
Vizita oficială a președintelui

NICOLAE
împreună

CEAUȘESCU
cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
A

in Canada
Marți după-amiază, președin

tele Republicii Socialiste Romă- 
uia, tovarășul Nieolae Ceaușesen. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. e-a reintilnU ea 
primul ministru al Canadei 
Brian Mulroney.

în cadrul noii runde de con
vorbiri a continuat schimbai 
de păreri eu privire la dezvol
tarea relațiilor bilaterale, pre
cum șt In legătură ce ude 
probleme actuale ale riețU in
ternaționale.

La încheierea convorbirilor, i 
fost exprimată satisfacția deo
sebită pentru rezultatele vizi
tei. pentru înțelegerile la ea.-* 
s-a ajuna, apreeiindu-se că 
toate acestea deschid noi pers
pective întăriră prieteniei *t 
colaborării pe multiple planari 
dintre România și Canada, con
lucrării lor mal strânse pe are
na internațională, ia interes*! 
celor două popoare, al nouri 
păcii, înțelegerii și destinderii 
pe arena mondială.

Convorbirile s-aa desfâșnrat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească. de stimă si înțelege
re reciprocă.

★
Marți seara, președintele 

României, Nieolae Ceaoșesc*. și 
tovarășa Elena Ceaușesen sa 
luat parte la u dineu oferti 
in onoarea inalțiler oaspeți do 
Robert Despres, președinte»* 
Consiliului de administrație al 
Agenției pentru Energia —r1
eă a Canadei (AHX), și James 
Donnelly, președintele Agenției.

An participat persoanele ofi
ciale române ear* a însoțea* 
pe președintele României la 
această vizită.

Au fost prezent!, din partea 
canadiană, James Francis Kel
leher. ministrul comerțului ex
terior. alte persoane oficiale.

în timpul dineului. James 
Donnelly, președintele Agenției 
de Energie Atomică a Cana
dei, și Robert Despres, pre
ședintei* Consiliului de admi
nistrație al Agenției de Ener- 

Canadri. aa

rea relațiilor economice
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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șt SPORT

de Doi de la București
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Prestigiosul turneu interna
tional .Centura de aur* a con
stituit pentru boxerii români 
unul dintre cele mai importan
te teste înaintea Campionatelor 
europene de seniori, care vor 
avea loc între 25 mai si 2 iu
nie. la Budapesta. Prezenta pe 
ringul de la .Patinoarul 23 Au- 
guot* din Capitală a unor pu- 
ziliati valoroși din Cuba. R.P.D. 
Coreeană. Bulgaria, Uniune* 
Sovietică. R-P. Mongolă, Nige
ria, Iugoslavia Si R-D. Germa
nă. a trei mari vedete alț pu
gilatului intematicnal — cam
pionii mondiali Bernardo Co
mas, Pablo Romero si campio
nul european Emil Kuprenskl —» 
a conferi: turneului nostru in
ternational o bană valoare. Da
că delegațiile de ne bătrânul 
continent nu au prezentat pe 
ringul -centurii* toti titularii 
pentru -europene*, faptul este 
expBcabfl. Nu mulțî stnt an
trenorii care, doar cu o lună 
de zfle înaintea unei competiții 
atit de importante. ar fi riscat 
verificări ala eJevtJcr lor In 
compania. de exemplu, puter- 
-.icei repreaentative a Cubri. 
TotogL multi dintre oaspeți 
L-au jucat cartea aelectiet a-

.proba

I 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 18 aprilie IMS

DE LA „CENTURA DE AUR“
SPRE MEDALIILE

lutia sa. cea mai plăcută sur
priză pentru noi. El a reușit 
să câștige toate partidele sus
ținute, inclusiv finala cu cam
pionul mondial, cubanezul Ber
nardo Comas. Mai multă serio
zitate in pregătire si în viată 
ar face din Doru Maricescu un

EUROPENELOR"
tura*, fiind lnvlna In finali de 
camptuonul Cubei. Candelaxio 
Duvergel. tânărul sportiv dfr- 
namoviat rămine totuși cel mal 
bun semimijlodu al' nostru, el 
avtnd perspective de afirmare 
pe ringul apropiatelor campio
nate europene.

Dragomir Ilie (stingă) a plasat 
l-au obligat pe adversarul său, 
.errneticr

numeroase croșee la corp, care 
Leontin Sandu, la o apărare 

Foto : Aurel D. NEAGU

Campionul 
Reia Nistor, 
țărilor bune 
a reușit să

cocoș, 
linia compor- 
ultima vreme, 
impună și de 
ne-a oferit o

categoriei
pe 

din
se

data aceasta. El 
partidă de neuitat in compania 
campionului R.P.D. Coreene, Iu

gie Atomică a 
rostit alocuțiuni.

în alocuțiunea rostită, pre
ședintele Nieolae Ceaușescu a 
mulțumii pentru urările adre
sate și pentru aprecierile la a- 
dresa colaborării româno-cana- 
diene ia domeniul nuclear, *- 
rătind că in timpul vizitei e-a 
ajuns la
comune 
viitoare 
România

Dineul

3

|

Petre HENJ 
Paul IOVAN

(Continuare in t>ao 2—J)

După mondialele de tenis de masă
■

• serie de concluzii 
privind dezvoltarea 

a colaborării dintre 
și Canada.
s-a

g
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„PENTRU NOI, UN IMPORTANT PAS

_ desfășurat intr-e 
atmosferă de cordialitate.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicoîae Ceaușescu, s-a intilnlt, 
marți după-amiază, eu repre
zentanții unor firme industri
ale, bancare și comerciale din 
Canada, precum șl ai nnor or
ganisme guvernamentale cana
diene interesate in dezvolta-

păeîl «1 înțelegerii In

era locală, aeronava 
pusă la dispoziție 
a decolat, indreptln-

3

PE DRUMUL
de vorbă cu

GREI] AL
antrenorul

COMPETITIVITĂȚII"
Laurențiu Gheorghiu

Azi, In Divizia ,,A“ de handbal (m)

DINAMO BUCUREȘTI - STEAUA,
ULTIMUL DERBY

„Duel aerian" intre Mircea Grabovschi (Di
nam»), în stingă, și Constantin Petre 
(Steaua) Foto : Iorgu BĂNICĂ

Astăzi. începând de la 
ora 17,30. sala Floreasca 
din Capitală găzduiește 
ultimul derby al celei de 
a 27-a ediții a campio
natului de handbal. Di
vizia „A“. 
Dinamo 
Steaua. El se dispută în 
de vans, pentru că Vasile 
Stingă, selecționat in e- 
echipa lumii, va evolua 
sîmbătă la Copenhaga in 
partida cu Danemarca, 
organizată cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de 
la constituirea federației 
daneze de handbal. (An
trenorul Selecționatei lu
mii este prof. univ. loan 
Kunst-Ghermănescu).

întîlnirea de astăzi are 
o importanță deosebită 
pentru echipa pregătită 
de antrenorii Radu Voina 
și Otto Telman. în ca
zul unei victorii. Steaua

meciul dintre
București și

Bucu-
săi

Valentin 
o astfel 

O vic- 
sau... o 

le poate 
a 4-a. pe

este virtual câștigătoare 
a titlului de campioană. 
Desigur. Dinamo 
rest! si antrenorii 
Ghiță Lica si 
Samungi n-au 
de perspectivă, 
torie, un egal 
înfrângere nu 
schimba poziția
care o ocupă acum. Și 
totuși, sîntem convinși, 
dinamoviștii vor lupta, 
derby-ul Dinamo — Stea
ua fiind, dintotdeauna. 
unu! de orgoliu, un exa
men important al celor 
două mari cluburi. Este 
si motivul pentru care 
iubitorii handbalului aș
teaptă cu emoție întâl
nirea. siguri că meciul 
le va oferi un spectacol 
palpitant, de luntă dîr- 
ză. deschis oricărui re
zultat.

Am invitat la redacție pe an- 
uenar-Ji Laarcnțta Gheorghiu — 
care a asatat reprezentativa fe
minină de tenie de masă la 
Campionatele mondiale din 
Suedia — să ne dea amănunte 
de la această mare întrecere 
desfășurată recent la Goteborg

— Cum aprectati evoluția fe
telor noastre ?

— ta ansambla bună. Echipa 
a rămas ia grupa de elită 
(hotărârea desființării actualu
lui sistem de disputare a pro
bei la mondiale »-a luat după 
aceea), iar Marla Alboiu s-a 
clasat Intre primele 16 jucă
toare din lume la individual 
grup din care fac parte doar 
4 sportive din Europa, restul 
fiind reprezentante ale Asiei.

— Maria Alboiu a început 
slab și a jucat din ce in ce 
mai bine...

— Explicația o cunoașteți, 
desigur : fiind suferindă, ea nu 
a putui juea timp de 4 luni. 
Totuși a făcut o figură onora
bilă, a avut de învățat, ca și 
foarte tinăra sa parteneră, Oti
lia Bădescu. Maria a intrat în 
mină din mers, eonfirmind ca
litățile sale remarcabile. A le
gat bine jocul in schimbul de 
„contre*, a avut permanent 
initiative, a fost chiar incisi
vă. spre sfîrșit, mai ales cu 
suedezele — la echipe și cu 
Zsuzsa Olah — la simplu. S-a 
arătat destul de mobilizată și 
echilibrată, față de început, 
tocmai in proba de simplu. A 
eliminat pe Than (Canada), 
Greisinger (R.F. Germania) și 
Olah (Ungaria) șl s-a ridicat 
pe alocuri Ia nivelul finalistei 
Geng Lijuan (R. P. Chineză), 
în setul secund a avut 15—10, 
dar a cedat inițiativa și a ezi
tat să dea tare pe prima min
ge favorabilă. Această lipsă de

Maria Alboiu s-a numărat la 
Goteborg printre cele patru 
jucătoare europene care au 
reușit să se claseze intre pri

mele 16 sportive ale lumii

decizi* s-a oglindit în evoluția 
ei ulterioară—

— Cum a jucat Otilia ?
— O deosebită mobilizare și, 

deci, concentrare la început, în 
proba pe echipe (victorii la 
Hrachova și Pelikanova și un 
set și 14—10 la Vriesekoop), 
eind a suplinit-o și pe Maria 
Alboiu. Excepție a făcut la

Mircea COSTEA

(Continuare tn pag. 2—3)



VÎNT DE PRIMĂVARĂ

GABRIELA POTORAC
nastă care tăiase, 
cum se spune, res
pirația sălii prin 
exercițiul prezentat 
la paralele șl pen
tru care arbitrele 
au acordat fără ezl- 

erau Îndreptați mai tare 10 ! Tînăra 
ales spre proaspe
tele noastre campi
oane olimpice de la 
Los Angeles, o mi
cuță gimnastă reu
șea totuși să atra
gă In mod deosebit 
atenția. „Fără îndo
ială, spunea cineva 
din tribună, este 
prototipul campioa
nei de miine și nu 
mă îndoiesc că are 
calități pentru a 
urca rapid treptele 
spre cele mal ridi
cate performanțe. O 
să mai auzim 
rînd de ea".

n discuție
Gabriela 
sportivă de -la 
Sport Club Bacău, 
elevă a cunoscuților 
antrenori Marina șl 
Mircea Bibire, gim-

Anul trecut, în 
august., la finalele 
campionatelor na
ționale de gimnas
tică ale senioarelor, 
într-o întrecere în 
care ochii tuturor

țării 
oom- 
anul

cu-

era 
Potorac, 
de

10 !
dispune de calități 
de excepție, despre 
care antrenorii ne 
vorbesc cu vădită
satisfacție : este
foarte puternică, 
mai ales la trenul
superior, are o ca
pacitate mare 
efort, dispune 
excelentă 
în spațiu, 
demînare 
dovedește 
tot ceea 
prinde, este 
și are o impresio
nantă capacitate de 
concentrare.

In Ierarhia cate
goriilor de clasifi
care, Gabriela a 
parcurs deja două

de 
de 

orientare 
are o în- 
uimitoare, 
curaj In 
ce Intre- 

dirză

trepte, ea cîștigînd, 
la „a IV-a". doi 
ani la rînd titlul de 
campioană a 
la individual 
pus și apoi,
trecut, încheind cu 
un nou succes și la 
categoria a IlI-a. 
Bineînțeles, cele 
două bare paralele 
l-au oferit gimnastei 
băcăuan ce, la Arad, 
încă o dată prilejul 
de a-și dovedi ma
rea ei măiestrie, 
dar trebuie să fa
cem precizarea că 
ea nu se teme nici 
de bîmă. aparat ce 
se numără printre 
probele sale prefe
rate și că știe să 
cîștige și la sol sau 
sărituri.

Ceea ce arată, tn 
ultimă instanță, că 
Gabriela Potorac 
este o „gimnastă 
de patru probe", eu 
mari perspective de 
a se afirma cît de 
cu rînd în întreceri 
de cea mal mare 
anvergură. O aștep
tăm cu încredere.

Constantin MACOVEJ

Pe meleagurile tulcene primă
vara a intrat în drepturi, cu zile 
frumoase și pline de lumină, cu 
adieri călduțe dinspre pămînturi 
spre apele Dunării. Chiar înainte 
de startul oficial al ’
vară a „Daciadei", pe 
baze din municipiu și 
tățile tulcene au avut 
roase competiții cu o 
ticipare a tineretului .
lor muncii. Una din ele, care și-a 
câștigat o mare popularitate : 
campionatul municipal de mini- 
fotbal. cu etape săptăminaie, la 
care au participat 30 de echipe 
școlare, în paralel cu diferite 
concursuri 
Here. O 
balistică 
nea, de 
școlilor _______ _ —_
deț, la care au urcat pe podium 
echipele Liceului nr. 4, Școlii ge
nerale nr. 10, Școlii generale nr.
12.

„Întrecerile au fost foarte fru
moase" — ne spunea prof. Gh. 
Stan, secretarul C.J.E.F.S. — pe 
care l-am găsit pe stadionul 
„Delta", urmărind repetițiile ge
nerale pentru entuziastul start în 
.JXaciada" de vară. • Și în me
diul rural, tovarășe occrotar T 
„Am inițiat. In ultima vreme, o 
acțiune care •-> bucurat de un 

interes In rîndui populației: 
„Festivalul sportiv al comunei". 
Au avut loe asemenea manifes
tări În mal multe centre ale eo-

etapei de 
numeroase 
din locali- 
loc nume- 
largă par- 
și oameni-

în paralel 
inter-școlL inter-car- 

atractivă competiție fot- 
s-a încheiat, de aseme- 
curind — campionatul 

generale, etapa pe Ju-

AZI ÎNCEPE „CUPA PRIMĂVERII" LA TIR
Astăzi începe la poligoanele 

bucureștene Tunari (pentru arme 
cu glonț) și acoperit Dinamo 
(pentru arme cu aer comprimat) 
cea mai importantă competiție

„CUPA JOIȚA44
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

poligonul bucureștean Tunari a 
găzduit „Cupa Joita" la talere, 
competiție tradițională, marcată 
deseori de rezultate ridicate. Așa 
s-a petrecut, de altfel, șl la aceas
tă ediție, cind Ioan Toman (Vii
torul Timișoara) a ciștigat proba 
de skeet a seniorilor cu 197 t.d. 
El a fost urmat de Atila Ciorba 
(C.S. Baia Mare) cu 196 t și de 
M. Nicolae (Unirea Joița) cu 
194 t.

Iată și celelalte rezultata, skeet. 
juniori : 1; 
ua) 139 t.

M. Cărbunaru (Stea- 
2. S. Neamțu (Con

internă a începutului de sezon, 
„Cupa primăverii".
Intrat de multă vreme 
darul competițional al 
buni trăgători români

LA TALERE

întrecerea a 
în caler- 
oelor mai 
ca o pri-

structorul Alba Iulia) 1 
S. Mișcuța (C.S. Arad) 
fete : 1 Maria Andrei (C 
torul Alba Iuiia) 1L4 t, 
Moldovan (C.S. Arad) 1 
Lia Mlhaiu (C.S. Baia > 
t : trap, seniori : 
(Olimpia) IU t l F. Baban (O- 
limpia) ztt t, X. L Stamate 
limpia) 1M t ; jurtâort : 1. C. 
geanu (C.T. Alexandria) 126 
A. Marcber.e (Olimpia) 125 
fete : 1. Mihaela Tânâsescu 
Vaqtfa) 1*3 t, 2. Doina 
(Olimpia) &S t, 3.---------
țoiu (Olimpia) 58 t.

L T.

(O- 
Olo- 
t, 2. 

t ;
(O- 

Păun 
Mibaela Tomi-

mă Încercare a puterilor tn ve
derea marilor concursuri Interna- 
țîocale care, de regulă, urmează 
în sezonul estival. Așa se tace 
că. de-a lungul anilor, la această 
competiție s-ail Înregistrat rezul
tate-record. așa cum a fost, de 
pildă, cel al lui Corneliu Ion. 600 
puncte din tot atîtea posibile, 
realizat In premieră mondială 
la pistol viteză, tn anul 1976. Un 
motiv In plus, deci, pentru a aș
tepta șl de astă dată ca la „Cupa 
primăverii" să se înregistreze re
zultate cît mai ridicate, care să 
se constituie lntr-o platformă so
lidă pentru confruntările viitoare.
• Au 

Mexico 
Ene și 
țlte de 
Petrescu, vor participa, la sfîr
șitul acestei săptămlnl, la Cam
pionatele mondiale de tir redus.

plecat spre Ciudad de 
Maria Macovel. Elena 

Elena Taciuc care, înso- 
antrenorul emerit Ștefan

TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX
(Umiare din tag 1}

tactică remarcabilă 
fiecare meci. Din 
punct de vedere, 
de la lot. Nicolae 
încă deficitar. Tal- 
stil de luptă agre- 

curaios. mizează

Iun Ho, depășindu-si apoi si 
ceilalți adversari. Seriozitatea 
sa in pregătire a fost demon
strată nu numai printr-o formă 
fizică deosebită, ci si prin o- 
rien tarea
dovedită în 
acest ultim 
colegul său 
Talpoș. este 
poș. 
siv, 
prea 
sale 
părarea. obtinînd victoriile cu 
un preț prea mare. Să ne a- 
mintim cîte lovituri, am putea 
spune gratuite, a primit în par
tida cu gălăteanul Ionel Panai- 
te si. mai ales. în finala cu 
cubanezul Quiala. Cîștigînd 
„centura". Talpos a dovedit că 
rămîne cea mai bună „pană“

cu un
foarte
mult pe forța loviturilor 
si, adesea, neglijează a-

a noastră si avem speranța că 
la europene va boxa cu aceeași 
ambiție, eliminind multe din 
greșelile pe care încă le mai 
face. Fără a străluci in mod 
deosebit, „semiusorul" Ion Stan 
rămîne același pugilist experi
mentat care știe să... ciupeas
că puncte în fata oricărui ad
versar. Mai multă insistentă si 
hotărire in atac ar face vic
toriile sale mai concludente, 
mai greu de infirmat de către 
arbitri.

Dacă la categoriile amintite 
mai sus considerăm că selec
ționerii nu mai au probleme, 
în schimb la „semi mască", 
„muscă", „mijlocie mică", „grea" 
și „supergrea" semnele de în
trebare se mențin, 
tul acestui an. in 
figurau 3 sportivi 
Viorel Pop Encean.
dache și Dumitru Șchiopu. Nici

Le începu- 
lotul lărgit 
de 43 kg : 
Virgil Ior-

unul dintre ei nu a confirmat 
așteptările pe ringul .centurii". 
La „muscă" lotul a avut un... 
solist — Constantin 
Prezent pe podium în 
competiții internaționale 
tante. de data aceasta 
nu a intrat în semifinale. In 
ciuda acestui fapt, el rămîne 
singura soluție pentru euro
pene. La „mijlocie mică" penu
ria de boxeri cit de cît valo
roși va constitui, desigur, ma
rea problemă pentru antrenorii 
lotului. Aceeași situație la su- 
pergrea. Tînărul -greu" Dorin 
Răcaru a părăsit competiția, 
putem aprecia, datorită unei 
neglijente în apărare. El a re
cepționat o puternică lovitură 
la stomac in meciul cu cam
pionul cubanez H. Baes, fiind 
obligat să abandoneze. Apre
ciem că Răcaru rămîne. totuși, 
un pugilist cu perspective, că
ruia i se poate acorda creditul 
selecționării pentru campiona
tele europene.

Tițoiu. 
multe 

impor- 
Tițoiu

s BOX. ANUNȚAȚI pe lista oficialilor la 
turneul de la Patinoar, Dumitru Petrișor, . 
Cornel Tucă șl Nicolae Dudu (purtători ai 
ecusoane! or de „Internaționali") nu au ve
nit la competiție. D. Petrișor a asistat ca... 
spectator la finale, dar la C.E. de la Buda
pesta el va fl prezent ca... arbitru ! „Cen
tura de aur- să fie pentru ei un turneu mi
nor? O ANTRENORUL Octavian Tabără din 
Galați, certat cu cele mai elementare nor
me de igienă, păstra proteza elevului său 
Ionel Panaite, în pauza dintre reprize, «în 
recipientul în care sportivii își clăteau 
gura. O „inovație" pe care n-o mai vrem, 
în nici un caz, repetată.

HALTERE. LA RECENTELE FINALE ale 
„Da ciad ei44 la haltere pentru copii și ju
niori, găzduite în impunătoarea Sală Poli
valentă din Arad, o contribuție consistentă 
— dar... invizibilă — la realizarea nume
roaselor recorduri naționale șl-a adus și 
prof. Ștefan Mureșan, instructor principal 
la C.J.E.F.S. Arad. El și-a pus în joc toată 
ambiția, toată capacitatea pentru a favo
riza, prin măsuri tehnico-organizatorice, 
cursivitatea disputelor pe cele două podiu
muri și de a asigura securitatea podelei 
sălii în fața ...agresivității halterelor la im
pactul cu solul. Lui 1 s-a alăturat, în aceste 
eforturi, și antrenorul Gheorghe Biriș de la 
Rapid Arad. Oferindu-se o singură cupă 
pentru merite deosebite în competiție, a- 
ceasta nu i-a revenit, firește, lui ștefan 
Mureșan, ci juniorului Andrei Socaci a că
rui contribuție consistentă a fost... vizibilă: 
trei recorduri naționale, dintre care unul, 
la smuls — 158 kg — l-a situat, la seniori, 
înaintea reputatului Dragomir Cioroslan, 
azi secretar adjunct al F.R.H.C. După con
curs. Dragomir Cioroslan l-a felicitat, cu 
căldură, pe amîndol (și pe Mihai Constan- 
tinescu, antrenorul lui Socaci, care a de
clarat că „Olimpia" București, unde func
ționează el, nu face colecție de titluri, ci 
se străduiește să se mențină ca o verigă 
a „lanțului" halterelor române).

HANDBAL. ÎN SALA „DACIA" din Baia 
Mare tribunele sînt mereu arhipline cind

joacă H.C. Minaur, In campionat sau în 
cupele europene. Prilej folosit cu iscusință 
pentru o intensă activitate de informare și 
educare a spectatorilor în spiritul fair- 
play-ului. Prin megafoanele sălii se revarsă 
nu numai muzică sau stereotipe anunțuri, 
ci șl interesante emisiuni, imprimate pe 
bandă magnetică. Antrenorii și sportivii de 
la Minaur se confesează, își mărturisesc 
speranțele și temerile, solicită suporterilor 
o atitudln? civilizată față de oaspeți. Doi 
ziariști, Ion P. Pop și Mihai Mureșan, nu 
ostenesc, de ani de zile, în redactarea cu

POST-SCRIPTUM

regularitate a unui program care se dis
tinge nu numai printr-o ținută grafică a- 
leasă (Emil Danciu) sau prin fotografii su
gestive (Petre Aoșan, loan Deak, Andrei 
F arcaș și Ion P. Pop), ci — mai ales — 
prin texte de evidentă frumusețe și mare 
utilitate. Istoria handbalului nostru și a 
celui internațional, însemnări, informații, 
note de drum ș.a.m.d. alcătuiesc un bogat 
și variat program. Felicitări !

BUGBT, UNUL, Theodor Rădulescu, e 
antrenor la Steaua. Altul, Mihai Naca, la 
Farul. „Adversari" în campionat, cei doi 
apreciați tehnicieni s-au aflat pentru prima 
oară alături, conducînd pregătirile lotului 
reprezentativ pentru meciul cu Italia. Cum 
au colaborat ? Bine, am înțeles. Th. Rădu- 
1-escu despre M. Naca : „Ideile sale, îndeo
sebi vizavi de jocul treisferturilor, sînt valo
roase și mărturisesc că mi-ar place să 
aplic unele dintre ele și Ia echipa mea de 
club". M. Naca despre colegul său : „Ex
trem de muncitor și priceput, Theodor a 
lucrat excelent cu înaintașii". Și un... 
neutru, dr. Petre Bendiu, experimentatul 
medic debutând la lotul de rugby, despre 
amîndol : „Au fost unele discuții în con-

*

munei. în program — handbal, 
volei, fotbal, țrîntă, jocuri dis
tractive. La acestea, ca și la alte 
întreceri din mediul sătesc, au 
participat peste 20 000 de tineri 
și oameni ai muncii".

Am vizitat o imitate care se 
numără printre mîndriile tulceni
lor : Clubul sportiv școlar, al 
cărui director, prof. Petrică Si- 
mion, care, cu o vădită pasiune 
pentru munca sa, ne vorbește cu 
amănunte despre echipa de vo
lei a clubului, această pepinieră 
din care au plecat sportivi cunos- 
cuți. ca Florin Mina, Vaier iu

IN SPORTUL TULCEAN

Spînu, Silviu Geană, Nicu Con
stantin, ca să dăm cîteva nume, 
si toată formația „Delta", care 
activează în Divizia ,,B“. Iar în 
campionatul național, ultima :di- 
ție, au reușit să ajungă în semi
finală.

Vînt de primăvară în sportul 
tulcean, promițător de „recolte" 
bogate.

Dumitru MORARU-SLIVNA

Cupa F. R. Ciclism44

Timp de 
fășurat, pe 
municipiului 
celor mai talentați tineri cicliști 
din țară, în cadrul competiției 
cu caracter republican, „Cupa 
F.R.C.", Disputele au avut loc în 
condiții tehnice dintre cele mai 
bune, tehnicienii federației de re
sort fiind substanțial sprijiniți de 
CJ.E.F.S. Brașov. In ciuda timpu
lui nefavorabil (vreme rece, cu 
ploaie si vlnt), tinerii sportivi au 
luptat cu o dăruire care-i ono
rează. în toate ceie 4 zile de con
curs el s-au comportat admirabil, 
mărturie în acest sens fiindu-le 
mediile orare bune pe care 
le-au realizat la absolut toate 
probele din programul „Cupei".

în lupta pentru cucerirea tro
feului „Cupa Federației" au fost 
prezenți 74 de juniori mari si 
52 de juniori mici, fiecare zi de 
concurs închetndu-se cu surprize. 
S-au evidențiat, în mod deosebit, 
rutierii de la Voința Ploiești, Hi
drotehnica Constanța. C.S.M. Cluj- 
Napoca, Voința Arad, 
Cîmpulung. C.S.S. 
Voința București 
Zămeștâ.

Iată clasamentele 
ale competiției : ETAPA I, 
Brașov — Poiana Mărului, 
ni ori mici (52 km) 1. M. Țîrlea 
(Voința Ploiești), 1Î125A3, 2. L.
Apostol (Voința București) 3. C. 
Asiu (Hidrotehnica Constanța) ; 
Juniori mari (61 km) L C. Păun 
(Voința Ploiești) 2h01:40 — me
die orară 39,160 km. 2. L. Kovacs 
(Voința Arad) 3. Z. Lorincz (Tor
pedo), același timp. ETAPA a 
H-a. Contratimp individual pe 
șoseaua Brașov — Zizin. Juniori 
mici (10 km) 1. Fl. Pojar (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 16:32 — medie ora
ră 39,700 km. 2. C. Aslu (Hidro-

TINERII RUTIERI AU
patru zile s-au des- 
șoselele din preajma 

Brașov, întrecerile

tehnica) 15:34, 3. V. Grosu (Tor
pedo) 16:36 ; Juniori mari (16 km) 
L L. Kovacs (Voința Arad) 20:41 
— medie orară — 43,500 km, 2. 
Z. Lorlncz (Torpedo) 21:18, 3. D. 
Răcășan (Muscelul) 21 A3. ETAPA 
a 3-a, juniori mici — Brașov — 
Bran — Brașov (43 km) 1. S. Mol- 
doveanu (-C.S.S. I) lhl0:03, 2. A. 
Vartolomei (Voința Arad) 3. Fl. 
Ochetan (Voința București); ju
niori mari — Bran — Moeciu — 
Rîșnov — Poiana Brașov (62 km)
1. Z. LCrincz (Torpedo) 14155:13,
2. L. Kovacs
11155 A9, 3. V.
12156:48 (A fost 
cursă. Pe urcușul spre 
s-au desprins Lorincz și Kovacs, 
luptând pentru întâietate cu o 
dîrzenie care a impresionat pe 
toți urmăritorii din caravană). 
ETAPA a 4-a. Circuit pe Strada 
de Mijloc, din municipiul Brașov. 
Juniori mici, 10 ture, cu sprint

(Voința Arad) 
Grosu (Torpedo) 

cea mai frumoasă 
Poiană

Muscelul
1 București,
31 “Torpedo

celor 4 etape 
‘ T, fond, 

Ju- In deoura de numai 2 zile 
(sîmbătă. la Brăila șl duminică, 
la București) s-au consumat eta
pele a 2-a șl a 3-a ale campio
natului individual de dlrt-track, 
re^grvat juniorilor.

Pe pista Stadionului municipal 
din Brăila, fostul lider al clasa
mentului general, Sorin Ghlbu, a 
fost urmărit de neșansă, tnlr-o 
manșă oprindu-l-se motorul cînd 
11 era lumea mai dragă. Iar In 
cursa directă cu principalul lut 
adversar, stei is tul Marius Șoaltă, 
l-a „agăjat" — involuntar — pe

ECHIPA C.S.Ș. SIBIU A CUCERIT

„CUPA SPERANȚELOR" LA SĂRITURI
160 de săritori născuți în 1375 

și mai mari s-au întrecut, la ba
zinul Olimpia din Sibiu, în ca
drul concursului republican do
tat cu „Cupa speranțelor". Lupta 
pentry cucerirea trofeului s-a dat 
în principal între reprezentanții 
C.S.Ș. Sibiu, Crișul Oradea și 
C.S.Ș. Triumf București, victoria 
revenind primilor (elevi ai antre
norilor Dumitru Popoaie și An
drei Găvozdea). Dintre competi
tori. cea mai bună comportare 
au avut-o Daniela Popa. Ionică 
Tudor și Siegfried Fredel, învin
gători în toate cele trei probe. 
O notă în plus pentru Daniela 
Popa, care a obținut, la platfor
mă, două note 10, fapt rarisim în 
competițiile de

1973 : trambulină 1 m : C. Tarsi 
(Crișul) ; trambulină 3 m și plat
formă : A. Georgescu (C.S.Ș. 
Triumf) ; NASCUTI ÎN 1974 : 
trambulină 1 m : A. Tarău (Cri
șul) ; trambulină 3 m și platfor
mă : C. Pătrașcu (Lie. tnd. 37 
București) ; FETE, NĂSCUTE IN 
1972 : trambulină 1 m, 3 m și 
platformă : Daniela Popa (Cri
șul) ; NĂSCUTE ÎN 1974 ; tram
bulină 1 m : Gabriela Stoica 
(C.S.M. Sibiu) ; trambulină 3 m 
șl platformă : Miriada Dicu
(C.S.Ș. Sibiu) ; NĂSCUTE IN 
1975 : trambulină 1 m, 3 m și 
platformă : Ionica Tudor (Lie. 
Ind. 37 București).

sărituri.

BATEȚI. nas- 
trambulină 1 m, 

Fred el 
[ ÎN

Clasamente :
CUȚI IN 1971 :
3 m șl platformă : S. 1 
(C.S.Ș. Sibiu) ; NASCUȚI

Clasament pe echipe (băieți și 
fete) : 1. C.S.Ș. Sibiu 1960 p, 2. 
Crișul 1787 p, 3. C.S.Ș. Triumf 
1675 p, 4. C.S.M. Sibiu 1626 p, 5. 
Progresul București 1253 p, 6. Lie. 
ind. 37 București 1248 p.

Hie IONESCU — coresp.

tradictoriu, dar totul s-a încheiat cu bine, 
în folosul reprezentativei". Intr-adevăr, cind 
e vorba de interesul echipei naționale... • 
O SURPRIZA plăcută, chiar pentru brașo
veni. a fost felul în care s-a prezentat du-- • - - " - . . . gazon

alte
Feli- 
stră-

I în

minică stadionul „Municipal". Un | 
bun, marcat ireproșabil, vestiare și 
spații reamenajate, proaspăt vopsite, 
citări ! • COMISIA județeană s-a 
duiț să onoreze „premiera", reușind 
bună măsură.* Ne-au plăcut, intre altele, 
afișele (am fi vrut însă să vedem mai 
multe prin oraș), semnele de carte, fani
oanele dedicate partidei România — Italia.

SCRIMA. IN TIMP ee floreta și spada se 
disting in competițiile internaționale ale 
acestui început de sezon, sabia — armă 
care nu cu mu Iți ani în urmă culegea 
victorii șl medalii pe planșele din întreaga 
lume — pierde tot mai mult contactul cu 
elita probei. Un ultim exemplu n consti
tuie recentul turneu internațional din Po
lonia, unde sabreril noștri au avut o com
portare foarte slabă. V. Szabo a părăsit 
competiția după primul tur, Al. Chiculiță, 
FT. Păunescu, M. Mustață și D. Pintilie — 
In turul n, doar I. Pop ajungând în elimi
nările directe. Iar la echipe, 3—9 cu for
mația Bulgariei și în final o poziție de
parte de podium. Antrenorul Al. Nil ca os
cilează încă între vechii ,.senatori de drept" 
(depășiți deja) și „noul val" (lipsit încă de 
competitivitatea internațională). Și, în plus, 
el acordă prea mult „credit4 
personale 
târli.

problemelor 
ale sportivilor în dauna pregă-

PE MAI MULTE BAZE din Ca- 
desfășoară o mare acțiune de se-

TENIS;
pitală se____ r___  _ __ __  .
lecție, rezervată copiilor între 10 și 13 ani 
(băieți și fete), scopul fiind depistarea de 
elemente talentate pentru performanță. în
tre fetițele de zece ani — pe care ți-e mai 
mare dragul să le privești cum 
racheta — sînt și Andreea Gohn și Mă- 
dălina Dumitrescu. Ele nu sînt altele (fe
cit fiicele fostelor 
fa cum reputate antren oare) 
Gohn și Eleonora Roșianu.

mînuiesc

campioane ale țării
Iudit Dibar- I

CUPEI

FOST L

ULTI
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DUPĂ MONDIALELE DE TEN
(Urmare din pag Z)

ultimele două meciuri, cînd a 
jucat răcită. Are viteză 
reacție, servicii destul de bu
ne, preia bine serviciile, deci 
calități apreciabile.

— Dar... a slăbit spre final.
— Situație inversă față de 

Maria Alboiu. Spre sfîrșitul 
competiției a jucat nervos, s-a 
depărtat de masă și deci nu a 
putut acoperi tot spațiul. A 
pierdut... Otilia nu a ajuns să 
înțeleagă că respectarea indi
cațiilor antrenorului nu este o 
problemă dc opțiune, mai ales 
cînd nu ai nici 15 ani, prin
cipalul argument fiind nu or
goliul tehnicianului, ci propriile 
ei contraperformanțe.

— Nici nu mai știm a cita 
oară scriem acest lucru în 
brica noastră, observația 
cînd-o și alți tehnicieni, 
sfîrșit. cum apreciați evoluția 
celorlalți participant^ ?

— Nivel tehnic ridicat, vite
ză, servicii și lovituri subtile, 
joc lingă masă. Dintre toți s-au 
detașat, cum era de așteptat, 
sportivii chinezi — 6 din 7 tit
luri mondiale, ca si la Tokio, 
în 1983.

— Cum joacă sportivii euro
peni ?

— Felele mizează pe o bună 
automatizare a loviturilor, mai 
ales pe rever. Forhandul e 

< mai puțin incisiv. Cele mai

de
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A ÎNCEPUT „CRITERIUL 
DE PRIMĂVARĂ" LA TENIS
Terenurile de tenis din parcul 

sportiv Progresul din Capitală 
sânt din nou animate, tenismanii
— reuniți aici aproape din în
treaga țară — fiind dornici să-și 
verifice forțele și să-și dea sea
ma în ce măsură acumulările din 
iarnă le sfint folositoare în noul 
sezon. Acesta a debutat luni di
mineață cu primul concurs de 
tenis în aer liber, „Criteriul de 
primăvară", rezervat seniorilor și 
juniorilor, la startul căruia sînt 
prezenți aproape 300 de concu- 
renți.

Printre favoriți se numără : 
Laurențiu Bucur (TCB—TMUCB)
— campion național, Răzvan Con- 
stantinescu (Steaua), Emil Hnat 
(TCB—TMUCB), Mihai Șovar 
(Steaua) — la seniori ; Teodora 
Tache (Dinamo), Luminița Sălă- 
jan (Politehnica București.). Au
relia Gheorghe (Progresul). Maria 
Romanov (Politehnica București)
— la senioare ; Manuel Nicolae 
(TCB—TMUCB). Răzvan Itu, A-' 
drian Popovici (ambii de la 
Steaua), Traian Badiu (Dinamo)
— la juniori ; Consuela Roman 
(Dinamo), Cristina Carp (Sparta- 
cus Brăila), Veneția Schiopu 
(Dinamo), Speranța Mureșan 
G,U* Cluj -Napoca) — la junioare.

în general, meciurile primelor 
zile au dat oiști g de cauză favo- 
riților. Surprizele s-ar putea 
numi Octavian VLcioiu, Cecil 
Omer, Victori ța Neacșu și Miha- 
ela Budeanu, care au scos din 
cursă câțiva favoriți, și anume

pe : Dorel Pop, Cornel Enache, 
Consuela Roman și, respectiv, 
Cristina Carp.

lată cîteva rezultate : seniori : 
L. Bucur — O. Bieiușcă .(Poli. 
București) 6—0, 6—1 ; R. Constan
tin eseu — I. Bența (Mec. Bistrița)
6— 2. 6—1 ; M. Șovar — D. Cara- 
gață (Semănătoarea) 6—4, 2—6,
7- 5 ; R. Hămuț („U* Cluj-Na
poca) — C. Moroșan (Dinamo 
Brașov) 2—6, 6—1, 6—4 ; O. VE- 
cioiu (Dinamo Brașov) — D. Pop 
(Steaua) 6—2, 7—5 ; senioare : 
Maria Romanov — Gabriela Med- 
veș (Sănătatea Oradea) 6—4. 6—2; 
Monica Radu (Dinamo) — Dana 
Beleuță (Progresul) 6—3, €—1 ; 
Diane Samungi (Dinamo) — Cos- 
mina Popescu (Poli. București) 
6—0, 6—1 ; Corina Taloș (Dinamo) 
— Daniela Groza (UTA) 6—2, 6—2; 
juniori : M. Nicolae — B. Du
mitru (CSS Viitorul Pitești) 6—1, 
6—0 ; A. Popovici — E. Ghițescu 
(CSS Drumuri Unirea Iași) 6—2, 
6—3 ; S. Gorgan (Steaua) — V. 
O an cea (Dunărea Galați) G—1, 6—4; 
D. Dobre (Dinamo) — C. Coman 
(„U“ Cluj-Napoca) 6—3, 7—4 ; C. 
Omer (CSS 2 Constanța) C. Ena
che (Dinamo) 7—5, 7—4 ; junioa
re : Victorița Neacșu (CSS Tîr- 
goviște) — ConsueLa Roman 6—1. 
2—6, 6—3 ; Mihaela Budear.u (Pro
gresul) — Cristina Carp G—4. 
4—G. 6—0 : Veneția Șchiopu — 
Aurelia Nicula CUTA) 6—1, •
întrecerile continuă zilnic, ptră 
duminică. începînd de la ora 8.

Doina STANESCU

RALIUL BRAȘOVULUI, PRIMA ETAPĂ

A CAMPIONATULUI REPUBLICAN
In zilele de 19 și 20 aprilie se 

va desfășura, in județul Brașov, 
prima etapă a Campionatului re
publicam de raliuri, ediția 1965. 
Startul în raliul Brașovului va 
fi dat în ziua de 19 aprilie, ora 
15,01, în parcajul din fața recto
ratului Universității. Cei peste 85 
de concurenți Înscriși pină acum 
— lista înscrierilor nefiind închi
să — vor parcurge un traseu In 
lungime de 366 km, cu 12 probe 
de clasament, însumînd 104 km. 
Localitățile unde se vor desfășura 
probele de clasament, mai inte
resante din punctul de vedere al 
spectatorilor, sînt : Predeluț.
Dumbrăvița, Geamăna. Printre 
Pietre și Poiana Mărului. Con cu- 
renții vor fi împărțiți în grupele 
„începători", grupa „A" — la ca
re vor concura autoturisme Da

da 1300, dar și Oitcit-Club. omo
logat în acest an. precum șl au- 
toturismele de teren Aro 10 — 
șl grupa „C*. rezervată prototi
purilor (Dacia Sport, Dada 1300 
cu motoare alimentate prin patru 
carburatoare etc.). Inedită este 
prezența la startul raliului, după 
terminarea cursei actoturismeJor. 
a 5 autocamioane grele, echipate 
special de către întreprinderea 
Steagul Roșu din Brașov.

Printre participant!! la rattul 
Brașovului remarcăm echipajele 
care au încheiat cu rezultate me
ritorii raliul Portugaliei din a- 
cest an : Ștefan Vasile 4- Ovidiu 
Scobai, Ludovic Balfnt + C. 
Zămescu șl Gh. Udrea + Cris
tian Dobrin.

Alex. SOLOMONESCU

CÎȘTIGĂTOARELE TROFEELOR EFICACITĂȚII
Șl FAIR-PLAY

Maestra sportului Magdalena 
Pali (Universitatea C.S.Ș. Viito
rul Cluj-Napoca) și-a îmbogățit 
palmaresul de performeră a bas
chetului nostru cucerind, pentru 
a patra oară consecutiv. „Trofeul 
eficacității* oferit — de ziarul 
„SPORTUL* — coșgeterel Divi
ziei „A*. Talentata sportivă a

LA BASCHET
înscris în ediția a 36-a a cam

PETIȚII DE SCHI
șov 
lele 
ofi-

lom

ră- 
le 

or- 
a 

icză 
eo-

uriaș. La întreceri au hiat parte 
©ei mai buni schiori alpini ju
niori și seniori din întreaga țară. 
„Cupa C.J.EJ’.S. Brașov* a 
cuprins două curse de slalom 
special soldate cu următoarele 
rezultate : cursa I : 1. V. Podaru 
(Dinamo) 66,81. 2. L Frățilă
(A.S.A.) 68,44, 3. C. Portik (Di
namo) 68,45 ; cursa a n-a : 1. M. 
Bîră (Dinamo) 74,44, 2. C. Ador- 
jan (A.S.A.) 74,99. 3. Cr. Bucur 
(„U“ Brașov) 76,25. în Bucegi au 
avut loc întrecerile de slalom 
uriaș dotate cu trofeele „Memo
rialul Ion Zangor* și „Cupa 
A.S.A.*. Rezultate : 1. V. Podaru 
76,64, 2. M. Bîră 77,29, 3. Em.
Focșeneanu (A.S.A.) 77,63 ; 1. M. 
Bîră 75,31, 2. V. Podaru 76,36, 3.
R. Treutsch (Dinamo) 77,12.

pionatului 1093 p.
„Trofeul fair-play Constantin 

Herold* a revenit echipelor Po
litehnica C.S.Ș. Timișoara $1 Vo
ința C.S.Ș. Brașovia, care no au 
fost sancționate cu nici • gre
șeală tehnică ta cele 47 de me
ciuri susținute ta ediția recer.t 
încheiată a Campionatului națio
nal feminin. Le urmează ta cla
sament : 3—4. Comerțul C-S.Ș.
Tg. Mureș șl Universitatea CS.S. 
Viitorul Cluj-Napoca cite 1 g.L, 
5—8. Chimistul C-S.Ș- Rm. VUcea. 
Politehnica Sportul ștuder.țesc 
București, Rapid București, Vo
ința București cîte 4 g.t-, •. Cri
cul Oradea 7 g.L. 14. Olimpia 
București « g-U ÎL ICEMENERG 
București 11 g-t- IX Progresul 
București 12 g.t.

• Clasamentul final al Diviziei 
feminine ,.A“ :

12. Voința Bv. 47 8 39 
•) Echipă penalizată.

1. -V- 47 35 12
2. V-ța Buc. 47 » 15
3. OEmpia <7 n a
4. Progresul 47 25 22
5. Poli Tlm.* <7 25 22
6. Podi* Buc. C IM 31
7. Crișul 47 29 18
8. Chimistul 47 29 18
9. Rapid 47 a 16

10. Comerțul 47 18 29
Id. ICEMENERG47 13 M

382513173 82 
3367.3019 79 
3236:2333 78 
3387:3429 72 
3289:3294 69 
2947 :XG8 63 
3538:3378 76 
3392:3172 76 
3015:3145 68 
2773:2074 65 
2951:3398 60 
2841:3338 55
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TRAGEREA 
marilor cîștigurila

BANI. AUTOTURISME. EXCURSII
in R.P POLONA

A DOUA TRAGERE A

MARILOR ClȘTIGURI

LOTO DIN ACEST AN

• 3 extrageri ta două 
faze
• se extrag 27 nu

mere
• La faza a n-a se 

atribuie :
AUTOTURISME „DA

CIA 1300*, pentru pri
mele 3 numere, indiffe
rent ordinea.
• Se asigură mini

mum 3500 lei pentru 3 
numere din 9.

O Variantele de 25 
lei participă la toate 
extragerile.

ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE : joi 18 apri
lie 1985.
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Juniorii „tricolori"

INTRE ISTANBUL, BUDAPESTA Șl TURNOW..
Astăzi se dispută la Praga 

a doua partidă a grupei preli
minare din cadrul C.E. de ju
niori, grupă din care face par
te și selecționata noastră. Este 
vorba de întilnirea Cehoslova
cia — Turcia, pe care o va 
urmări și antrenorul federal 
Gheorghe Ola, cel care coor
donează activitatea echipelor 
noastre de juniori.

— E foarte bine că avem 
posibilitatea să-i vedem la lu
cru pe adversarii noștri de la 
1 mai. pentru că ne putem da 
seama de atu-urile lor in con
diții de joc asemănătoare cu cele 
pe care le vom întîlni și la 
Turnow. o localitate aflată la 
circa 40 km de Praga, unde 
este programată partida dintre 
juniorii cehoslovaci și „tricolo
rii” noștri.

— Ce s-a mai intim plat ea 
acești .tricolori” după Istan
bul ?

— Victoria de acolo a În
semnat o foarte frumoasă ple
care la drum, dar Istanbulul a 
rămas in urmă, ae apropie un 
hop mult-mult mai dificil. 
Echioa a continuat să se pre
gătească și să joace in campio
natul de speranțe. Doar o 
noutate in lot : Gh. Popescu, 
un jucător foarte puternic si 
înalț ca Zamfir. Este tot de la 
Universitatea Craiova și poate 
evolua și pe post de fundaș, 
dar și ca mijlocaș de acoperi
re. Regret că nu s-a jucat me
dul de la Craiova, care ar fi 
fost foarte util echipei (n_a. 
asupra cauzelor Dedisputărfi 
acestei partide vom reveni) ta 
perspectiva preparativeloc pen
tru meciul de la 1 mai.

— Ce fae celelalte selecție- 
DătC ?

— Echipa U.E.F A. *86 joacă, 
ta continuare, in campionatul

Diviziei „C“ și joacă foarte 
prost, aflîndu-se pe ultimul 
loc I O fi greu în „C“, dar 
nici așa... Selecționata ’87, cea 
care a ratat in extremis ca
lificarea pentru turneul final 
C.E. din Ungaria, va juca pes
te cîteva zile în... Ungaria, în 
cadrul unui „triunghiular” Un
garia — România — R.D. Ger
mană (20—22 aprilie). In lotul 
acestei selecționate există cîți- 
va copii foarte dotați. în 
sfîrșit, ajungem și la perspec
tiva... perspectivei, la viitoarea 
echipă U.E.F.A. '88. S-a por
nit, cum s-a specificat și în 
coloanele ziarului, o vastă ac
țiune de selecție pe întreg cu
prinsul țării pentru formarea 
nucleului acestei echipe care 
va păși, la toamnă, in preli
minariile Campionatului euro
pean „B“, ediția 1986.

— Rezultatele ?
— 45 de jucători selecționați 

din aproape 400 testați ; jucă
tori din toate zonele țării, de 
la cluburi mari ca Steaua, Di
namo, F.C. Argeș, „Poli” Timi
șoara, dar și de la unele mai 
mici, cum sînt Delta Tulcea, 
CLS.Ș. Călărași, C.S.Ș. Alexan
dria și altele. Acești 45 de ju
cători vor fi triați din nou in 
zilele de 22—24 aprilie, iar cei 
20 care vor rămine se vor 
pregăti la Cimpulung Muscel, 
sub îndrumarea antrenorilor 
Constantin TOvescu și V. Co- 
jocaru. pentru cele două me
ciuri cu echipa U.R.S.S. din 12 
șt 14 mai. Sigur, e important 
cum va pleca la drum această 
echipă „mică”, nu ne vor fi 
indiferente nici rezultatele de 
la Budapesta, dar esențial pen
tru noi rămine trecerea cu bi
ne a greului examen de la 
Turnow..

Laurențiu DUMITRESCU

Pe teme de educafie

„CE-O SĂ ZICĂ TATA?L
întreptindu-ne sere sediul 

Federației Române de Fotbal, 
unde urma să asistăm la obiș
nuita ședință de joi duoă-amia- 
zâ a Comisiei de disciplină, 
ne-am intUnit cu Dumitru Pan- 
tazi. antrenorul Divizionarei 
»C” Avintul țrasin. Nu era sin
gur. Lingă eL un tânăr sfios, 
cu priviri temătoare. Isi musca 
din ând in cind buzele. <find 
semne vădite de nervozitate.

— Co ce ocazie prin Bucu
rești. l-am întrebat pe aatre-

— Am un Decaz cu băiatul 
ăsta; a fost eliminat duminică._

Si Dumitru Pan tari s-a t>or- 
nit să-mi explice de ce i s-a 
arătat cartonașul roșu lui Va- 
sile Bercea. tânărul de lingă 
eL Bereea comisese si el acel 
act de indisciplină, lipsit de 
orice sens, pe care C întâlnim 
cel mai des ne terenurile noas
tre de fotbal, de la meciurile 
de juniori pină la cele din Di
vizia -A” : protestase Împotri
va unei decizii a arbitrului. Un 
act de indisciplină lipsit de 
orice logică, pentru că un arbi
tru nu schimbă decizia pe care 
a dat-o. Si atunci ? Consecința 
obișnuită este aceea că jucă
torului care protestează i se 
arată cartonașul galben. Si 
fiindcă Vasile Bercea nu luase 
in seamă avertismentul primit 
în prima repriză si a mai pro
testat spre finalul meciului, a 
fost eliminat, pe bună drep
tate.

— Mă gin dese insă — spune 
la un moment dat Pantazi — 
că Bercea n-a mai avut de cind

joacă nici o sancțiune si că ar 
putea primi numai un avertis
ment. nu o suspendare... Ce 
părere aveți î

Răspunsul meu a pus capăt 
oricăror iluzii : începînd din a- 
ceastă primăvară orice jucă
tor eliminat de pe teren este 
AUTOMAT suspendat pe o eta
pă. discutarea abaterii si sanc
țiunea definitivă pornind de 
la această pedeapsă inițială

— Vaj di mini, ce-o să zică 
tata ? a exclamat Bercea. lo- 
vindu-se peste frunte.

Tatăl său ii ceruse să fie cu
minte pe teren, să nu se ia 
la hartă cu nimeni, să nu pro
testeze. să nu ajungă să fie 
suspendat Si acum... ?

— Tînărul jucător de la A- 
vintul Frasin, aflat la prima 
abatere, a fost suspendat pe o 
etapă dar slntem siguri că 
Bercea-senior nu l-a... „omorît” 
totuși pe fiul său. Dar aproape 
tot atît de siguri sintem că 
Vasile Bercea nu va mai apă
rea în fața Comisiei de disci
plină !

Iată, deci, că munca de edu
cație are o sferă nelimitată. 
Dar. firește, Înaintea tuturor, 
cei ce trebuie să Ce preocu
pați de comportarea sportivilor 
sînt cei care vin in contact per
manent cu ei la antrenamente 
și la meciuri, adică antrenorii 
si conducătorii de echipe. Cîți 
dintre ei consideră că Isi fac 
pe deplin datoria, luîndu-1. e- 
ventual. ca exemplu pe tatăl 
lui Vasile Bercea ?

Jack BERARIU

• ȘEDINȚA biroului f. r. 
FOTBAL va avea loc joi 1B apri
lie, de la ora 14, la sediul fede
rației din strada Vasile Conta.
• PARTIDELE PROGRAMATE 

in etapa a 26-a a Diviziei ee 
se dispută In Capitală vor avea

loc după următorul program t 
Rapid — Chimia Bm. Vtlcea pe 
stadionul Ciulești șl Spartul stu
dențesc — Corvinul Hunedoara 
pe stadionul Sportul studențesc, 
ambele de la ara 17. In deschide
re, mechirfle de speranțe.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 17 APRILIE. Extragerea 
I ; 2 39 7 30 43 22 ; Extragerea 
a Ii-a : 29 4 34 10 11 23. Fond 
de cîștig : 931.283 lei.

ASTAZI — ULTIMA ZI PEN
TRU PROCURAREA BILETELOR 
la cea de a doua tragere a MA
RILOR ClȘTIGURI LOTO din a- 
cest an, respectiv de vineri. 19 
aprilie a.c. Tragerea cuprinde 3 
extrageri, în două faze, cu un 
total de 27 numere extrase. La 
faza I (formată din două extra
geri de cîte 9 numere extrase In 
continuare) se atribuie câștiguri 
(bani și autoturisme) ea la ori
ce tragere obișnuită Loto. La faza 
a Il-a — extragerea a m-a a MA
RILOR ClȘTIGURI — se atribuie

GENERAL
AL ECHIPEI

naștere al

CHIRILAIoan

va- 
re*- 
ne- 
fa-

SI EFORTUL

de valoare, 
numărul 9 

U.R.S.S. :

FANTEZIA

într-o vreme cind a- 
proape toate echipele 
studiază la infinit 
riantele adversarilor, 
luînd la video, de 
numărate ori. aceeași
ză. pentru a vedea ceea 
ce nu se vede cu ochiul 
liber, ne apare deosebit 
de reconfortantă o con
fesiune ca aceea a unui 
fotbalist 
Gavrilov,
al echipei 
„Orice fotbalist vede și 
rezolvă, în stilul său per
sonal, situațiile ivite pe 
teren : în funcție de ela- 
sa, de atitudinea fată de 
joc. Desigur, oricine poa
te să-și însușească unele 
fente, să-si controleze 
fiecare pas. dar în ceea 
ce privește gindirea, eu 
mă consider liber chiar 
în cazul celui mai sever 
marcaj. O minge poate 
fi interceptată, dar gîn- 
dul fotbalistului — nici
odată. în joc nu există 
practic situații care să 
se repete pină Ia indigo. 
Orice fază are nuanțele 
ei. Totul e cum îl păcă- 

pe adversar. Sigur

eă foarte multe depind 
și de partener. Cind ad
versarii sint intr-o ri 
fastă, eind pasele merg 
șnur, e greu să te lupți 
singur... In ceea ce mă 
privește, eind sini lăudat, 
eu împart întotdeauna 
aceste laude la 11, pen
tru motive pe care nu 
mai e nevoie să le ex
plic”.

Cuvintele lui Gavrilov 
sînt cuvintele unui fot
balist din categoria ar
tiștilor. Ar fi putut să 
le rostească Dobrin, Pla
tini sau mulți alții... Ele 
pun pe prim-plan gîn- 
dul, creația, fantezia, a- 
dică tot. ceea ce face 
frumusețea fotbalului. 
Dai Gavrilov, ca și Do
brin, ca și Platini, știe 
foarte bine că fantezia 
poate rodi numai dacă 
efortul general al echi
pei nu suferă.

în vedeta cuplajului de 
duminică, Hagi și, mai 
ales, Coraș, au simțit pe 
pielea lor ce înseamnă 
să joci fără Pană, omul 
care, printr-un efort ex
traordinar. închide totul 
și reduce mult culoarele. 
Cazul nu este izolat. Lă
cătuș, de pildă, duce 
enorm dorul paselor la 
intilnire pe care i le 
furniza Petcu, „arcul” 
său preferat, așa cum a 
fost cîndva Dobrin pen
tru Troi. pentru Radu II, 
pentru Turcu și pentru 
toți ceilalți care au nos
talgia „mingii pe tavă".

Să reținem din confe
siunea centrului înaintaș 
o anume aversiune pen
tru computerizarea fot
balului, ale cărui varian
te infinite nu se pot 

programa, elogiul „artis
tului" față de cei care 
muncesc din greu pentru 
ea solistul să poată cîn- 
ta la rampă, și, mai 
ales, ideea admirabilă 
eă laudele la adresa 
unui star al gazonului 
trebuie împărțite, în mod 
obligatoriu, Ia 11. Aceas
ta ultimă mențiune, e, de 
fapt, actul de 
unei Echipe.

ADMINISTRATA DE STAT LOTO
autoturisme „DAGIA 1300" cu pri
mele din cele • extrase, todkfe- 
rent ordinea, excursii, cu 8 nu
mere din toate cele 9 extrase, 
indiferent ordinea (asigurtndu-se 
c^tdgul minim de 3-500 ieL, cît re
prezintă excursia tn R. P. Poto- 
nă șl eventuala diferență ta nu
merar). Biletele de 26 lei parti
cipă U toate cele 3 extrageri.
• Tragerea MARILOR CÎȘTI- 

GURI LOTO de mline, vineri 19 
aprilie se va desfășura cu
Începere de la ora 16,30 ta bucu
rești, ta sala duhului din str. 
Doamnei nr. 2.

A în această perioadă, ta ft- 
fara seriilor obișnuite și speciale

— PRONOSPORT INFORMEAZĂ
de Loz ta plic, se află ta vîn- 
zare și LOZUL MARILOR d£- 
TLGURi, emisiune specială limi
tată, a cărei atracție o constihrie 
desigur atribuirea de autoturisme 
^DAdA 1300“.
• Pentru a veni ta apnijtatil 

participanților din muffiiciipiul 
București, ©are doresc să se in- 
formeze asupra rezultatelor ap&« 
rute la sistemele de joc, publi
căm și alte numere de telefon de 
trade își pot lua informațiile do
rite : 50.53.10 și 50.fi2.44 (sect. « 8 
MJ9J0 și 22.43.46 (sect. 2) î 
13.25.15 și 13.6294 (sect. 3) ; 41A8.41 
șl 82.70.50 (Sect. 4) ; 16.23.42
Gtoct 5) șl 25.35.90 (sect. 6).



HALTEROFI'II ROMANI LA STARTUL SPORTUL TELEX • TELEX

rr CUPEI DUNĂRII"
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La intreceriie care încep mîine In Iugoslavia Nu(u - Boiadjcva remiză, lutr-o partidă derby

participă echipe din 7 țări

Pentru ediția din acest an a 
„Cupei Dunării” la haltere-se- 
niori. care debutează mîine în 
localitatea iugoslavă Vranje, 
federația noastră de specialita
te a selecționat o echipă din 
care fac parte numai doi me- 
dal'ati olimpici, ceilalți compo
nent! fiind. In general, tineri 
debutant! Intr-o mare compe
tiție internațională.

Iată delegația halterofililor 
români care are ambiția de a 
se comporta dt mai onorabil 
în fata puternicilor adversari 
din echipele R.F. Germania, 
Aa iriei. Cehoslovaciei, Unga
riei. Bulgariei si Iugoslaviei : 
Ga vrii Axente (cat. 52 kg, CS.

Cocioran (cat. 
Constantin Chi- 
Gloria Bistrița),

Onești). Vasile
56 kg. Steaua), 
rn (cat.
Costieă 

Steaua), 
90 kg.
Dumitru
kg. Steaua), 
(cat. 110 kg. Steaua), Teodor 
Popa (cat +110 kg. Steaua).

Antrenorul federal Ștefan 
Achim consideră că întrecerile 
de la Vranje (vineri, simbătă. 
duminică) vor fi. In principal, 
un test pentru schimbul de 
mîine al halterelor noastre. 
(H.CJ

60 kg.
Gheorghe (cat 75 kg,
Tiberin Roman (cat
C.S.M. Cluj-Napoca),

Petre (cat. 100
Vasile Groapă

tbcratN

Deși datează din 1 aprilie, 
cele ce vă vom relata n-au ni
mic a face cu tradiționalele 
păcăleli, și aceasta în ciuda fap
tului că întîmplarea în sine 
are, la prima vedere, totuși, un 
asemenea aspect.

Ei bine, fără un anume con
curs, de la 1 aprilie deca
tlonul are un nou recordman 
mondial in persoana britanicu
lui Daley Thompson, care revi
ne in fruntea listei, intreeîn- 
du-1, fără luptă, pe vest-ger- 
manul Jurgen Hingsen ! U. Vă 
veți întreba, firește, cum se 
poate intîmpla așa ceva. Ei bi
ne, iată pe scurt povestea răs
turnării de la șefie a recordma
nilor decatlonului. Anul trecut, 
la_ Mannheim, la 8 și 9 iunie, 
JOrgen Hingsen a înregistrat 
cu 8798 p un nou record al 
lumii. întrecîndu-1 cu 36 p pe 
cel de la C.E. din 1982. al bri
tanicului Thompson. După două 
luni, la Los Angeles. Thompson

a asaltat cu toate forțele noul 
recoid și pentru un biet punct 
n-a izbutit a fi măcar egalul 
lui Hingsen. Daley a câștigat 
titlul olimpic cu 8797 p.

Atunci, la J. O. de la Los 
Angeles, cu prilejul Congresului 
forului atletic internațional, s-a 
decis ca de la 1 aprilie 1985 să 
intre in vigoare o nouă tabelă 
de punctaj pentru probele com
binate, decatlon și heptatlon. E 
bine, acum, la 1 aprilie, la re
calcularea recordurilor s-a con
statat că nr. 1 a redevenit.. Daley 
Thompson ou 8848 p față de oe- 
le 8832 p cu cit au fost cotate 
rezultatele lui Hingsen.

Noua tabelă, ca și precedenta, 
creată exclusiv pentru probele 
combinate, pune mai bine In 
evidență, in special, rezultatele 
uin probele de alergări, mă
surate, In ultimii ani, in sutimi 
de secundă. Dar modificările 
vizează si celelalte probe și ră- 
mîne acum ca activitatea prac
tică să demonstreze dacă noua 
tabelă reprezintă, realmente, un

.C.C.L" LA TENIS Df *IASA
„Cupa campionilor europeni” la 

tenis de masă (masculin) a fost 
cucerită de echipa poloneză 
Azs Gdansk, învingătoare cu 
5—3 în finala disputată, la 

. Budapesta, cu formația lo
cală Busc. Din echipa Azs 
Gdansk s-a evidențiat Andrzej 
Grubba, care l-a întrecut cu 2—1 
(22—24, 21—18, 21—13) pe Ger- 
gely și a dispus tot cu 2—1 
(21—2, 18—21, 21—10) de No-
zicska.

MUNCHEN, 17 (Agerpres). — 
Etapa a 8-a a Turului ciclist 
Niedersachsen a revenit lui 
Thomas Barth (R.D.G.) crono
metrat pe traseul Hildesheim — 
Andreasberg (163 km) in 4 h 
16:28,0. Lider al clasamentului 
general a devenit Uwe Ampler 
(R.D.G.), urmat la 11 s de V. 
Jdanov (U.R.S.S.). Pe echipe, 
conduce R. D. Germană, secun
dată de U.R-S.S. la 4:46. For
mația României ocupă locul 8,

DISTANȚE MICI ÎNTRE FRUNTAȘELE
TURNEULUI ZONAL DE SAH»

Cincisprezece runde s-au dis
putat in turneul zonal feminin 
de șah de la Veliko Tîrnovo și 
lupta pentru primele cinci lo
curi. care asigură calificarea in 
„interzonale", continuă să fie 
foarte strinsă. Fruntașele au 
acumulat din nou puncte sau 
jumătăți de punct, in această 
a 15-a rundă, menținînd dis
tanțele mici dintre ele. Iar din 
plutonul Imediat urmăritor se a- 
nuntă posibile „sprinturi" ale

pac ixtainte sau nu in dezvolta
rea probelor combinate.

Romeo VILARA
PA. Chiar dacă noua tabelă, 

cum am arătat, este creată ex
clusiv pentru poltatloane, se pot 
face totuși și alte comparații. 
Iată, de pildă, că cel mai valo
ros record mondial masculin 
este cel de 164,80 m al lui Uwe 
Hohn (R. D. Germană) la a- 
runcarea suliței care este echi
valent cu 8,74 s la 100 m (ac
tualul record mondial 9,93), 9,37 
m lungime (8,90 m), 25.25 m la 
greutate (22,22 m), 2,62 m la 
înălțime (2,39 m). 38,35 s la 400 
m (43,86 s), 10,80 s la 110 mg 
(12,92 s). 76,20 m la disc (71,88 
m). 6,58 m la prăjină (5,94 m) 
și 3:01,20 la 1500 m (3:30,77). 
La ce surprize trebuie să ne 
mai mai așteptăm, oare ?—

jucătoarelor celor mai apropia
te.

Dana Nuțn, cea mai bine cla
sată dintre românce, a susținut 
partida-derby a rundei, cu șu
ti ista bulgară Rumiana Boiad- 
jeva, fără a întreprinde acți
uni riscante pe tabla de joc. 
ceea ce a avut ca rezultat o 
remiză rapidă. în 26 de mutări. 
Tn contrast. Elisabeta Polihro- 
□iade a riscat prea mult In 
fata Zsuzsei Verori și aceasta 
a înscris o prețioasă victorie. 
Remiză in partida Ildiko Madl
— Gabriela Olărașu și două 
întreruperi ta cea dintre Cris
tina Bădulescu si Maria Grosch.

In celelalte întâlniri : Joanna 
Jacodzinska — Margarita Voiș- 
ka 0—1. Malgorzata Wiese — 
Stefk* Savava 1—0. 
Angheiova — Kveta 
1—0. Hann» Modrova 
nieska Brustman 0—1. 
Skaeelikova — 
0—1.

tn clasament, 
-scoruri" le au 
Ivanka (ambele 
N uțn (România). 
(Bulgaria) și Brustman (Polo
nia) 9*^2—4’n. Erenska (Polonia) 
9—5, Vofeka (Bulgaria) 8»+—5'S, 
Olărașu (România) 8*/i—e1^,
Grosch (Ungaria) 8—5 (1).
Wiese (Pokmia) 8—6.

In runda a 16-a, „capete de 
afiv Nuțu — Wiese, Eretova — 
Boiadjeva, Verori — Angheio
va, Brustman — Bădulescu. O- 
lărașu — Skaeelikova, Groșeh
— Polihroniade.

ATLETISM o Maratonul de la 
Boston : Geoff Smith (M. Brita- 
nie) 2.14:05. Gary Tuttle (S.U.A.) 
2.19:11 ; femei : Lisa Laraen-Wei- 
denbach 2.34:06. Lynne Huntinton 
(ambele S.U.A.) 2.42:14 4, Mara
ton redus, la Belfast : Garry
Kieman (Irlanda) 1.04:16 pe 21 
km.

BASCHET • Meci amical la 
Eskilstuna : Suedia — S.U.A. 
103—119 (52—57).

BOX • Portoricanul Edwin Ro
sario, fost campion mondial 
(W.B.C.) la cat. ușoară, și-a fă
cut o reintrare spectaculoasă dis- 
punînd prin k.o. rep. 2 de ame
ricanul Alberto Ramos, la Madi
son Square Garden.

CICLISM • Federația de spe
cialitate dta U.R.S.S. a anunțat 
că o echipă sovietică va fi pre
zentă, pentru . . -
nil Spaniei 
care va avea 
șl IE mal.

HOCHEI •______ ____ ___ ___
C.M. (grupa A). în meciul Inau
gural URSS — SUA : 11—1 (3—L 
5—0, 3-0).

RUGBY • In cadrul grupei „B" 
a campionatului european — 
„Cupa FIRA", Polonia a dispus 
de Maroc cu 28—6 (4—3).

SCRIMA • Competiție de flo
retă pe echipe, la Minsk : 1.
U.R.SJS. I 14 p, 2. U.R.S.S. H 10 
p, 3. R-D. Germană 10 p, 4. R.S.S.

P. 
8.

prima oarâ. la Tu- 
(competiție open), 
loc intre 23 aprilie

La Fraga a începui

Maria

Pavlina 
Eretova 
— Ag- 
Milena
Ivanka

cele mai bune 
V erori 10—4, 

Ungaria) 10—5,
Boladjeva

Bielorusă * p, 5. Polonia 6 
6. Cuba 4 p, 7. Ungaria 4 p. 
România 0 p.

TENIS • Turneu feminin 
Amelia Island (Florida) : Michelle 
Torres — Cămile Benjamin 6—2, 
6—4, Kathy Horvath — Anne Min
ter 6—3, 6—2. Virginia Ruzici — 
Anne White 6—0, 6—4 , Debbie
Spence — Alyda Moulton 5—7. 
6—4. 6—X Ruzici — Torres 6—4, 
6—3 • Intr-un maci demonstra
tiv. la Las Angeles, John McEn
roe a dispus de Ivan Lend! on 
6—4, 7—6 • Clasamentul actual
al „Circuitului feminin", după 
trei turnee : 1. Chris Evert-Lloyd 
250 p. 2. Gabriela SabatLni 1SS p, 
X Virginia Ruzici 150 p, 4. Kate
rina Maleeva 142 p, 5. Steffi 
Graf șl Manueia Maleeva 130 p 
etc.

VOLS • Competiția feminină 
dotată cu „Cupa primăverii" se 
desfășoară, ia Ierusalem. Iată re
zultatele : Grecia — Norvegia 
3—0. Spania — R.E.G. 3—0, Sue
dia — Anglia 3-4, Belgia — Fin
landa »—L

la

PREGĂTIRI PENTRU

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

C.M. DE BOX-TINERET

U.R.S.S.
deținătorul 
la decatlon 
posibilități 
mari 
acum 
celor 
său.
convins că Degtiarev (26 ani, 
190 cm, 90 kg) este capabil, 
prin îmbunătățirea tehnicii in 
cîteva probe, să devină, chiar 
anul acesta, recordmanul lumii 
și să treacă de 8900 p. poate 
chiar și de 9000 p. In concur
sul de anul trecut. Degtiarev a 
înregistrat rezultatele '■ 100 m
— 10,87. lungime — 7,42 m, 
greutate — 16,03 m, înălțime — 
2,10 m, 400 m — 49,75 ; 110 mg
— 14,53. disc — 51,20 m. pră
jină — 4,90 m, suliță — 67,08 m, 
1500 m — 4:32,09. Vă dați sea
ma că el are încă destule pro
be la care poate obține cifre 
mai bune...

UNGARIA. Cea de a XXVI-a 
ediție a campionatelor europe- . 
ne de box va avea loc la Bu
dapesta, între 25 mai și 2 
iunie. Vor urca treptele ringu
lui pugiliști din 30 de țări de 
pe continent. Dintre acestea, 
Bulgaria, R.D. Germană. Ita
lia, Iugoslavia, Polonia, U.R.S.S. 
și Ungaria vor prezenta for
mații complete, de 
Casca de protecție, 
obligatorie la J.O. 
Angeles, acum va 
tivă !

CEHOSLOVACIA.

decît 
în • < 

zece
Valeri

Grigori Degtiarev. 
recordului unional 

cu 8652 p, are 
cu mult mai 

cele dovedite pînă 
competițiile probei 
probe. Antrenorul 

I Karapetov, este

12 boxeri, 
care a fost 
de Ia Los 
fi faculta-

Intre 
porterii cei mai fideli ai 
bului praghez Sparta se 
Și un oarecare Indrich Stastny,

su- 
clu- 
află

un om in vîrstă de... o sută 
de ani I Aoesta se mîndrește cu 
faptul că n-a lipsit de la nici 
un med al echipei de fotbal, 
ceea ce este. în mod cert, un 
„record” foarte greu, dacă nu 
chiar imposibil de atins. Pa
siunea pentru „Sparta" este o 
chestiune de tradiție în fa
milia Stastny. căci tatăl său a 
făcut parte din conducerea clu
bului. iar doi dintre frații lui 
au fost sportivi legitimați ai 
secției de fotbal. De aceea 1 
s-a și spus familiei Stastny : 
familia Sparta !

R.D. GERMANA. Antrenorul 
Li Yaoxian din R.P. Chineză, 
pregătește de câtăva vreme e- 
chipa feminină de volei Dyna
mo Berlin și reprezentativa 
R.D. Germane, în cadrul acor
dului de cooperare sportivă 
existent între R.D. Germană și 
R.P. Chineză.

BULGARIA. T-a recentul tur
neu internațional de lupte gre- 
co-romane, „Memorialul Nikola 
Petrov”, s-a făcut remarcat, 
în mod deosebit, tinărul Bratan 
Țenov, câștigătorul categoriei 
48 kg. El are 21 ani și 156 cm 
și se arată a fi unul dintre 
principalii favoriți la cucerirea 
titlului continental. în aprilie, 
la Leipzig. In 1982, Țenov a 
fost al doilea la C.E. de ju
niori si apoi a cîștigat medalia 
de bronz la mondialele senio
rilor, iar’ în 1983 a fost cam
pion european și mondial. Anul 
trecut, la „europene”, el nu a 
participat, dar acum ambițiile 
sale țintesc din nou spre titlul 
continental...

Cel de-al 33-lea raliu Safari, desfășurat zilele trecute in Kenya, 
a aferit e dispută foarte strinsă și... scene ca cea din imaginea 
noastră. _ Mașina echipajului vest-german Schuller, Siller s-a 

răsturnat, cei doi autemobiliști suferind traumatisme 
Telefoto : A.P.—AGERPRES

BERLIN (Agerpres). — După . 
desfășurarea campionatelor de 
box pentru juniori ale RJJ. Ger
mane. la Aschersleben, antreno
rii lotukd de tineret al acestei 
țări. Ștefan Haubrlch, s-a decla
rat mulțumit de nivelul atins da 
pufillștii susceptibili de a fi se
lecționați pentru campionatele 
mondiale de tinerei, programate 
ta luna septembrie la București. 
Tehnicianul din R.D. Germană a 
arătat că, pentru pregătirea im
portantului eveniment pugilistic 
din capitala României, sportivii 
dta R.D.G. vor avea mal multe 
turnee de selecție, primul dintre 
acestea urmlnd să se desfășoare 
la sflrșitul lunii aprilie, după 
care va avea loc un meci cu 
formația Bulgariei și participarea 
la tradiționalul Concura „Prie
tenia". găzduit anul acesta de 
Mongolia.

In privința echipei pentru cam
pionatele mondiale, Ștefan Hau- 
brlch a spus că se intenționează 
deplasarea unei garnituri com
plete, printre titulari conturin- 
du-se de pe acum Ryl, Lange, 
Saeger, Gittner, Petzold șl

• ui preliminariile C.K. ae tine
ret, la Granges : Elveția — 
UJtt.SA. 4—2 (3—0). Au marcat : 
Mathey (mtn. 5 șl 40 din pe
nalty), Bon vin (min. 32) șl Sle- 
banthal (min. 61), respectiv Be
lanov (din penalty, min. 70) șl 
Narbekovaa (mln. 86). In clasa
ment : Norvegia 5 p (3 j), Elve
ția 3 p (3 j), Danemarca 2 p (2 
j), U.R.S.S. Op (2 j).
• Selecționerul echipei Brazi

liei, Evaristo Macedo, a anunțat 
că din lotul celor 22 de jucători 
care-șl vor Începe pregătirile 
penitru preliminariile C.M. nu vor 
face parte fotbaliștii care evo-

lueaza In rormațiue italiene. am 
cateta refuzului cluburilor dta 
peninsulă de a le permite o ab
sență Îndelungată. Ptaă ta iunie, 
etnd Brazilia va juca. In prelimi
narii, cu Paraguay șl Bolivia, 
sta» prevăzute șase meciuri ami
cale : Columbia (de două ori), 
Peru, Uruguay. Argentina Și E- 
cuador.
• Jocuri restante ta campiona

tul Angliei : Everton — W.B. Al
bion 4—1, Sunderland — Shef
field Wednesday 0—0, Chelsea — 
Aston Villa 3—1. Luton 
wich 3—1 Watford —
3—L Clasament :

— Nor- 
Ipswich 

1. Everton 72 p

CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ DIN LUME!
Vă propunem — (ăcind abstrac

ție de factorul „timp" — o se
lecționată de fotbal. O formație, 
zic unii, cum n-a mal fost alta, 
șl aceasta nu numai pentru că 
este compusă din fotbaliști cu o 
remarcabilă constanță ta evoluție, 
doar ctad șl clnd, ci permanent, 
a căror valoare s-a impus 
de-a lungul unor lungi perioade 
de timp, el fiind pentru echipele 
de club șl pentru 
CERTITUDINE.

Este „echipa mondială" a fot
baliștilor care au depășit numă
rul de 100 de selecții in reprezen
tativele țârilor lor. ta alcătuirea 
acestei formații, am zice, unice 
nu am putut respecta perfect 
poziția In teren a tuturor celor 
12 jucători care au depășit cifra 
de 100 de participări Internatio
nale. Dar Important este că se

naționale, o

formație sipoate alcătui o 
dacă vrem să ne imaginăm

câ. 
_ câ

toți ar avea aceeași vlrstă, ar fi 
— să recunoaștem — o echipă 
redutabilă.

Dar lată această selecționată 
originală, tn formula „1+4+3+3":

Dino Zoff (Italia — 143)
(Pat Jennings — Irlanda de Nord 
— 169)
Bjorn Nordqvist (Suedia — 115), 

Bobby Moore (Anglia — 108). 
Billy Wright (Anglia — 105),
Prânz Beckenbauer ®.F.G. —
103)) ;
Jozsef Boszik (Ungaria — 100). 

Bobby Charlton (Anglia — 166) 
TSrbjflrn Svensson (Suedia — 104) 
Gregorz Lato (Polonia — 102).

Kazimierz Deyna (Polonia — 102) 
Joachim Streleb (R.D.G. — 1021

Călin ANTONESCU

(S3 j), 2. Mancnester Utd. 65 p 
(35 j), X Tottenham 64 p (34 j).
• ta opttadte de finală ale 

„Cupei Franței" (Intre paranteze 
scorurile dta tur) : Sochaux — 
Bastla 5—1 (2—0). Paris St. Ger
main — Nancy 4—0 (1—2), Rouen 
— Lille 0—0 (1—2), Nlmes — Nan
tes 1—X (1—I). Monaco — Sedan
1— 0 (3—0). St. Etienne — Lena
2— >1 fl—1) Valence — Toulouse 
0—3 (0—7), Mulhouse — R.C. Pa
ris 1—3 (1—2). Prin urmare, pen
tru „sferturi" s-au calificat 1 
Sochaux, Paris St. Germain, 
Lille, Nantes, Monaco, St. Etien
ne, Toulouse șl R.C. Paris.
• U.EJ.A. a suspendat

fotbaliști, oare nu vor avea 
tul de a juca in partidele 
ale semifinalelor 
pene, ta „C.CJL1 
(Panathlnaikos). In 
lor" : Wetnhofier (_____ _______
și Gasaiev (Dinamo Moscova), ta 
„Cupa U-EFA." : Mlhailovlcl 
(Zeleznicear), Ferri și Marini 
(Internazlonale), Sanchls (Real 
Madrid).

șapte 
drep- 
retur 
euro-cupelor

: Geroțhodoroa 
i „Cupa cupe- 
(Rapld Vlena)

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară în preliminariile 

(zona europeană) :

• La Viena (gr. S) : 
AUSTRIA — UNGARIA 0—3

C.M.

(0-2)

(1-1)
Amănunte în ziarul de mîine.
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