modes

te, antrenorul Georges Peyroche 
de la Paris St. Germain a fost 
înlocuit cu Christian Coste, în 
virstă de 36 de ani.

CEHOSLOVACIA (et. 20). S1O- 
van — Dukla Praga 0—2, Sparta
— Inter Bratislava 1—1, Banska 
Bystrica — Bohemians 2—3, Trna- 
va — Ostrava 0—0, Preșov — Zi- 
lina 0—0, Cheb — Olomouc 3—1, 
Vltkovice — Kosice 1—1, Slavia
— Petrzalka 3—2. Pe primele 
locuri: Bohemians 33 p, Ostrava 
28 p, Slavia 27 p. Pe ultimele: 
15. Slovan 14 p, 16. Inter 13 p.

de peste 
engleză 
mai bun 
1983—84 
la Everton.

lata-l pe Bruno Conti (în dreap
ta, in tricou închis), unul dintre 
valoroșii atacanți ai reprezenta
tivei Italiei, care întîlnește as

tăzi selecționata Portugaliei. 
Telefoto : A.P. — AGERPfțES

PORTUGALIA (et. 23). Boavis- 
ta — Academica 2—0, BelenenseS — 
Sporting 0—3, Benfica — Guima
raes 0—0, Portimonense — Setu- 
bal 4—2, Braga — Varzim 4—1, 
Rio Ave — Farense 2—1, Vizela 
— Penafiel 2—2. Pe primele 
locuri: F.C. Porto 43 p, Sporting 
38 p, Benfica 31 p, Portimonense 
29 p. Pe ultimele: 15. Salgueiros 
15 p, 16. Vizela 14 p.

OLANDA (et. 23). 
Eindhoven 0—0, Haarlem 
lendam 1—0, Maastricht 
trecht 2—1, Alkmaar — 
2—1, Zwolle — Kerkrade 
Twente — Feyenoord 2—2, Excel
sior — Deventer 1—1 ; ’
jocuri au fost amînate). Pe pri
mele locuri: Ajax 39 p (22 j), 
Eindhoven 37 p (23 j), Feyenoord 
34 p (22 j). Pe ultimele: 17. Bre
da 13 p, 18. Zwolle 12 p.

Breda — 
— Vo- 

— U- 
Sittard 

3—4,

(clouă

TELEX • TELEX •
ATLETISM • Concurs în Aus

tralia, la Canberra : 1 500 mF: 
Geng Xi-uan (R.P. ’
4:22,22, Just Penny 
4:22,81 ; greutate F : Gael Mar
tin (Australia) 17,81 m • Cursă 
de 10 km la New York : 1. Geoff 
Smith (Anglia) 29:46,0, 2. Kevin 
Gianetti (S.U.A.) 30:07,0 ; femei : 
1. Marilyn Hulak (S.U.A.) 34:15,0.

BASCHET • La Lexington 
(Kentucky) a avut loc finala 
S.U.A. După un joc foarte echi
librat victoria a revenit echipei 
Villanova care a învins pe Geor
getown CU 66—64 (29—28).

HOCHEI PE GHEAȚA 0 Rezul
tate din etapa inaugurală a gru
pei „A“ a campionatului euro
pean de juniori, care se desfă
șoară la Anglet,' în Franța :

Chineză) 
(Australia)

TELEX • TELEX
U.R.S.S. — Norvegia 5—1 (0—1,
3—0, 2—0), Cehoslovacia .— Fran
ța 17—3 (4—0, 6—1, 7—2), Suedia 
— Elveția 7—1 (1—1, 4—0, 2—0),
Finlanda — R.F.G. 4—2 (3—0, 1—0, 
0—2) • Turneu internațional la 
Leningrad. în primul meci : Fin
landa — Canada 4—4 (2—1., 2—3, 
0—0).

HOCHEI PE IARBA • Rezul
tate din ziua a treia a competi
ției feminine „Cupa inter-conti- 
nentală* : U.R.S.S. — India 2—0, 
Paraguay — Uruguay 1—0, Japo
nia — Jamaica 3—0, Argentina — 
Olanda 2—1.

SCRIMA 0 Concurs de spadă 
la Berna. In finală Arnd Schmidt 
— Volker Fischer (ambii R.F.G.) 
10—3.
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