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Astăzi, in etapa a 26-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

PASIONANTUL DUEL STEAUA-DINAMO
CONTINUA DE LA DISTANȚA

{ CLASAMENT
• H. STEAUA sus 1 55-Jl 43

Dinamo 25 U 0 1 45-23 39
Sportul stud. as îs 7 3 52-19 91

«. Unlv. CraloMa X 13 S 7 48-33 M
Su Oorvtoul as 13 1 IA 44-36 M

„Poli* Tlm. as a t • M-94 25
1. AJ3.A. Tg. M. JB 0 9 W 20-34 M
a. Gloria Buzău a a a 9 38-41 M
9. Rapid a 7 B 10 28-30 X

F.CAL a». x 9 t ta 25-30 aa
M. Jiul X 9 4 13 M-JI X
13. F.C. Argeș X a s ltt 33-30 91
13. rr. a.uw>r X 0 3 13 27-35 21
14. fjc. ou a » 3 13 25-37 21
15. Chim. Rm, V. a 8 5 14 22-40 21
1«. r.C. B. Mare X e 4 13 22-34 M
17. S.C. Bacău X « s 14 21-33 17
1». „Poli* Iași X 3 a- 14 23-47 14

In returul finalei, la Zaporoje

• A.SA^ in plia elan, o așteaptă pe „Poli*, căreia i-a 
luat punct și la Timișoara.„ • La Oradea, un meci 
ai speranțelor de evadare din „cimpoi minat* # In 
Dealul Copoului, „lanterna* intilnește formația cam
pioană.- ț La Buzău, localnicii nu-și fac griji : i-au 
învins pe brașoveni și acasâ la ei I 0 In Giulești, 
un duel (Kraus—Oblemenco), mai mult decrt o revanșă 
din Cupă • La Slatina, o pasionantă dispută intre

• La 
fața 

val’ :

Coordonator cu mare experiență, Iosif Boroș își dovedește in 
multe situații și eficiența. Ca și in această fază, in care, inălțat 

peste apărarea adversă, va arunca puternic la poartă 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

Bălăci, Donose și foștii lor colegi de echipă
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studențesc)

S

Petroșani, liderul in 
celui de al „zecelea 
Jiul I ț La Bacău, 
un meci sub frigurile 
lului Sud” 
Coraș și 
in liniște,

încă

CU

»PO-
# In Regie, 

Klein „repetă", 
pentru meciul 
Anglia

Miine. incepînd de la ora 
16 (15. ora României), se dis
pută manșa a doua a finalei 
„Cupei la handbal mas
culin. In Palatul sporturilor 
din Zaporoje (7 000 de locuri, 
biletele fiind epuizate de o 
săptămînă. după cum ne-au 
informat gazdele), se vor în- tîlni - _ . .
ac. 
cum 
tată 
H.C.
Meciul de miine — condus de 
cuplul de arbitri vest-germani 
Norek șl Heuchert — va fi, 
desigur, deosebit de disputat, 
ambele echipe detinînd șanse 
de cîștigare a prestigioasei 
competiții continentale.

Antrenorul gazdelor, Valentin 
Țapenko, ne spunea : „Zaporoje 
are toate șansele pentru vic-

din nou S.I.L Zaporoje și 
Minaur Baia Mare. După 
se știe. în partida dispu- 
dumintcă la Baia Mare, 
Minaur a învins cu 22—17.

Campionatele internaționale de sărituri

Uh eveniment al gimnasticii, așteptat cu mult interes PROBA DE TRAMBULINĂ (FETE)

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI,
n DIN PLOIEȘTI

• La start, sportive 
cele mai bune ți cei

și sportivi din 21 
mai buni gimnaști 

campioane olimpice in

internaționale ale 
dotate cu trofeul

A rămas mai - puțin de o 
săptămînă pînă la principalul 
eveniment al gimnasticii pe 
care îl găzduiește. în' această 
primăvară, tara noastră : Cam
pionatele 
României,
„Gheorghe Moceanu", intrecere 
sportivă de tradiție, ajunsă la 
cea de a 28-a ediție.

Ceea ce se poate afirma cu 
certitudine de pe acum este că. 
la finele săptămînii viitoare, 
vom asista la un concurs an
trenant, de bună valoare teh
nică, cu execuții spectaculoase, 
pe gustul iubitorilor de sport. 
Această apreciere se bizuie, pe 
de o parte, pe numărul mare 
de țări care au confirmat deja 
prezenta la competiția organi
zată de federația noastră de 
specialitate, iar pe de alta — 
pe numele de prestigiu care fi
gurează pe listele de intrecere. 
Astfel, este de reținut că la

de țări • Vor evolua 
români, între care trei

Proaspăta ciștigătoare a 
neului campionilor* de la Lon
dra, tinăra Daniela Silivaș, de 

la C.S.Ș. „Cetate* — Deva(Continuări in pag. 2—3)

A FOST DOMINATA DE OASPETE
(prin telefon), 
campionate in- 
României la să- 

la ediția a

SIBIU. 19 
Tradiționalele 
ternaționale ăle 
rituri, ajunse 
XVIII-a. au început vineri la
bazinul Olimpia, cu o partici
pare bogată de tineri săritori 
(născuți în 1968 și mai mici) 
din 8 țări : Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Iugo
slavia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România. Printre 
aceștia se află sportivi care au 
obținut de pe acum performan
te remarcabile pe plan inter
național, 
țelegind 
pionatele
Si la „Concursurile Prietenia", 

în proba inaugurală — sări
turi de la trambulină — s-au 
detașat. conform așteptărilor, 
reprezentantele R. D. Ger
mane și Uniunii Sovietice, iar 
o surpriză a furnizat-o 
Gerlach (Ungaria).
un pas _ _ ____ __ __
Gerlach a condus pînă înaintea 
ultimei 
primit 50 de puncte. în vreme 
ce adversara sa directă. Carina 
Beker, a fost răsplătită cu 
56,25 p. (pentru dublu salt și 
jumătate contra trambulinei 
grupat), ceea oe a urcat-o pe

prima treaptă a podiumului, 
în general primele clasate au 
avut în seria salturilor libere 
sărituri cu coeficient de greu
tate ridicat (2,7 și 2,8).

Dintre sportivele române, 
cea mai bine s-a clasat An
dreea Dragomir — locul 
dar performanta ei 
fi mai bună, dacă nu 
dublul salt și jumătate 
tra trambulinei grupat.

Dumitru STANCULESCU

VI —, 
putea 

greșea 
con- 

Foarte

prin acestea în- 
medalii la Cam- 
europene de juniori

Agnes 
aflată la 

de a cuceri locul I.

sărituri, pentru care a

START ÎN RETURUL DIVIZIEI „A" DE RUGBY
• In Capitiilâ. R. c. oriuid 
«oșic - știința

de
mult
„A"

Petroșani, 
atracție 

interes, re
de rugby 

în program —

un îneci
Așteptat cu 

turul Diviziei 
începe miine. 
cîteva meciuri de mare atrac
ție (cu implicații și in clasa
ment) : R.C. Grivița_ Roșie — 
Știința Petroșani, 
Iași

Poli tehnica
Dinamo, C.S.M. Sibiu 

Știința CEMIN Baia Marc, 
în seria I ; C.S.U. Sp. studen
țesc — Milcovuî Focșani. Me
talurgistul Cugir — „U" 16
Februarie Cluj-Napoca. M.G. 
Olimpia — C.S.M. Suceava, in 
seria a Il-a.

O etapă în care gazdele por
nesc favorite în proporție de

(Continuare in pag. a 4-a)

(Continuare în pag. 2—3)

O splendidă acțiune a pachetului de înaintași de la Steaua, con
dusă de L. Constantin (cu balonul), așa cum am dori să reve
dem la toate echipele, acum, o dată cu returul Diviziei „A*...

Foto : Iorgu BĂNICĂ

finală. Deși partenerul
fără îndoială, valoros 
a ciștigat Ia Bala

cu 5 goluri diferență.

toria 
este, 
deși 
Mare 
handbaliștii noștri pot și tre
buie să cucerească pentru a 
doua oară „Cupa I.H.F.". Ne
am luat măsuri speciale și echi
pa pe care o pregătesc, împre
ună cu Valeri Zelenov, va 
pentru victorie".

De cealaltă parte. H.C. 
naur își strînge rîndurile. 
dicul echipei, dr. Coriolan 
are mult de lucru. Lîngă 
Covaciu și Mihai Mironiuc, ac
cidentați anterior, se află prin
tre pacienții săi. dună prima 
întîlnire cu Zaporoje. și Ma-

juca

Mi- 
Me- 
Pop.
Gh.

Hristoche NAUM

(Continuare in pag a 4-a)

TAMARA COSTACHE,
UN VALOROS RECORD

LA 100 m LIBER: 57,20
Ploieșteanca Tamara costache, 

o foarte tlnără înotătoare, își con
tinuă ascensiunea valorică. După 
ce La „naționalele" de la Bala 
Mare eleva lui Mihai Gothe a 
devenit prima româncă care a 
înotat 100 m liber sub 58 secunde 
(57,94 șl 57.27), iată că la concur
sul republican al cluburilor spor
tive școlare, care se desfășoară 
la Reșița, ea a realizat un nou 
record național de senioare și 
junioare — 57,20. Un rezultat de 
valoare internațională, printre 
cele mai buhe realizate de înotă
toarele lumii la vlrsta de 15 ani.

Alte performanțe notabile Ia 
Reșița : Gabriela Baka — 2:20,68 
la 200 m mixt. Stela Pura (14 
ani) — 59,18 la 100 m liber, 4:23,35 
la 400 m liber.

In cadrul „Daciadcl'* de vară, azi și mîinc la Tirgoviște

FINALELE CAMPIONATELOR DE JUDO
• Prilej de verifi
care a sportivilor 
selecționați pentru 
apropiatele cam
pionate europene
• Pe foile 
concurs - cei 
buni judoka 
fiecare categorie

de greutate
In Sala sportu

rilor din Tîflgo- 
viște se vor des
fășura. azi și mîi- 
ne. finalele „Dacia- 
dei" de vară și ale 
campionatelor re
publicane individu
ale de judo (se
niori). Competiția 
va constitui și un 
de verificare a sportivilor noș
tri fruntași care au fost selec
ționați (după Campionatele 
Balcanice de la Istanbul și re
centele „internaționale" de la 
București) pentru Campionate
le europene, de 
lunii mai. Să mai subliniem că 
la această ediție își vor dis
puta întîietatea numai concu- 
renții calificați la etapa de zo
nă și cei din lotul reprezenta
tiv (s-a renunțat la practica 
invitării unui mare număr de 
judoka, absenți, din diferite

Gheorghe

bun prilej

la începutul

Dani (dreapta), favorit la cate
goria superușoară

motive, la întrecerile „zone
lor"). Iată o scurtă trecere in 
revistă a favoritilor.

La prima categorie de greu
tate. superușoară. emit preten
ții Gheorghe Dani 
cîștigător la 
Silviu Lazăr 
rești). Călin Gaje (T.C.I. Ora
dea) și Adrian Țirlea (Steaua), 
campion balcanic la juniori. O 
luptă aprigă pentru întîtetate 
se anunță la „ușoară" ; Iile 
Șerban (Dlnamo București),

(I.E.F.S.),
„internaționale", 
(Dinamo Bucu-

(Continuare in pag 2—3)



Săptămina viitoare, pe patinoarul din Galați

Notafii la penultimul turneu masculin de vo/ei

CALCULATORUL IESE DIN „MORIȘCA“ RE1I

TURNEUL FINAL AL CELEI DE AIV a EDIȚII A CUMPETIțlEI DE HOCHEI
Finala celei de a IV-a edi

ții a „Daciadei" de iarnă la ho
chei — sport de performantă — 
programată inițial la București, 
se va disputa, incepînd de luni 
22 aprilie, pe patinoarul arti
ficial din Galați, cu participa
rea a 8 echipe. Sînt calificate 
pentru această importanță în
trecere sportivă formațiile par
ticipante la prima serie valo
rică a Diviziei „A" (în ordinea 
clasamentului final : Steaua.
S.C. Miercurea Ciuc, Dinamo 
București. CSM Viitorul Gheor- 
gheni. Dunărea Galati și Pro
gresul Miercurea Ciuc) precum 
si cele două echipe care au 
cîștigat turneul de calificare, 
a cărui ultimă parte s-a or
ganizat la București In luna

februarie : IMASA Sf. Gheor- 
țhe și Metalul Rădăuți.

Cele 8 echipe au fost împăr
țite în două serii preliminare t 
Steaua, Dunărea Galați. CSM 
Viitorul Gheorgheni si Meta
lul Rădăuți (SERIA A) ; S.C. 
Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu
rești, Progresul Miercurea Ciuc 
si IMASA Sf. Gheorghe (SE
RIA B). în cadrul fiecărei se
rii joacă flecare cu fiecare, 
după care au loc două turnee 
finale cu primele două cla
sate din fiecare serie (1—i) și 
următoarele două (5—8). în a- 
ceste turnee finale contînd re
zultatele din preliminarii. Com
petiția începe săptămina viitoa
re. luni, continuă marți și 
miercuri cu partidele din' se

rii, joi este zi de pauză, tar 
vineri si sîmbătă au loc me
ciurile din turneele finale.

Cu prilejul finalei celei de 
a IV-a ediții a Daciadei. finind 
seama că ambele formații care 
trebuie să dispute barajul pen
tru prima serie valorică (Pro
gresul Miercurea Ciuc și 
IMASA Sf. Gheorghe). se află 
la Galați si pentru a evita o 
altă deplasare tot la Galați 
(teren neutru), federația a ho- 
tărît ca meciul din seriile pre
liminare dintre aceste două e- 
chipe (miercuri 24 aprilie) să 
conteze ca partidă-tur, iar în 
ziua de pauză, joi 25 aprilie 
să se dispute returul.

La încheierea campionatului de hochei

ATUURILE CAMPIOANEI: CONSTANTA Șl OMOGENITATEA

înainte de toate, să subliniem 
că penultimul turneu masculin 
de volei al grupei a doua va
lorice. găzduit de Suceava, a 
fost unul dintre cele mai dis
putate pînă acum. Dovada com
bativității echipelor o repre
zintă nu numai numărul de 
partide Încheiate cu scorul de 
3—2 (4. ca și la turneul de la 
București), ci mai ales înmul
țirea victoriilor la scorul de 
3—1 (9 la număr. în comparație 
cu cele 5 din turneul prece
dent). Și acum, câteva consi
derații succinte privind com
portarea echipelor. • C.S.M.U. 
SUCEAVA, lidera clasamentului, 
deși a adunat același număr de 
victorii (4) ca și la București, 
în mod inexplicabil a realizat 
un turneu mai slab pe terenul 
ei. inconstanta „sextet“-ului 
antrenat de Eduard Gazda fiind 
rezultanta firească a incon
stantei unora dintre titulari 
(Șteflea, Lepădătescu sau Cos- 
teniuc — mereu apostrofați de 
unii spectatori !?). Să notăm că 
sucevenii au Început bine toate 
seturile, ca apoi să intervină 
„clacajele". marile greșeli la

FINALELE DE JUDO

fileu sau in apărare • „POLI" 
TIMIȘOARA, tot cu patru vic
torii la activ (cu un meci de 
excepție, cel cu Calculatorul) 
a arătat un evident salt calita
tiv. atît in privința organizării 
de ansamblu a jocului, cit mai 
ales a respectării disciplinei 
tactice, element determinant ce 
compensează lipsa „individuali
tăților" de marcă. Randament 
constant bun — Cionca. Bugar- 
schi. S. Grădinaru ; oscilant! 
(de la un set la altul și chiar 
de la un meci la altul) — Gro
za. Orelt și Csik • CALCU
LATORUL BUCUREȘTI, aceas
tă formație cu „piese grele" 
(Ion, Șchiopescu. Gizdavu), cu 
un „creier electronic" (Steria- 
de) care dinamizează și con
duce jocul echipei, cu un tînăr 
foarte dotat (Horațiu Nicolau), 
a lăsat cea mai bună impre
sie ; nota de spectaculozitate 
si forța de joc a sextetului (cu 
precădere din linia a doua) 
dovedind capacitatea profesio
nală a tînărului antrenor C. 
Chițigoi. Evident, au șocat „blo
cajele psihice" lipsa de calm 
și de concentrare, degringola
dele apărute pregnant în me
ciul cu „Poli" (neașteptat scor 
de forfait !) și în setul al IV- 
lea cu Suceava, pierdut, incre

dibil. 
Sate cn 
cători 
acestea 
flectii. 
„stil" d 
pă vald 
doar ci 
s-a ar 
Frumod 
(2-3) 1 
realele 
sextet, 
turneu. 
..ficf“-i 
TA Mfl 
C.S.M. 1 
le clasJ 
cut efJ 
si dispj 
le (ud 
din Cal 
mai do 
făcut S 
în tel 
„Poli" 
ceava I 
pe Cal 
set, pel 
15 ! C. 
nuare, I 
ență. I 

vîrstei I 
tre titl

Sf

.Cea de-a 57-a ediție a cam
pionatului național de hochei a 
revenit echipei Steaua. Mai bi
ne zis a... rămas echipei Steaua, 
care s-a prezentat la startul 
acestei ediții cu titlul de cam
pioană. reușind, cum se vede, 
să-și păstreze cununa de lauri. 
Steaua a obținut acest titlu cu 
brio, pentru că in cele 25 de 
jocuri disputate, hocheiștii bu- 
cureștenii au cedat numai o 
singură dată (în turul IV, la 
S.C. Miercurea Ciuc. cu 2—4), 
ceea ce, să recunoaștem, con
stituie o veritabilă performan
ță.

Este pentru a 23-a oară cînd 
formația bucureșteană își în
scrie numele printre echipele 
campioane ale țării șl aceasta 
datorită celor două mari cali
tăți care au făcut-o să se de
tașeze net de celelalte parti
cipante : CONSTANȚA și OMO
GENITATEA. în ceea ce pri
vește prima calitate, să reți
nem că Steaua a jucat tot 
timpul bine, fapt care a aju- 
tat-o să treacă peste multe 
perioade dificile ivite de-a lun
gul disputei pentru titlu. Sigur 
că au existat și unele rare 
momente cînd mecanismul bine 
pus la punct al acestei for
mații — antrenată cu multă 
pricepere și tact de un cuplu 
de antrenori mai tînăr : Ion 
Gheorghiu și Anton Crișan — 
s-a dereglat. Totuși, spre me
ritul tuturor, echipa și-a re
venit rapid, a reintrat în rit
mul ei obișnuit, impunîndu-se 
in cele din urmă.

Cit- privește omogenitatea va
lorică, considerăm că ea a fost 
atuul principal al echipei In 
această ediție a campionatului. 
Datorită acestui lucru. Steaua

a putut înscrie 217 goluri in 25 
de jocuri, adică cu 52 de go
luri mai mult decît următoarea 
clasată. S. C. Miercurea Ciuc 
(165), asta însemnînd — dacă 
ne uităm bine — cam o trei
me din golurile realizate de 
aceasta din urmă ! Cele trei 
linii de atac an fost la fel de 
utile echipei : Bălăucă — V. 
Huțanu — Cazacu ; Nistor — 
Gerczuly — Chiriță ; Gliga — 
K. Antal — Sofron. Vom evi
denția cea de-a treia linie, 
atît pentru tinerețea ei, cit mai 
ales pentru eficacitatea și 
omogenitatea ei sufletească. 
Despre eficacitatea acestui trio 
vorbește chiar comportarea la 
ultimul derby, în care, de la 
1—1, Steaua s-a detașat prin 
golurile înscrise de Sofron 
(2—1) și K. Antal (3—1). în 

mod cert, valoarea și experien
ța primei linii au contribuit 
și ele la realizarea acestei per
formanțe și exemplul cel mai 
bun îl constituie tot ultimul 
derby, unde prima linie a ega
lat (V. Huțanu, 1—1) și apoi a 
determinat desprinderea decisi
vă a echipei : Cazacu 4—1, 
Hălăucă 5—1. în defensivă 
Steaua a beneficiat de aportul 
unui portar, Valerian Netedu, 
care a avut un sezon foarte bun 
și care a confirmat prin evo
luția sa prima calitate a echi
pei : constanța. într-adevăr,

Netedu a jucat tot timpul la 
același nivel ridicat, ceea ce 
a contribuit, alături de sobrie
tatea și siguranța fundașilor 
(Iopiță, Justinian. Popescu, Po- 
găceanu) ca echipa Steaua să 
primească numai 60 de goluri, 
ceea ce reprezintă o medie de 
2,4 goluri pe meci ! în sfîrșit, 
o ultimă și importantă obser
vație : Steaua a promovat la 
începutul sezonului o linie de 
atac tinără (sub 20 de ani) și 
foarte bună — Gliga (din pe
piniera proprie), K, Antal și 
A. Sofron (ambii de la S.C. 
Miercurea Ciuc). Și a avut 
succes cu această linie. Apoi, 
în finalul sezonului a mai in
trodus în luptă și doi fundași 
din propria echipă de juniori : 
Daia și Herlea, ambii formînd 
alături de Marian Dospin, vii
toarea „gardă de apărare" a 
echipei. Am subliniat acest lu
cru tocmai pentru că Steaua ar 
fi avut mai puțină nevoie de
cît alte echipe să-și primeneas
că lotul. Și totuși, gîndind bi
ne, cei doi antrenori și-au asi
gurat o formulă de echipă pen
tru încă mulți ani. Alături de 
seriozitatea cu care s-a lucrat, 
de sprijinul pe care clubul l-a 
acordat mereu acestei echipe, 
și acesta constituie încă un 
exemplu de urmat...

Călin ANTONESCU

(Urmare din pag. 1)

campionul de anul trecut, va 
avea o misiune dificilă în fața 
lui Dorin Drimbe (Steaua), me
daliat cu bronz la C.E. de ju
niori ’84. primul la „internațio
nale". Alți doi judoka emit și 
ei pretenții îndreptățite la tri
coul de campion : Viorel Roșu 
(Constructorul Alba Iulia) și 
Mihai Iulian (Nitramonia Fă
găraș). clasați pe locurile 1 și, 
respectiv. 2 la ediția de anul 
trecut (dar la supcrușoară). 
Campionul „ușorilor". Ștefan 
Nagy (T.C.I), se va întîlni cu 
George Ciuvăț (Steaua), cam
pion balcanic și locul I la „in
ternaționale". La semimijlocie, 
Mircea Frățieă (Nitramonia) 
rămîne principalul favorit. Sub 
semnul incertitudinii întrece
rile de la „mijlocie", unde spor
tivii lotului Petrică Anițoaie 
(Politehnica Iași) și Atila Po- 
lint (Rapid Oradea) au fost ac
cidentați, în ultimul timp. Se
migreul Castel Năftică (Poli
tehnica Iași) și greul Mihai 
Cioc (Dinamo Brașov), ambii 
selecționați pentru C.E., au pri
ma șansă.

Azi au loc finalele la semi- 
ușoară, ușoară, semimijlocie, 
mijlocie, semigrea și grea, iar 
mîine —la supcrușoară și open.

„INTERNAȚIONALELE44

DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

cea de-a 28-a ediție a „interna
ționalelor" vor participa gim
naste și gimnaști din 21 de țări 
din Europa, America și Asia 
si nu vor lipsi, se inteiege, cele 
mai bune reprezentante și cei 
mai buni reprezentanți ai gim
nasticii românești, aflati în 
plin efort de pregătire a vi
itoarelor examene competitio
nale internaționale.

» Ecaterina Szabo, Lavinia A-
gache. Daniela Silivaș, Laura 
Cutina, Lenuja Rus, Eugenia 
Golea, Camelia Voinea si Ce
lestina Popa — iată gimnaste
le noastre pe care vor avea 
prilejul să le aplaude specta
torii, după cum cu mult și 
justificat interes sînt așteptați 
în concurs și cei mai buni gim- 
naști români la ora actuală, 
Marius Gherman, Valentin Pîn- 
tea, Emilian Nicula, Marian 
Rizan, Nicolae Bejenaru.

Să reamintim că „internațio
nalele" de gimnastică vor avea 
loc în Sala sporturilor „Victo
ria" din Ploiești, în zilele de 
vineri 26, simbătă 27 și du
minică 28 aprilie, cu exerciții 
liber alese, iar la întreceri și-au 
anunțat participarea. între alții, 
gimnaste si gimnaști din 
U.R.S.S., R.D. Germană. R.P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, Cu
ba, Canada, Bulgaria, Ungaria, 
Cehoslovacia, Polonia, Italia, 
Franța.

CAMP/ONATE • COMPET/ȚH
Concursul republican al 
C.S.Ș. la tenis de masa

în Sala sporturilor din Rm. 
Vîlcea s-au desfășurat întrecerile 
celei de a XV-r ediții a Concur
sului republican al cluburilor 
sportive școlare la tenis de masă, 
care a reunit peste 200 de spor
tivi din Arad București, Bistrița, 
Buzău, Craiova, Constanța, Lu
goj, Od. Secuiesc, Petroșani, Rm. 
Vîlcea, Rm Sărat, Tg. Secuiesc 
și Tg. Mureș. Prin participarea 
sportivilor din loturile naționale, 
calitatea întrecerii a fost ridicată, 
numeroase partide desfășurîn- 
du-se la un nivel bun.

REZULTATE TEHNICE : CAT. 
10—12 ANI ; simplu — Marinela 
Marinescu (Rovine Craiova) și 
Marius Bărăgan (Pionierul Cra
iova) ; dublu — Ionela Copaci, 
Iuliana Lazăr (Rm. Vîlcea) și Ma
rius Bărăgan, Cristian Toi (Pio
nierul) ; mixt — Iuliana Lazăr, 
Marius Bărăgan ; echipe — Ro
vine Craiova (f) și Bistrița (m) ; 
CAT. 13—14 ANI : simplu — Ma
ria Bogoslov (Rm. Vîlcea) și Că
lin Creangă (Bistrița) ; dublu — 
Emilia Ciosu (C.S.Ș. 1 Spartac 
București), Maria Bogoslov (Rm. 
Vîlcea) și Călin Creangă, Tiberiu 
Hettman (Bistrița) ; mixt — Emi
lia Ciosu (C.S.Ș. 1), Romulus Re- 
visz (C.S.Ș. 2 Stirom București); 
echipe — Rm. Vîlcea (f) și C.S.Ș. 
2 Stirom București (m) ; CAT. 
15—18 ANI : simplu — Gabriela 
Radu (Slatina) și Radu Dragomir 
(Constanța) ; dublu — Elena A- 
nescu, Mirela Lazăr (Rm. Vîlcea) 
și Florin Simion (C.S.S. 1), Radu 
Dragomir (Constanța) ; mixt — 
Gabriela Radu (Slatina) și Radu 
Dragomir (Constanța) ; echipe — 
C.S.Ș. 1 (f) și C.S.Ș. 2 (m).

„Criteriul de primâvarâ" la tenis
„Criteriul de primăvară” a a- 

juns in fazele semifinale. Ca și 
tn alți ani, în această situație 
s-au constituit grupe valorice, în 
care meciurile se dispută „sis
tem turneu”. Vremea, neprielnică 
și vîntul puternic au influențat 
mult calitatea meciurilor, nu însă 
și rezultatele. Concursul feminin 
de senioare a fost cel mai vi
tregit, dacă se poate spune așa. 
Dacă de la început au fost ab
sente * 
aflate 
le, pe 
relia 
mungl _______________ __ ______
mai putut continua lupta. In a- 
ceste condiții, meciurile „tari” 
au fost numărate pe degete : 
Teodora Tache cu Daniela Ivana 
și cu Florentina Curpene, sau cel 
dintre Monica Radu și Maria Ro
manov. Concursul masculin de 
seniori a adus in prima linie doi 
capi de serie (Laurențiu Bucur 
și Mihai Șo-var) în prima jumă
tate a tabloului, în timp ce în 
a doua sînt calificați doi dinam o - 
viști brașoveni, Octavian Vîlcioiu 
și Bogdan Toma. Surprizele ju
niorilor sînt Secii Omer și Vic- 
torița Neacșu, care au reușit să 
pătrundă în fazele superioare.

Iată componența grupelor (locuri
le 1-4) de la fiecare categorie: seni

ori — Laurențiu Bucur, Mihai Șovar, 
Octavian Vîlcioiu, Bogdan Toma ; 
senioare — Teodora Tache, Mo
nica Radu, Otilia Pop, Luminița 
Sălăjan ; juniori — Manuel Ni
colae, Silviu Gorgan, Adrian Po- 
povici, Răzvan Itu ; junioare — 
VLctorița Neacșu, Mădălina Spl- 
rache, Veneția Șchiopu, Mirela 
Bueiu.

Cîteva rezultate tehnice : se
niori — L. Bucur (TCB-TMUCB)

cîteva jucătoare de bază, 
la concursuri intemațiopa- 
parcurs alte două — Au- 
Gheorghe și Diane Sa- 
— s-au accidentat și n-au

— I. Florin (Progresul) 6—4, 6—3;
M. Șovar (Steaua) — R. Hărnuț 
(„U” Cluj-Napoca) 6—4, 6—0 ; 
Vîlcioiu (Dinamo Brașov) — 
Nisiparu ..................
6—3, 6—1
Brașov) 
(Steaua) 
nioare — 
mo)
talul Tlrgoviște) 6—3, 3—6, 6—2: 
Monica Radu (Dinamo) — Maria 
Romanov (Politehnica Bucureșt ' 
4—6, 6—2, 7—5 ; Otilia Pop (Pro
gresul) — Corina Taloș (Dinamo) 
6—4, 6—3 ; Luminița Sălăjan (Po
litehnica București) — Lili Pop 
(„U“ Cluj-Napoca) 6—0, 6—0 ; 
juniori — M. Nicolae (TCB- 
TMUCB) — S. Omer (CSȘ 2 Con
stanța) 7—5, 6—2 ; S. Gorgan
(Steaua) — T. Badiu (Dinamo) 
6—3, 6—3 ; A. Popovici (Steaua)
— D. Dobre (Dinamo) 6—4, 6—4; 
R. Itu (Steaua) — E. Dascălu 
(Dinamo Brașov) 4—6, 6—2, 6—2 ; 
junioare — Victorița Neacșu 
(CSȘ Tîrgoviște) — Claudia Ni-

.culescu (Progresul) 6—1, 7—5 ;
Mădălina Spirache (Dinamo) — 
Mădălina Voinea (Steaua) 6—4, 
6—4 ; Veneția Șchiopu (D’namo)
— Gabriela Mitrică (Drumuri Uni
rea Iași) 2—6, 6—2, 6—3 ; Mirela 
~ ‘ (Steaua) — Sorina Ștefă-

(,,U“ Cluj-Napoca) 7—6.

O. 
S.

(Politehnica București) 
; B. Toma (Dinamo 
— R. Constantinescu 

4—6, 6—2, 6—3 ; se-
Teodora Tache (Dina- 

Florentina Curpene (Me-

Bueiu 
nescu 
6—4.

Doina STĂNESCU

sum ill RETURUL DIVIZIEI
(Urmare din pag. I) De 

Steaua 
s-a di

90 la sută. Excepții — parti- teles 
dele de la Iași și Cugir. maț|

CONSTANȚA

SIBIU

BUCUREȘTI

IAȘI

TIMIȘOARA 

BUCUREȘTI

CUGIR

BUZĂU

Seria I q 
Farul — Gloria P.T.T. 
Farul, ora 9,30 ; arbitru 
rești
C.S.M. — Știința CEMD 
Dumbrava, 9,30 ; Șt. C] 
R.C. Grivița Roșie — 
stad. Pc. Copilului, 10, 
Politehnica — Dinamo 
10 ; I. Vasilică — Buctd 

Seria a II-a
Politehnica — Gloria h 
9.30 ; V. Marinescu — a 
C.S.U. Sp. stud.-C-ții 
12) Stad. Tei, 10 ; I. q 
M.G. Olimpia — C.S.M 
llmpia, 10 ; Al. Pavlovil 
Metalurgistul — „U« lfl 
teren Metalurgistul, 13 
Rapid-Chimia — T.C. îl 
Chimia. 13 ; Th. WittirJ

Diviziei „A” de rugaînaintea returului 
menteie :

SERIA I
1. Steaua 11 10 1 0 344- 97 32 1. R.
2. Dinamo 9 7 1 1 175- 73 24 2. c.s
3, Farul C-ța 9 6 1 2 178- 71 22 3. Sp.
4. C.S.M Sibiu 9 5 0 4 108-164 19 4. Mili
5. Știința B. M. 9 5 0 4 32- 96 19 5. Pol
8. Polit. Iași 9 4 0 5 105-168 17 6. TC
7. R.C. Gr. Roșie 9 3 1 5 70- 93 16 7. U. 1
8. Șt. Petroș. 10 .3 0 7 90-137 16 t. M.C
9. Rulm. Bîrlad 10 1 0 9 67-190 12 9. G1O

10. Gloria Arad 9 1 0 8 70-150 11 10.

,Cupa primăverii**
La București au continuat în

trecerile „Cupei primăverii" La 
tir. In ziua a doua am consem
nat desfășurarea a două probe 
mai puțin obișnuite, de pistol 
sport, 60 f pentru senioare și 40 f 
pentru junioare, întreceri speciale 
care, în intenția federației, slnt 
menite să contribuie atît la in
tensificarea activității trăgătoare
lor in toate zilele de concurs, dt 
și la ridicarea calitativă a unor 
poziții deficitare din tirul nostru. 
(Din același motiv, vor fi orga
nizate mult mal susținut ca pînă 
acum și probe speciale de pușcă 
la pozițiile in picioare și ge
nunchi, programate în cadrul 
,, Cupei primăverii”, sîmbătă 
duminică). O inițiativă bună, 
care o dorim continuată?
întrecerile au evidențiat, 

principal două aspecte. In primul 
rînd. faptul că pe standuri înce
pe să-și facă prezența o nouă 
generație de trăgători, atît nu
meric, cit și calitativ, tn special 
tinerii trăgători de pistol de la 
Dinamo ridică pretenții, la pistol 
standard și La pistol viteză, semn 
că tinărul antrenor Gheorghe 
Ispas, în atribuțiile căruia intră 
sarcina creșterii unor noi talente 
la această secție, își face datoria 
și trebuie susținut în consecință. 
In al doilea rînd, secția Metalul 
arată o continuă întărire de la 
un concurs la altul, meritul prin
cipal avindu-1 conducerea clubu
lui bucureștean, dar și antrenoa- 
rea Sybile Anescu : reprezentan
ții săi au cucerit, prin M. Du
mitrescu și C. Cioc 3 probe de
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Știri din polo

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă și 
Centrul de cercetări al C.N.E.F.S., împreună cu Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și sport, organizează, sub auspiciile 
Universității cultural-științlfice din București, în ziua de 22 
aprilie 1085, orele 12,30^ în sala Dalles, o masă rotundă cu tema : 
„Potențialul olimpic al clubului sportiv Metalul București pen
tru viitoarele Jocuri Olimpice”, la care participă specialiști ai 
acestui club. Masa rotundă va fi condusă de conf. dr. Nicu 
Alexe.

• In
pitală 
neu al „ 
tul Diviziei „A1 
rezultatelor * _
mentul se prezintă astfel :
7. I.L. Timiș. 30 13 4 13
8. CSU Constr. 30 10 5 15
9. L. de juniori 30 4 2 24

10. Rapid A*) 30 5 2 23
•) Echipă penalizată 

puncte.
• în ultimele două turnee ale 

grupei valorice secunde, cei mai 
eficace jucători au fost : 1. 
lanov (C.S.U.) 18 goluri ; 2. 
povici (Rapid Arad) 13 
Sterpu (I.L. Tim.) și

bazinul Floreasca din Ca- 
s-a încheiat ultimul tur- 
grupei ,,B” din campiona- 
' ■ ‘ *" la polo. în urma

înregistrate, clasa-

262-287 
216-292 
219-354 
210-328

CU

30
25
10

9
3

Ba- 
Po- 

3—4. 
Stemate

(Lot juniori) 12 ; 5—6. Voicu
(C.S.U.) și Fărcuță (I.L. Tim.) 11; 
7—8. Florea (C.S.U.) și Cr. Ion 
(Rapid Arad) 9 ; 9—12. Cr. Ion 
(C.S.U.), Toth (I.L, Tim.), Grecu 
(I. L. Tim.) și Găvruș (Lot ju
niori) 8.
• Cel de-al patrulea turneu 

(ultimul) al primei grupe valo
rice (pentru locurile 1—6) se va 
desfășura la București între 8 și 
12 mai. în bazinul Dinamo.
• în Trofeul „SPORTUL44 pen

tru eficacitate podiumul de pre
miere este ocupat, in ordine, de 
Vlad Hagiu (Dinamo) cu 113 go
luri înscrise, Dorin Costrăș (Cri- 
șul) 89 și Dorin Colceriu (Vo
ința) 82.
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cluburi 
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tași, q 
cut fa 
cursuri
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In icdcrcn iniilnirilor DERBY-UL „PRIN CORESPONDENȚA 4declan- 
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I REUNIREA

LOTURILOR A"
rt **

Șl DE TINERET
I
I
I
I
I
I
I
I

Loturile „A* S» de tineret 
se vor reuni miine la Bucu
rești in vederea talii nirîlor ea 
reprezentativele Angliei, pro
gramate la 1 mai (eehlpHe 
prime) și M aprilie (echipele 
de tineret). In cursul dimineții 
de luni. ambele loturi vor 
efectua un control medical 
după care se va da formă de
finitivă grupurilor de Jucător: 
care vor începe pregătirile. Du
pă cum se știe tatîtairea din
tre primele reprezentative, dta 
cadrul preliminariilor CM va 
avea loc ln Capitală, iar cea 
dintre selecționatele de tineret 
— la Brașov. * 1

SERIA I : C.S.M. Suceava — 
C.S. Botoșani : Gh. Ofițerw
(București). Unirea Dinamo Foc
șani — Metalul piopenl : N. Val
ii ea (București), Petrolul Pio.ești 
— Prahova Ploiești : A. Morounu 
(Ploiești) C.F.R. Pașcani — Chi
mia Fălticeni : D. Pura (Dej). 
Ceahlăul P Neamț — Partizan :. 
Bacău : I. Ghergheli (Baia Mare). 
F.C. Constanța — Metalul Manga
lia : M. Buciumeanu (TIrgoviște). 
Oțelul Galați — Dunărea C-S.U. 
Galați : G. Ionescu (București). 
Olimpia Rm. Sărat — A S. Mizil: 
M. Constantinescu (București). 
Progresul Brăila — F.E.P.A. T4 
Bîrlad : Gh. Simsco (Hunedoara).

SERIA A Ii-a : Flacăra Auto- 
mecaniea Morenl — Minerul Mo- 
tru : D. Vatran (Arad). Unirea 
Alexandria — Gaz metan Mediaș: 
M. ionescu (Pitești) Autobuzul 
București — Progresul-Vulean 
București : M. Neșu (Oradea). — 
stadionul Autobuzul, C.S. TIrgo
viște — Chimica Tîrnăveni : M-

1 Nicolau (Bacău), Tractorul Bra

AL ER GA TORI ROMANI — L_4 
PRELIMLNARIILE CJA DE 

DIRT-TRACK

După mai multe teste, antre
norul Gheorghe Voi cui eseu a se
lecționat pentru preMMaailfle 
C-M. de dirt-track (grupa a n-a 
europeană) pe motoctctsui* loud 
Pavel, Marian Gheorghe r. Ste- 
lian Po stol ache (ultimul ea re
zervă). întrecerile vor avea Joc 
mîine, pe pista stadionului ±s 
Targoviște (Bulgaria), alătur, de 
sportivii români participând spe
cialiști ai genului din Austria. 
R. F. Germania, Iugoslavia Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și tara 
gazdă.

Divizia „A* de handbal progra
mează miine ultima etapă. Va fi 
o rundă incompletă. deoarece 
derby-ul Steaua — Dinamo s-a 
jucat joi (scor 38—23 ta favoarea 
steliștilor, care au intrat In po
sesia celui de-al 15-lea titlu de 
ampioni), iar jocul dintre H.C. 

Minaur Baia Mare și Indepen
dența Carpați Mirșa se va dis
puta duminică 26 aprilie a.c.» in
tru cît bă im ă renii susțin miine a 
doua manșă a finalei ..Cupei 
I.H.F.* la zaporoje (U.R.S.S.). 
(Partida Dinamo Brașov — H.C. 
Minaur din etapa a XXI-a se va 
desfășura jod, 25 aprilie). Etapa 
de mîine este dominată de par
tida de la Arad — Constructorul
— .,U" CIuj-Napoca, una dintre
aceste echipe urmînd să retrogra
deze în Divizia „B“, împreună cu 
Minerul Cavnic. Așadar, la Arad 
se anunță un meci pe muchie de 
cuțit, gazdele, cu atuul terenu
lui propriu, avînd nevoie de vic
torie, în timp ce studenților, cu 
un punct mai mult în clasament, 
le este suficient un meci egal. 
Programul etapei : BACAU : Ști
ința — Dinamo Brașov ; ARAD : 
Constructorul — „U" Cluj-Na-
poca ; TIMIȘOARA : Politehnica
— Minerul Cavnic ; CRAIOVA :
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r. Heșiu 

sport, 
a Guler 
Mia Tu- 
IVirginia 
I f, j«-

Brehar 
pla Ior- 
[3. Ma-

PFTE

• Chimistul Rm. Vilcea — Știința Bacâu (f), un 
atracție

ui com- 
t>n care 
î n a vii- 
bi etape 
de dre- 
Steaua 

v-oa loc 
obsta- 

kă verii", 
miori și 
pinamo, 
L aceste 
activînd 
fi frun- 
[ de fă- 
be con-

garează oase pesitra se* jcrt_ t- 
nervt ft Jwkor_ Primai start «e 
va da la ora 9JL

Universitatea — Constructorul O- 
radea.

Campionatul feminin y pr-tyr^ 
divizii la ha-xîbal. la cea
de-a XIX etapă, programează 
miine In tftairi echilibrate, w capul 
de afiș* fitad, tzxfiwztabd, der* 
by-ul de La Rn. vilcea. ta care 
Chimistul Cocul n. eu M p) pri
mește vizita campioanei „en titre* 
știința Bariu (locul I — SI). Un 
meci deosebit de important pen
tru zona fierbinte* a clasamen
tului v? avea loc la Ploiești, un
de Textila Dorobanțul vi avea 
ca adversară formația Rapid, in 
ascensiune de formă. Victoria 
bucureștencelor ar semna răml- 
nerea In prima divizie. Foarte 
importante se anunță și partidele 
de la Timișoara. Tg. Mureș și 
Constanța, implicate direct fiind 
A.E.M.. Textila I.A.S. Zalău și 
Confecția București, toate aceste 
trei echipe afllndu-se pe... nisi
puri mișcătoare. Programul eta
pei : bucurești : Progresul — 
TEROM Iași (Sala Floreasca, ora 
10) ; RM. VILCEA : Chimistul — 
Știința Bacău ; TIMIȘOARA : 
A.E.M. — Rulmentul Brașov ; TG. 
MUREȘ: Mureșul — Textila I.A.S. 
Zalău : CONSTANȚA : Hidroteh
nica — Confecția ; PLOIEȘTI : 
Textila Dorobanțul — Rapid.

STEAUA DINAMO
sta- 

anu-

două

meci

iferez

va juca din nou intr-un 
gur med. marele meci al 
lut Steaua — Dinamo.

Care ar fi șansele celor 
echipe bucureștene 7

Desigur Steaua are un
mai greu, ta fata unei echipe 
care marchează o creștere și 
are :n fruntea sa un antrenor 
care nu și-a spus ultimul cu
vin t ta fotbalul românesc. Dar 
aid misiunea dtaamoviștilor nu 
e prea ușoară deoarece ieșe
nilor nu le poate fi totuși to- 

iț finișul acestui eam- 
pianat. chiar dacă situația lor 

. .. . ------ r 1 Să nu
uităm că ieșenii au in față 
spectru! unu: barem a cărui 
nrindepfintae ar putea Impieta 
asupo szasetar lor ta eventua
litatea luptei pentru promo
vare

Oricum. A-rbv-ul _prin 
respoextantâ* rlmtae mar 
punct de nteres ai etapă, tr 
în care e prea puțin probe 
să se pfc-reze stata-pna 
tatre eăe dană echipe.

Beszat etape e dominat 
«lădjiteie emeosportistîtar 
a găs șșurpr za.

Va B ea imețjtrată ta drep-

ie 
âe

Campionatul speranțelor

UNDE ERA OBSERVATORUL FEDERAL?
CLASAMENTUL

STEAUA M 19 3 3 68-13 41
L FX. A.-?*; X 2S 3 6 35-18 S3
L Gjc-t» Loc. S M 4 4 39-18 32
A Dza-z» 25 12 ț 8 48-28 31
A CxrreESEXăîea M 13 4 7 38-24 M
A Cori Li Ji 35 13 3 M 37-29 27

SXL B U S 9 X2-B n
A FX. Ori B 3 3 M 33-28 H
A s n 4 M 31-33 »

ML A<A B I n 8 27-28 23
H. FXLML Bv- M M 3 11 M-48 X3
3L 8 1 1 11 »-B S
iă FXL 8 1 4 12 38-M 22
: A i 35 7 5 13 E-24 19
& B 7 S U 2-J9 19
ML FrX S 8 2 15 27-58 18
n. VJC. B Mire M 5 7 13 24-43 17
M. PQArL Laș: B 3 2 31 12-83 8

.Tre-
a Ger

^Miusuqu BE STU LITB PmiSNIT INEBRMUZĂ
esu ULTIMA ZI efrd i$i mal potNUMERELE EXTRASE L.A TRA

GEREA MARILOR ClȘTICURI LA
LOTO DIN 13 .APRILIE 1985

FAZA I EXTRAGEREA I : II 
50 65 14 17 60 M M 52. EXTRA
GEREA a n-a : 82 39 32 2 89 77 
71 6 69.

FAZA A Il-a EXTRAGEREA a 
m-a : 69 86 72 38 2« 13 75 67 4,

Fond total de cîștiguri : 2 184.802 
lei, din care 500.000 lei, report la 
categoria 1, faza I.

• Informăm participanții care 
încă nu și-au procurat bilete la 
tragerea LOTO 2 de mîine, du
minică 21 aprilie a.c., că ASTAZI

al

țul meciului de la Oradea ?
Va fi ea „cadoul" pe care 

Oblemenco i-1 pregătește lui 
Kraus ?

O singură observație : meciul 
de la Slatina apare ca unul in 
care surpriza este exclusă ori
ce rezultat fiind Dosibil...

★
In minutul 90 al etapei de 

astăzi se dă startul tehnic 
meciului cu Anglia. Stări teh- 
nie e un fel de a spune, de
oarece sîntem convinși că in
ternaționalii vizați — și nu nu
mai ei — sînt conectați mai de 
mult la temperatura meciului 
cu Anglia, adevărată piatră de 
încercare a fotbalului nostru.

Fără Îndoială că echipele ce
lelalte privesc cu același inte
res si aceeași responsabilitate 
apropiatului med cu Anglia. In 
aceste 
înțeles 
re ai 
să dea 
2-’e să se 
fair play-ului. astfel tacit echi
pa națională să atace ultimi 
metri ai pregătirilor cu între
gul ei potențial de luptă. (I. 
CHJ.

eondiții. este de la sine 
că partenerii de tntrece- 
internaționalilor vor ști 
o replică pe măsură, dar 

înscrie în limitele

tețelegînd importanța pe care 
eoiegffle Județene o au, pentru 
Îndrumarea m jzjcil tetmtrimllor 
t- zona respectivă. CoJegiul cen
tral a' antrenorilor a tattiat • 
wă acțiune de reorganizare *1 
de fetăztre a aettvltățt acestora, 
la acest scop. »-a trecut M ana- 
lun-ea muncii fiecărui colegiu 
;-ii1 >1ST1 analiză care se efec
tuează ta cadrul sset reuntarrtl 
speeale a fcrulm esural ai an- 
trenorDor Ptaâ acum au avut loc 
asemenea analize cu Coleg*—e 
Județeee Brașov si Arad și ele 
eootînuă. ta fiecare lună fiind 
programat eJte mt colegiu Jude
țean. ta cadrul acestor analize 
stat reorga-*Tate și conducerile 
respectivelor colegii.

Parale’ eu această acțiune are 

juca numerele preferate.

Tragerea LOTO 2 de miine o- 
ferâ participanților un nou prilej 
de frumoase satisfacții tn obți
nerea de importante cUti^uri In 
autoturisme „DACIA 1300“ 51 mari 
sume de bani. In cadrul a 3 ex
trageri de cite 4 numere, din to
talul de 75. cet interesați pot juca 
bilete (a 18 lei varianta) comple
tate cu una variantă achitată 
sută la s- tâ sau cu patru va
riante achsate In cotă de 25 la 
sută. De reținut că, to<liferent 
de cota jucată, fiecare bilet are 
drept de participare la toate cele 
3 extrageri.

Nu uitați ! Agențiile Loto —

STEAUA, LIDERĂ 
Șl ÎN RETUR

Vă supunem atenției clasamen
tul returului în fapt o oglindă 
a realizărilor oarticipantelor la 
întrecerile orimului șalon. Traseul 
celor 8 etane consumate pînă în 
^re^ent ne oferă două .extreme", 
ele avînr» comun doar „PUNC
TUL" : S eaua a pierdut doar un 
singut punct din 16 în timp ce 
Politehnica lași a obținut doar 
un r-unet în opt etape I Perfor
manțe ș.» .performanțe"... Steaua 
consolidîndu-și poziția în clasa
mentul general. adjudeeîndu-și 
titlul de „lideră a primăverii", 
iar Poli tehnica strînge parcă șl 
mai tar« îp mînă „lanterna".

Pentru celelalte comparații vă 
lăsăm pe dv. stimați cititori, să 
le faceți avînd în față clasamen
tul care urmează :

1. Steaua 8 7 1 0 15- 2 15
2. Sportul stud. 8 5 3 0 11- 4 13
3. Dinamo 8 5 2 1 15- 8 12
4. Univ. Craiova 8 4 2 2 16- 6 10
5. „Poli" Tim. 8 4 2 2 9- 7 10
6. Jiu’ 8 4 1 3 11-10 9

7— '. Corvinul 8 4 1 3 14-14 9
F.c on 8 4 1 3 9- 9 9

9. A.S.A. 8 4 0 4 5- 7 8
10. F.C M. Bv. 8 2 3 3 5- 8 7
11. Rapid 8 2 3 3 7-11 7
12. F.C Baia M. 8 3 1 4 7-12 7
13. F.C Bihor 8 3 0 5 8- 8 6
14. S.C Bacău 8 2 2 4 5- 8 6
15. F.C. Argeș 8 1 3 4 10-11 5
16. Gloria Bz. 8 2 1 5 11-16 5
17. Chimia 8 2 1 5 6-12 5
18. Polit. Iași 8 0 1 7 3-14 1

X

„Trofeul fair-play Sportul**

r C. OLT, IN COMIMIARE

Pt MUMBL L0£
Competiția sportivității divizio

narelor „A" — dotată cu „Tro
feul fair-play Sportul- — intră 
Si ea. o dată cu etapa a 26-a. In 
ultimul „sfert" al parcursului. 
Mai sînt ded 9 etape și lupta 
pentru ocuparea primului loc ră- 
mir.e, în continuare, deschisă, 
deși actualul lider — F.C. Olt ț- 
menține distanța față de princi
palele sale urmăritoare. Se pare 
că învingâtoarea ediției a doua a 
acestui trofeu (oferit de ziarul 
nostru) va fi una dintre echipele 
aCate tn „treimea" celor șase 
care !și mențin „prefixul 200“ al 
zestre, de puncte cu care au por
nit la drum în startul campiona- 
tultxL în subsol, lupta pentru pa
sarea ..lanternei" se dă între cele 
două reprezentante ale județului 
Hunedoara Jiul și Corvinul. Sur
prinzător echipa care privește 
mai din apropiere acest duel de... 
ne<nvigiat este Steaua, lidera în
trecerii Diviziei „A", care, iată, 
a coborit trepte bune. în planul 
sportivității. _

După 25 de etape, situația în 
„Trofeul fair-play Sportul- este 
rrmătoarea :

L F.C. Olt P
Z. A S A Tg. M. 115 p

5— 5. F.C. Baia Mare Î10 P
„Poz- Timiș. 210 P
F.C. Bihor 210 p

* Gloria Buzău 205 p
7. Rapid 1«5 P

»— 5. S.C. Baeâu 175 p
Univ. Craiova 175 p

l»—11. F.C. Argeș 17® P
Sportul stud. 170 p

rt—13. F.CJJ. Brașov 155 p
Polit. Iași 155 P

14. Dtnsmo 150 P
15. Chimia 1<5 P
M. steaua 135 p
17. Jiu: 120 P
1». Corvinul 115 P

CTITRÎL AL AITRLAORILOR
loc o largă activitate de docu
mentaro tehnică, dc prezentare 
de prelegeri de specialitate.- de 
r"—. dip domeniul tehnicii și 
tacticii fotbalistice (unele reali
zare de FJJ-A.) precum și deru
larea la videocasetofon a unor 
importante partide, comentate sub 
toate aspectele de tehnicieni re
putat!. Asemenea reuniuni de 
specialitate s-au desfășurat Ia 
Bistrița, Brașov, Craiova, Timi
șoara, Sibiu și la ele au fost 
prezenți antrenorii din zonele 
respective Aceștia au ascultat cu 
tate-es — și sigur, și cu folos — 
expuneri ale unor antrenori va- 
lorori ai fotbalului nostru (An
gelo Klculescu. Nlcolae Petrescu, 
Corretantin Teașcă. Mircea Lu- 
eescu. Ion Motroc).

Pronosport și vinzătonl volanți 
dîn întreaga țară vă stau la dis
poziție numai pînă astă-seară, 
la orele obișnuite de Închidere, 
pentru procurarea biletelor la a- 
ceestă tragere. Mai multe bilete, 
mai multe șanse de câștig i

• Tragerea Loto 2 de miine, 
duminică 21 aprilie a.c., va avea 
loc in București, ta sala duhu
lui din str. Doamnei nr. 2, cu în
cepere d? la ora 17.

• TOT ASTAZI este ULTIMA 
ZI și pentru depunerea buletine
lor la concursul PRONOSPORT 
de miine. 21 aprilie a.c., ce cu
prinde cele mai interesante me
ciuri din campionatul italian 
(div. A) și din campionatul nos
tru (div. Bl.



SPORTUL OIN LUME I
Turneul de calilicarc pentru C. L de Daschct cadctc

Turneul zonal feminin de șah JUNIOR! ROMANI -

ECHIPA ROMÂNIEI, REBUT
VICTORIOS: 65-37 CU GRECIA

FINAL GREU Șl CU SURPRIZE.
Luptă foarte dificilă la sfîr- 

șițul acestui zonal feminin de 
șah de Ia Tîrnovo ! A început 
să-și spună cuvîntul rezisten
ța nervoasă a participantelor, 
mai ales a celor care candi
dează la calificare.

Principalele „victime" ale 
tensiunii au fost. în runda a 
16-a, Dana Nuțu si Rumiana 
Boiadjeva. Reprezentanta noas
tră a neglijat complet apăra
rea și a pierdut (cu albele) la 
Malgorzata Wîese care apare 
dintr-o dată printre candidate. 
Boiadjeva a greșit în partida 
cu Eretova, care înscrie — 
după... 14 runde — a doua vic
torie îa turneu. Gabriela Olă
rașu a cîștigat calm la Milena 
Skacelikova. îmitind-o pe lide
ra Zsuzsa Veroci care a reușit 
în fata Pavlinei Anghelova a 
patra victorie consecutivă, în- 
tr-un finiș fast. Savova a în-

vîns-o pe Jagodinska, iar Po- 
lihroniade a remizat cu Grosch. 
Trei partide sint Întrerupte a 
doua oară : Voiska — Madl (a- 
vantaj pentru negru), Brust
man — Bădulescu și Erenska
— Modrova (poziții egale). I- 
vanka a fost liberă.

CLASAMENTUL înaintea ul
timelor 3 runde ’ Veroci 11—4, 
Ivanka 10—5, Brustman 9*/s— 
4‘A (1), Nuțu, Boiadjeva 9‘/j— 
5%. Olărașu 9*/s—6‘A (Gabriela 
a îndeplinit norma de maestră 
internațională). Erenska 9—5 
(1). Grosch, Wiese 9—6, Vois
ka 8%—5% (1) etc.

IN RUNDA A 17-a : Ivanka
— Olărașu. Boiadjeva — Ve
roci, Jagodinska — Nuțu, Po- 
lihroniade — Brustman, Bădu
lescu — Erenska, Anghelova — 
Grosch, Wiese — Eretova, Ska- 
celikova — Voiska.

ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
FRAGA. Ziua a doua a între

cerilor grupei „A* a campionatu
lui mondial de hochei pe gheață 
a avut exact același aspect cu 
prima zi. Ca și In ajun, iavo- 
rițil au învins clar în trei din 
ceile patru partide, excepție fă- 
clnd, și de această dată. Suedia, 
care a pierdut jocul cu S.U.A

S.U.A. — SUEDIA 4—3 (1—1,
2— I, 1—1). 7006 spectatori. Arbi
tru Karandin (URSS). Au Înscris: 
Donatelli, Dorion, Johnson, 
Millen, respectiv Nilsson 
Pftttersson. CEHOSLOVACIA 
R. D. GERMANA 6—1 (0—0, 3—6,
3— 1). După o repriză albă, for
mația gazdă s-a impus ta ur-

i.

mătoarele, prin golurile realizate 
de Horava, Richter, Hrdina. Va
lek, Pasek, Ruzicka, respectiv 
Fengler. Vest-germanul Kompala 
a fost arbitrul central al jocului 
urmărit de 14 000 spectatori. CA
NADA — B. F. GERMANIA 5—0 
(3—0, 1—0. 1—6). 9000 spectatori.
Arbitru Juboia (Finlanda). Mar
catori • Maloney. Tanti — 3. Val
ve. U.B^A. — FINLANDA 5—1 
(3-6, 1—1, 1—0). Cei H 00* de
spectatori au asistat la un nou 
succes al echipei sovietice, mal 
net decât B arată scorul realizat 
de : Kasatonov. Varnakov. Gl- 
maev. Fetisov. Makarov, respec
tiv Ruotsalapnen.

RETURUL FINALEI „CUPEI I.H.F.“
(Urmare din pag. 1)

ricel Voinea, și Doru Porumb, 
cu puternice traumatisme, 
speră însă ca o parte din cei 
4 handbaliști băimăreni să fie 
apți de joc la ora meciului de 
duminică. Maramureșenii și-au 
încheiat pregătirile joi la amia
ză. Apoi, seara au sosit la 
București. vineri dimineață 
continuîndu-și drumul spre 
Zaporoje. via Kiev, unde au 
ajuns în cursul nopții. Antre
norii Lascăr Pană și Petre A- 
vramescu au deplasat urmă
torii jucători : Neșoviși, Petran 
— N. Voinea, Rădulescu, Co- 
vaciu, Mironiue, Boroș, Oros. 
Flangea, M. Voinea. Stamaie, 
Porumb și Marta.

Discutînd despre medul de
cisiv de duminică dimineața, 
antrenorul emerit Lascăr Pană 
ne spunea : „Va fi evident ex
trem de greu. Deși o parte din
tre jucătorii de bază ai echipei 
nu sînt în 
lor, accidentările 
ținut 
tele 
sînt 
vor 
pină 
nergie pentru cîștigarea . 
I.H.F.*. Filmul meciului 
arătat clar unde ani greșit in 
meciul de la Baia Mare șî pre
gătirile pe care lc-am efectuai 
s-au axat tocmai pe inlăturarea 
lacunelor evidențiate in con-

El

plenitudinea forțe- 
care s-au 

ianf — diminuindu-le tor
si capacitatea de luptă, 
convins că toți cei care 
intra în teren vor lupta 
la ultima picătură de e-

,Cupei 
na-a

PE
DE

PODIUM
LUPTE DE

LA
LA

TURNEUL
BUDAPESTA
avut loc un 

lupte 
juniori.

La Budapesta a 
turneu internațional de 
greco-romane pentru 
Au participat sportivi din Ce
hoslovacia, R.D. Germană, Po
lonia, România și Ungaria. Ju
niorii români Dula Lazăr (cat 
52 kg), Cătălin Trofin (68 kg.). 
Ion Irimicioe (82 kg) s-au cla
sat pe locul 2, iar Costel Pur- 
chel (48 kg). Cătălin Tudose 
(57 kg) și Gabriel Bivolaru (74 
kg) pe locul 3. 15 au fost în
soțiți de antrenorul Carol Ba
dea.

FOCȘANI, 19 (prin telefon). 
Vineri după-amiază au înce
put In sala Vrancea din locali
tate — intr-o organizare foar
te bună — întrecerile turneului 
de calificare pentru Campiona
tul european de baschet — ca- 
dete 
prezentativele 
gariel și 
trei echipe 
două locuri 
movarea în 
ropeneîor". 
luna iulie

Partida 
lui a 
României 
care fiecare echipă era anima

la care participă re- 
Un-

Aceste 
cele 
pro- 
„eu- 

in

Grecieî, 
României, 
luptă pentru 
care asigură 
ultima fază a 

programate 
i Iugoslavia.ta 

inaugurală a turneu- 
opus selecționatele 
și Greciei, meci în

CUPA MONDIALA" LA MARATON»»
Prima ediție a „Cupei mon

diale* la maraton, desfășurată 
la sfirșitul săptămânii trecute 
la Hiroshima, in Japonia, a re
prezentat. se poate spune, o 
mare sărbătoare a acestei curse 
tradiționale. Au fost prezenți 
concurenți din 62 de țări, din 
toate colțurile lumii, organiza
rea întrecerii fiind realmente 
fără cusur. Proba masculină, cu 
2S4 de alergători, dintre care

fruntarea de la Baia Mare eu 
Zaporoje. Cele 5 goluri trebuie 
apărate pină la fluierul final !“

Din dorința fermă a celor 
două finaliste — cele mai bune 
dintre reprezentantele celor 
de țări prezente la această 
diție a „Cupei I.H.F." — 
va naște, desigur, o dispută 
prigă. Cine va câștiga ? Este 
greu de răspuns, pentru că am
bele formații au o reală va
loare. aceeași mare dorință de 
victorie. Zaporoje beneficiind 
de avantajul terenului propriu, 
iar Minaur de un avans de 5 
goluri. Firesc, dorim victoria 
lui H.C. Minaur si urăm din 
toată inima succes maramure
șenilor.

24 
e- 
se 
a-

Aiurea Saleh (Djtbu::> 2 oi .09 șl 
Takeyuki Nakayama (Japonia) 
2.08 15, prima clasați in „Cupa 

Mondiali"
Telefoto : A-P. — AGERPRES

202 au trecut linia de sosire, a 
constituit un moment de refe
rință din istoria acestei probe. 
Cursa de la Hiroshima a fost 
cea mai rapidă dintre toate ma-

ta

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE SĂRITURI
(Urmare din pag. 1)

Vladia Dicu (născută 
a obținut un promiță- 
VII. dar. pentru afir- 
internaționalâ. ea va 

cit mai cu- 
de 

ridicat decât

tînăra 
in 1971) 
tor loc 
marea 
trebui să adopte 
rind sărituri cu coeficient 
dificultate mai ____
oină acum. în general, evoluția 
sportivelor noastre a fost mo
destă. mai ales dacă ținem 
seama că generațiile trecute 
obțineau performante mai
bune La aceeași vîrstă. Sperăm 
Insă ca următoarele probe

(sîmbâtă la ora 10 trambulină 
băieți și la ora 16 platformă 
fete : duminică la ora 10 
platformă băieți) sportivii 
români să aibă o comportare 
mai bună.

CLASAMENT, trambulină 3 m 
fete : 1. Carina Beker (R.D.G.) 
460.90 p 2. Agnes Gerlach (Un
garia) 457.50 . 3. Angelica Cer- 
cențeva (URSS) 444.35, 4. Alina 
Lisova (URSS) 431.55 5. Diana
Menedlidze (URSS) 408:40, 6.
Andreea Dragomir 401,15, 7. Vla
dia Dicu 382.70, 8. Ileana Ptrjol 
381.60... 10. Ari Manta 371,25, 11. 
Adriana Răs'.oagă 364.35.... 14. Iu- 
liana Nicula 316,50.

CALEIDOSCOP Din lumea sportului.
• Sub egida C.I.O. va avea loc la San 

Marino prima ediție a „Jocurilor țărilor 
mici din Europa*. In cadrul a șapte ramuri 
sportive (atletism, baschet, ciclism, haltere, 
înot, judo și tir) își vor măsura forțele re
prezentanții următoarelor țări: Andora, 
Cipru, Islanda, Liechtenstein. Luxemburg, 
Malta, Monaco și San Marino. Ediția inau
gurală a acestea competiții va avea loc in
tre .23 și 27 mai.
• Pompierii au pretutindeni competițiil

lor, de verificare a capacității și bune; 
pregătiri profesionale. Nu cu multă vreme 
în " ‘ - - - - -
loc 
pe 
au 
de _ ___ ____ ____
care reprezintă un record național' în ma
terie. Șl pompierii români au astfel de 
competiții, cu o desfășurare extrem de 
complexă. Demonstînd o foarte bună pre
gătire, ei au câștigat de mai multe ori com- 
ptițil internaționale intre țările soolallste.
• Nu toate cursele cicliste de fond au, 

ceea ce se cheamă condiții atmosferice fa
vorabile : ba, dimpotrivă... De pildă, reoen- 
tul „Tur al Flandrei", desfășurat la Meer- 
beke, în Belgia, la Începutul lui aprilie. La 
startul cursei, aflată la cea de a 62-a edi
ție, au fost pnezențl 173 de concurenți în
tre care mulți rutieri reputați. Cînd s-a' dat 
startul în cursa de 271 km, cerul era negru

urmă, în Suedia, la Norrkoping a avut 
un astfel de t oncurs in cadrul căruia 
un traseu de 5728 m, pompierii locali 
reușit să racordeze furtunuri Ia gurile 
apă, reaiizînd timpul de 76,3 s, cifră

ca smoala, iar temperatura destul de scă
zută. Apoi a început să plouă torențial, să 
bată vintu puternic iar șoseaua a devenit 
alunecoasă. Așa se face că. tn astfel de 
condiții, n-au izbutit decît, firește, sporti
vii foarte rezlstențl șl doar 24 (1) dintre 
concurent; au trecut linia de sosire. Câști
gătorul. belgianul Eric Vanderaerden, a ‘ 
registrat, chiar șl așa o medie orară 
39,650 km. Să recunoaștem că nu este 
chestiune atlt de simplă 1
• Nikol i Zimiatov este, indiscutabil, 

mare sportiv, al cărui nume este rostit 
respect și admirație în lumea schiului 
fond. Intre multele succese pe_care le-a 
registrat de-a lungul anilor,

în
de 

o

un 
cu 
de 

____  ________ ________ __ în
registrat de-a lungul anilor, Zimiatov nu
mără patru medalii de campion olimpic : 
trei, în 1980. la Lake Placid (30 km — 
1.27:02.80 50 km — 2.27:24,60 și 4 X 10 km
— eehip* U.R.S.S. — 1.57:03,46) șl a patra, 
în 1984. la Sarajevo (30 km — 1.28:56,3) 
Zimiatov, care va împlini 30 de ani la 28 
Iunie, a hotărît să abandoneze activitatea 
competițlonală șl să se dedice muncii de 
antrenor la un centru de pregătire a ti
nerilor schiori. La începutul lunii, la un 
concurs pe 30 km, la Istra, la care au luat 
parte cei mai buni schiori fondlștl sovietici, 
zimiatov a obținut ultima sa victorie ca 
sportiv. De acum încolo va mal obține, 
desigur, și altele, dar prin eforturile elevi
lor săi 1...

ratoanele alergate pină astăzi 
in întreaga lume, cu 14 concu
rent i sub 2.12:00, dintre care 
cinci sub 2.10:00 și trei sub 
2.09:00 ! ! câștigătorul. Ahmed 
Saleh, din Djibuti, a fost cro
nometrat in 2.08:09. la 
secunde de 
ai distanței, 
totul remarcabil 
acest alergător, 
noecut în arena 
anul trecut, spre 
n-a figurat intre 
30 de alergători 

Rapiditatea 
constatată 
funcție de rezultatele primilor 

. sosiți, ci in ansamblul întregu
lui clasament Concurenții ro
mâni s-au clasat astfel : 97. 
Alexandra Chiran 2.21:51. 106. 
Gh. Sanda 2.23:33. 136. Petre 
Brinara 2.2ff:10. 159. Gh. Motor- 
ea 2.31:39. Din cele 41 de e- 
chipe care figurează In clasa
mentul general, reprezentativa 
României a ocupat locul 28. 
în întrecerea feminină au fost 
prezente alergătoare din 41 de 
țări (116 concurente ; au aban
donat 30. între care și fetele 
noastre Doina Pop si Adriana 
Mustață la km. 25). Elena Mur- 
goei a terminat pe locul 73 
(3.04:12). iar Dana Miclăuș pe 
73 (3.10:19).

• Tntr-un concurs la Berlin, 
pe 25 km. Ia proba veterane
lor. Maria Boiea s-a clasat a 
doua cu timpul de 2.47:14.

numai 4 
mondial 
este cu 
ales că

,recordul* 
oeea ce 

mai 
practic necu-
internațională, 
exemplu, nid 
cei 
din 

cursei 
insă nu

mai buni 
lume !...
poate fi 
doar în

tă de dorința de a face pastd 
decisiv (fiecare întâlnire avînd 
caracter hotărâtor de califi
care) spre a accede in turneul 
final. Miză deosebită deci, pri-' 
mele minute purtînd această 
amprentă. A fost un început 
crispat de ambele părți, cu ioc 
pozițional prin excelență, sco
rul avînd o evoluție echilibra-; 
tă. în min. 7 (11—11) consem
năm o spectaculoasă si. in ace
lași timp, hotărâtoare serie a 
elevelor antrenorilor Alexan
dru Moise și Horia Pop,, care 
ajung pe parcursul a 7 minu
te la un avantaj de 21 da 
puncte (min. 14: 32—11). în 
continuare, joc echilibrat, cu 
unele inexactități, dar cu nu 
mai puțin de 8 aruncări de 3 
puncte (România 7, Grecia 1),’ 
lideră fiind Antoaneta Barbu 
cu 4 asemenea reușite. Scor fi
nal : România — Grecia 65—37 
(41—18). Au marcat : Manases 
10. Alioman 3. Petre 11, Enyedi 
3. Gera 4, Pandrea 5, Drago? 
6. Ionesco 3. Barba 15, Cazia 
5. respectiv Kourti 11. Kefa- 
lidoa 11, Dimoula 2, Kligopoa- 
lou 4, Volioti 7. Arvanititou 2. 
Au arbitrat foarte bine N. 
Kapanli (Turcia) și K. Toshev 
(Bulgaria).

Partida din deschidere Un
garia — România II nu s-a 
desfășurat, echipa oaspete a- 
jungînd cu întîrziere la locul 
de concurs.

Turneul continuă sîmbâtă. de 
la ora 17. cu meciurile Româ
nia I — România II și Grecia 
— Ungaria, iar duminică, de la 
ora 15, Grecia — România U 
și România I — Ungaria.

Adrian VASILESCU

PE SCURT
PENTATLON gș Concursul de 

la Alma Ata a fost dștlgat de 
Aleksei Novikov 5334 p șl echipa 
U.R.SB. 15572 p.

BUGBY Astăzi, la Cardiff,
Tara Galilor IntUnește Anglia ta 
„Turneul celor 5 națiuni*, 
med cu implicații doar pentru 
locurile 3 și 4.

TENIS • Med demonstrativ la 
Osaka : Lendl — McEnroe 6—2, 
7—6.

VOLEI • „Cupa primăverii* 
(femei) : Norvegia — Israel 3—0, 
Austria — RFG 3—2, Suedia — 
Elveția 3—1. Franța Finlanda

• Rejucarea semifinalei „Cupe: 
Angliei* : Manchester Utd. — Li
verpool 2—1. In finală : Manches
ter Utd. — Everton, la 18 maț.
• In finala „Cupei Turciei* 

(meci . retur), desfășurată la Is
tanbul, Galatasaray și Trabzon- 
spor au terminat la'-'egalitate. 
0—0. Cum Insă în prima manșă. 
Galatasaray a ciștigat cu 2—1, în 
deplasare. a intrat In posesia 
trofeuluL
• Meciuri restante din cam

pionatul Angliei : Tottenham — 
Arsenal 0—2, NewcasUe — Co
ventry o—1.
• Etapa a 28-a din campiona

tul Belgiei : Beveren — Ander
lecht 0—2, Lierse — Waregem 
0—1, Standard — Lokeren 3—3, 
Racing Jet — Waterschei 0—0, La 
Gantoise — St. Nicolas 2—0, Se- 
raing — F.C. Bruges 2—2. 
Courtral — F. C. Liăge 2—2, Ant
werp — Beerschot 3—1, Cerdes 
Bruges — Malines 1—0. Clasa-

„Spectacolul sportiv e convergența 
a doi factori : disputa și mulțimea 
împrejmuitoare".
IONEL TEODOREANU (1897-1954)
scriitor român, iubitor al sportului

• La Carrabassett Valley, In S.U.A., a 
avut loc o competiție de schi. ,,Ei și ce ?*, 
veți zice ! Numai că aceasta n-a fost o 
cursă de coborire oarecare, condiția obli
gatorie care se cerea îndeplinită de fiecare 
concurent a fost de a se urca mal întil 
De ...cîntar. Conform regulamentului, au 
fost acceptat! In concurs doar cel care cîn- 
tăreau peste 100 kg. urmînd a plăti fiecare 
cite 7 cenți de kilogram. Cîștlgători au 
fost Bernie Hehl și Karen Smith. Ei au 
cintărit 180 kg și respectiv 157 kg 1...
• tn baza unei anchete internaționale a 

fost stabilită formația actualei ediții a 
„Turneului celor 5 națiuni* la rugby. Iat-o: 
Blanco (Franța) — Ringland (Irlanda), Sella 
(Franța), Codorniou (Franța), Crossan (Ir
landa) — Andrew (Anglia), Gallion (Fran
ța) — Cooke 'Anglia), Spillane (Irlanda), 
Matthews (Irlanda) — Norster (Țara Gali
lor) . Lenihan (Irlanda) — Milne (Scoția), 
Dintrans (Franța), Orr (Irlanda).

Romeo VILARA ?

ment : 1. Anderlecht 50 p, 2. Wa- 
regem 40 p, 3. F.C. Bruges 38 p.„ 
17. St. Nicolas 16 p, 18. Racing 
Jet 15 p.
• în campionatul Poloniei,

duipă 21 de etape, conduce Gor- 
nik Zabrze “ c_, _____~
Legîa Varșovia și Lech Poznan
— cu cite 28 
etapa a 
LKS Lodz 1—1 ; Gomik
— Baltyk Gdynia 1-—0 ; 
mlak — Bucii Chorzow 
Legia Varșovia — Wisla 
via 0—2 ; Lechia Gdansk ■ 
Poznan 2—0 ; Widzew Lodz — 
Pogon Szczecin 1—0 ; GKS Kato
wice — Zaglebie Sosnowiec 0—3,
• în etapa a 28-a a campio

natului Turciei, lidera clasamen
tului Beșiktaș a Învins pe teren 
propriu, cu 1—8, pe Denizlispar, 
In timp ce Fenerbahce a termi
nat la egalitate (1—1) meciul 
disputat la Trabzon. Alte rezul
tate : Orduspor — Galatasaray 
1—1 ; Sariyer — Ankaragucu 1—0; 
Bursaspor — Zunguldakspor 1—1 : 
Boluspor — Altay 1—1 ; Gencel- 
blrligi — Eskinsehirspor 2—0. în 
clasament conduce Beșiktaș — 41 
p, urmată de Fenerbahce — 39 p 
și Trabzonspor — 37 p.
• în finala „Cupei Scoției” se 

vor Intflnl Dundee Utd șl Celtic 
Glasgow, programată la 18 mat
in semifinale : Aberdeen — 
Dundee Utd. 1—2, Celtic Glasgow
— Motherwell 3—0.
• Internaționalul vest-german 

Hans-Peter Briegel, care joacă la 
Verona, va fi indisponibil pentru 
două săptămînl, suferind o en
torsă la glezna piciorului drept. 
Astfel, „motorul* formației din 
Verona, întrecută în etapa prece
dentă pe teren propriu, de To
rino, va absenta și de la der- 
byul de miine din etapa a 26-a, 
disputat,
■Milan.

30 p,

P-

urmată de

Rezultate din
21-a : Motor Lublin — 

Zabrze
Rado- 

1—2 ; 
Craco- 
- Lech

în deplasare, cu A.C.

finală a campionatului 
pentru juniori (sub 1®

« Faza 
european ___
ani) va avea loc In Ungaria, în
tre 17 șl 26 mai. Cele patru grupe 
ale sferturilor de finală atl ur
mătoarea înfățișare : grupa A 
(Zalaegerszeg) : URSS, Ungaria, 
RFCS, Portugalia, grupa B (Sze
ged) : Italia:, Iugoslavia. Spania. 
Suedia, grupa G (Gyor) : Bulga
ria, Norvegia, RX>G, Olanda, 
grupa D (Szolnok) : Islanda, Sco
ția, Franța, Grecia.


