
Vizita oficială a președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU 

împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU

în Canada
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, a primit, luni 
după-amiazâ. Ia reședința ofi
cială din Ottawa, pe ministrul 
canadian al 
și resurselor, 

în cadrul 
fost relevate 
statornicite 
Canada, ce iși 
sie în continua ______
colaborării și. cooperării 
nomîce, a schimburilor indus
triale, tehnico-științifice $1 in 
alte domenii de interes reci
proc, context în care se înscrie 
și colaborarea româno-canadia- 
nă în domeniul folosirii ener
giei atomice in scopuri pașnice.

S-a evidențiat, totodată, ho- 
tărirea comună de a se pro
mova forme noi. superioare, de 
cooperare, inclusiv prin crearea 
de societăți mixte, relevîndu-se 
posibilitățile extinderii și di
versificării schimburilor reci
proce in domenii importante 
cum sînt materiile prime, ener
getica, construcția de mașini și 
aplicarea tehnologiilor avansa
te, inclusiv pe terte piețe.

* /
în onoarea președintelui Re

publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
guvernatorul general al Cana
dei, Jeanne Sauve, si domnul 
Maurice Sauve au oferit, luni, 
un dineu oficial la Palatul gu
vernamental din Ottawa.

în timpul dineului, desfășu
rat intr-o ambianță de cor
dialitate, președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și guvernatorul ge
nerai al Canadei. Jeanne Sau
ve. au rostit toasturi, care au 
fost urmărite cu viu interes de 
cei prezenți.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Canadei.

★
Tovarășul Nicoiae Ceausescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
guvernatorul general al Cana
dei, Jeanne Sauve, au primit, 
marți dimineața, la Palatul gu
vernamental din Ottawa, pe 
șefii misiunilor diplomatice 
acreditați in Canada.

Ambasadorii a numeroase 
țări au adresat urări de suc
ces vizitei in Canada și au 
adus șefului statului român un 
cald omagiu, expresie a stimei 
și prestigiului de care se bucu
ră pe arena internațională 
politica de pace, destindere, de 
înțelegere, prietenie și colabo
rare cu toate națiunile pro
movată cu consecvență de 
România socialistă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au ciocnit o cupă de șampanie 
cu șefii misiunilor diplomatice, 
cu care s-au întreținut intr-o

energiei, minelor 
Patricia Carney, 

convorbirii au 
bunele raporturi 

intre România și 
găsesc expre- 
dezvoltare a 

ece-

eră cordială. S-au trans- 
eședintelui României sa

lutări călduroase din partea 
șefilor de stat și de guvern 
reprezentate de ambasadori, 
împreună cu expresia dorinței 
acestora de a se dezvolta le
găturile de 
rare dintre 
lor.

Tovarășul 
a mulțumit _____ _
basadorii acreditați la Ottawa 
să transmită salutul său priete
nesc și cele mai bune urări 
șefilor statelor și guvernelor 
lor, iar popoarelor respective 
urări de progres, prosperitate 
și pace.

prietenie 
România
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După meciul de rugby cu Italia

și coope- 
și țările

CeaușeseuNicolae
și a rugat pe am-

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 
Ottawa, in cursul dimineții de 
marți, pe Arthur Schneier, 
președintele Fundației „Apelul 
pentru conștiință", din S.U.A.

Arthur Schneier a mulțumit 
pentru primire și a adresat 
urări de succes vizitei în Ca
nada a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Mulțumind pentru urări, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că vizi
ta in Canada se va înscrie, 
prin rezultatele sale, ea o con
tribuție a celor două țări Ia 
promovarea unui climat de în
credere, 
laborare 
ționarea 
melor 
noastră.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit, marți, la reședința re
zervată în Ottawa, pe Corne- 
iiu Dima Drăgan, secretar ge
neral al Asociației Culturale 
Internaționale a Etniei Române 
— A.C.I.E.R., președintele Aso
ciației culturale „Ovidius", din 
Toronto, William Donison, pre
ședintele Clubului cultural „Mî- 
hai Eminescu". din Regina, 
William Yurko, președintele 
Comunității românești din Ed
monton, dirijorul Remus Ținco- 
ca, pianista Anisia Campos, pe 
alți reprezentanți ai unor orga
nizații culturale și ai Asociației 
de prietenie româno-canadiene.

S-an adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de bun 
venii în Canada, exprimîndu-se 
aprecierea pentru progresele 
înregistrate de România în toa
te domeniile.

Mulțumind pentru urări, pre
ședintele României a apreciat 
dorința canadienilor de origine 
română de a contribui la dez
voltarea relațiilor dintre Româ
nia și Canada, de a face cu
noscute valorile culturii^ și ariei 
românești, realizările 
de astăzi, principiile 
externe românești.

întrevederea s-a 
într-o atmosferă caldă, 
dială.

securitate și largă co- 
intre națiuni, la solu- 
constructivă a proble- 
ce confruntă epoca

României 
politicii

desfășurat
cor-
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O ECHIPĂ NOUĂ, CARE A VRUT SA JOACE,/

DAR PROCESUL RECONSTRUCȚIEI E ANEVOIOS
ment, concret, după partida de 
duminică, de la Brașov. Numai 
că rezultatul de doar 7—6 cu 
Italia, cel mai strips din toa
te cele înregistrate în întîlni- 
rile victorioase cu „squadra

azzurra", i-a surprins pe uniL 
Iar explicațiile sale sînt mul
tiple.

Să reținem, mai întîl, rea
litatea profundei schimbări a 
echipei noastre, determinată de 
renunțarea la serviciile unor 
vechi internaționali și de se
ria indisponibilităților. Pe sta
dionul municipal din orașul de 
sub Tîmpa — bine pus la 
punct, prin lăudabile eforturi, 
pentru această „premieră bra- 
șoveană" — au apărut nouă ju
cători noi față de formația ali
niată. in ianuarie, pe Twicken
ham 1 în XV-le de începere 
s-au aflat patru debutanți. In 
final numărul lor crescînd la 
cinci. La fel de adevărat este 
șl faptul că rugbyul „merge 
mai departe", că valorile se 
reașează, iar naționala Italiei 
reprezintă oglinda unui incon
testabil progres al sportului cu 
balonul oval din această țară, 
squadra azzurra de azi avînd o 
cu totul altă forță, superioară,

Geo RAEȚCHI

Rugbyștii tricolori și-au în
ceput sezonul internațional 
printr-o victorie, păstrindu-și 
astfel șansa ocupării locului al 
doilea în „Cupa F.I.R.A.*. 
Acesta este principalul

Dumitru încearcă să păstreze balonul, susținut de Moț, cu Mu- 
rariu, Dumitraș și Paraschiv gata să intervină. (Fază din meciul 
România — Italia 7—6) Foto : Iorgu BÂNICA
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S-AU CONVINS DE UTILITATEA SPOIITULUI
marea platfor- 
de la Pipera. 

Capitalei, acolo 
mai importante

Ne aflăm pe 
mă industrială 
în Nord-Estul 
unde între cele 
unități economice se numără

Simbălâ $1 duminică

FINALELE DE JUDO
ALE SENIORILOR

Simbătă și duminică, in Sala 
sporturilor din Tirgoviște vor 
avea loc finalele „Daciadei" de 
vară $i ale campionatelor re
publicane individuale de judo 
ale seniorilor. în prima zi sînt 
programate întrecerile la cate
goriile semiușoară, ușoară, se- 
mimijlocie. mijlocie, semigrea 
și grea, iar în cea de a doua 
zi. la superușoaiă si open.

si Combinatul de industriali
zare a lemnului (CIL). Peste 
4 000 de oameni ai muncii (băr
bați si femei, într-o 
aproximativ egală), 
multi foarte tineri 
de vîrstă, în iurul a
— se arată a fi artizani neîn- 
trecuți. transformînd printr-un 
proces tehnologic complicat, 
lemnul brut, asa cum este adus 
din pădure. într-o gamă de 
produse de mobilă de o inima
ginabilă varietate în care mo
dernul. elegantul se armoni
zează cu practicul, cu utilul 
spre bucuria beneficiarilor din 
tară si de peste hotare. Pentru

proporție 
cei mai 

— media 
30 de ani

că numele si renumele lui 
C.I.L. Pipera depășesc de mulți 
ani hotarele țării.

Așadar, mai bine de 4 000 de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri fac. acolo, la C.I.L. Pipe
ra. o adevărată artă si. într-o 
bună măsură, caută — Prin 
„Daciadă" — să îsi extindă ac
tivitatea și în domeniul spor
tului. „Nu este nrea simplu — 
tine să sublinieze Gheorghe 
Lupu, secretar cu probleme or
ganizatorice al Comitetului de 
partid — dar trebuie, e ne
voie si de mișcare, de sport, 
de destindere după ore înde
lungate de strădanie...* Cei

Tiberiu STAMA

(Continuare in vag 2—3)

De vineri, la bazinul Olimpia din Sibiu

•t

Marginalii la campionatele republicane de canotaj fond

STABILITATEA O DĂ MUNCA!
întreceri interesante săptă- 

mîna trecută, la Timișoara, cu 
cei mai buni rameri si vîslași 
din tară veniți să participe la 
campionatele republicane de 
canotaj fond, cu numeroși 
spectatori prezenti pe malurile 
Begăi. întreceri interesante prin 
nota de spontaneitate, de ar
zătoare dorință de afirmare a 
juniorilor, prin plusul de so
brietate. de responsabilitate, de 
măiestrie adus de membrii e- 
chipajelor care, vara trecută 
ne-au reprezentat cu cinste la 
J.O. de la Los Angeles. A fost 
un concurs frumos de ridicat 
nivel tehnic în unele probe 
a fost o mare regată cu peste 
20 de medaliați olimpici ce au 
tinut să ia startul — fiecare 
la clubul din care face parte — 
la această primă reuniune nau
tică a anului.

Pe unda mereu mișcătoare a 
apei, stabilitatea o dă munca, 
surprizele sînt mai rare, marii 
performeri sînt și marii trudi
tori din pregătiri. Valeria Răci
tă, medaliată cu aur la regata 
regatelor de anul trecut.

Campionii olimpici Vaier Toma 
țat, pe Beqa, în

Si Petru Iosub au învins deta- 
praba de 2 rame

de pe lacul Casitas. a evoluat, 
împreună cu mai tinăra ei co
legă de club Veronica Cogeanu. 
în proba de 2 vîsle. Si puțini 
au fost cei care s-au Îndoit că 
acest echipaj cu însemenele 
„U.T. Arad" nu va cîștiga ti-

tlul de campion republican. A- 
celasi rezultat scontat si în 
cazul echipajului de 8 + 1 de

Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2—3)

SĂRITORI DIN 8 ȚĂRI LA CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE

Tradiționalele Campionate in
ternaționale de sărituri ale 
României reunesc la ediția a 
18-a. care se va disputa de vi
neri pină duminică, la bazinul 
Olimpia din Sibiu, sportivi din 
opt țări : 
cia, R.D.
Polonia. 
România.

Regulamentul 
prevede limita maximă de vîrs
tă 17 ani. ceea ce permite par
ticiparea acelor sportivi aflați 
în plină ascensiune, „la un pas“ 
de afirmarea deplină în arena 
internațională mai cu seamă 
la fete.

Bulgaria. 
Germană 

Ungaria.

Cehoslova- 
Iugoslavia. 

U.R.S.S. și

competiției

ALE ROMÂNIEI
în vederea concursului de la 

Sibiu. F.R. Natatie a alcătuit 
următorul lot : Ileana Pîrjol, 
Andreea Dragomir. Adriana Ră- 
zloagă, Arina Manta. Daniela 
Popa, Daniela Lovi. Iuliana Ni- 
cnla. Vladia Dicu. Adrian Cher
em. Jozsef Lajcsak. Ion Petra- 
che, Nicolae Lepăduș. Siegfried 
Fi-edel și Ion Badiu. Antrenori: 
Nicolae Sparios. Constantin To- 
tan si Viorica Kelemen.

Programul întrecerilor : vi
neri, ora 16 : trambulină fete 1 
simbătă. ora 10 : trambulină 
băieți ; ora 16 : platformă fete; 
duminică, ora 10 : Dlatformă 
băieți.

FLORETISTELE TARII NOASTRE
LA „TROFEUL JEANTY" DE LA PARIS

floretă feminin 
va desfășura la

Ediția 1985 a tradiționalului patrulater de
Franța — Italia — România — Ungaria se
Saint-Maur (Paris), la 25 aprilie. în vederea acestui impor
tant concurs echipa reprezentativă a României are următoarea 
alcătuire : Elisabeta Guzganu, Reka l.azar, Monica Veber. Ro
zalia Oros, Georgeta Beca și Ana Georgescu, antrenor fiind 
Ștefan Haukler.
,,Patrulaterul“ va fi urmat, la 27 și 28 ale lunii, de o altă 

mare întrecere internațională feminină de floretă, „Trofeul 
JeantyM. contînd pentru „Cupa Mondială*'.



LA GALAȚI AU DOMINAT STEAUA Șl... TINERII HOCHEIȘTI In al doilea tur al „Cupei F.R. Baschet"
Penultimul act al campionatului 

primei seni valorice a Diviziei 
„A- ia hochei, cel de al 5-lea 
turneu al întrecerii, consumat 
sâptâmîna trecută la Galati, a 
adus o deplini clarificare tn 
lupta pentru titlul de campioană 
a țării. Pornind în acest turneu 
cu un avans de trei puncte fată 
de principala sa contracandidată. 
S.C. Miercurea Ciuc, Steaua și-a 
mărit decisiv acest avantaj la 
șapte puncte, așa încît practic nu 
se mai poate întîmpla nimic șl 
bucureștenii își înscriu astfel în 
palmares cea de a 23-a victorie 
în această competiție.

Deci, pentru a 23-a oară Steaua 
este campioană a țării la hochei, 
avînd meritul că în cele 25 de 
partide d sputate pentru cucerirea 
acestui onorant titlu nu a pierdut 
decît una singură, la S.C. Miercu
rea Ciuc (2—4). în turneul nr. 4. 
disputat la Galați. In rest, echi
pa pregătită de antrenorii ion 
Gheorghiu și Anton Crișan a mai 
cedat doar două puncte in două 
meciuri egale, obținînd 22 de vic
torii. Dintre acestea ultima, cea 
de duminecă, de la Galați, 6—1 
cu S.C. Miercurea Ciuc, a fost 
poate cea mai frumoasă dar în 
orice caz cea mai clară și mal 
netă din campionat. Un merit 
deosebit în acest sens are por
tarul Valerian Netedu, excelent 
nu numai în acest meci, ci de-a 
lungul întregului sezon, căpita
nul echpei Ion IonițĂ, sobru.

Medaliat cu argint la prima e- 
diție a Campionatelor mondiale 
de juniori (Yokohama — 1979), la 
categoria mijlocie, actualul „se
migreu" Petre Bornescu (Meca
nică fină) a ajuns, se pare, la 
vîrsta marilor performanțe. La 
recent-încheiatul Turneu interna
țional de box „Centura de aur", 
el a oferit cea mai mare surpriză 
a competiției, întrecindu-l, după 
un meci dramatic, in care a bo-

• A'?' '.'i-" « —

POPICARII FRUNTAȘI9

IU DEBUTAT CU REZULTATE
BUNE IN „CUPA E.N.P."
Pe pistele arenei Hidromecani

ca din Brașov E-a disputat pri
ma etapă a tradiționalei compe
tiții individuale de popice dotată 
cu „Cupa Federației Române de 
Popice**, întrecere rezervată spor
tivilor fruntași (inclusiv cei din 
loturile naționale de seniori). O 
serie de jucători și jucătoare au 
avut o comportare bună la a- 
ceastă etapă inaugurală, reușind 
rezultate valoroase, unii nea vând 
nici o bilă în gol. Au câștigat 
bucureșteana Ana Petrescu și 
campionul mondial Iuliu Bice. 
Dar iată clasamentele :

FEMININ : 1. Ana Petrescu
(Gloria Buc.) 450 pd (cu 0 bile 
în gol), 2. Maria Todea (Voința 
Tg. Mureș) 446 (0), 3. Maria
Zsdzsik (C.S.M. Reșița) 433 (0),
4. Silvia Boboc (Laromet Buc.) 
426 (0), 5. Elisabeta Albert (Vo
ința Tg. Mureș) 426 (1). MASCU
LIN : L I. Bice (Aurul Baia 
Mare) 932 (0), 2. I. Tismănar
(Rulmentul Brașov) 929 (0), 3. Gh. 
Silvestru (Electr o mureș Tg. Mu
reș) 919 (2), 4. C. Silvestru (C.F.R. 
Constanța) 902 (4), 5. El. Gergely 
(Aurul Baia Mare) 896 (0).

C. GRUIA — cores©.

prompt în intervenții, la ..post" 
mereu în fața porții, George 
Justinian și C. Ni stor (ambii in 
revenire de formă), prima linie 
de atac (Hâlâucâ, V. Huțanu și 
Caza cu, ultimul a înscris în par
tida cu S.C. Miercurea Ciuc un 
gol superb), dar mai ales ,,puș- 
t.mea* folosită cu curaj de cei 
doi antrenori : fundașii Daia și 
Herlea (ambii încă juniori șl 
promovați din pepiniera clubu
lui). atacanții Gliga, K. Antal și 
A. Sofron, toți trei alcătuind li
nia cea mai ofensivă și rapidă a 
echipei.

De altfel. în legătură cu acest 
turneu, vom preciza că tineretul 
a fost cel care s-a remarcat. Șl 
asta cam la toate formațiile. Di
namo, de pildă, a beneficiat de 
aportul unor foarte talentați ti
neri boc he iști ca Lucaci, Csata, 
Bedd, Ionescu (va fi și mai bun 
dacă renunță la jocul uneori 
obstructionist), Caval, Demidov 
șl alții, ca să nu mai vorbim de 
Dunărea Galați (revelația acestui 
ultim turneu, nu atât prin re
zultate, cît prin jocul prael'a.-) 
unde — cu excepția primei Unii 
de atac și a unor fundași — e- 
chipa beneficiază de aportul unei 
pleiade de tineri jucători care 
mai de care mai talentați. în 
fruntea lor afiindu-se Paul 
Burada.

In încheiere trebuie să spunem 
că această întrecere, bine organi
zată de localnici s-a Încheiat cu 

xat excelent, pe campionul mon
dial „en titre", cubanezul Pablo 
Romero. Bornescu, un „pun- 
cheur" de temut, a devenit, in 
urma acestei victorii, favoritul 
publicului, care l-a încurajat fre
netic de-a lungul meciurilor sus
ținute și l-a aplaudat duminică 
dimineața, tind a primit „Centura 
de aur4*. Pentru popularitatea cu
cerită pe ring redacția ziarului 
nostru i-a oferit o frumoasă cupă, 
îi dorim mult succes în conti
nuare !
Iată-l pe Bornescu atacind In 

meciul cu Romero.
Foto : Aurel D. NEAGU

CAMPIONATtIE IlIPIJBHCMf DE CABOTAJ TOAD
(Urmare din pag I)

La clubul Dinamo, cu experi
mentata Olga Balarda la pri
ma ramă, cu alte medaliate o- 
limpice in barcă : Rădică Arba, 
Maria Fricioiu, Adriana Che- 
lariu etc. în chip de mari 
performeri ău învins. în proba 
de 2 rame, si campionii olim
pici Vaier Toma — Petru Io- 
sub. Dar lotul reprezentativ, 
băieții Si fetele care trudesc 
pe lacul Snagov. nu ar trebui 
să insemne totul...

Pe Bega. la întrecerile re
zervate senioarelor. 16 secții 
nautice au aliniat la start 44 
de sportive, adică puțin peste 
numărul antrenorilor retribuitl 
— 31. In fapt, sub numărul 
respectivilor tehnicieni, dacă 
avem în vedere că din cele 44 
de sportive 14 erau junioare 
iar 2 cînnăcițe. De aici si di
ficultatea de a respecta regu
lamentul. adică de a înscrie — 

un gest incalificabil, care trebuie 
sancționat cu asprime : jucătorul 
Al. Gali (S.C. M.ercuxea Ciuc) 
l-a lovit cu pucul pe arbitrul Șt. 
Enciu (destul de serios acciden
tat) ! Biroul Federal. In ultima 
sa ședință, a dispus suspendarea 
lui A. Gali de la turneul final al 
Cupei României, precum și pen
tru 3 luni. începind de la 1 sep
tembrie a.c. Operativ, dar mult 
prea clement...

Câlin ANTONESCU
CLASAMENTUL

1. Steaua 25 22 2 1 217- 60 46
L S.C. M. Ciuc 25 ÎS 3 4 165- 64 39
3. D_namo Buc. 25 15 4 6 168- 99 34
fi CSM Viik 25 7 0 18 83-201 14
5. Dixxârea Gl. 25 4 1 20 72 152 9
fi Progr. M.C. 25

★
4 0 21 59-194 8

Biroul F.R. Hochei a hotârit
ieri anularea ultimului turneu al
campionatului, astfel câ Steaua 
și-a păstrat titlul de campioană, 
iar Progresul M. Ciuc va disputa 
barajul pentru menținerea in pri
ma grupă cu IM AS A Sf. 
Gheorghe.

ÎN ÎNTRECERE -
GIKNAȘTII ȘCOLARI

Sala Olimpia din Timișoara a 
găzduit, la sfirșitul săptămânii 
trecute, finala pe țară a con
cursului republican de gimnas
tică sportivă — băieți rezervată 
cluburilor sportive școlare. La 
intreceri au fost prezenți tineri 
gimnaști din unitățile de profil 
din întreaga țară, care au evo
luat la toate categoriile de cla
sificare. La categoriile a IV-a 
și a Ul-a au avut loc și dispu
te pe echipe, în timp ce la ce
lelalte categorii întrecerea a 
fost numai individuală.

Iată rezultatele tehnice : cat- 
a IV-a, echipe — C_S.S. Tjn.șoa- 
ra 284,10. C.S.S. Arad 274.25. C.S.S. 
Ba.a Mare 273.45 ; individual 
compus : Sebastian Bratan (Ti
mișoara) 57.75. Adrian Durii (Ti
mișoara) 57,55. Adrian Barde 
(Baia Mare) 56.88 ; cat. a IIl-x, 
echipe — C.S.S. Baa Mare 271.13 
C.S.S. 1 T.mișoara 2S5.S75.. C.S.S. 
1 Oradea 254.30 ; individual com
pus: Fiorin Perje (Oradea) 55 55V 
Robert La dan y (Bala Mare) 53.55. 
Marian Opriș (Timișoara) 5545 ; 
cat. a n-a : Dor el Vorirdan
(C.S.S. Arad) 54,35, Adrian C ucă 
(C.S.S. 7 Dinamo) 5445. Nieu 
Stroia (C.S.S. Gheorgbem) 54 235 
cat. I : Gheorghe Florin (C-S.S 
7 Dinamo) 56.15, Carol Schup- 
kegei (C.S-S. Brașovia) 55.9®. Ma
rian Teodorescu (C-S.S. 7 D na- 
mo) 55,90 ; cat. maeștri : Csaba 
Vagasi (C.S.S. Gheorgben ) 56.65 
N.coLae Bejenaru (C.S-S. 7 Dyna
mo) 55.25. Claudlu Vinereaau 
(C.S-S. Sibiu) 54.55.

C. CRETU — coresp.

la fiecare probă — minimum 4 
echipaje. N-a fost să fie așa. 
a fost să fie o cursă de 4 + 1 
visle care — din lipsă de com
batante — nu a mai avut loc. 
A fost să fie o întrecere de 
2 rame cu 4 ambarcatii — din 
care una redusă — toate de la 
același club ! Nici o problemă, 
așadar, pentru .Metalul* de 
a-si urca echipajele pe toate 
cele 3 trepte ale oodimului de 
premiere, indiferent de vint 
contra, ori lateral, indiferent 
de timpul mărunt tocat de cro- 
nometrele electronice. Desigur, 
nu clubul Metalul e vinovat că 
antrenorii au ocolit această 
probă. Dintr-o exagerată min- 
drie de a nu ocupa un loc 4. 
ori dintr-o prozaică lipsă de 
canotoare ?

Si în privința calității avem 
de subliniat ceva. Intr-o cursă, 
bunăoară, de schif simplu se
nioare : pe primul loc. Maria 
Macoviciuc (Voința Timișoara).

MULTE MECIURI ECHILIBRATE PR
In turul al doilea al „Cupei 

F.R. Baschet* s-au desfășurat 
multe meciuri echilibrate, în
cheiate la diferente mici și la 
capătul unor intreceri viu dis
putate, spectaculoase. Iată re
zultatele și unele amănunte 
consemnate în jocurile găzduite 
de sala Rapid din București 
(seriile I si a III-a) $i de Sala 
sporturilor din Constanta (sc
ria a 11-a).

SERIA 1
STEAUA — ICED CSȘ 4 

BUCUREȘTI 81—75 (44—38).
Ceea ce se pronostica, s-a pe
trecut întocmai : Steaua a în
ceput meciul cu ambiția de a 
se revanșa pentru infrîngerea 
suferită în primul tur, iar 
ICED cu dorința de a confirma 
că succesul respectiv nu s-a 
datorat intîmplării. Drept ur
mare, întrecerea a fost aprig 
disputată din primul și pînă în 
ultimul minut de joc, cu faze 
spectaculoase și cu o captivan
tă evoluție a scorului. In ciuda 
ambiției campionilor țării de a 
se impune de la început, cei 
ce au dominat aproape întreaga 
repriză întîi au fost „construc
torii* (17—10 min. 7, 29—20 min. 
12), dar pasele lor date în re
petate rinduri adversarilor au 
facilitat steliștilor revenirea și 
luarea conducerii. Tot aceștia 
au izbutit (datorită evidentei 
superiorități valorice individua
le) să se detașeze (76—59 min. 
35), insă finalul a aparținut 
ICED-ului, datorită presingului 
efectuat, la care a contribuit cu 
mult succes juniorul Tiberiu 
Rist (provenit din rodnica pe
pinieră a antrenorului Liviu 
Călin de la CSȘ 4). Au marcat : 
Căpușan 27, V. loan 17, Pogo- 
naru 4, Scarlat 4, Carpen 10, 
Oczdak 10, Brănișteanu 9 pen
tru învingători, respectiv C. 
loan 19. Grădișteanu 19, Ivas- 
cencu 17, Rist 6, Păsărică 6, 
Mihalcea 4, Marinescu 4. Au 
condus foarte bine arbitrii C. 
Dumitrache și M. Oprea. (D. 
STANCULESCU).

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA CSȘ UNIREA 
IAȘI 74—73 (40—36). La scorul 
de 71—70 pentru ieșeni, Șarlă 
și Neculce au înscris coșurile 
victoriei pentru bucureșteni. 
Coșgeteri : Zdrenghea 19, Șarlă 
19, Bărbulescu 17, respectiv Bo- 
ișteanu 20, Takacs 20.

nu o dată medaliată la C.M. 
Timpul înregistrat de ea pe 
6000 m — 28'46j. Timpul în
registrat — tot pe 6000 m — 
de noul campion republican la 
simplu seniori : 28:49,0. Sigur, 
puterea vintului e mare. Dar 
Si puterea, valoarea competito
rilor 1 Maria Macoviciuc a avut 
la pupa schifului ceea ce am 
putea numi „taifunul*. Marioa- 
ra Popescu, campioană olimpi
că la 2 visle. Si numai excep
ționala pregătire a timișoren- 
cei a condus barca spre vic
torie !

Componentii lotului reprezen
tativ s-au reîntors acum în Si
liștea Snagovului. ceilalți par
ticipant! la ediția din acest 
an a campionatelor republica
ne de canotaj fond vislcsc ne 
diferite oglinzi de apă : vin 
puternicele regate internațio
nale, vin campionatele mondiale 
din Belgia, de la Hazewinkel 
— VIN MARILE ÎNTRECERI 
IN CARE SÎRGUINȚA ȘI CA
LITATEA VOR FI PREMIATE!

ICED — ACADEMIA MILI
TARĂ 92—73 (42—30), POLI
TEHNICA — STEAUA 76—100 
(30—53), ICED — POLITEHNI
CA 84—52 (37—26), STEAUA — 
ACADEMIA MILITARĂ 72—60 
(39—32). Clasament : 1. Steaua 
11 p, 2. ICED 11 p, 3. Academia 
Militară 8 p, 4. Politehnica 
lași 6 p.

SERIA A Ha
în turneul din Sala sporturi

lor din Constanța, Dinamo 
București a reputat victorii în 
toate cele trei meciuri susți
nute. a doua performeră fiind 
echipa Farul, cu două succese. 
DINAMO : 97—69 (46—38) cu
CSU Balanța Sibiu, 96—69 
(41—29) cu Politehnica Sportul 
studențesc București, 82—76 
(55—39) cu Farul ; FARUL : 
87—75 (44—38) cu Politehnica,
79—61 (34—31) cu CSU Sibiu ; 
CSU SIBIU : 79—78 (38—30,
71—71) cu Politehnica Bucu
rești.

Clasament : 1. Dinamo 12 p, 
2. CSU Sibiu 9 p, 3. Farul 9 p, 
4. Politehnica București 6 p. 
(Cornel POPA — coresp.).

SERIA A III-a
RAPID — DINAMO ORADEA 

77—74 (37—36). Joc cu evoluție 
dramatică a scorului. Cu 45 de 
secunde înaintea fluierului fi
nal, orădenii au fost de două 
ori în posesia mingii, dar au 
ratat. Coșgeteri : Suciu 30, Gh. 
Dumitru 10, respectiv Radules
cu 24, Cristea 20.

IMUAS BAIA MARE — U- 
NIVERSITATEA CSȘ VnTO- 
RUL CLUJ-NAPOCA 63—62 
(26—40). De la 40—27 (min. 20), 
„U“ a ajuns la 42—43 (min. 28)! 
într-un final incandescent, băi- 
mărenii au învins grație coșu
lui înscris de A. Popescu. Coș
geteri : Murășan 21, Florea 16, 
A. Popescu 16, respectiv Ro- 
taru 21, Trif 18.

RAPID — „U“ 88—76 (51—36), 
IMUAS — DINAMO 82—66 
(40—32), DINAMO — ,,U“
84—62 (45—27), RAPID —
IMUAS 64—63 (45—32).

Clasament : 1. Dinamo Oradea 
10 p, 2. Rapid 10 p, 3. IMUAS 
9 p, 4. „U“ 7 p.

Î
SăptăJ 

minină 
s-a înat 
a partid 
competi 
Savaria' 
clasame 
Coreean 
Ungaria 
RomâniU 
rcprczei] 
registrar 
Ungaria] 
dut pe 
adresat 
Pavel, d 
legației

— Mai 
ne prezJ 
luat în

— Iri 
Lungu, 
Coșovcaj 
Răută. S 
la DiniJ 
lati), Mi 
gulescu 
Popovicil 
Sibiu), 1 
verși tatl 

Bujor d 
pregătit] 
mă și 1 

— Car 
neului ? 
te echid

— Toa 
zentat ci 
gătite in 
rii la fl 
din 1988J 
reprezen 
cu o viii 
nații și J 
„scotea I 
R.D. Ge 
talentate 
22 ani, c 
de peste 
bei, tine 
de la 1,8 
gătite fi

— Cum 
—■ nesati 
noastre ?

CURSE SPECTACULOASE 11
Campionatele individuale de 

motocros au continuat duminică 
cu etapa a doua, pe un traseu 
în premieră (ales pe Dealul Guș- 
teriței de la marginea municipiu
lui Sibiu) in organizarea asocia
ției sportive Voința din localitate 
(secretar — Aurel Hanea, pre
ședintele secției moto — ing. 
Toma Borghină), din inițiativa 
căreia au fost reluate aici, după 
o întrerupere de aproape 20 de 
ani. concursurile de acest gen.

Cei peste 70 de alergători de 
toate categoriile au fost supuși 
unui concludent test de în de mi
nare și viteză, ei evoluînd pe un 
traseu de... mină fără prea mul
te elemente dificile (pante abrup
te, trambuline naturale, „co
coașe** etc.), dar extrem de alu
necos datorită ploii căzută peste 
noapte. în aceste condiții, in 
cursa seniorilor, principalul fa
vorit, stei ist ui Alexandru Ilieș, a 
ieșit din start (a căzut la primul 
viraj) din lupta pentru un loc 
pe podium. în schimb, Petrișor 
Titilencu, în vervă deosebită, a 
produs surpriza zilei. El s-a de
tașat clar, în prima manșă, de 
campionul țării Ernest Mulner, 
iar în cea de a doua „rundă** a 
condus peste 20 de minute. Dar,

presat d 
titlului, a 
șeală. suj 
victoria î 
de numaj

La fel î 
și întrece 
neret, in I 
angrenând 
Pop și 1 
nunțîndu-i 
nădejde. I 
curaj pe 
cîștigat j 
cută și \ 
Eugen Mc 
lul“ cu s 
pentru cc 
pe podiui 
concurent. 
(16 ani) s 
Apreciate 
au fost ș 
tocrosiști, 
cursă pe 
licitat la 
căutător , 
lung Mus 
trăit, de 
satisfacție, 
timp băi; 
de 12 an 
de sosire, 
cmc, in c

DUPĂ MECIUL DE RUGB

DACIADA
(Urmare din pag. 1)

din C.I.L. Pipera înțeleg ros
tul sportului, tot mai multi. 
Dovadă : afluența de la clubul 
de șah și tenis de masă, exis
tența unor echipe de fotbal și 
handbal, ambiția unora de a 
„planta* judo-ul (idee susținu
ți, printre alții de consilierul 
Juridic al întreprinderii. Victor 
Zaicescu, în același timp unul 
dintre animatorii sportului) și 
poate chiar si rugby-ul. Cum 
ar dori proaspăt alesul preșe
dinte al _ asociației sportive. 
Ion Zamfir ; <dndva rugbyst, 
acum membru în Comisia de 
disciplină a federației de spe
cialitate...

„Fața* asociației sportive (A- 
vîntul C.I.L. Pipera) o repre
zintă șahul, eu multi jucători 
de categoria I. economistul Du

mitru Brun, printre creatorii 
secției, ar fi unul dintre ei și 
mai ales cu aspirații către Di
viza „A*. Condiții există, și 
club, cum am văzut (cu 12 
mese) și multi amatori, băr
bați si chiar femei. în frunte 
cu ing. Maria Tudoraș. incit 
1985 ar putea să însemne o îm
plinire. Ca masă de amatori 
de sport, șahul este însă con
curat de fotbal, cu o echipă 
care luptă pentru intrarea în 
„Promoție* și — ce este mai 
important — cu formații în a- 
proape toate sectoarele de pro
ducție. Prezenta inginerului șef 
al C.I.L.-ului. Eugen Mogoșan, 
printre cei mai în... suferință 
pentru și după fotbal este, de
sigur. un îndemn la o activita
te susținută. „Oricum. însă, 
fotbalul are tradiție la noi. pe 
platforma Pipere!. 1] iubește 
toată lumea, la meciurile noas

tre vine toată întreprinderea !“ 
ne spune cu satisfacție Anton 
Jurja, antrenatul „echipei mari* 
și su' al tuturor competițiilor 
fotbalistice, chiar si a celor la 
care iau parte elevii grupului 
școlar din vecinătate, aparți- 
nind C.I.L.-ului. Necazul e că 
fotbaliștii nu au. deocamdată, 
un teren al lor. apelind la baza 
sportivă de la Voința. Dar 
perspective există pentru un 
teren propriu, la ștrand, la 
Tei, acolo unde Avîntul C.I.L. 
dispune de citeva hectare de 
teren, pe malul lacului. Ambi
ția celor de la C.I.L. este de a 
realiza un asemenea teren pen
tru fotbal (cel puțin la nivelul 
activității de masă) si. de ase
menea. un club pentru șah. 
tenis de masă și iudo. Aceasta, 
în paralel cu amenajarea unei 
săli de sport, operație aflată 
în curs și pe care o conduce cu 
mult aplomb ins. Constantin 
Petcu. ceea ce ar determina re
zolvări la nivelul tuturor sec
țiilor și chiar al unor asocia
ții sportive vecine — Electro
nica I.I.R.U.C., Calculatorul, Ci
nescoape etc.

Pînă atunci handbaliștii. în 
frunte cu Aurel Roșescu. de la 
Centrul de calcul central, cau
tă să joace pe unde pot. ceea 
ce nu este prea lesne pentru 
o echipă de „Promoție*, iar 
jucătorii de tenis de masă, a- 
vînd nucleul tot la Centrul de 
calcul, fac „casă comună* cu 
șahiștii, dar speră la mai bine. 
Din toamnă, printr-un efort 
colectiv, ar putea avea fiecare 
clubul lor. „Și tot în toamnă 
— ne asigură Ion Radu, pre
ședintele Comitetului sindica
tului — vom ajunge să extin
dem gimnastica la Jocul de 
muncă și la alte sectoare si 
secții, etalon fiind, în prezent. 
Secția 7 Mobilă de artă, apoi 
activitatea turistică de masă. 
Iar Ia solicitările tot mai nu
meroase. in ultima vreme, să 
punem și bazele unei echipe 
feminine de volei...*.

Realizări și proiecte posibile, 
într-un colectiv în cane sportul 
este îndrăgit din convingere si 
apropiat tot mai mult de ini
mile miilor de muncitori de 
aici...

(Urmare din pag 1)

decit adversara noastră care 
ceda cîndva la București cu 
69—0 sau 44—0. Să nu uităm, 
de altfel, cite probleme au 
avut tricolorii cu doi ani în 
urmă spre a se impune final
mente cu 13—6...

A fost, totodată, primul joc 
al stagiunii pentru reprezenta
tiva României (în vreme ce 
pentru oaspeți era al patrulea), 
într-un ' moment în care nici 
campionatul intern nu a fost 
reluat. Iar coroborarea acestor 
date obiective trebuie luată în 
seamă în orice analiză a. jo
cului propxiu-zis.

Ce a fost bine în evoluția 
tricolorilor ? Faptul că echipa a 
vrut să joace, desfășurînd mai 
multe atacuri ca altă dată, in
clusiv pînă la aripă. Ea a do
minat mai mult, a avut nume
roase baloane adjudecate în 
margini, aflîndu-se în cinci- 
șase rinduri, cel puțin, la un 
pas de eseu. Nu și-a concre
tizat, însă, decît o dată supe
rioritatea ofensivă. De ce ? 
„Lipsă de maturitate la fina
lizare. nesusțincrea purtătorului 
de balon" — spunea dr. Vedcl,

arbitrul f 
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Asadar. cine are urechi
audă, pentru că am văzut des
tui antrenori de Divizia „A* 
care — Dlîngîndu-se de atitea 
accidentări — aveau probleme 
cu alcătuirea echipei.
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TALENTUL TREBUIE DiJlll‘1 UE SERIOZITATE!“
interviu cu Cornel Cacovean, președintele lui A. S. Armata Tg Mureș

— Cornel Cacovean, A.S. 
mata Tg.

a
in
a

Mureș a reușit, 
doua victorie in 
retur, ceea 

surprins pe

Ar- 
du- 
de- 

ce, real-
foarte

— Mai intîi. prin aceea 
echipa a intrat în competiție 
numai 10 zile de pregătire, spre 
deosebire de celelalte repre
zentative. care participaseră la 
3—4 turnee. Dar, principala ex
plicație constă 
respunzător al 
velor noastre, 
duintă putem 
Velicu, Lungu
jucat ceva mai bine, in timp 
ce celelalte n-au confirmat. 
Popoviciu, de Ia care așteptam 
atit de mult, Răuță, Dinică. 
Găman — toate tără deosebire 
— au arătat carențe tehnico- 
tactice, au jucat sub posibili
tăți. S-a dovedit că pregătirea 
care se efectuează la cluburi 
este precară, atit in ceea ce 
privește construcția fazei de 
atac (joc simplu, sărac in com
binații) cit și prestația in apă
rare. Cu acest prilej, ne-am 
dat seama clar care este ni
velul la 
veni de 
valoarea 
parte si 
tive...

La Casa de cultură a sindicate
lor din Pitești s-a desfășurat 
concursul republican de cultu
rism „Cupa Primăverii", organi
zat de A.S. Petrochimistul din lo
calitate cu sprijinul C.J.E.F.S. 
Argeș. Au participat cei mai 
buni sportivi seniori din țară.

Iată cîștigătorn : cat. 70 kg — 
I. Dragomir (C.F.R. Iași), cat. 
76 kg — C. Mihăilescu (Farul 
Constanța) ; cat. 82 kg — M. Si- 
biceanu (Petrochimistul Pitești), 
cat. 88 kg — FI. Uceanu (Lie. 
tnd. Spiru Haret) ; cat. peste 83 
kg — P. Ciorbă (C.F.R. Iași).

Pe primele locuri pe echipe 
s-au clasat Farul Constanța, Ra
pid. Oradea si C.F.R. Iași.

nouă, 
face obiectul 
e veche, dar 
deși in acest 
divizionarele 

_ o competiție 
care consumă multi bank Din 
păcate FARA FOLOS.

Despre ce e vorba ? 
nică, la Pitești, cînd 
să se completeze foaia 
bitraj (deci cu mai puțin de 
o jumătate de oră înainte de 
începerea jocului) cei doi an
trenori — mai ales V. Simionaș, 
de la Iași, aproape că nu știau 
pe cine să treacă la rezerve. 
Din o mie și unu de motive, 
la F.C. Argeș nu puteau juca 
Constantin și Bănuți (care, to
tuși. a fost rezervă), iar la Po
litehnica Iași, aproape o echi
pă : Bucu, Filip. Bira L Ser- 
tov — accidentați. Sigmirean — 
pretenții materiale nejustifica
te. Topolinschi, Dină mai ieri 
junior, acum suspendat pen
tru duritățile de care dă dc- 
vadă mai mereu si pentru care 
a și fost eliminat de pe teren. 
Ciocirlan. care „spune* că il 
doare piciorul și nu face depla
sarea. 6i așa mai denarte. Așa 
a ajuns Politehnica Iași, dumi
nică. la meciul de la Pitești 
să-i înscrie ca rezerve pe Bucu 
(accidentat), pe 
(care nu vrea să 
gramul echipei) șj 
noscuți. Antonia 
ultimul, de 19—20 
mai plinut decit 
șean. 
nute cit a fost in teren, 
nu a atins mineea., 

sf 
Iași !

te întrebi : de ee 
campionatul de 
In cazul Pcliieh- 

cum am văzut 
in această echrnă 
nu există nici 
Ea se află (nu 
oe ultimul loc 
cu un biîant ereu

Nu este o problemă 
Chestiunea care 
acestui material 
încă nerezolvată, 
sens — pentru 
„A" — există si

Gheorghiu 
vină La pro- 
pe doi necu- 
Si Mindrn. 
de ani.

tot lotul
și care, in cele 14

formalitate. Poziția acestei e- 
chipe de speranțe si perspec
tivele ei (ocupantă a locului 
18 in clasament, ca Si echipa 
de seniori ! I) spune totul des
pre situația fotbalului ieșean 
la ora actuală.

Vizavi de acest exemplu, să 
discutăm puțin de F.C. Argeș. 
Si echipa pitesteană a avut 
destule probleme spinoase, de 
aici (cum s-a mai scris in zia
rul nostru) au olecat destui 
jucători — aproape o echipă in 
ultimii 2—3 ani —. dar clubul 
Ditestean. prin hărnicia antre
norilor de ta centrul de eonii 
si juniori (care vor să demon
streze că nu nrimesc leafă de
geaba). iată, lansează alti ti
neri fotbaliști.
Pană (mare 
nică nu a 
accidentat) 
ta ultimele 
ultimele produse ale acestui 
centru atit de prolific. Că Bă- 
nută. Pană sau Togan nu not 
tuca de la primele meciuri ca 
Barbu. Dobrin Radu I. Radu II. 
M. Zamfir. Bărbulescu sau 
Speriata. asta e o altă proble
mă. dar există Dersnectiva. ei 
rezolvmd problema de moment, 
in timp ce echipa de speranțe 
are o evoluție bună (se află 
pe locul trei in clasament, dună 

de 
Si. 

dea

NAȚELE DE MOTOCROS
ătorul 

ă gre- 
pierde 
erență

au fost 
mc ți
ul loc 

Florian 
bil a- 
i de 
us de 
ore, a 

Plă-
„due- 

impan, 
iție de 

tînăr 
aitescu 
ogres, 

ectalori 
r mo- 

i lor 
l-a so- 
os cu tul 
Cîmpu- 
ca, a 

mare 
același 
Milea, 

linia 
e la 50 
versarl

LIA
tril. Pe 
o anu- 

eși a 
tineri"
Ș) s-a 
ă rug- 
nțe de 
sau de 
r mo- 
tdeau- 
da a 
impre- 
ul sau 
ții săi 
mingea 
sta să 
adver- 
între- 

auren- 
e bun 
ezușcu, 
i mare 
or ita- 
Dumi- 
înain- 
ut re- 
re și 

„trei- 
Mircea 
t creș- 
Florică 
plecări 

ucăl și 
at pro- 

„cro- 
stilul

ambițioși, ca stelistul Mibai Fieraru 
și cimpineanul Sebastian Cirtoage. 
Confruntările juniorilor de la 
clasa 80 cmc au fost dominate 
de reprezentanții secției Torpedo 
Zămeștl (antrenor — Paul Mill
ner), Eduard Dârr șl Ion Bog
dan, pe motorete temeinic pre
gătite pentru concurs, ocupînd 
primele două locuri.

Mindru a fost t
Constructorul

Si atunci 
mai există 
SPERANȚE ? 
nicii Iași, 
duminică, 
speranțe 
speranță ! 
timplător) 
clasament ___,_____
de imaginat (24 de meciuri. 3 
victorii, două enluri. 19 in
fringed. 12 goluri marcate. 6* 
(șaizeci I primite. 8 puncte), 
fără o perspectivă. Se cheltu
iesc bani cu deplasările. se 
uzează echipament fără nici un 
rost doar pentru a îndeplini o

ȘTIRI • ȘTIRI
CLASAMENTE : ZSO 

niori — 1. E. Miilner
Titilencu

p, 3. Al. 
30 p, 4.
p, 5. L. Tomoșvari 

,_______ _ p ; 125 cmc tineret
— 1. Fl. Pop (I.R.A. Tg. Mureș) 
40 p. 2 P. Schmidt (Poiana Cîm- 
plna) 34 p. 3. E. Moașa (St. r. 
Bv.) 26 p, 4. Tr. Cîmpan (Stea
ua) 28 p ; 80 cmc — 1. E. Dorr 
(Torpedo) 37 p, 2. I. Bogdan 
(Torpedo) 37 p. 3. C. Bivol (Mus
celul C-lung) 28 p, 4. C. Cristea 
(Torpedo) 23 p ; 50 cmc — 1. I. 
Milea (Muscelul C-lung) 40 p. 2. 
M. Fienaru (Steaua) 34 p, 3. S. 
Cîrtoage (Poiana) 30 p, 4. A. 
Gocz (Electro St. Gheorghe)

1.
37 p, 2. P. 
Zărnești) 37 
(St. r. Bv.) 
(Steaua) 26 
(Steaua) 22

• PENTRU MECIUL RAPID 
CHIMIA rm. VILCEA. din cadru] 
etapei a 26-a a Diviziei .A*. bi
letele de intrare se găsesc. În
cepând de miine. la casrle obiș
nuite. In ziua- m-ciun.ii nu se 
vor vinde bilete la casele stadio
nului.
• LIDERUL DIVIZIEI „A* E- 

VOLUEAZA la PLOIEȘTI. As
tăzi, de la ora 17. pe stadionul 
din Ploiești are toc o interesantă 
partidă amicală. in care 
lui va întîlni pe Steaua, 
Diviziei „A".
• NOU ANTRENOR LA 

BUZUL BUCUREȘTI. Divizionara
B" Autobuzul București are ca 

nou antrenor pe Alexandru Ca
rtea®, care l-a Înlocuit pe D. Du- 
mitriu III.

Pe tro
ll derui

AUTO-

său caracteristic, dar îi repro
șăm ratarea unui eseu ca și 
făcut ; Mibai Holban a rezol
vat doar faza de apărare, 
„jolly-jokerul" echipei, Vasile 
Ion, rămîne un rugbyst valo
ros. dar nu un fundaș, Hara- 
lambie Dumitra? pare mai de
grabă un puternic linia a do
ua ; Adrian Plloțschi a 
puțin jucat. Gheorghe 
și Marin Moț (cel care 
la Rovigo două eseuri...) 
ieșit în 
Galan a 
minute...

„Am 
merge în continuare pe ideea 
unui rugby total" — afirma

fost 
Leonte 
marca 
nu au 
Sergiu 
cîteva

Mihai Naea, alt... debutant (ca 
antrenor la lot). „Echipa se 
reconstruiește greu, o vom face 
din mers, păstrind tendința de 
a juca deschis, eliminind ca
rențele. precipitarea din acțiuni, 
reconsiderind unele posturi", 
adăuga experimentatul antre
nor Theodor Rădulescu. „Mo
mentul infuziei de nou in na
țională se impunea și am în
credere în cei tineri" — spune 
Mircea Paraschiv, căpitanul 
tricolorilor.

Luăm act de aceste declara-
ții-promisiuni, așteptînd parti
dele cu Tunisia și, mai cu sea
mă, cu U.R.S.S.

dlnamoviștilor. Gtgi 
Mulțescu : „Am zece 
zile de eind am rost 
operat de menise, mă 
simt bine, sper să joc. 
De asta m-am si ope
rat. ea să jac. La 34 
de .al nelmpliniti. 
simt că mai poc juca. 
Și sper să imtu-ae la
sfirsital acestui eam-

□ ou tricou 
2*. • Ne-a 

plăcuc lUUldl-.ea căpi
tanului echipei Steaua. 
T. Stoica. In pauză. In 
drum spre cabine, cmd 
și-a potolit eSțiua eo- 
eenipiert eare nu dis
cutau deelt despre ar
bitraj : _Vă rog. liniș
te. băieți, arbitrii aa 
fost cocecți— Așa tre
buie să lie mereu un 
căpitan de echipă I • 
La încălzire. Coraș 
mărturisea reporteru
lui : ^Că supăra ou 
picior I Tocmai aetun. 
In meciul cu Steaua... 
Sper că nu mă voi 
resimți prea mult In 
joc r*. Fină la urmă, 
teama lui Coraș a fost 
justiheată.
• Arbitrul George 

Iooescu. tn vlrstă de 
37 ani, a debutat pro
mițător ea „centrai* 
la meciul Corvinul Hu
nedoara — S.C. Bacău. 
Fostul fundaș central 
al echipelor Sportul 
studențesc și Autobuzul 
București a lost tot 
timpul pe fază șl a 
sancționat prompt orice 
abatere. II urăm multe 
asemenea prestații l
• F.C. Bihor a pier

dut meciul de la Bra
șov primind golul tn- 
fringeril -cu trei mi
nute înaintea fluierului 
final. în acel minut 
87, pe banca de rezervă 
a orădenilor toată lu
mea (antrenori șl jucă
tori) s-a prăbușit pe 
gazon. în schimb. In 
tabăra brașoveană toți 
erau In delir, sărind ca

O Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi miercuri 17 a- 
prilie a.c. va avea loc în Bucu
rești, in sala Clubului din str. 
Doamnei rzr. 2, cu începere de 
la ora 16,30.

O Au mai rămas două zile de 
vînzare a biletelor la tragerea 
MARILOR CÎȘTIGURI LOTO de 
vineri 19 aprilie a.c. In cadrul a 
3 extrageri, cu un total de 27 nu
mere. participanții au posibilita
tea de a intra în posesia unor 
importante cîștiguri în auto turis
me ,,DACIA 1300“, bani și ex
cursia în R.P. Polonă. La faza a 
doua — extragerea MARILOR

CÎȘTIGURI LOTO autoturismele 
pot fi obținute cu primele 3 nu
mere extrase la extragerea a 
IH-a, indiferent ordinea, iar ex
cursiile. cu 3 numere din toate 
cele 9 extrase la extragerea a 
III-a, indiferent ordinea (asigu- 
rindu-se minimum 3 500 lei cit 
reprezintă excursia și diferența 
în numerar). Biletele de 25 lei, 
participă la toate extragerile.

9 Pentru-' pronosportiști, publi
căm mai jos programul concursu
lui PRONOSPORT de duminică 
21 aprili" a c. : 1. Atalanta —
Como ; 2. Fiorentina — Cremo- 
nese ; 3. Lazio — Sampdoria ; 4.

minică, 
plasare 
mente, 
mulți...

— Ne . .
asemenea performanțe 
tur. N-am reușit atunci, deși 
n-am fost prea departe, 
punct la Timișoara, unul 
Slatina, citeva infringeri la 
mită, dintre care cea de 
Hunedoara nu o meritam, după 
cum s-a scris â în ziarul 
.Sportul*.

— Să discutăm despre acest 
start din retur, veritabilă re
velație^

— N-ați prefera să amînăm 
liscuția pentru - - - 
pionatului 1

— Discuția
— Atunci,
— Credeați 

Oradea și Rm. 
echipele gazdă se zbat 
„focurile retrogradării"?

— La Oradea am luat 
nou start ! Atunci începea cam
pionatul pentru noi. Pentru că 
pierdusem cu o etapă în ur
mă. acasă, cu Dinamo, și ajun
sesem la —I ta clasamentul
adevărului mulți văzîndu-ne 
deja retrogradați. Așa că, la 
Oradea, ne-am prezentat la un 
nou start. Cel decisiv pentru 
noi. La Rm. Vilcea am mers 
să nu pierdem.

— N-ați pierdut, ba ați eîș- 
tigat și ați ajuns pe locul 7, 
eu • la .adevăr".

— Adevărul este că noi 
ne-am propus un loc 8—10. 
Știm că dispunem de o echipă 
tinără. care are nevoie de ro
daj. așa că nu ne îmbătăm cu 
apă rece. Mai e de lucru, mai 
trebuie cîștigată încredere, cam
pionatul nu s-a terminat încă 
și n-aș vrea ca acest interviu 
să fie considerat ca o laudă. 
Am făcut ceea ce trebuia să 
facem !

— Cum ați făcut ca această

propusesem să obținem 
chiar în

Un 
la 
li
la

sfîrșitul cam-

a 
să
că

și început !
o continuăm... 
veți ciștiga Ia 
Vilcea, unde 

in

un

echipă înlioerilă peste noapte 
să obțină puncte ta deplasare, 
chiar și victorii ?

— întinerirea am făriit-z și 
obligați de situație, cum a fost 
cazul lui Jenei, dar și gîndit. 
cum s-a intimplaț cu Botezan 
și Muntean. De altfel, ultimii 
doi. împreună cu Soare, alt tî
năr care s-a încadrat foarte 
bine in .familia" noastră, sint 
în lotul național de tineret, 
unde sperăm să revmă și Vodă. 
E un semn că n-am crezut 
întimplător in acești tineri. Si 
că vom mai promova doi bă
ieți talentați Kuti. de la ju- 
aiori. și Someșan, împrumutat 
la Gaz metan.

— Știți care e paradoxul a- 
cestei echipe foarte tinere 7

— Tinerețea lui... Ispir ?
— Exact ! Petre Ispir. căpita

nul echipei, la 36 de ani, se 
află in eursa pentru doborirea 
recordului de prezențe -în Di
vizia „A", deținut de Dinu...

— Dacă nu vor fi accidentări, 
Ispir va bate acest record în 
campionatul viitor. De fapt, 
pentru noi. tineri sînt și Both, 
II și Fanici. a căror experiență 
este foarte utilă. Pentru harni
cii și modeștii antrenori I. Czako 
și M. Kiss, cine se pregătește 
n-are... vîrstă.

— V-aș întreba ceva despre 
un mare talent dispărut de la 
o vreme...

— Știu la cine vă gindiți. Și 
pentru noi Coste! Ilie a fost 
departe de forma care l-a adus 
în prim-planul fotbalului nos
tru. Și accidentările au fost de 
vină, dar și superficialitatea de 
care a dat dovadă cînd a ajuns 
un nume. Sperăm ca' el să re
devină C. Ilie cel de al
tădată. Cum tot atît de bine 
el trebuie să reprezinte o te
mă de meditație pentru toți 
acei jucători talentați despre 
care vorbim frumos acum. Ta
lentul trebuie dublat mereu 
de muncă, seriozitate și dă
ruire !

Mircea M. IONESCU lj

Brașov și F.C. Bihor 
la vestiarul arbitrilor, 
președintele clubului 
brașovean. Dumitru 
Dragomir, își manifesta 
cu glas... ridicat ne
mulțumirea față de 
prestația centralului 
Ad. Porumboiu. din 
prima repriză, acuzin- 
du-I că n-a acordat un 
penalty la un fault a- 
supra lui Văidean. A- 
ceastă stare de nervo
zitate L-a 
Dragomir. 
nedorite, 
meciului 
râu el fiind transpor
tat de urgență, cu sal
varea la spital. • La 
afli altul meciului de 
la Brașov antrenorul 
orădenilor. Victor Stăn- 
eulescu. a mai rămas 
minute bune pe gazon 
mâsurlnd cu privirea 
poarta unde F.C. Bihor 
a primit golul înfrîn- 
geriL Parcă nu-1 venea 
să areadă că 
dut Pe— linia 
sire.
• Meci fără 

me. duminică, 
iești. Dar, surprinzător, 
unul dintre cei mai 
duri jucători a fost 
Moiceanu (în general 
un jucător Hniștit). La 
primele trei atacuri, 
tot de atitea ori el l-a 
pus jos pe Damas chin 
L, fără ca arbitrul R. 
Petrescu (în rest, pe 
fază) să-i arate carto
nașul galben ! • Au
tocritica lui N. Dinescu. 
Furat de repeziciunea 
fazei, tușierul N. Di- 
nescu nu a semnalizat 
poziția de ofsaid a lui 
Dorel Zamfir, greșală 
pe eare a reparat-o ar
bitrul de centru. Pozi
tiv e faptul că N. Di
nescu nu a încercat să 
se acuze și după meci; 
a analizat din nou faza, 
l-a cerut și părerea ob
servatorului federal și

a recunoscut că a gre
șit. Un gest, cu adevă
rat, sportiv. • Nu nu
mai că face naveta în
tre București (unde lo
cuiește) și Pitești (unde 
joacă), dar Dorel Zam
fir care Ia 16—17 ani 
era o mare promisiu
ne uită uneori să mai 
vină la echipă, decla- 
rînd UL vrea să joace, 
de pildă, la o divizio
nară B din Capitala. 
Acum a revenit iar la 
Pitești și duminică an
trenorul C. Cirstea l-a 
introdus în teren în 
repriza secundă, mo
ment în care puținii 
spectatori l-au primit 
cu an auze. Aplauze de 
care D. Zamfir n-ar 
trebui să uite. • Com
ponent al lotului națio
nal de tineret și o mare 
speranță, ieșeanul
Gheorghiu a fost 
minică REZERVA, 
ce T Antrenorul V. 
mionaș ne-a spus 
Gheorghiu nu s-a pre
zentat la programul e- 
chipei, pentru că nu îl 
mai iasă soția I ? I
• înainte de meci, 

tntîTnire cu portarul 
petroșenean Caval.
Era necăjit. A făcui 
diverge tratamente, 
după o ruptură muscu
lară. începuse antre
namentele, dar... a apă
rut din nou durerea, 
„îmi pare tare rău — 
spunea „secundul- e- 
chipei. Aș fi vrut te
ribil să joc în partida 
de sîmbătă cu Steaua-. 
• De ce a apărat Leu în 
poarta timișorenilor și 
nu Moise, în formă 
foarte bună T Așa s-a 
decis — fără multe 
explicații — deși se 
pare că era vorba de 
una sentimentală. Moise 
a jucat mulți ani la 
Jiul, «se știe... • Du
mitru. jucătorul-antre
nor al timișorenilor, 
nu s-a mai evidențiat 
in

du- 
De 
Si
că

partida de la Petro-

șani, ur.de, mai ales în 
repriza a doua, a cam 
dispărut din joc. în 
afară de oboseală, evi
dentă. una din cauze 
este — sigur — aceea 
că vrea să facă (bine 
intenționat, desigur) 
totul.
• Golul de zile mari 

(fiindcă așa a fost) 
marcat de băimăreanul 
Marin Sabău (balonul 
s-a dus ca un trasor 
ie jos in colțul din 
dreapta porții lui F.C. 
Olt) ne-a reamintit de 
un a t gol. cam în ace
eași manieră ; autor — 
tot Marin Sabău, cu 
cîțiva ani în urmă, la 
București, cînd Spor
tul s'udențesc pierdea 
meciul cu F.C. Baia 
Mare. Echipa — de a- 
tund — a lui... Viorcl 
Mateianu care ne In
cinta (rentru prima 
oară) cu fotbalul ei 
modern și spectaculos. 
O, tempora... I • „Bă- 
trînul" Donose și-a 
arătat atașa In multe 
momente ale meciului 
de la Baia Mare. Dar, 
oe păcat, acolo, în 
față, n-a cam fost spri
jinit. Jucătorul oltean 
a impresionat prin ele- 
gață st sportivitate, 
mai ales. Din neferi
cire însă o intervenție 
neintenționată a lui 
Sabău. l-a scos din 
joc în min. 71 • Dacă 
vreți să aflațl cum se 
adună în mod gratuit 
cartonașele galbene, a- 
tunri Întrebațl-I pe 
Pinter (dealtfel, un 
pion de nădejde ai de
fensivei băimărene) 
care, la niște proteste, 

“ *■ -- - căutat.
i chiar 
■. la o 

oeva 
gest 

____ _____  ____ arbi
trul Șerban Necșulescu 
s-ar fi dovedit exigent 
în a aplica litera regu
lamentului.

a... găsit ce-a... < 
Șl putea să-l ia 
și pe cel .roșu-, 
fază petrecută 
mai tîrziu (tot 
nesportiv), dacă

I

1
î

Milan — Verona ; 5. Torino 
AveUlno ; 6 U.dinese — Roma ; 
7, Bologna — Catania ; 8. Empoli 
— Parma : 9. Genoa 
10. Oțelul GaUțl — 
lăți ; 11. --------
Metalul 1 
Buc. — 
Minerul 
poca.

CiȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 14 APRILIE: 
cat. 1 (13 rezultate) : 1 variantă 
100% a 8.288 lei șl 102 variante 
25% a 2.072 lei ; cat. 2 (t2 rezul
tate) : 141 variante 100% a 310 
lei și 3.684 variante 25% a 78 lei 1 
cat. 3 (11 rezultate) : 1.126 va
riante 100% a 63 lei șl 30.476 va
riante 25% a 16 lei.

Lecce ; 
Dunărea Ga- 
Fină Buc. — 
12. Autobuzul 
Vulcan ; 13.
U" Cluj Na-

SUPLIMENT

AZI A APARUT
i SUPLIMENTUL NOSTRU SĂPTĂMÎNAL

ur.de


. Ulii OL |RS LoRni^ în întîlnirca amicală de popice (Juniori) de la Mort«Icbnrg

DANA NUTU, UNA
©■ Partide decisive și

După runda a 14-a. Dana 
Nuțu se află printre liderele 
turneului zonal feminin de șah. 
Timișoreanca, etalînd din nou 
forma sa maximă, a obținut o 
spectaculoasă victorie la Pav
lina Anghelova, într-o subtilă 
variantă cu prinderea damei 
adverse. Pe lingă un rezultat 
mare a trecut Cristina Bădu- 
lescu, scăpînd două ocazii de 
a obține avantai la Zsuzsa 
Veroci. Pînă la urmă, experien-

DINTRE LIDERELE ZONALULUI DE SAH
Wiese a cîștigat la Margarita 
Voiska (diminuînd în 
siderabil șansele de 
ale șahistei bulgare), 
Grosch la Hanna Modrova.

CLASAMENTUL (înaintea ul
timelor 5 runde) : Nuțu, Boiad
jeva, Veroci 9—4, Erenska, 
Ivanka 9—5, Brustman 8*/,— 
41/j, Grosch 8—5, Olărașu 8—6, 
Voiska 71/»—51,. Radulescu 7*/s— 
61/», Wiese 7—6, Polihroniade 
6*/ș—6*/i etc.

In runda a 15-a : Boiadjeva 
— Nuțu (un derby). Polihro
niade — Veroci, Bădulescu — 
Grosch. Modrova — Brustman, 
Skacelikova — Ivanka si o 
confruntare între laureatele 
campionatului european de ju
nioare din 1984 : Madl (câști
gătoarea titlului) — Olărașu 
(medalie de bronz). Ereiova 
este liberă.

in runda a 15-a
ta a dat cîstig de cauză marii 
maestre ungare. Conform aș
teptărilor. Rumiana Boiadjeva 
a cîștigat (cu negrele) la com
patrioata sa Sfetka Savova, în 
schimb marea maestră Maria 
Ivanka n-a putut Infringe am
biția fostei campioane mondia
le de cadete Ildiko 
a obținut remiza, cu 
fata faimoasei sale 
echipa olimpică a
Rezultatul de egalitate s-a în
registrat și în intîlnirile Agnies- 
ka Brustman — Hanna Kreto
va (polonezele au socotit că 
este mai bine să împartă punc
tul...). Gabriela Olărașu — 
Joanna Jagodinska. și (după 
reluare) Kveta Ereiova — Bi- 
sabeta Polihroniade. Malgorzata

Madi. care 
negrele, in 
colege din 

Ungariei.

ROMANIA-R.D. GERMANĂ 3-1

mod con- 
calificare 
iar Maria

Selecționatele de juniori ale 
României, care se pregătesc 
pentru apropiatele Campionate 
mondiale au susținut o dublă 
întîlnire amicală la Magdeburg, 
cu reprezentativele similare ale 
R.D. Germane. Juniorii români 
au avut o evoluție bună, cîș- 
tigînd trei din cele patru 
jocuri : scor general 3—1. In 
prima zi : România — R.D.G. 
2 328 — 2 338 p — la fete, și 
5 141 — 4 866 p — la băieți ;

CONCURSUL DE ÎNOT
DE LA BUDAPESTA

2 366 
5 01S 
Cele 
obți-

în ziua a doua : România
— 2 337 p — la fete și
— 4 985 p — la băieți.
mai bune rezultate le-au ___
nut din echipele tării noastre 
Mariana Borta 401 — 424, Au
rica Bota 413 — 378, Lenuța 
Cimpian 384 — 390, respectiv 
A. Marian 874 — 857. I. Fe- 
kete 864 — 871 șl C. Frige» 
866 — 841 p. Din echipele țării 
gazdă cele mai mari punctaje 
le-au avut Mund 405, Kreiner 
414 și, respectiv, Barthel 861
— 886. Ca arbitru principal a 
funcționat B. Szabo (Ungaria).

> Participind la a IX-a ediție 
a tradiționalului turneu .open* 
de șah* de la Hyeres (Franța), 
marea maestră română Mar
gareta Mureșan a obținut o 
bună performanță : 7 puncte 
din 11 posibile. Locul cinci in 
clasamentul final și nici o par
tidă pierdută. Prima s-a clasat 
fosta campioană mondială No
na Gaprindașvili (U.R.S.S.), cu 
9,5 p. secundată de compatrioa
ta sa Marta Litinskaia 8 p. 
Locurile 3—4 au fost împărțite de 
Tunde Csonkics și Tamara Le- 
maciko. cu 7,5 p. In total. 34 
de concurente la start-

PARIK ȘTEFMOV CONDUCE îl TOMUL DE U HRȘEf
BELGRAD. 16 (Agerpres). — 

în turneul de șah de la Virșeț, 
după 8 runde in fruntea clasa
mentului se află maestrul ro
mân Parii Stefanov și iugo
slavul Aleksa Stikovici cu cite 
6 p. urmați 
na) 5,5 p. 
slavia) 5 p.
Ungur emu 
(Bulgaria) 4

In runda a 8-a Stefanov a 
cîștigat la Ilici. Strikovici l-a

învins pe Hajna. iar partidele 
Spiridonov — Ungureanu, Ca
pelan — Lalev, Petrovid — Si- 
miâ s-au Încheiat remiză.

BUDAPESTA, 
In ultima zi a . ____
național de Înot de la Budapesta, 
Carmen Bunaciu s-a clasat pe 
locui doi in proba de 100 m flu
ture, cu timpul de 1:02,66. după 
Edith Ormos (Ungaria) — 1:02,54. 
Tot pe locul secund s-au situat 
Înotătoarele române Anca Pă- 
trășcoiu — 2:14.79 la 200 m spate 
și Gabriela Baka — 4:57,34 la 
40* m mixt

in concursul masculin Costin 
Negrea si Flavius tișan au ocu
pat loc-.il trei in probele de 
30» m liber — 1:54.95 și. respectiv. 
!*• m fluture — 57.47.

16 (Agerpres). — 
concursului lnter-

„TURUL CICLIST
NIEDERSACHSEN*

MtlNCHEN, 16 (Agerpres). — 
D sputată pe traseul Hanovra — 
Hildesheim (183 km), etapa a 7-a 
a competiției cicliste „Turul 
Niedersachsen* a fost cîștigată de 
olandezul Jan van Wijk In 4.19:58. 
Lider al clasamentului general in
dividual se menține Vasili Jdanov 
(U.R.S.S.), urmat la 8 s de Uwe 
Ampler. Pe echipe conduce R.D. 
Germană, urmată de U.R.S.S. și 
Olanda. Formația României se 
afiâ pe locul 8.

de Braga (Argenti- 
Kovaceviri (Iugo- 

Kapelan (Ungaria), 
(România), Lai ev 

p etc.

BOBBY ROBSON IN ITAUA

PATIflJ RTPREZfNTATIVE DL BASCHET Uf ROMÂNKI
IMEUAAflOSATE

La Focșani se dispută tarieul de calificare
pentru Campionatul european de .cadete
Nu mai puțin de patru re

prezentative naționale de bas
chet se află in întrecere săptă- 
mina aceasta. Desigur, misiu
nea cea mai importantă o are 
selecționata de cadete. care va 
lua parte, de vineri pinâ dumi
nică. ]n 
Focșani, 
pentru 
rezervat _ 
de virstâ (junioare ID- Antre
norii Alexandru Moise și Horia 
Pop au selecționat următoarele 
10 jucătoare : Gabriela Petre. 
Antoaneta Barba, Maria Ioaes- 
eu. Aurora Dragoș, Ildika Ma- 
nasses. Tunde Enyedi. Gabriela 
Pandrea, falia Alioman. Delia 
Cuzie și Anamaria Gera. La 
turneu mai iau parte echipele 
Ungariei. Greciei $i, in afară de 
concurs, selecționata secundă a 
țârii noastre. Primele două cla
sate se vor califica pentru Cam
pionatul european, care va avea 
loc anul acesta, intre 20 și 27 
iulie, in Iugoslavia.

La Timișoara se va disputa, 
de joi pînă sîmbătă. un turneu 
de juniori, la care vor lua par
te echipele Bulgariei. Ungariei 
România I și România II.

Cu mult interes este așteptată

sala „Vraucea* din 
la turneul de calificare 
Campionatul european 
categoriei respective

evoluția reprezentativei de se
niori. care va susține, intre 19 
si 23 aprilie, trei meciuri in 
Cehoslovacia. in compania echi
pei naționale a tării gazdă și a 
unor selecționate locale. După 
partidele dm Cehoslovacia, bas- 
dheftaBifB antrenați de Gh. 
Novac și R. Diaeonescu se vor 
deplasa in Ungaria, la Szolnok, 
unde vor participa la tradițio
nalul turneu internațional .Cu
pa Tisa*. Atit întrecerile din 
Cehoslovacia cit și cele din Un
garia constituie pentru echipa 
noastră prilejuri de verificare 
in perspectiva competițiilor ofi
ciale ale sezonului: mai întii. 
Campionatul balcanic (15—19 
mai. in sala Floreasca) și apoi 
CtaăpfcMtnl european — grupa 
.A* (5—ÎS iunie tn R-F. Ger
mania).

tn sfirșit. mentionăm reapari
ția in arena internațională a 
lotului national de tineret — 
băieți, care va lua parte, intre 
19 și 21 aprilie, la un turneu 
de seniori care se va disputa 
in RD. Germană, la Karl Marx- 
Stadt.

MASURI DE PROTECȚIE

PENTRU SCRIMERI
— In 

cu pre- 
Interna- 
Antonio 
oficiali-

MCNCHEN, (Agerpres) 
cadrul unei întrevederi 
ședințele Comitetului 
țional Olimpic. Juan 
Samaranch, mai multe
tătl ale Federației Internatio
nale de Scrimă au cerut forului 
olimpic mondial crearea unui 
fond special pentru cercetări in 
domeniul protejării sportivilor 
din această disciplini măsuri 
care să excludă pericolul unor 
accidente.

AMANC1O A DEMISIONAT !
Reunită luni seara, conducere, 

ciubuiut Real Madrid a accepta 
o —1 a—trenorului Amaneio 
Amaro, care si-a motivat retra- 
tragerea da:orttă rezultatelor slabe 
din actualul campionat. Amaneio 
a venit la cirma echipei Real la 
incepuuil campionatului, inloculn- 
du-i pe Alfredo dl Stefano. în
locuitorul lui Amaneio * ' 
Moiowny un nume mal 
noscut ca jucător, care 
in conducerea tehnică a 
De marți el se află la 
rea pregătirilor echipei madrilene

ECHIPA ARGENTINEI 
IȘI ÎNCEPE PREGĂTIRILE

Selecționerul argentinian Carlos 
B ii ar do a alcătuit, zilele trecute 
un lot de 24 de jucători, care-ș: 
vor începe pregătirile în vederea 
meciurilor din preliminariile C.M 
(primul joc la 26 mai, cu Vene
zuela, la Caracas). Pînă atunci 
argentinienii vor susține câteva 
meciuri amicale, cu Paraguay 
Brazilia și Chile. Sînt, însă, unele 
probleme în vederea pregătirilor. 
Portarul Fillol nu a primit apro
barea să fie indus în lot. de
oarece echipa sa. Flamengo (Bra
zilia) , va întreprinde un turneu 
în Libia și Mexic. Nici câțiva 
dintre jucătorii care activează tn 
Europa n-au primit, deocamdată 
asentimentul duhurilor lor. Este 
vorba de Maradona (Napoli) 
Passarella (Fiorentina) și Valdano 
(Real Madrid).

„CUPA AFRICII" INTERȚÂR1
tată meciurile din turul al doi

lea al „Cupei Africii- (de fapt 
un campionat al acestui conti
nent). Pentru turul al doilea au 
fost programate jocurile : Zim
babwe — Senegal, Maroc — Zair, 
Kenya — Algeria, Coasta de Fil
deș — Ghana, Nigeria — Zambia 
și Libia cu învmgătoarea dintre 
Malawy șl Mozambie. învingătoa
rele acestor partide vor participa 
la turneul fnai, programat Intre 
7—a martie :9M. tn Egipt. Pentru 
această ultimă fază sint calificate 
direct Egipt (țara organizatoarei 
șl Camerun (deținătoarea titlului).

este Luis 
puțin cu- 
a activat 
formație: 
conduce-

St 
g»

••

...v

FottxzZistuZ Trevor Francis, in 
formă excelentă, posibil titular al 
Angliei pentru meciul cu 
nia (București, 1 mai)

Româ-

meciul 
fotbal 

juniori 
Partida 
0—0.

„MECIUL SECOLULUI
DOAR 7,52 MINUTE !

.... _     Ultimul
ideocamdată !) este cel de luni 
seara, de la „Caesars Palace" 
din Las Vegas. în fata a 15088 
spectatori au urcat în - ring 
Marvelous Marvin Hagler (31 
ani ; 72,234 kg ; 60 victorii — 
50 înainte de limită, 2 meciuri 
egale 2 înfrîngeri). campionul 
lumii (WBC și WBA) la cate
goria mijlocie, si salangerul 
său, Thomas Hearns (26 ani ; 
72,461 kg — limita categoriei 
72.574 kg ; 40 victorii — 34
înainte de limită, o înfrîngere).

Meciul celor doi titani, pre
văzut pentru 12 reprize, n-a 
durat însă decît... trei, căci 
după 7 minute și 52 de secunde 
Hagler si-a trimis adversarul 
la podea. Hearns s-a ridicat, la 
9. vizibil ..șifonat", dar arbitrul 
Steele a intervenit si a dictat 
oprirea meciului. Aceasta a 
fost a 11-a victorie a lui Ha
gler. într-un meci pentru titlul 
mondial.

LAS VEGAS, De-a lungul si
nilor au existat în box nenu
mărate... „meciuri ale secolu
lui". întîlniri de referință la o 
categorie sau alta.

~ *- '

COCORUL" DE LA KOBE IȘI AȘTEAPTA OASPEȚII

ALTE ȘTIRI
• La Sofia s-a disputat 

internațional amical de 
dintre selecționatele de 
ale Bulgariei și URSS. 
s-a Încheiat la egalitate :
• Joc restant in campionatul 

R.F.G. : Borussia Dortmund — 
Mannheim 0—0.
• Clasamentul golgeterilor din 

campionatul Italiei : Platini (Ju
ventus) 1* goluri. Altobelli (Inter) 
Si Maradona (Napoli) cite 12 g si 
BriascU (Juventus) U g.

UNIVERSIADE 
KOBE’S?

Localitatea niponă Kobe, 
port la „Marea Interioară a 
Japoniei", va fi gazdă, la sfîr- 
situl lunii august si începutul 
lui septembrie, a Universiadei 
de vară, cea mai importantă 
competiție mondială polisporti
vă a acestui an. In vederea a- 
cestui eveniment maior au fost 
construite o serie întreagă de 
baze. între care un complex 
snortiv. pe o suprafață de 55 
ha. într-o nouă zonă reziden
țială. cu stadion pentru atle
tism (60.000 locuri ; 3 culoare).

terenuri anexă pentru antrena
ment, terenuri de tenis, basse- 
bai etc. Pe cea mai mare insu
lă artificială din lume a fost 
amenaiată o sală polivalentă 
pentru gimnastică volei, bas
chet. tenis de masă etc.

Federația Internațională a 
Sportului Universitar (FISU) a 
aprobat mascota Universiadei 
’85. . un cocor alb cu pete roșii 
(pasăre caracteristică acestor 
meleaguri).

Lompu-erele xuu, probabil. produsele cele mai spectacu
loase ale mv-gu omenești, ajutorul lor fiind astăzi de necon- 
cepvt patra tot felul de actwttdp : economie, transporturi, cul- 
tarC meteorologie etc. "
In rindurile următoare 
ezistenței computerelor 
al atletismului

Sfirțitul mileniului al
multă vreme, discuții despre cum va arăta lumea (tn cazul nos
tru. atletismul) in anul 2000. an de începui al mileniului următor. 
S-au făcut fel de fel de supoziții fa de fel de pronosticuri, 
care mai de care mai îndrăznețe și mai spectaculoase. Un su
biect mereu actual — și acesta chiar de mai multe decenii — 
este cel al nivelului pe care-l vor atinge recordurile mondiale 
la atletism in anul 2000 S-au emis tot felul de păreri. Astfel de 
păreri se mai emit și astăzi ele avtnd la bază nu doar simple 
opinii subiective, ci riguroase calcule matematice și studii de 
prognoză tn privința posibilităților de Îmbunătățire a materia
lelor de concurs, a echipamentelor, a alimentației și medicamen- 
tațiet susținătoare de efort ți nu in ultimul rtnd, a pregătirii 
Aceste „elemente*. și încă altele, au fost introduse și tn calcu
latoare. după care li s-a cerut... părerea I

Dar, stupoare I Daci la majoritatea probelor, la băieți și la fe
mei recordurile anului 2000. prevăzute de computer, sînt mult mai 
valoroase dectt cele existente, iată că sint, totuși citeva probe 
In care prognoza „mașinii* se află, tncă de pe acum, tn urma 
realității !

Intre acestea se afla și recordul de 7,43 m, din 2983. al Anl- 
șoarei Stanciu, la săritura In lungime, probă pentru care se 

' anul 2000 — rezultatul de 7 40 m I Alte asemenea 
bărbați : 100 m tn 2000 (104,30 m Uwe Hohn — 
femei : 73,00 m tn 2000 (74.76 m — Tiina Llllak —

Accst etc. include, evident, și sportul. 
M vom referi la o anume situație a 
bi domeniul sportiv. mai precis tn cel

doilea a stimid. In mod firesc, de mai

prevede — tn 
probe : suliță 
1984) și suliță 
1933).

De unde se ___ __________ ______ __
moment ce nici măcar computerele (atft de perfecționate) nu le 
pot evalua tn mod corect !

vede cit de mari sint posibilitățile umane, din

Romeo VILARA
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