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PARTICIPARE VALOROASĂ LA TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE BOX „CENIURA DE AOR«

• Campionii mondiali B. Comas ți P. Romero — pe ringul de la „23 August* • Cuba 
și Bulgaria cu formații complete O Azi la orele 15,30 ți 18,30 - primele două gale

La I. A. P. Dacia

MUNCITORII FRUNTAȘI PREGĂTESC 
„ARIPILE" MARII PERFORMANTE

Doar cîteva ore ne mai des
part de primul gong al celei 
de a XlV-a ediții a Turneului 
internațional de box „Centura 
de aur". După-amiază, dc la 
ora 15,30, iubitorii sportului cu 
mănuși din Capitală se vor 
revedea în jurul ringului de la 
Patinoarul „23 August", gazda 

Campionul Constantin Tițoiu va încerca 
să cucerească o nouă „Centură de aur“ 
fi să-și păstreze locul în echipa pentru 
„europene" Foto : Aurel D. NEAGU

competiției. Seara, la ora 18,30, 
înaintea celei de a doua gale, 
va avea loc festivitatea des
chiderii oficiale a întrecerilor. 
Alături de boxerii români, a- 
nul acesta sînt prezenti pugi- 
liști din Algeria, Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, Cuba. Ceho
slovacia, Egipt, K.D. German*, 
Iugoslavia. R.P. Mongolă, Ni

ECHIPA NAȚIONALĂ DE RUGBY - CU TOATE PÎNZELE SUS!
5 zile pinâ la
De cîteva zile adie un vint 

cald. Vint de primăvară și pe 
corabia eroilor reportajului 
nostru, rugbyștii din echipa 
națională, pe care l-am întîl- 
nit la Brașov. împărțiți în 
două grupe (înaintași — trei- 
sferturi) transpiră din greu — 
știți dumneavoastră — pentru 
ca pe cîmpul de ioc... Un nou 
cuplu de antrenori (Th. Radu
lescu — M. Naca), multe figuri 
noi și printre sportivi : Tunaru, 
Man, Giucăl, Galan. Dumitraș, 
Pllotschi, Bezușcu, Ene Necula. 
T. Coman... Antrenamentul ră- 
mine însă tot antrenament și. 
ca întotdeauna, „tare" : ture de 
stadion, una după alta, pentru 
realizarea rezistentei necesare, 
alergări multe pentru îmbună
tățirea vitezei, exerciții la a- 
parate pentru mărirea tonusu
lui muscular. Și peste toate, 
calvarul „jugului" — aparat 
specific pentru fortificarea 
„grămezii". După toate aces
tea. lucrul cu mingea apare ca 
o adevărată joacă de copii...

Misiunea cea mâi grea va 
sta, ca de obicei, pe umerii 
„părătorilor de piane" (cum a- 
tît de plastic i-a numit pe 

GIMNASTELE LAVINIA AGACHE ȘI EUGENIA GOLEA

VICL0RI1 LA LURNEUL DIN R. P. UNGARÂ
BUDAPESTA, 8 (Agerpres). Campionatele Internaționale de 

gimnastică ale Ungariei, desfășurate la Szalaegerszeg. s-au în
cheiat, la feminin, cu victoria sportivei române Lavinia Agache 
cu 38,25 p. La egalitate, pe primul loc, s-a situat și gimnasta 
sovietică Svetlana Boghinskaia. Pe locul trei s-a clasat Eugenia 
Golea (România) — 38,05 p. în finalele pe aparate Lavinia 
Agache s-a clasat pe locul întîl la paralele cu 19,25 p, iar 

Golea a cîștigat la sol cu 19,25 p.

geria și Uniunea Sovietică. 
Vom avea prilejul, ca si la 
edițiile anterioare, să urmărim 
reprezentanții a cîtorva școli 
de box care se bucură de un 
frumos prestigiu pe plan in
ternațional. Cele mai numeroa
se delegații sînt cele ale Bul
gariei și Cubei, care vor alinia 

la startul competiției 
echipe complete, de 
cîte 12 sportivi, ur
mate de formațiile 
Nigeriei — cu 11 bo
xeri și R.P.D. Co
reene — cu 9.

Cei 47 boxeri ro
mâni, înscriși în com
petiție, și-au înche
iat pregătirile. Aștep
tăm cu interes să-i 
vedem evoluînd în 
compania valoroșilor 
adversari de peste 
hotare. In centrul a- 
tențiel spectatorilor 
se vor afla membrii 
lotului național care 
se pregătesc pentru 
apropiatele Campio
nate europene de la 
Budapesta. Ei vor în
cerca, acum, la „Cen
tura de aur", să ob
țină titularizarea în 
reprezentativă pentru 
campionatele conti
nentale. Va fi un e- 
xamen cu adevă
rat edificator, dată 
valoarea oaspeților, 
antrenat cu seriozitate 

— ne mărturisea antrenorul lo
tului. Calistrat Cuțov — pen
tru această competiție. Ea ne 
va edifica asupra valorii și 
formei actuale a pugiliștilor din 
lot. Ei vor avea, cu siguranță, 
adversari redutabili. Numai in 
echipa Cubei se află doi cam
pioni mondiali — Bernardo Co-

fiind 
„Ne-am

meciul cu Italia
înaintași un ziarist francez) : 
ei trebuie să fie „țapeni" în 
grămadă, să nu dea înapoi nici 
un pas în fața adversarilor, ca 

tnaintașii (in fotografie. Gh. Caragea și FI. Murariu) pregătesc un 
balon, pe care îl transmit lui M. Paraschlv (9). Fază din ultimul meci 

Internațional Anglia — România (22—15)

să le asigure „pianiștilor" (a se 
citi treisferturilor) baloanele 
convenabile Pe care aceștia sînt 
chemați să le convertească în 

1

mas (mijlocie) șl Pablo Ro
mero (semigrea)... Sperăm, 
insă, că băieții noștri vor a- 
vea o comportare bună".

Ce meciuri vom vedea azi 1 
Programul galelor de debut va 
fi o... surpriză, deoarece abia 
în această dimineață vor avea 
loc cântarul oficial și tragerile 
la sorti, care ar putea pro
grama chiar azi partide de 
mare interes.

Petre HENȚ

Marginalii la etapa a 23-a a Diviziei „A“ de fotbal

TONIFIANTUL EXEMPLU AL PROTAGONISTELOR
• Surprizele de

Concurenți „la cravașă", și 
în fruntea și în coada pluto
nului. după etapa cu nr. 23, ca
re a marcat scurgerea primei 
treimi a returului Diviziei „A".

A rezultat astfel o „rundă 
italiană", cu patru victorii tre
cute în dreptul formațiilor oas
pete, două dintre ele, F. C. 
Olt și F.C.M. Brașov, aflate la 
prima reușită de acest gen în 
actuala ediție a campionatului.

O aplaudată și inedită se
rie realizează liderul clasa
mentului. Steaua, care — du
minică, la Buzău — a obținut 
cel de al nouălea succes (con
secutiv) în condiții de depla
sare ! Este o performanță care 
onorează echipa steliștilor și 
care vorbește de la sine des
pre spiritul generos, ofensiv, 
implantatului „unsprezece" dor
nic nu numai să ajungă la titlu 

eseuri. în cît mai multe e- 
seuri ! Sîntem convinși că du
minică. pe stadionul Municipal 
din orașul de la poalele Tîm- 
pei, cunoscutul arbitru francez 
Francis Palmade va consfinți 
cîteva noi eseuri românești !

E concurentă aprigă. dar 
sportivă, printre cei 26 de as
piranți la cele 15 tricouri ale 
meciului cu Italia, de dumi-
nică, din cadrul actualei ediții 
a C.E. Cu toții „trag" tare, 
conștient! că un tricou cu 
frunza de stejar se dobîndește 
greu si. mai ales, convinși că 
au rămas datori, nu atît pen
tru înfrîngerile din fața Fran
ței și Angliei, cît pentru ma
niera lor cu totul necorespun
zătoare în care s-au exprimat ; 
ei ratînd — s-o spunem des
chis — „premiera londoneză".

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. 2—3)

16 sportivi — din care 6 ju
niori — fac parte din secția 
de modelism a asociației spor
tive IAP-Dacia. Petre Marica 
este animatorul și, firesc, da
torită experienței lui, antreno
rul acestei secții. O mare parte 
din cei 16, exceptind elevii — 
dar și ei, totuși —• sînt teh
nicieni de primă mină. Și nu 
intimplător: aero, navo fi 
automodelele sint microuniver- 
suri tehnice fi, de aceea, ta
lentul sportivilor trebuie du
blat — fondat, chiar — pe stă- 
pinirea unui complex de cu
noștințe tehnice. Un exemplu : 
Petre Marica, modelist de prin 
anii 1949, maestru al sportului 
la aeromodelism, tehnician 
specializat in SDV-uri, acum 
șeful unui colectiv ce proiec
tează și urmărește execuția 
sculelor pentru danturat, a de
prins temeinic tainele aerodi
namicii fluidelor, in general,

FRUMOASE SUCCESE AUE SPORTIVILOR ROMÂNI
• Echipa rugbyștilor juniori a ciștigat medaliile de bronz 

în Turneul F.I.R.A., de la Bruxelles.
• Formația de alergători a României a învins in cursa

Komarom-Komarno. (Citiți amănunte în pag. a 4-a)

la Pitești și lași, cu
înainte de ultimul gong, ci și 
să devină competitiv în pres
tigioasele cupe europene.

Și cum și urmăritoarele lide
rului, Dinamo și Sportul stu- 

Rada înscrie, cu capul, declanșind entuziasmul „tribunelor".
Era în min. 88... Foto : I. BĂNICĂ

dențcsc. sînt animate de ace
leași frumoase intenții (cu roa
de demne de luat în scamă în 
clasamentul numit pe bună 
dreptate al adevărului), ajun
gem, iată. Ia marele cîștig pe 
cale să fie trecut în contul fot-

FLORETISTA REKA LAZAR, 
VICECAMPIOANĂ MONDIALĂ DE TINERET

După ce floretistul Romică 
Molea s-a calificat in finala 
de 8 a probei masculine, în
cheind competiția pe un ono
rant loc 4, iată că tot floreta 
feminină românească reușește 
să se înscrie în palmaresul 
campionatelor mondiale de ti
neret. Preluînd cu succes șta
feta de la Elisabeta Guzganu, 
medaliată cu bronz la edițiile 
1983 și 1984, foarte tînăra noas
tră floretistă Reka Lazar (18 
ani, elevă în clasa a XH-a a 
liceului brașovean „Unirea", 
componentă a clubului Tracto
rul, pregătită de antrenorul 
Șerban Vlad) a urcat, la Arn
hem. pe treapta a doua a po
diumului, după o evoluție re
marcabilă. Trecînd in primul 
asalt al finalei de Katia Bau
man (R.D.G.), cu 8—5, apoi, 
în semifinală, de italianca Mar
garita Zalaffi (8—4), fosta cam
pioană mondială de tineret, 
Reka Lazar a fost întrecută 
doar în finală de Anja Fichtel 
(R.F.G.), cu 8—5.

Iată rezultatele acestei fi
nale : A. Fichtel (R.F.G.) — 
J. A. Gross (Franța) 8—6, F. 
Bortolozzi (Italia) — Z. Fun- 
kenhauser (R.F.G.) 8—3. R.
Lazar (România) — K. Bau

cunoaște secretele motoarelor 
cu ardere internă, este inițiat 
in problemele electronicii, așa 
incit la întreprinderea de au
toturisme este considerat, pe 
drept cuvint, „omul bun la 
toate", in sensul pozitiv al ex
presiei.

— Să începem, Petre Marica, 
cu o întrebare... nesportivă : 
cum muncesc, Ia locurile lor 
de muncă, modeliștii ?

— Este, destul de ...sportivă 
întrebarea, pentru că — așa 
cum am constatat in cei 36 de 
ani de cind mă ocup de mo
delism — nu există sportiv 
bun care să nu fie și tehnician 
bun. Dintre sportivii mai vechi, 
legitimați in asociația noastră, 
iată cîteva exemple de reușite 
profesionale : Mihai Colonescu,

Alexandru SOLOMONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

implicafiile lor
balului nostru : valoarea cres- 
cindă a echipelor din plutonul 
fruntaș, prin practicarea unui 
joc care să întrunească trăsă
turile fotbalului actual, compe

titiv, ajuns Ia maturitate, la e- 
ficiență și datorită eliberării 
lui de orice complexe. Cînd a-

Gheorghe NICOLAE5CU

(Continuare în pag 2—3) 

man (R.D.G.) 8—5. M. Zalaffi 
(Italia) — L. Traversa (Italia) 
8—5 ; Fichtel — Bortolozzi 8—5 
și Lazar — Zalaffi 8—4 : pen
tru locurile 3—4 : Zalaffi — 
Bortolozzi 8—8 ; pentru locurile 
1—2 : Fichtel — Lazar 8—5.



Primul concurs republican al săritorilor (in apă) juniori SE REIA CAMPIONATUL DE HOCHEI CU PENULT
ECHIPA LIC. IND. 37 A CUCERIT „

Din nou băieții s-an prezentat mai bine declt fetele
Săritorii în apă și-au dispu

tat primul concurs republican 
al anului — „Cupa Carpati" — 
la bazinul „23 August" din Ca
pitală. Au fost prezenti Ia 
start cei mai buni tuniori din 
tară. întrecerea, un prim pri
lej de etalare a acumulărilor 
tehnice din timpul iernii, tn 
același timp cea dinții verifi
care a eomponentilor lotului 
republican, din care vor fi se
lecționați reprezentanții Româ
niei pentru competițiile Inter
nationale din timpul verii. In 
primul rînd cele oficiale, a- 
dică „europenele". întrecerile 
balcanice si ..Concursul Priete
nia".

Din capul locului trebuie 
spus că băieții au avut evo
luții bune, salturile lor (des
tul de multe cu coeficient de 
dificultate ridicat) atestînd câ 
actuala generație de tuniori (si 
tn primul rind I. Petrache. A 
Cherciu. J. Lajcsak. FI. Avasi- 
loaie. N. Lepăduș) este capabilă 
să ajungă, pînă In lunile de 
vară, la un nivel competitiv 
international. La fete. In 
schimb s-a văzut clar (ca 
S>_ in sezonul trecut, de altfel) 
că situația este îngrijorătoare 
si că. în orice caz. iunioarele 
de acum sînt departe de » 
oferi perspectivele pe care le 
aveau la aceeași virstă. Luiza

Nicolaescu. Ileana Pir joi. Cris
tina Timar. Cristina Szakacs. 
Andreea Dragomir ș.a. (acum 
senioare). Am notat faptul că 
unele din componentele lotului 
(Vladia Dicu la Platformă si 
la „3 m“. Daniela Popa la „3 
m") au trebuit să participe In 
afară de concurs, deoarece nu 
au îndeplinit una din condi
țiile regulamentului care pre
vede obligativitatea Includerii 
tn program a cel outin două 
salturi cu coeficient de difi
cultate 2.7 si mai mare 'deși 
prevederea respectivă a fost 
anunțată Încă de la sfîrsitul 
lunii august a anului trecut). 
Că această orevedere poate fi 
îndeplinită ne-au dovedit-o alte 
iunîoare feste dreot la nivel 
mediocru) si mai ales foarte 
tînăra Toana Ivanovici (născută 
în 1972 limita maximă a anu
lui nașterii fiind 1969) cu două 
sărituri de 2.7 (triplu salt si 
iumâtate înainte în echer si 
dublu salt si Jumătate contra 
grupat).

O evidențiere specială merită 
reprezentanții Liceului indus
trial nr. 37 București (antre
nor. C. Totan) cîstigători al 
trofeului si învingători în pa
tru din cele sase probe.

Clasamente: BATETl TRAMBU
LINA i M : I. I. Petrache
(LIc. ind. 37 BUC.) 420.25 p : t

CUPA CARP A ȚI"
J. Lajcsak (Crișul Oradea) 405,o: 
p ; 3. N. Lepăduș (Lio. 37) 402,IC 
p 5 4. A. Cherciu (C.S.Ș, Triumf 
Buc.) 339.45 p : 5. FL Avaslloale 
(Lie. 37) 296,25 p ; S. S. Fredel 
(C.S.Ș. Sibiu) 239,40 p ; TRAM
BULINA 3 M : L L Petrache 
484.90 p ; 2. Fi. Avasiloale 424,80 
p; 3. N. Lepăduș 418,35 p ; 4. J. 
Lajcsak 409,45 p ; 5, A. Cherciu 
400.55 p ; 6. S. Fredel 325,75 p ; 
PLATFORMĂ : L A Cherciu 
418.63 p ; 3. FL AvasHoaie 405,60 
p ; 1. L Petrache 395,90 p ; 4. N 
Lepădus 353.80 p : 5. N. Cibu 
(C.S.Ș Sibiu) 390,60 p : 8. M.
stefănută (C.S.Ș. Sibiu) 280,05 p 
FETE TRAMBULINA Im: 1.
Ioana Scarlat (Lie, 37) 349,60 p : 
2. Vladia Dicu (C.S.M. Sibiul 
345.30 p ; 3. Heana Anghf
(Triumf) 341,75 p ; 4. Isabelle
Costescu (Crișul) 337.05 p : 5. Da
niela Lovi (LIc. 37) 333 p ; 6.
Arina Manta (C.S.Ș. Sibiu) 318.8= 
p : TRAMBULINA 3 M : 1. Iu- 
liana Nicula (Triumf) 346,10 p ;
2. Cristina Lupu (C.SJ4. Sibiu) 
115.50 □ ; 3 Monica Mate (Crișul) 
299.20 p : 4. Isabelle Costescu 
297.35 p : 5. Ioana Ivanovici 
(Triumf) 286.40 p ; 6. Ioana Voi cu 
.-Progresul) 286.16 p ; PLATFOR 
MA : l. Daniela Lovi 247.80 p ; 2 
Monica Mate 236.60 p ; 3. George- 
ta An to fie (Triumf) 233,20 p : 4 
Ioana Voicu 223,15 p ; 5. Suzana 
Florian (Triumf) 222 95 p : 6. Iu- 
Uana Nicula 213.35 p. Clasament 
general pe echipe : 1. Lie ind 
37 435 p ; 3. C.S.Ș. Triumf 371 p:
3. C.S.Ș. Sibiu 266 p ; 4. Crișul 
228 p : 5. C.S.M. Sibiu 131 p : 6 
Progresul S3 p.

Dumitru SîANCULESCU

în prima etapă: Steaua — Dinamo

Astăzi se reia, la Galați- 
campionatul primei serii va
lorice a Diviziei „A" la hochei, 
principala competiție a calen
darului intern. La start sînt 
Drezente cele mai bune 6 e- 
chine din tara noastră. în frun
tea clasamentului aflîndu-se 
Steaua. deținătoarea titlului. 
Turneul de la Galați (penulti
mul) are o deosebită impor
tantă. deoarece principala con
tracandidată a echipei bucureș- 
tene. S.C. Miercurea Ciue, se

află la 3 puncte distantă. Deci, 
dacă în derby-ul programat du
minică. între Steaua și S.C. 
Miercurea Ciuc. învinge aceasta 
din urmă, ultimul turneu al 
campionatului devine foarte a- 
tractiv. Steaua rămînînd doar 
cu un singur punct avans.

întrecerea începe azi. cu 
meciuri la ora 10 (Progresul 
M. Ciuc — S.C. M. Ciuc), ora 
13 (Dunărea Galați — Viitorul 
Gbeorgheni) și ora 16 (Steaua 
— Dinamo), continuă miercuri

si joi ; v 
mele etș 
sîmbătă

Iată ci; 
cestui ne 
oionatulu
1. Steaua
2. S.C.M.
3. Dinamo
4. Viit. Gh
5. Prog. ă 
S. Dunăre:

Clasame 
SOLYOM 
2. M. Piși 
23) ; 3. A 
p (25+16) 
38 p (21 + 
oamo) 37

Divizia „A"

de handbal (f)

Etapa a XVII-a a Diviziei 
feminine ..A" de handbal s-a 
încheiat cu victoriile gazdelor 
(mai puțin meciul de Ia Tg. 
Mureș) la maximum trei go
luri diferență, semn că echili
brul a fost nota dominantă. 
Singura victorie a oaspetelor a 
fost realizată de Știința Bacău 
in meciul cu Mureșul, care-și 
consolidează astfel poziția de 
lideră a clasamentului. La Rm. 
Vilcea Maria Verigeanu, care 
conduce detașat în clasamentul 
eficacității, si colegele sale au 
trecut prin destule emoții pînă 
au reușit să depășească pe re
centa învingătoare din finala 
„Cupei României". TEROM

COMPLICAȚII ÎN ZONA FIERBINTE
• Lidera, singura echipa invingăti
lași. Etapa a programat două 
meciuri deosebit de importante 
pentru partea inferioară a cla
samentului : la Ploiești. Texti
la Zalău a suferit cea de-a 
noua infrîngere consecutivă (I). 
ajungînd penultima In clasa
ment. cu „șanse" serioase la 
retrogradare, avînd în vedere 
și programul viitor. în sala 
Rapid, feroviarele au trecut și 
ele prin mari emoții, reușind 
insă finalmente nu numai să 
întreacă pe Confecția, dar să-și 
vadă cît de cît răsplătite efor
turile pentru depărtarea de zona 
periculoasă, în timp ce învinsa 
lor a intrat în „hora retrogra
dării". deși cu puțin timp în

urmă păi 
coșmar. 3 
re ale B 
promis td 
pre ele □ 
tinuare rJ 
dere teol 
etapa viii 
pid. Con 
iești. Tex 
nica. Ruj 
ința — I 
Chimistul 
Drezental

c d

1. ȘT. B/I
2. Chimii
3. Hidrotl
4. Rulmq

PENTATLONIȘTII DE LA STEAUA 
ÎNVINGĂTORI IN „CUPA PRIMĂVERII"

Ca de ob'cei. activitatea com- 
petitională la pentatlon modern 
a început si în acest an cu 
tradiționala întrecere .Cupa 
primăverii". disputată săptă- 
mina trecută pe baze spor.tive 
ale Capitalei. Vremea favora
bilă a fost un bun aliat ai 
concurentilor. permițîndu-le a- 
cestora realizarea unor rezul
tate promițătoare. Patru echi
pe (în total 24 de concurenti) 
s-au aflat in luptă pentru locu
rile fruntașe, pină la urmă ciș- 
tig de cauză avînd pentatlo- 
niștii clubului Steaua. învin
gători atît la individual (prin 
Marian Gheorghe) cît si ne 
echipe.

Proba de călărie s-a desfă
șurat pe parcursul a trei zile 
în incinta manejului clubului 
Steaua, pe primul loc situîn- 
du-se A. Mihăescu (Steaua), 
care, cu calul Manioc, a reali-

LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ClȘTlGURLLE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 3 APRILIE : 
Cat. I : 1 variantă autotu
rism Dacia 1300 (70.000 lei) : cat. 
2 : 3 variante 25% a 3!.439 lei : 
cat 3 : 7 variante 100% a 5.390 
lei și 42 variante 25% a 1.347 lei : 
cat. 4 : 85.50 a 1.103 lei : cat. 5 : 
209.75 a 450 Iei ; cat. 6 : 7.633 a 
40 lei ■ cat. 7 : 179 a 200 lei : 
eat. I : 3.608.75 a 40 lei.

Report la categoria 1 : 24.318 lei.

Autoturismul Dacia 1300 a fost 
obținu: de Stolera Die din Bucu
rești.

• Astăzi, marți 9 aprilie ac. 
este ULTIMA ZI pentru pro
curarea biletelor cu numerele ale
se de dv. la tragerea obis: 
PRONOEXPRES de miercuri IC 
aprilie a.c.

• De asemenea, AZI este ULTIMA
ZI șl pentru depunerea bu’r Jr.e- 
lor La interesantul concurs . I 
NOSPORT intermediar de mi r.c 
miercuri 10 aprilie, axat pe me
ciurile tur din faza semiCaale- 
lor celor trei competiții europe
ne la fotbal, combinat cu cele 
mai echilibrate partide dm eta na 
a 24-a a campionatului nostru de 
Divizia „A“. Dar iată programul 
complet : 1. Dinamo București — 
Universitatea Craiova ; 2. „Poli" 
Timișoara — „Poli“ Iași; 3. S. C. 
Bacău — F.C. Argeș ; 4. F.C.M 
Brașov — Rapid București ; 5
F.C. Bihor — Chimia Rm. Vilcea: 
6. F. C. Baia Mare — Sportul stu
dențesc ; 7. F.C. Olt — Gloria Bu
zău ; 8. F. C. Liverpool — Pana- 
thinaikos; 9. Juventus — Girondins 
de Bordeaux ; 10. Rapid Viena — 
Dinamo Moscova ; 11. Bayern
Mttachen — F.C. Everton ; 12.
Intemazionale — Real Madrid ; 
13. Videoton — Zeleznicear Sara
jevo.

• Pentru agenda dv„ infor
măm că a început vinzarea bile
telor pentru noua tragere excep
țională Pronoexpres de duminică. 
14 aprilie a.c., care atribuie cîștl- 
guri In bani, autoturisme „DACIA 
1300- si exeunsfH în R. D. Ger
mană. Consultați prospectul tra
gerii si jucați din vreme biletele 
cu numerele dv. preferate 1

zat punctajul maxim — 1100 p. 
Același punctaj a mai fost ob
ținut de alți doi concurenți 
Cezar Răducanu și Corneliu 
Isac (ambii cu calul Florid) 
Pe echipe a cîștigat formația 
secundă a clubului Steaua. 
Proba de scrimă s-a disputat 
la sala Floreasca. pe primele 
trei locuri clasîndu-se sportivi 
de la Steaua : Eugen Pop, Lu
cian Țintea și Marian Gheor
ghe. cu cite 37, 55. respectiv 
34 victorii. Firesc, echipa I a 
clubului Steaua s-a situat pe 
locul I in probă. La tir, probă 
disputată la poligonul Tunari. 
Marian Gheorghe a realizat un 
succes net cu 195 p. L-au ur
mat doi coechipieri. Mihai Ba
ciu (192 p) și Lucian Țintea 
(191 p). Pe echipe : Steaua I 
2 714 p, Politehnica-Industria 
linii Timișoara 2 516 p. Steaua 
II 2 472 p. Proba de înot a 
fost programată la bazinul „23 
August" și l-a avut ca învin
gător pe Bogdan Vladu, de la 
clubul Steaua. Timpul său 
3:24,3. Pe locurile următoare, 
Laurențiu Mosor si Cezar Ră
ducanu. In sfîrșit. ultima pro
bă, cea de cros, a evidențiat 
calitățile bine cunoscute ale lui 
Marian Gheorghe, care a ter
minat victorios în. 12:27,3. L-au 
urmat Laszlo Horga și Otto 
Wermescher cu 12:43,4 respec
tiv 12:53.6. In urma acestor re
zultate. iată curo arată clasa
mentele finale : individual : 
Marian Gheorghe 5 658 p. Lu
cian Țintea 5 360 p. Cezar Ră
ducanu 5 349 p : echipe : Steaua 
I 16167. Politehnica-Industria 
linii Tim. 15 471. Steaua II 
14 812.

- coMnvmnBawcva 
„ARIPILE" MARII
(Urmare din pag. 1)

care a îndeplinit jumătate din 
norma de maestru al sportului 
la automodele, este specialist 
in AMC-uri ; Viorel Ciucu, 
sportiv de categoria I. sculer- 
matrițer format la noi in în
treprindere, lucrează acum in 
cadrul Institutului de invăță- 
mint superior din Pitești, ca 
specialist in utilizarea mașini
lor de prelucrare in coordo
nate ; Constantin Colonescu. 
inginer, sportiv de categoria 1, 
proiectează aparate de zbor, 
folosind și ceea ce a învățat ca 
aeromodelist. Și alții...

— Ați spus «aljii", dar nu 
ați inelus-o pe Elena Marica, 
urmașa... tatălui ei și in ale 
modelismului.

— Da, am vrut si am reușit 
să fac din eleva Elena Marica 
o tehniciană și o sportivă buni. 
Asta o spun ca antrenor, nu 
ca tată. Se ocupă de navomo- 
dele și automodele. Anul tre
cut a obținut un bronz la au
tomodele, clasa RCEP (Radio-

START PROMIȚĂTOR IN CAMPIONATELE DE MOTOCROS
O vreme splendidă, care a 

scos mai pregnant în relief 
verdele Dealului Sîngeriș de la 
marginea orașului Moreni. un 
traseu amenajat și cu insta
lațiile proaspăt vopsite (traseu 
căruia i s-a mărit, după cum 
ne-a spus ing. I. Dedu, pre
ședintele comisiei de organi
zare, gradul de dificultate), un 
număr sporit de alergători la 
fiecare clasă si mii de iubi
tori ai snortului cu motor — 
iată cadrul in care s-a desfă
șurat prima etapă a campiona
telor individuale de motocros. 
ediția 1935.

La start s-au aliniat 77 de 
sportivi de toate categoriile, 
majoritatea pregătindu-și te
meinic mașinile pentru concurs. 
Elevii maestrului emerit al 
sportului Gh. Ioniță au reali
zat — prin apreciatul motocro- 
sist E. Mulner, care a dominat 
copios ambele manșe ale se
niorilor. si juniorul de 14 ani 
M. Fieraru — o „dublă" pentru 
clubul Steaua, ocupînd primele 
locuri la 250 cmc și, respectiv. 
50 cmc. Notabilă și reintrarea.

după o întrerupere de un an. 
a cîmpineanului L. Dan (an
trenor — maestrul sportului Șt. 
Chițu), care numai din cauza 
unei 
rută 
vat 
Deși 
tate in 
rile de 
neret au readus in prim-plan 
pe foarte dotații Fi. Pop (pre
gătit de tatăl lui. D. Pop) și 
P. Schmidt, în evident progres, 
anunțînd un pasionant duel 
pentru cucerirea titlului.

Etapa inaugurală a însemnat 
pentru mulți tineri promovarea 
la clase superioare. L. Penu si 
A. Bogdan (elevi ai harnicului 
căutător de talente din Cimpu- 
lung-Muscei. V. Milea), reu
șind să se impună atenției la 
prima lor evoluție la 125 cmc 
și. respectiv. 80 cmc. De ase
menea. noua conducere a sec
ției moto de la Flacăra-Auto- 
mecanica Moreni (președinte 
— ing. O. Copariu, antrenor — 
C. Bălănciu) a prezentat citiva 
juniori talentați. iar seniorii V.

Petre și 1. Mărgărit au lăsat 
și ei impresia 
fapte mari.

că sînt puși pe

CAMPIONATELE REPUBLICANE

DL FOND LA CAIAC CASOL
Campionatele republicane de 

fond. Ia caiac-canoe. progra
mate inițial in perioada 17— 
18 aprilie a.c.. se vor desfă
șura. așa cum
federația de specialitate, in zi
lele de 26 și 27 aprilie a.c.. 
pe Lacul Snagov.

ne informează

PERFORMANȚE
comandă Electronică Clasa Pro
totipuri). Sper ca in acest an 
să-și facă normele pentru ca
tegoria I. Și, mai sper si fie 
o bună electronistă, pentru că 
ii place să meșterească dispo
zitivele de comandă.

— Intr-adevăr, am început o 
discuție despre 
eompletat-o cu 
tive, legătura 
fiind firească 
care-1 practicați. Ce proiecte 
aveți ? Evident, mă refer la 
proiectele modeliștilor.

— Ne pregătim pentru a 3-a 
ediție a „Cupei Dacia" la auto
modele, competiție la care do
rim locuri pe podium. Vrem, 
totodată, ca in anul viitor să 
fim gazdele campionatului na
țional la automodele. Pentru 
aceastaș preconizăm moderni
zarea pistei de care dispunem 
și, evident, ne pregătim astfel 
incit să putem fi ciștigătorii 
cit mai multor titluri de, cam
pioni. In acest scop, perfecțio
năm, încă de pe acum, corn-

meserii și am 
rezultate spor- 
dintre acestea 
în sportul pe

defecțiuni mecanice, apă- 
ultimul tur. a fost pri- 
un Ioc pe podium 
oferit clasamente scon- 
ambele manșe, întrece- 
la clasa 125 cmc — ti-

în 
de
au

CLASAMENT : 
Mulner (Steaua) 
lencu (Torpedo Zărnești) 
A. Enceanu (S', r. Brașov) 28 p ; 
125 cmc — 1. Fi. Pop (I.R.A. Tg. 
Mureș) 40 p. 2. P. Schmidt (Po
iana Cîmpina) 34 p, 3. Tr. Cîm- 
pan (Steaua) 28 p, 4. C. Tompa 
(Electro Sf. Gheorghe) 28 p ; *0 
cmc — 1. 1. Bogdan (Torpedo) 
37 p. 2. C Bivol (Muscelul Cîmpu- 
lung) 32 p 3. B. Drăghlci (St. r. 
Bv.) 23 p 4. C. Cristea (Tor
pedo) 23 p : 50 cmc — 1. M. Fie
raru (Steaua) 37 p; 2. P. Gaggi 
(I.R.A. Tg M.) 37 p : 3. D. Cîr- 
toage (Poiana) 28 p.

250 cmc 
40 p, 2.

— 1. E. 
P. Titl- 
34 p, 3.

4.

Troian IOANIȚESCU

JUNIORII AU DEBUTAI
IN ARENA DE DIRT-TRACK

Pe pista stadionului I.P.A. dir. 
Sibiu s-a desfășurat duminică 
prima etapă a rampionatulul de 
dirt-track rezervat juniorilor.
Bine cordus de antrenorul 
Riureanu. localnicul 
(I.P.A.) s- a dovedit 
acumuiînd 15 p. L-au urmat în 
clasament : M Șoaită 
14 p. D. Gașpar (Met. Buc.) 13 
p T. Bădulescu (I.P.A.) 10 p. Gh. 
Sofran (C. S. Brăila) 1 p și H. 
Iasch (Voința Sibiu) 7 p. (I- IO- 
NESCU — eoresp.)

N. 
S. Ghibu 
imbatabil.

(Steaua)

partimentul pe care l-aș numi 
.de cercetare", adică ne ocu
păm cu mai multă asiduitate 
de îmbunătățirea performante
lor unor 
care, prin modificări construc
tive, 1 
putere 
rațiilor 
manțe

motoare existente,

da mai mulți cai 
deci, aripi aspi-

pot
ri,

r noastre către perfor- 
tot mai bune.

HIPISM
Prima reuniune hipică a anu

lui a marcat darea in folosință a 
noii tribune a hipodromului, con
strucție modernă cu diverse in
stalații electronice. Reuniunea 
propriu-zlsă a alergărilor s-a 
desfășurat sub semnul bunei 
pregătiri a materialului cabalin, 
dintre formații evldențllndu-se 
cea a experimentatului antrenor 
G. Solcan, care a reușit trei vic
torii. Prima și cea mal impor
tantă a fost obținută de Lami
nor care, prin valoarea arătată, a 
intrat în rîndul derbyștllor anu
lui 1985. Fraza și Cinica, prezen
tate și ele In excelentă condiție 
fizică, au reușit victorii facile.

5. Mureș
6. TERO1
7. A.E.M
8. Rapid
9. Confed

10. Textili
11. Text. 3
12. Progrd

1. Mari 
tul) 1721 
Covaliuc 
riana Oa 
lena GH 
123 ; 5. 
fecția) 11 
(Mureșul 
fanovici 
(Știința) 
(Rapid) I 
ma (TEI 
Bărbat d 
tina Taci

ECHIPA NAȚIONALA | 
ij 

nală la 
verturări 
votul cJ 
care 1>- 
rescu ?!J 
echipaj 
știut fH 
timent ] 
cerirea I
prea con 
importau 
fără Bul 
lescu —I 
Florea l 
nu putq 
pelat lai 
velul J 
lingă Li 
pe ieșea 
mai fosl 
linia a I 
sucevean 
minute I 
lori, in I 
tr-a trei 
M. Giul 
intaș (11 
perspecj 
stănțeaia 
asocierel 
1985 șil 
calitate I

(Urmare din pag 1)

Au acum un prilej de reabili
tare : meciul cu 
zurra". o 
!a „bursa" 
nului oval 
tat : 9—22 
lună și citeva zile).

Exigentul antrenor ai națio
nalei noastre, Theodor Radu
lescu. ne spune : „Nu ne cu
noaștem prea bine adversarii. 
Știm doar că progresează con
stant și eă iși vor vinde scump 
pielea. Mai știm insă că băieții 
noștri nu au, de astă-dată, Ia 
dispoziție decit o variantă : 
VICTORI V ! In vederea reali
zării unei partide mai active 
am renunțat la mai mulți ju
cători trecuți de 30 de ani, 
Marghescn, Aldea, Fuicu, prin
tre alții, și vor mai nrma... Să 
nu se supere. Ie mulțumim 
pentru tot ce au făcut, dar 
trebuie să privim lucrurile în 
perspectiva lor, și în fată ve
dem... „Cupa mondială". • în
țelegem că veți prezenta o e- 
chipă modificată, fără cei ci
tați. Vedem că 
lexandru... „Cu 
altceva. Eu și 
i-am fi acordat 
încredere, avînd 
gata lui experiență internațio-

.squadra az- 
eehipă bine cotată 
europeană a balo- 
(ultimul ei rezul- 

cu Franța, acum o

losi cel

lipsește și A- am dat
Alexandru e lui Ent
colegul Naca Gh. Du
in continuare au dev

în vedere bo- ordin I

A FOST INAUGURATA
S. Ionescu, care în fiecare an 
și-a prezentat încă din start pen
sionarii în bună formă, a confir
mat'șl anul acesta, obținînd două 
victorii aplaudate de public, cu 
cel doi frați : Humor și Hono- 
rlcă. Campionul pe 1984, G. Tă- 
nase, și-a onorat prezența cu Re
crut, care a început să confirme 
originea sa selectă. Destoinicul T. 
Marinescu a învins în stil perso
nal cu Jenl, o frumoasă fiică a 
Japoniei. Revelația anului 1984, 
N. Nicolae, a realizat o victorie 
muncită cu Crlșan, condus în 
frumoasă cursă de așteptare. 
Campionul „ajutorilor de antre
nori" pe 1984, N. Simion, a reușit, 
cu Draga, o valoroasă victorie șl

TRIB
totodată 
vingătoi 
Dacia dai 
dovadă
ZULTA1
1. Fraza 
fanda, 
ord. tri
Daciadal 
Oazan.
Cursa J 
cu) 1:4q 
cîșt. 7,
Cursa a 
se) 1:4l 
Cota : a 
plă 663J 
(N. Nil 
Cota : I
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cest ciștig va fi evident un 
bun al tot mai multor divizio
nare „A“, transferul în pla
nul concepției de joc — de 
la campionat. Ia echipa națio
nală — va putea fi făcut, cu 
beneficiile de rigoare, fără pic 
de reținere. Precedentul fiind 
creat (ne amintim, îndeosebi 
de meciul Sportul studențesc — 
Steaua, precum si de cele două 
partide Diaamo — Sportul stu
dențesc). așteptăm in această 
săptămină jocuri de aceea? 
înaltă factură si de la dispu
tele Dinamo — Universitate» 
Craiova (miine. in etapa ar 
24) și Steaua — Sportul stu
dențesc (duminică. 14 aprilie)— 
și de la altele. Am trecut-o te 
rindul protagonistelor și pe U- 
niversitatea Craiova avidă 
după cum ne mărturisea zilele 
trecute antrenorul Hala g: an. ti 
revină — și prin joc, și prin 
rezultate in rindul echipelor de 
prim-plan ale fotbalului nostru, 
dornică să pregătească l> ea. 
de pe-acum. toamna cupelor 
europene. Un Iot pe măsur» 
proiectelor. Universitatea Cra
iova posedă (incă) din plin

it
Schimbările spectaculoase, te 

urma rezultatelor Înregistrate 
duminică, s-au produs — dato
rită celor două surprize coc- 
semnate la Pitești și la Iași — 
în zona retrogradării, acolo 
unde Politehnica Iași (ajungted 
Ia —10) mai are doar speranțe 
minime...

Care vor C celelalte două e- 
chipe retrogradate ? Greu de 
răspuns după etapa desfășura
tă duminică, cind lista .pre
tendentelor" a suferit modifi
cări structurale, după cum ur
mează : S. C. Bacău (—6). F. C. 
Argeș (—6). F. C. Baia Mare 
(—5). Un .trio" care, se înțe
lege, va declanșa toate ener

giile. ultimele, pentru supra
viețuire in Divizia „A“, aștep- 
tind. prin jocul rezultatelor, să 
schimbe incomodele și ne
doritele locuri cu alte., surate 
de suferință. F. C, Bihor. Chi
mia Rm. Vileea, Rapid F.C.M. 
Brașov J F. C. Olt, toate 
cu —3 la .adevăr" In momen
tul de fată

★
Putin. doar două minute, 

i-au lipsit Rapidului — înain
tea confruntării cu Dinamo (la 
14 aprilie, intr-un joc consi
derat acasă pentru feroviari) — 
c» să ofere inimoșilor săi su
porteri o neașteptată decepție. 
A venit Insă la ultimul cor
ner. golul înscris de Rada In- 
tr-o teribilă învălmășeală ast
fel că Giuleștiiil a prins iarăși 
să spere Se va salva Rapidul 
de la .evoluțiile ia matineu* ? 
Șanse eriști, firește, eu condi
ția ca. tr. aceste momente di
ficile prin care trece echipa, 
noul și tinărui ei antrenor. 
Vierei Kraus, să-și păstreze sin- 
gele rece, luciditatea, te pri
mul rind in alcătuirea unei for
mații care, așa cum s-a mai 
arătat recent in aceste coloa
ne. posedă puține valori : doar 
do-uă-trei. intre care, desigur, 
li $t Papa, lăsat pe tușă o 
bonă parte din timp, pentru 
meciul eu F. C. Baia Mare. Un 
Jar" evident pentru giuleștenl. 
un .cadou" tăcut partenerei de 
Întrecere, te absenta Iui Rada — 
(trecut libero) din linia mediană 
Căci <fia cete 33 de minute te 
care a evoluat (cele mai grele, 
sub povara timpului care ae 
scurgea nemilos). $t Popa a 
schimbat fata echipei sale, tră- 
tted-o. Rteraknente. după eL 
Gobi) ir.seri» de Rapid te min 
W a fost acal cu șansă după

sen. te «pe-— : -Ce eh Victoria 
e ateiatei mai grea, ea aât 
beeeria e mai aure". DztirJ- 
-A te Gmlesss așa a ti test—

Meci aprig in Zăvoiul vilcean. 
cu unele momente de nervozitate 
(doar in prima repriză), joc bine 
stăpînit de M. Neșu, unul dintre 
arbitrii fermi în decizii, egali în 
aprecierea infracțiunilor. adică 
nelăsîndu-se influențați de „ca
litatea" de gazdă sau de aceea de 
oaspete „Ne-am dori și in de
plasare un asemenea arbitru- — 
remarca dună meci, unul dintre 
localnici întrecerea. a a- 
vut ritm, a menținut mereu încor
dată atenția spectatorilor, care au 
umplut tribunele stadionului vîl- 
oean. Pentru că. deși bucureștenii 
au deschis relativ repede scorul 
(min. 16). elevii lui Oblemenco și 
Anescu nu s-au recunoscut o cli
pă învinși luptlnd pînă la fluie
rul final cu o mare energie, ere 
ztad ------- ‘
tarii 
care 
Rm 
cată __
frumuseții duelurilor pentru min
ge al curse: gazdelor pentru re
facerea minuriei diferente de pe 
tabela de marcaj

Diaamoviști: si-au păstrat pin;, 
la urmă avantajul pentru ci :

— au prezentat o organizată 
formulă de echipă ta care Întă
rirea frontului central defensiv 
prin revenirea lui 
tăcut simțită.

— Chimia deși 
sister, t in repriza 
știut să utilizeze 
baloane, pierztodu-se in combi
nații mărunte, la marginea ca
reului advers ușor destrămate.

— bucureștena au știut 
pună partenerii de întrecere 
4—S situații difiche ta actul 
doilea — dta acțiuni de 
traatac — și au terminat tn tor
ță. justifictod succesul.

Eșecul cnimiei nu ne poate Îm
piedica să remarcăm însă per
manenta fi reușita Împrospătare 
a totului cu jucători tineri, care 
procnit foarte mult. Jumătate <hn 
totalul jucătorilor actuali repre- 
zmtă .noutăți- multe dta pepi

niera proprie, cum este și acesi 
Diaconescu, care i-a dat o repli
că plină de curaj reputatului său 
adversar direct, Rednlc. La „spe
ranțe". mai sînt 2—3... speranțe 
veritabile, așa că vîlcenii au toa
te motivele să privească încreză 
tori viitorul.

Eftimie IONESCU

mereu In posibilitatea ega- 
situației. A fost elementul 
a conferit oartidei de la 
VEcea o cotă generală rid:- 
sub aspectul tempoului. al

And one. s-a

a dominat 
secundă, 

nenumăratele
ta- 
n-a

ar-

FJLFJL A STABILIT ARBITRII 
PENTRU MECIURILE CU 
ANGUA Șl FINLANDA

F-I.F.A. a comunicat
bitrii care vor conduce me- 
curJe reprezentativei noas
tre cu Anglia si Finlanda, 
din preliminariile C.M. 1986. 
Astfel, partida cu formația 
insulară va avea la centru 
pe spaniolul Mar» Gura- 
eeta. iar cea Ia compania 
»ru->ri:nari3or ne belgianul 
Roger Schacterț.

La meciul de fotbal Dina
mo — Universitatea Craiova 
accesul în stadion este per
mis numai pe bază de bCet 
sau de legitimație-abonacaerrt 
eliberată de Consiliu) Național 
pentru Educație Fizică si SporL 
In ziua meciului nu se vor 
vinde bilete la casele stadio
nului Dinamo.

. . . . .. .

s-auxljeiat 
cmentsrius 

eontinus
PUBLIC AVID DE FOTBAL

„Am fi putut vinde 100 000 de 
bilete !“ — spuneau organizate**
rii meciului Gloria — Steaua. Și, 
intr-adevăr. Crângul era mai 
populat decât in zilele de... Dră- 
gaică. Steaua a fost primită cu 
căldură de foarte sportivul public 
buzoLan. probabil cel mai avid 
public de fotbal din acest mo
ment. Jocul a plăcut in prima 
parte. Steliștii au intuit dificul
tățile de deplasare ale (dndvaj 
mobilei linii de mijloc a lui 
Constantin- (Experimentatul an
trenor era de părere că între
rupere nu a fost de bun augur 
pentru echipa sa, handicapată de 
Lipsa rodajului). In aceste condi
ții. vârfurile Stelei — și mai ales 
Pițurcă — nu au mai avut în 
față decât o singură linie. (Să 
subliniem, totuși, că Gloria culti
vă jocul deschis, fără „tactici* 
«peciale pentru egalizarea forțe
lor. Cu alte cuvinte. JOACA FOT-

stimulată de acest rafinatBAL, 
jucător oare este Cramer).

tn mod cu totul neașteptat. 
Steaua — care iși onorase car
tea de vizită tn prima parte — 
a avut de suferit după pauză din 
cauza lui ... Lăcătuș, nervos, ca 
întotdeauna, și care nu poate 
renunța la simulările de pe urma 
cărora nu are nimic de cîștigat. 
Dimpotrivă. Mal mult, Lăcătuș 
a și lovit fără balon. (De subli
niat atitudinea sportivă a an
trenorilor Jenei și lordănescu. 
care t-au scos de pe teren, pre
ventiv și educativ). Din păcate, 
Stoica căpitanul echipei, a intrat 
și el intr-un ..dialog" greu de 
acceptat cu publicul, sfirșind prin 
a arăta, copilărește, tabela de 
marcaj unei tribune care salutase 
cu 
din

MECIUL A DURAT
într-un meci oficial, 
la partida dintre e- 

speranțe ale Politeh- 
și F.C.M. Brașov, 

duminică în Dealul

Caz rar, 
Ne referim 
chipele de 
nici! Iași 
disputată
CopoultM. Întreruptă de conducă
torul jocului, la scorul de 0—0 
din cauza lipsei asigurării asis
tenței medicale, obligație care re
venea echipei organizatoare. Po
litehnica Iași. Dar ce s-a totim- 
plat ? te plină desfășurare a me
ciului. ta mmixul U. La un atac 
prin deposedare al unui fundaș 
ieșean. mijlocașul brașovean Vi
sile Bența a fost accidentat la 
picior — plagă deschisă —. ceea 
« necesita imediata intervenție a 
medicului. Arbitrul Mihai Mur.- 
teanu. din BIrlad. a oprit jocul, 
a așteptat apoi minute bune. In 
speranța că ..omul cu trusa" Iși 
va tace apariția. Cum acesta nu 
t-a prezentat, conform regula- 
mentuhM a Șuierat Întreruperea 
partidei. O decizie justă, care va 
atrage după sine pierderea me- 
eruhji (cu 3—6) de către Polrteh-

REZULTATELE ETAPEI A XVIII a ÎN DIVIZIA „C'

_ ______ . evoluția 
repriză a liderului- 

loan CHIRILA

căldură apariția și 
prima

11 MINUTE!
a cărei conducere deniea Lași, 

secție poartă vina acestei NEMAI- 
ÎNTÎLNITE SITUAȚII, netQ^rijin- 
du-se de convocarea unui medic 
la teren. Nu trebuie să ne mire 
insă acest caz. pentru că la toate 
nivelurile. începind cu centrul de 
copii și juniori și terminînd cu 
formația de Divizia „A“. la Poli
tehnica Iași apar carențe orga
nizatorice. Cuvintele tînărului 
antrenor Vasile Simionaș, revenit 
de câteva zile la echipa care l-a 
consacrat, sînt elocvente In acest 
sens : «Nu mi-am închipuit
vreodată că o să găsesc U Iași 
• asemenea situație. Nu trebuie 
să mire pe absolut nimeni că 
Politehnica se Îndreaptă cu pași 
repezi spre Divizia „B“. Sînt de
cis, insă, să tai răul de la ră
dăcină și să pornim la drum nu
mai cu acei oameni care sînt 
legați trup și suflet de clubul 
nostru și care vor să facă in
tr-adevăr treabă".

Gheorghe NERTEA
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oale ale acestei primăveri (Ita
lia, Tunisia, U.RJS.S.) pentru 
formarea one! echipe ■«ti—«le 
puternice, competitivi la vii
toarea -Cupă mondiali-. Ne 
bucură eă strădania noastră 
este încurajată. Toți băieții 
muncesc bine, lipsind eo de- 
săvîrșire chiulul fi abaterile 
de la disciplină". • Mihai 
Naca. sinteți recunoscut ca un 
adept al jocului ne treisferrari. 
De aceea vi s-a si incredmțat 
compartimentul ofensiv al na
ționalei. Cum înțelegeți să a- 
bordați partida cu Italia ? .în
cercăm să imprimăm echipei 
o atitudine otensivă. Am mo
dificat ideea de joc, vrem să 
acționăm Pe spatii largi, să 
pasăm, să jucăm la nivel in
ternațional. Nu va fi ușor, de
oarece vom prezenta câțiva de
butant, : Plloțschi — pe aripă ; 
Bezușcu — Ia uvertură, debut 
decisiv, deoarece distribuind ba
loanele el deține cheia jocului ; 
vom reface la centru perechea 
Lungu-Holban — care a mai 
jucat intr-o împrejurare feri
cită, in 1982, cind am învins 
Franța cu 13—9. Ne bazăm pe 
îndrăzneala și lantezia lor in 
joc, pe experiența lui Paras- 
chiv, la grămadă pe viteza Iui 
Toader..."

Vîntul proaspăt de primăvară 
mină cu viteză sporită spre 
coasta speranței corabia rug- 
byuiui românesc. Cu toate pîn- 
zele sus !

• Arpa* Bcrou in urma d« la Vaslui (0-0) cu Inter, in frunteo seriei o ll-o • In der-
bf-ui Mriei I formatate dte Gwo >h—oedi» și Vatra Domei au împărțit punctele puse in joc 
(1-1) • C:~ Vn-n. ceadacf acum „ostilitățile" in seria .bucurețteanâ" • Scorul etapei : Diema 
Orțava - Piegws«d BâdețS •—C • Continuă .duelul" pentru țefia seriei a Ul-a dintre Delta 
Tuicec fi LM-U. Med^a (—bill teringâtocre ta scor pe teren propriu) • LCI.M. Brașov fi 
Progrefid Odorhei, Io cgaGlate de puncte (26), fiat ■ fruntea grupei „brașorene"

IDH 1

P. primele locuri ta Hin»r«l 
după etapa a XVlll-a : L U- 
LONUL SAVINEȘ-n 23 > CU—10), 
2. Minerul Gura TTnmnrulri X3 p 
(23—17). X Mtaerul Vatra Domes 
23 p dl-U)_ p« ultraarte tocuri : 
14. A-SA Ctmpchmg 14 p 
00—27). M. Luceafărul Botooaaf 
14 p 09—94). M. TEPRO laft U 
p 04—3».

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Metalul 

Buzău »—« O—0). PetrohL Berea 
— OJ-afta Stoboaaa 3—0 (O-O.
LS A. Bnri — s. N. Oitenriă 
3—« ■»—r LS-CXP. Uimeai -
Vkcsoaa Lehlta 2—1 O—f». Coo- 
otraesorai Gtargfo — Raftoî re- 
te«a 4—6 0—0. LCJ.B. Boto- 
tta — caxmta-Văeeoria Buzău 
1—« 0—1 Vtetooa Tăratărd — 
VTtord Chimogt 3—0 (1—0). U- 
alre- S’.obma — Carpațl Nehota 
s—o a—r

Pe primele tocuri : L DUNĂ
REA c AlARASI 27 p (33—U) — 
flrt ale* un foc pierdut, j. olim
pia Sl obozia 22 p (30—10. 1. Cai
aua Buzău » p (30— te). 4. Utd- 
rea s . abaca 30 p (30—z» _ pa 
ultime)» toewt: 15. Victoria TXn- 
dA-e :4 p 09—M. te. Victoria 
Lefchu 14 p CM—25).

SERIA A V-a

Ă
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a dat 

. RE- 
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Tru- 
jt. 14, 
■a ; 1. 
6,0. 2. 
lichis.. 
rines- 
Cota: 

-chisă. 
Tăna- 
Suav. 

1. tri- 
Zlrișan 
ulițaș. 
rsa a

Vl-a : 1. Draga (Simion) 1:34,4,
2. Focșa, 3. Rug. Cota : cișt. 5, 
ev. 106. ord. triplă închisă, triplu 
2—4—6 481. Cursa a VII-» : 1. Ho- 
norică (Ionescu) 1:30,6, 1. Racșa,
3. Formidabil. Cota : cișt. 2, ev. 
100, ord. triplă 137. Cursa a 
vni-a : 1. Humor (Ionescu) 1:30,1,
2, Tuflec. 3. Respect. Cota : cișt.
3, ev. 5, ord. triplă 491. Cursa a 
ix-a : 1. Laminor (Solcan) 1:30,1, 
2. Rovln, 3. Odoreu. Cota : cîșt-
4, ev. 9. ord. triplă 200. triplu
5—7—9 132. Cursa a X-a : 1. Ci- 
ni-a (Sandu) 1:36,4, 2. Samba.
Cota : cîșt. 11, ev. 10, ord. 10. 
Pentru reuniunea din 14 aprilie 
1985 sînt două reporturi la ordi
nea triplă și unul la event.

A. MOSCU

SERIA A H a
Petrolul Moineștl — Mecanica 

Vaslui 2—0 (3—0), Inter Vaslui — 
Aripile Bacău 0—0, Luceafărul 
Adjud — Chimia Mărășeștl 9—4 
0—0. Laminorul Roman — To- 
resta Gugeytl 2—0 (•—f), CLS.M. 
Borzești — Viticultorul Panda 
4—4 (3—0), Construct orul-Fla -
căra Odobești — Unirea Negrești 
2—1 (0-1) Letea Bacău — Tex
tila Bubușl f—«. Victoria Tecud
— Minerul Comănefti 3—t (1—0).

Pe primele tocuri : L AR1P1LX 
EACÂU 24 p (39—lt), 2 Mecanica 
Vaslui 24 p (30—13). X Lamtaord 
Roman 31 p (40—39). 4. CAM. 
Borzeștl S p CD—30) _ pe ulti
mele locuri : 19. Luceafărul Ad
jud 13 p Ol—3». M. Unirea Ne
grești H p 04—St).

SERIA A IH-a
Delta Tulcea — Laminorul VI- 

ziru 3—4 (1—0). LM.U.-CAA-
Medgidia — Chlmpex Constanta 
4—0 (1—0), Ancora Galați — Ci
mentul Medgidia 1—0 (0—0), Por
tul Constanța — D.V.A. Portul 
Galați 3—1 0—I), Chimia Brăila
— Mariaa Mangalia S—0 (3—0). 
Voința Constanța — Arrublum 
Măcin 1—0 (0—0), Petrolul Ianca
— S.N. Tulcea 1—0 0—0). Avln- 
tul Matca — Progresul Isaccea 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : L DELTA 
TULCEA 25 p (33—6), 2. I.M.U. 
Medgidia 25 p (37—16), 1. Chimia 
Brăila 24 p (3(1—17)._ pe ultimele 
locuri : 15. Avtntul Matca 13 p 
(27—34), 16. Chlmpex Constanța 8 
p 03—36). ..................

Danubiana Baiu—ești — Aversa 
Bacureșr 5—4 (♦—0). Trhrxxnesai 
București — Abatorul București 
»—0 (♦— T- lUJ-S. partita — Car- 
nah Sinaia 0—1 (O—f). LCLS.LM. 
București — MECON București 
1—0 (0—•. Chtmi» BraC-Ptoteșt: 
— Avicola Creveoa 4—6 0—40.
Poiana cimptaa — Lneeafâru) 
București 2—6 O—0). VJaeofil Bu- 
curest. — Flacăra roșie Bucu
rești 1—0 O—»). Sportul .At De
cembrie" — Mmeruî FUipeșta de 
Pâdur- 2—e O—») Petrolul Bâicoî 
nu a jucat.

P. primele tocuri : L DANU
BIANA BUCUREȘTI 23 p (23—27), 
•_ LC.S I.M. București 22 p 
(37—17). X Chimia Brazi 22 p 
(30—10). 4 Sportul JO Decem
brie" n p (33—17), 5. Petrolul 
BAJcoi 22 p (20—22)... pe ultimele 
locuri : ÎS. Flacăra roșie Bucu
rești 16 p (20—29). 16. Aversa Bu
curești 11 p (10—2f). 17. Lucea
fărul București 10 p (30—I».

SERIA A VI-a

Metalul Mija — Muscelul Cimpu- 
lung 1—0 (0—0). Electrica Titu
— Știința Drăgănești-Olt 3—0 
(1—0), Dunărea-Venus Zimnicea
— Dacia Pitești 2—0 (0—0), Meta
lul Alexandria — Textila Roșiori 
2—0 (1—0), ROVA Roșiori — Chi
mia Găeștl 3—1 (2—1), Chimia Tr. 
Măgurele — Cimentul Fieni 1—0 
(1—0). Progresul Corabia — Re
colta Stoicănești 5—2 (2—1), E-
lectronistul Curtea de Argeș — 
Sportul muncitoresc Caracal 3—1 
(2—1).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 25 p (34—13),

X Dunărea Zimnicea 21 p (22—16). 
> Metalul Mija 21 p (17—17)... pe 
ultimele focuri : 15. Electronistul 
Curtea de Argeș 16 p (17—25), K. 
Știința Drăginești 11 P (10—31)-

SERIA A Vil-a
Elect-o -tere Craiova — CIR. 

Craiova 4—0 (6—6). Mecanizatorul 
Șimian — Dunărea Calafat 3—0 
(1—6) Petrolul Vicleni — Fores
tierul Băbeni 3—0 (6—0). Armă
tura Streh aia — Metalurgistul 
Sada 3—' (I—0). Pandurii Tg. Jiu
— Metalul Rm. Vileea 2—0 (1—0). 
Jiul Rovinari — Viitorul Drăgă- 
șani l—i (1—0), Constructorul 
Craiova — AS.A-Victoria Craio
va 3—1 (1—f). Diema Orșova — 
Progresu Băltești f—0 (3—0).

Pe primele locuri : L ELEC- 
TROPUTEBE CRAIOVA 31 p 
(30—7), X Constructorul Craiova 
23 p (33—15) — din 11 jocuri. 1. 
Pandurii Tg. Jiu 19 p (33—15). X 
Mecanizatorul Șimian te p 
(33—27).. pe ultimele locuri : 14. 
Petrolul Tidenl 15 p (15—25). 15. 
A.S.A Craiova 14 P (»—25), IX 
Metalul Rm. VEcea 14 p (13—30).

SERIA A Vin-a
Metalul Bocșa — Minerul Ani

na 4—4 (3—6). Unirea Tomnatic — 
U. M Timișoara 1—0 (0—0),
CFJL-Victoria Caransebeș — 
Minerul Ora vița 1—0 (2—0), Șoi
mii Lipova — C.F.R. Arad 1—1 
(3—0), C.S.M. Lugoj — Victoria 
Ineu 2—0 (0—0), Metalul Oțelu
Roșu — C.S.M. Caransebeș 0-0, 
Rapid Arad — Obilid Sin mart in u 
Slrbesc 1—0 (0—0). Unirea Stenl- 
eolau — Minuni Moldova Nouă 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri : L META
LUL BOCȘA 25 P (30—16), 2.
C.S.M Caransebeș 30 p (29—20), 
3. Unirea Tomnatic 20 p (24—23)... 
pe ultimele locuri : 15. Victoria 
Ineu 14 p (23—40), 16. C.F.R. Arad 
14 p (18—39).

SERIA A IX-a

Minerul Șuncuiuș — înfrățirea 
Oradea 0—0, Unio Satu Mare — 
Olimpia Gherla 1—0 (1—0). Voin
ța Oradea — Recolta Salonta 
0—0. Oțelul Or. dr. Petru Groza
— Minerul Sărmășag 1—1 (1—0). 
Someșul Satu Mare — Minerul 
Or. dr. Petru Groza 1—1 (1—0). 
Oașul Negrești — Silvania Cehu 
Silvanlei 1—0 (1—0), Victoria Ca
re! — Constructorul Satu Mare 
5—1 (l—0), Chimia Tășnad — U- 
nlrea Valea lui Mihal 1—2 (1—1).

Pe primele locuri : L ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 25 p (23—9), 2. 
Recolta Salonta 23 p (23—13), 3.

Minerul Sărmășag 22 p (27—lf)... 
pe ultimele locuri : 15. Silvania 
Cehu Silvanlei, 13 p (15—30). 16. 
Constructorul Satu Mare 7 p 
(12-34).

SERIA A X-a

C.I.L.-Mecanica Signet — Ener
gia Prundu Blrgăului 3—0 (3—0), 
Oțelul Reghin — Minerul Rodna 
2—0 (1—0). Bradul Vlșeu — Me- 
talotehnica Tg. Mureș 1—0 (1—0), 
Lăpușul Tg. Lăpuș — CUPROM 
Baia Mare 1—0 (1—0), Mineru)
Baia Sprie — Minerul Bălța 0—0, 
Electromureș Tg. Mureș — 
LS.S.M. Sighet 4—0 (2—0). Mure
șul Luduș — Minerul Băiuț 9—1 
(2—0), Minerul Borșa — CHIM- 
FOREST Năsăud 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L.
SIGHET 31 p (42—f), 2. Electro
mureș Tg. Mureș 21 p (32—14), 3. 
Metalotehnica Tg. Mureș 20 p 
(27—13)... pe ultimele locuri : 14. 
Minerul Borșa 14 p (22—29). 15. 
LS.S.M. Sighet 14 p (13—32). 16. 
Bradul Vișeu 13 p (17—34).

SERIA A XI-a

Minerul Paroșenl — Tîrnavele 
Blaj 2—0 (1—0), Mecanica Orăștie
— Viitorul I.R.A. Cluj-Napoca 
1—0 (0—0), Inter Sibiu — Minerul- 
Știin'a Vulcan 0—0, Unirea Ocna 
Sibiului — Mecanica Alba Iulia
4— 1 (3—0), Metalul Aiud — Dacia
Orăștie 1—1 (0—0), Soda Ocna
Mureș — Victoria Călan 5—0 
(1—0), Steaua-C.FJî. Cluj-Napoca
— IMIX Agnita 2—0 (1—0), Mine
rul Certe; — Metalul Sighișoara
5- 2 (1—1).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
PABOȘENI 26 p (23—16), 1. Me
canica Orăștie 25 p (31—14), 3. 
Dada Orăștie 20 p (31—20), 4. 
Soda Ocna Mureș 20 p (22—26)... 
pe ultimele locuri : 15. Tîrnavele 
Blaj 13 p (13—31), 16. Mecanica 
Alba Iulia 12 P (19—34).

SERIA A XH-a

Celuloza Zărnești — I.C.I.M. 
Brașov 0—1 (0—0), Electro SL
Gheorghe — Textila Prejmer 3—1 
(2—0). Metrom Brașov — Mureșul 
Topii ța 3—2 (2—1), Precizia Să- 
cele — Viitorul Gheorgheni 1—1 
(2—0), Metalul Tg. Secuiesc — U- 
tilajul Făgăraș 2—0 (1—0), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — U- 
nlrea Cristuru Secuiesc 3—0 (1—0), 
Mobila Măgura Codlea — Cimen
tul Hoghlz 1—0 (0—0), Minerul
Bălan — Minerul Baraolt 0—0, 
Nltramonla Făgăraș nu a jucat.

Pe primele locuri 1 L I.C.I.M. 
BRAȘOV 26 p (28—12), 2. Progre
sul Odorhel 26 p (28—18), 3. Me
talul Tg. Secuiesc 24 p (36—15)... 
pe ultimele locuri : 15. Predzla 
Săcele 15 p (2S—27), 16. Unirea 
Cristuru 15 p (18—30). 17. Textila 
Prejmer 10 p (10—32).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



FRUMOASE SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂN!

BLODYȘTIi JUNIORI-MEDALII DE BRONZ
BRUXELLES. In capitala 

Belgiei au avut loc ultimele 
jocuri din cadrul turneului in
ternațional de rugby pentru

După o zi de întrerupte

ZONALUL FEMININ DE ȘAH 

ÎN A DOUA JUMĂTATE

juniori, organizat sub egida 
F.I.R.A. Tinerii rugbyști ro
mâni și-au disputat locul trei 
în compania celor sovietici. La 
capătul unui joc frumos, e- 
chipa României a obtinut vic
toria cu scorul de 12—3 și a 
obtinut medaliile de bronz.

Iată celelalte rezultate : locu
rile 1—2 : Franța — Italia 8—4, 
locurile 5—6 : Spania — 
R.F.G. 15—3, locurile 7—8 : Bel
gia — Iugoslavia 13—0, locu
rile 9—10 : Polonia — Tunisia 
0—0 (baraj de șuturi de pe
deapsă 4—1), locurile 11—12 : 
Suedia — Elveția 8—3.

ALERGĂTORII, LOCUL I
Vineri s-a desfășurat compe

tiția tradițională de alergare 
pe șosea între localitățile Ko- 
marom din Ungaria și Ko- 
mamo din Cehoslovacia, situ
ate de o parte și cealaltă a 
Dunării. Traseul a măsurat 10 
km. Ediția din acest an a fost 
cîștigată de reprezentativa 
României, urmată de Ungaria și 
Cehoslovacia. Au luat parte 
concurenți din Anglia, Belgia, 
R.D. Germană. Italia. Polonia. 
Bulgaria etc. In clasamentul 
individual Gyorgy Marko s-a 
situat pe locul 4, Constantin 
Roșu pe 7 și Eugen Enăchioiu 
pe 20.

Pc agenda de lucru a federațiilor iaternafiona»

IMPORTANTE DECIZII LA TENIS DE MASĂ
In cadrul lucrărilor Congre

sului Federației Internationale 
de Tenis de Masă (I.T.T.F.), 
care a avut loc la Goteborg, 
au fost adoptate câteva hotă- 
rîri importante, între care si 
renunțarea la cele trei cate
gorii valorice în care erau îm
părțite echipele feminine si 
masculine la campionatele mon
diale, cu un sistem de promo- 
vare-retrogradare. S-a apreciat 
că. plecînd de pe aceeași po
ziție. echipele participante vor 
avea șanse egale de a urca pe 
podiumul „mondialelor". Mă
sura se va aplica chiar de la 
viitoarele campionate mondiale, 
la New Delhi, din anul 1987, 
pînă atunci urmînd să se e- 
laboreze sistemul de disputare 
a probei pe echipe.

S-a hotărît. de asemenea, ca 
primii 16 jucători (respectiv

Nouă partide neterminate au 
fost reluate luni. Exact atîtea 
cîte numără o rundă... Rezul
tatele lor erau foarte impor
tante pentru configurația cla
samentului, acum cind Turneul 
zonal feminin, de la Tîrnovo 
intră în a doua jumătate a 
desfășurării sale.

In cinci din aceste întrerupte 
urmau să se așeze la masa 
de joc reprezentantele noastre. 
Fără îndoială, au avut de 
muncă în noaptea de duminică 
spre luni Mircea Pavlov, Șer- 
ban 
care 
tele 
nlcă 
fost 
sabeta Polihroniade și-a 
zat ușor avantajul deținut la 
Ildiko Madl, iar foarte tînăra 
Cristina Bădulescu la Milena 
Skacelikova. Tot ea a obținut 
remiza în disputa cu 
maestrâ Maria Ivanka, rezultat 
înregistrat și în întîlnirea Ga
briela Olărașu — Hanna Mo- 
drova. Cu toate eforturile ana
lizei, finalul Olărașu — Erens- 
ka n-a putut fi salvat.

Și celelalte rezultate convin 
jucătoarelor noastre aflate în 
cursa pentru calificare: Voiska
— Erenska 1—0!, Savova — 
Brustman și Eretova — Veroci 
remize, Jagodinska — Boiand- 
jeva 0—1.

In clasament, după 8 runde, 
situația se menține foarte 
strînsă, mai mult de jumătate 
din cele 19 concurente aspirînd 
la cele 5 locuri care oferă „bi
letele" pentru interzonale. Iată 
situația la zi, pe puncte cîști- 
gate și pierdute:

Brustman (Polonia) 6—2, 
Erenska (Polonia) 5%—2*/2, Nu- 
țu, Boiadjeva (Bulgaria) 5—2, 
Veroci, Grosch (ambele Un
garia) 5—3, Polihroniade ll/2— 
2‘/j, Bădulescu 4‘/2—3%, Voiska 
(Bulgaria) 4—3, Ivanka (Un
garia) 4—4, Wiese (Polonia), 
Savova (Bulgaria) 3’/:—3’/2, 
Olărașu 3'/j—4*/2 etc.

In runda a 9-a: Brustman — 
Nuțu, Polihroniade — Ivanka, 
Bădulescu — Olărașu, Erenska
— Savova.

Neamțu și Traian Stanciu, 
le secundează pe șahis- 

române la această puter- 
întrecere. Analizele lor au 
impecabile. Și astfel, Eli- 

eali-

marea

Stop cadru

0 PREMIERA PENTRU LENDL
IN TURNEUL DE

MONTE CARLO. Tenismanul 
cehoslovac Ivan Lendl a obți
nut prima sa victorie în tra
diționalul turneu de pe coasta 
Mediteranei. Duminică. în fi
nală, el a dispus de suedezul 
Mats Wilander cu 6—1. 6—3, 
4—6, 6—4, după ce, însă, de dimi
neață, în semifinale, eîștigase 
în fata altui suedez. Henrîk 
Sundstrom cu 4—6, 7—6, 7—6.

CHICAGO. în finala turneu
lui masculin din capitala sta
tului Illinois s-au calificat, fără 
prea mari probleme, cei doi 
favoriți, John McEnroe și Jim
my Connors. Dar, duminică, pe 
teren a apărut doar McEnroe ! 
Connors, acuzînd dureri dor
sale, nu s-a prezentat la joc, 
astfel că McEnroe a învins 
prin neprezentare ! In locul a- 
cestui meci a avut loc un set 
demonstrativ, în care McEnroe 
a dispus cu 8—6 de Eliot Telt- 
scher. In finala de dublu s-au 
întâlnit perechile Johan Kriek, 
Yannick Noah și Ken Flach,

REGALA OXFORD — CAMBRIDGE
LA A 131-a EDIȚIE

LONDRA. La cea de a 131-a 
ediție a tradiționalei curse de 
canotaj de pe Tamisa, dintre 
echipajele de 8+1 ale Univer
sităților din Oxford și Cam
bridge. victoria a revenit „op- 
tului" din Oxford, care a în
registrat, astfel, cea de a zecea 
victorie consecutivă. în palma
resul competiției Cambridge 
conduce cu 68—62 (în 1877 a 
fost consemnată... egalitatea !). 
Sîmbătă, Oxford a parcurs cei 
6 800 m ai cursei in 17 :ll,0, so
sind cu un avans de 13 se
cunde.

CHAIANA, OMUL PTNAlIY-IJRILfllI DECISIVE
...20 martie ’85. La Krivoi- 

rog, meci dramatic in „Cupa 
campionilor europeni".
Dniepr și Bordeaux au a- 
juns la „criteriul" penalty- 
urilor. Francezii sint in 
fața calificării. Au ultimul 
penalty din seria de cinci. 
„Un penalty decisiv pentru 
cariera lui Chalana !“ —
exclamă crainicul de la 
„France-Inter". Chalana, 
stingaciul, transformă impe
cabil cu... dreptul, „dreptul 
acesta care nu m-a trădat 
la atîtea penalty-uri !“. Ca
riera lui, pusă în cumpănă 
grea in vară, se înseninează 
deodată, sub ploaia de su
perlative ale cronicarilor 
sportivi. Cariera „dirijoru
lui" portughez nu însemna 
cine știe ce, pînă în vara 
trecută, pînă la Euro '84. 
Avea, este drept, șase tit
luri de campion național cu 
Benfica și o finală U.E.F.A., 
pierdută in fața Anderlecht- 
ului. Fernando Albino de 
Sousa avea să se impună, 
însă, cu adevărat, la Euro 
’84 cind, cum scria V. Sinet 

. în France football, „a or
chestrat jocul intr-un stil 
inimitabil". Chalana, simpa
ticul lusitan, mustăciosul 
venit, parcă, dintr-un film 
cu... mariachis, a jucat... 
superb la „europene". Pînă

VICTORIA
LA MONTE CARLO

Robert Seguso. Primii jucători 
au obținut victoria cu 3—6, 
4—6. 7—5. 6—1. 6-4.

PALM BEACH GARDENS. 
Turneu feminin demonstrativ, 
în care succesul i-a revenit lui 
Chris Evert-Lloyd cu 6—3. 6—3 
în finală cu Hana Mandlikova. 
In semifinale, Evert-Lloyd a 
dispus de Carling Bassett cu
6— 2, 6—1, iar Mandlikova a 
întrecut-o pe Pam Shriver cu
7— 6. 7—6.

PRELIMINARIILE C.M. : 
URUGUAY S-A CALIFICAT 
PENTRU TURNEUL FINAL

ZONA SUD-AMERICANA, gru
pa a 2-a : In meci retur, la Mon
tevideo (80 000 spectatori), Uru
guay a Învins Chile cu 2—1 (1—1) 
șl s-a calificat pentru turneul fi
nal din Mexic. La rândul său. 
Chile va evolua in etapa urmă
toare a competiției, un turneu cu 
participarea echipei clasate pe 
locul doi în grupa a 3-a (Brazi
lia, Paraguay, Bolivia) șl a for
mațiilor de pe locurile doi șl trei 
în grupa 1 (Argentina, Columbia, 
Peru. Venezuela). In jocul de du
minică au înscris : Jose Batista 
(min. 9) șl Venanclo Ramos 
(mln. 57 din 11 m), respectiv
Jorge Aravena (min. 28 din Hm).

ZONA AFRICANA, turul doi, 
meciuri tur : Lusaka : Zambia — 
Camerun 4—1 (4—0) ; Rabat : 
Maroc — Malawi 2—0 (1—0) ;
Abidjan : Coasta de Fildeș — 
Ghana 0—0.

SEMIFINALELE CUPELOR 
EUROPENE

Iată programul primei manșe 
a semifinalelor cupelor europene, 
meciuri care au loc mîine seara:

„C.C.E.* • Javentus — Bor
deaux, F. C. Liverpool — Pana
thinaikos Atena.

la urmă, Bordeaux, echipa 
campioană a Franței, l-a a- 
dus in lotul său, chiar dacă 
mai avea și alți „regizori" 
de clasă, Giresse și Țigana 
în vară, insă, exact in fina
lul lui iunie, atunci cind 
francezii cucereau „Cupa 
Europei", iar Chalana o cu
cerea pe franțuzoaica Anna
bella, care i-a devenit so
ție, nu se anticipa drama 
de opt luni. Pentru că Cha
lana a revenit pe teren 
după opt luni de la termi
narea „europenelor". Opera - 
ția de la piciorul sting pă
rea să-i frîngă zborul, zia
rele și începuseră să facă 
atmosferă, „cel mai mare 
transfer, cel mai mare ac
cident". Era o sumă fru
moasă, dată nu pentru a 
vedea un infirm.

La 25 de ani, Chalana, 
„cel mai îneîntător dintre 
toții coechipierii", cum a 
zis Lacombe, a luat un nou 
start. Lusitanul care „a 
nevrat Franța la Euro 
cum a afirmat Aimâ 
quet, antrenorul lui

ma- 
’84", 
Jac- 
Bor- 

deaux, nu se hazardează în 
declarații. A transformat a- 
cum un penalty, poate, de
cisiv pentru cariera sa. Ca- 

. rieră începută, de fapt, la 
13 noiembrie ’83. cind Por
tugalia (și cucerea biletele

pentru Franța, invingind a- 
casă, la „Luz", reprezenta
tiva sovietică, dintr-un pe
nalty, intr-un meci in care 
Chalana și-a dus echipa spre 
triumf. Acum urmează due
lul cu Juventus, bătălia lui 
Bordeaux pentru finală. 
„Bordeaux e mai pericu
loasă decît Liverpool, pen
tru că-1 are pe... Chalana" 
— a declarat Michel Pla
tini. cel mai bun jucător 
european al anului trecut 1 
Altceva ce să mai spui des
pre Chalana ?!

Mirceo M. IONESCU

A ÎNCEPUT C.M.
DE AUTOMOBILISM
RIO DE JANEIRO. „Marele 

premiu al Braziliei" la auto
mobilism, prima etapă a C.M. 
de formula I. desfășurat dumi
nică pe circuitul Jacarapagua 
(306,889 km, adică 61 tururi de 
5,031 km) a fost câștigat de 
francezul Alain Prost (Malboro 
McLaren) cu o medie orară de 
181,547 km. El a fost urmat 
de italienii Michele Alboreto 
la 3 s 259 șl Elio de Angelis 
(ambii pe Lotus Renault) la 
1 tur.

jucătoare) din „top“-ul mon
dial să fie calificați din oficiu 
pentru Jocurile Olimpice din 
anul 1988, oelelalte locuri fi
ind repartizate federațiilor con
tinentale. care vor decide mo
dul de selecție a pârtiei panți lor 
la Olimpiadă.

Campionatele mondiale din 
anul 1989 vor avea loc la Stutt
gart (R.F. Germania). „Cupa 
Mondială" din acest an la 
Fushan (R.P. Chineză), iar fi
nala „Marelui Premiu" (29 mai) 
la Seul (Coreea de Sud).

începând cu anul 1986, în 
concursurile internaționale vor 
fi obligatorii cele două cu
lori — roșu si negru — ale 
cauciucurilor de paletă.

UN TITLU EUROPEAN 
DECIS LA... GOLAVERAJ
ANGLET. Au luat sfirșit în

trecerile din cadrul grupei „A" 
a campionatului european de 
juniori la hochei pe gheață. 
Victoria a revenit reprezenta
tivei Suediei, care a cîștigat 
la... golaveraj ! In ultimul joc 
din turneul final, Suedia a 
terminat la egalitate cu U.R.S.S. 
1—1 (0—1, 0—0, 1—0), ambele 
echipe totalizând, astfel, cite 
5 puncte. In celălalt joc. Ceho
slovacia — Norvegia 8—2 (2—0, 
4—1. 2—1). Clasamentul final : 
1. Suedia 5p (17—4), 2. U.R.S.S. 
5 p (9—4), 8. Cehoslovacia 2 p, 
4 Norvegia 0 p ; turneul 5—8 : 
1. Finlanda 5 p, 2. R.F.G. 4 p, 
3. Elveția 3 p, 4. Franța 0 p.

„CUPA CUPELOR" : Bayern 
Miincben — Everton, Rapid Vie
na — Dinamo Moscova.

„CUPA U.E.F.A." : Internazio- 
nale — Real Madrid, Videoton — 
Zeleznlcear

CAMPIONATE

AUSTRIA (et. 20) : Austria 
Viena — Klagenfurt 2—0, Eisen- 
stadt — Wiener Sportclub 1—o, 
Sturm Graz — Vienna 4—0. Favo
rit Viena — Rapid Viena 2—6, 
Innsbruck — Austria Salzburg
4— 2, Spittai — Voest Linz 0—4, 
LASK — Donawitz 3—0, Admira 
Wacker Viena — Grazer A.K.
5— 0 ; (et. 21) : Linz — Austria 
0—1, Rapid — Innsbruck 1—1, 
Donawitz — Sturm 0—0, Vienna
— Admira 1—1, Salzburg — LASK 
0—1, Klagenfurt — Vienna 2—1, 
Grazer A.K. — Spittai o—0, Fa
vorit — Elsenstadt 1—2. Clasa
mentul : 1. Austria 37 p. 2. 
pld 32 p. J. LASK 29 p. . 
Vienna 11 p, 16. Salzburg 11 p.

FRANȚA . .
Rouen 0—2, Paris St. Germain — ■ 
Sochaux 1—1, Bastia — Metz 1—3, 
Tours — Auxerre 3—1, Toulou.se
— Marseille 2—0, Line — Laval 
0—0, Toulon — Strasbourg 3—1, 
Nantes — R. C. Paris 1—1, Bor
deaux — Lens 2—1, Nancy 
Monaco L—L Clasamentul : 
Bordeaux 50 p, 2. Nantes 44 
3. Toulon 39 p.... 19. Tours 
p, 20. R. C. Paris 19 p.

SCOȚIA (et. 32) : Glasgow 
Rangers — Aberdeen 1—2. Dum
barton — Hibernian 0—2, Dundee 
Utd. — Morton 5—0, Hearts — 
Celtic 0—2, St. Mirren — Dundee 
4—2. Clasamentul : 1. Aberdeen
52 p (32 j), 2. Celtic 46 p (31 j), 
3. Dundee Utd. "
Dumbarton 19 p 
ton 11 p (32 j).

UNGARIA (et.
— Videoton 0—0, 
Dozsa 2—2, Ferencvaros — 
ved 0—3, Zalaegerszeg — 
0—0, MTK — Debrecen 
Szombathely — Pecs 2—0, Raba 
Et3 — Eger 5—0, Szeged — Tata-

Ra-
15.

(et. 31) : Brest

1. 
P. 
22

41 p (32 j)„. ». 
(32 j), 10. Mor-

21) : Bekescsaba 
Vasas — uj pești 

Hon- 
Csepel 

1—0,

banya 0—1. Clasamentul : 1. Hon- 
ved 32 p, 2. Videoton 29 p, 3. 
Raba Et6 Gy5r 26 p. ... 14. Fe- 
rencvaros 17 p. 15. Eger 16 p, 16. 
Szeged 6 p.

GRECIA (et. 23) : AEK — Pa- 
nathlnaikos 1—1, PAOK — Aiga- 
leo 3—1. Olympiakos — Apollon
1— 1, Pierikos — Heraklis 0—2. 
Oft — Larisa 1—1, Kalamaria — 
Panlonlos 1—0, Ethnikos — Aria
2— 2, Doxa — Panahalkl 2—0. Cla
samentul : 1. PAOK Salonic șl
Heraklis 33 p. 3. Panathinaikos 
șl Olympiakos 32 p, 5. AEK 31 p. 
...13. Ofi șl Panahaikl 17 p, 15. 
Algaleo 11 p, 16. Pierikos 8 p.

IUGOSLAVIA (et. 23): Sutjeska
— Vojvodlna 3—0, Steaua roșie
— Rijeka 3—1, Vardar — Vlnkovcl 
4—1, Iskra — Sloboda 2—o, Rad- 
nlckl Niș — Hajduk Split 1—1, 
Osijek — Partizan 1—0, Priștina
— Buducnost 1—0, Sarajevo — 
Dinamo Zagreb 0—0, Velez — 
Zeleznlcear 0—0. Clasamentul : 1. 
Sarajevo 31 p, 2. Hajduk Split 
30 p. 3. Zeleznicear 26 p.... 15. 
Priștina, Vojvodlna șl Radnlckl 
19 p, 18. Dinamo Vinkovci 18 p.

SPANIA (et. 32) : Valladolid — 
Gijon 0—0, Sevilla — CF Barce
lona 2—2. Athletic Bilbao — Her
cules 4—1, Santander — Valencia 
1—1. Real Madrid — Atletico Ma
drid 0—4 t, Zaragoza — Murcia
3— 0, Elche — Real Sociedad 1—1, 
Espaflol Barcelona — Betis Se
villa 0—1, Osasuna — Malaga 1—0. 
Clasamentul : 1. U. F. Barcelona 
51 p, 2. Atletico Madrid 43 p. 3. 
Sporting Gijon 39 p, 4. Athletic 
Bilbao 88 p.... 16. Hercules 
17. Elche 24 p, 18. Murcia 20

ALTE REZULTATE

26 p,
P-

Can-Turneul de juniori de la 
nes. Clasîndu-se pe primul loc în 
grupe, DANEMARCA (2. Franța, 
3. Scoția 4. Iugoslavia) și ITA
LIA (2. Olanda 3. Anglia, 4. 
U.R.S.S.) s-au calificat în finala 
tradiționalei competiții.

Turneul de cădeți de la Saint- 
Malo. în .finală urmează să se 
înttlnească echipele Scoției șl 
U.R.S.S.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concurs la Tem

pe (Arizona) : 100 m : Glance 
10,30. 110 mg : Turner 13,41,
Campbell 13.57, 400 mg : Harris 
49,06, lungime : Powen 7,89 m, 
triplu : Cannon 16,76 m, greutate : 
WiUlky »,33 m, suliță : Bradstock 
(Anglia) 88,80 m ; femei : IM m: 
Marlene Ottey-Page (Jamaica) 
H.1B.

BASCHET • Turneul de eali.fi- 
eare pentru C.E. de cădeți, la 
Alencon a fost oîștigat de Spa
nia (80—71 cu Franța, in ultimul 
joc), urmată de Franța, Anglia și 
Irlanda.

CICLISM • in „Turui ArdenA- 
lor" (amatori) primul s-a clasat 
Mario Hemlg (R.D.G.) cu 
17.02.07 urmat de Herings (Olan
da) la 25 s șl Petrov (Bulgaria) 
la 31 s • „Turul Flandrei” s-a 
încheiat ou succesul belgianului 
Erie Vanderaerden 6.11:50 pe 271 
km. urmat la 41 s de australianul 
Anderson șl la 1:01 de olandezul 
Kuiper.

HANDBAL • Meci feminin, 
amical la Nantes : Franța —

Polonia 13—13 (echipe de ti
neret) .

HOCHEI PE IARBA • Finale 
în „Cupa inter-continentală" (fe
mei), la Buenos Aires : loourile 
1—2 : U.R.S.S. — Argentina 3—2. 
locurile 3—4 : Coreea de Sud — 
Japonia 2—1, locurile 5—6 : In
dia — Tara Galilor 2—0 
amical masculin., la 
Pakistan — Franța 3—0.

ÎNOT • Englezul 
Moorhouse a înotat 100 _______
tn 1:00.53 (bazin de 25 m) reali- 
zînd oea mai bună performanță 
mondială pe această distanță. 
Precedenta aparținea canadianu
lui Victor Davis 1:00,61 — 1084.

POLO • Turneul celor sase 
națiuni (echipe sub 16 ani), la 
Neapole : Olanda — R.F.G. 8—5, 
Iugoslavia — Spania 10—8, Ita
lia — Franța 13—3 Olanda — 
Spania 9—8, Iugoslavia — 
ța 13—3, Italia — R.F.G. 
Iugoslavia — R.F.G. 
nla — Franța 19—4, 
Olanda 6—5. R.F.G, 
12—4, Iugoslavia — 
italia — Spania 5—5.

• Meci 
Lahore :

Adrian 
m bras

Fran-
7—6,

12—6. Spa- 
Italia — 

— Franța 
Olanda 7—7
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