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A 18-a ediție a Turneului FIRA pentru juniori

„Centura de Aur“ Ia box

AZI, PRIMELE SEMIFINALE

0 CATEGORICĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ: 44-3 CU UF. GERMANIA
• Mîine. tinerii noștri rugbyști Intllnesc echipa Italiei <* Franța 

in luptă pentru locurile 1-4 • Azi.
și U.R.S.S. - de asemenea

meciuri In grupa 8
44—3 cu R.F. Germania, in 
la București, competiție care

N. Iancu (stingă) pregătește un nou atac 
Pelurovic (Iugoslavia) sub privirile atente 
AL Nikolov " 'Foto :

in meciul său cu Z. 
ale arbitrului bulgar 
Aurel D. NEAGU

două meciuri la cate-Cele două gale programate Ieri 
in cadrul Turneului Internațio
nal de box „Centura de Aur* au 
constituit pentru pugiliștii de la 
categoriile muscă, pană, seml- 
ușoară, ușoară, semlmijlocie șl 
mijlocie mică examenul decisiv 
pentru a-șl asigura un loc pe 
podiumul de premiere. Toți în
vingătorii de miercuri s-au cali
ficat în plutonul semifinaliștilor, 
sportivi care azi șl mîlne vor în
cerca să promoveze în finalele 
competiției.

Chiar dacă „meciul zilei* Dra- 
gomir Iile — Rene Fuentes Fon
seca (Cuba) a fost programat în 
gala de seară, nici prima reu
niune de la Palatul Sporturilor 
și Culturii nu a dus lipsă de 
spectatori, peste 3 000 de pasio
nați ai boxului fiind prezențl 
încă de la primul gong. Devota
mentul lor față de sportul pre
ferat a fost răsplătit de parti
dele Interesante furnizate de pu- 
gillști.

Primele ____
gorla muscă au avut loc In... fa
milie. Florin Manea - 
Iancu si Cristian Morea 
Munteanu au încercat, spre 
prinderea noastră, să plaseze 
lovituri de k.o. (pe care 
unul dintre cel patru nu 
reușit) El au Izbutit, în schimb, 
să încălzească atmosfera, prin 
riscul asumat. Lipsite de vir
tuți tehnice, cele două meciuri 
s-au încheiat cu victoria la 
puncte (5—0) a iul FI. Manea șl 
Cr. Morea. Cu deosebită plăcere 
semnalăm apariția printre boxe
rii noștri de categorie muscă a 
unul sportiv talentat șl bine pre
gătit tehnic, cu frumoase pers
pective de creștere. Este vorba 
de tlnărul Nicolae Iancu (de la

O foarte concludentă victorie românească, 
ziua a doua a Turneului FIRA pentru juniori, de 
de ieri, o dată cu intrarea in întrecere a echipelor din prima grupă valorică, 
a suscitat un interes și mai mare. In celelalte partide : Italia — Belgia 98—0, 
Franța — Polonia 84—3, U.R.S.S. — Spania 19—17. tn urma acestor rezultate, 
tinerii noștri rugbyști și-au asigurat un loc în primele patru ale Turneului și 
vor întîlni mîine selecționata Italiei, in timp ce a doua finalistă va fi de
semnată de intilnirea Franța — U.R.S.S. (învinsele de ieri joacă pentru lo
curile 5—8). Azi, in grupa B, Portugalia — Elveția și Tunisia — Iugoslavia, pe 
Stadionul Tineretului, de la orele 10, respectiv,15.

vut și revelații, numite Boșog 
și Popișteanu (acesta din urmă 
mai puțin la transformări) —, 
este capabilă de o frumoasă 
figură în aoeastă a 18-a edi
ție a competiției, cu condiția 
unei angajări superioare în 
compania „squadrei azzurra", 
pentru a putea privi cu opti
mism către... finală.

Scorul a fost deschis în min. 
8, cînd Popișteanu a transfor
mat o lovitură de pedeapsă. 
Juniorii noștri au început să 
construiască faze tot mai vi-

ROMÂNIA — R. F. GERMANIA 44-3 (20-0)
Succes net al tinerilor noștri 

tricolori pe terenul din Parcul 
Copilului — aflat, 
lelalte baze, de 
„ținută de gală“ 
ta unui public 
alcătuit în însemnată măsură 
din spectatori chiar mai tineri 
decît protagoniștii. A fost lim
pede pentru întreaga asistență 
superioritatea echipei române, 
la toate nivelurile, Adjudecîn- 
du-si majoritatea oovîrșitoare 
a baloanelor în momentele fixe 
(spre pildă, Răducanu a fost 
imbatabil în margine), abor- 
dind un registru tehnic variat.

ca și ce- 
altfel, în 

—, în fa- 
numeros,

jucătorii noștri au frînt, trep
tat și sigur, rezistența adversă, 
dominînd copios. Victoria pu
tea fi încă mai categorică dacă 
ritmul, concentrarea ar fi fost 
mereu aceleași, dar a apărut 
evident faptul că — în mo
mentele in care problema în
vingătoarei nu se mai punea 
— gîndurile se și îndreptau 
spre mult mai dificila confrun
tare de mîine. cu Italia. Im
presia generală rămîne : echipa 
României are un potențial re
marcabil, are individualități de 
valoare certă — pe lingă mai 
cunoscutii titulari, ieri am a-

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag 2—3)

ITALIA - BELGIA
Joc intr-un singur sens, 

mereu spre buturile belgie
nilor. Pentru că între cele 
două echipe a fost o evidentă 
diferență de clasă. Prin con
cepția de joc, capacitatea de 
exprimare, forța de împingere 
și gabarit, XV-le italian s-a 
prezentat ca o echipă de mina 
întîi, anunțîndu-și de pe acum 
veleitățile la locurile fruntașe 
ale Turneului F.I.R.A. 1986. 
Scorul astronomic a fost fixat 
printr-o suită neîntreruptă de 
eseuri, la care și-au adus, deo
potrivă. contribuția componen
ts _ ambelor compartimente. 
Grămada grea, matură, a furni
zat baloane excelente, prin a-

98-0 (52-0)
bilul „demi“ Lucea Decinti, li
nei linii de treisferturi care-și 
cunoaște foarte bine lecția. 
S-au marcat cite 10 eseuri în 
fiecare repriză. în prima jumă
tate de joc adăugindu-se 6 
transformări ; într-a doua, 3. 
Cîțeva elemente de certă per
spectivă din formația învingă
toare : Saetli, Decinti, Mantelli, 
Fabbrice, Franccscatto (fratele 
internaționalilor A) și Ciccolo. 
Parțida_ a fost arbitrată de I. 
Vasilică (România), ajutat la 
cele două margini de R. Susant 
(Franța) și P. Soare (Româ
nia).

Oimitrie CALL’MACHl

Unul dintre 
ale echipei 
— Piti, pe

numeroasele atacuri 
României : la balon 
fază — Gurănescu 

si Iosef

0 STAȚIUNE A TINERETULUI SPORTIV:
PÎRÎUL RECE I

Stațiunea tineretului de la 
Pîrîul Rece — 7 kilometri de 
Predeal — a intrat de cîțiva 
ani în raza de interes a iubi
torilor muntelui din întreaga 
țară. Beneficiind de o așezare 
naturală excepțională, de un 
pitoresc aparte, Pîrîul Rece o- 
feră condiții dintre cele mai 
propioe nu numai practicării 
turismului montan, formă din
tre cele mai populare, mai a- 
greate și mai eficiente de pe
trecere activă a timpului liber 
de către mase mari de tineri 
studioși sau angrenați în în
treprinderi ori instituții de

toate profilele. Cel puțin 10 
trasee, de lungime variabilă, 
pentru toate gusturile și posi
bilitățile, se ramifică de la 
Pîrîul Rece : spre cabana Trei 
Brazi (o oră și jumătate) sau 
spre Vîrful Omu (7 ore), ti
nerii turiști sosiți în stațiune 
pentru vacanță, concediu sau 
doar pentru un sfîrșit de săp- 
tămină, de o zi si jumătate.

Radu TlMOFTE

(Continuare tn pag 2—3)

Nicolae
Ion 

sur- 
doar 
nici 
le-a

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare In pag a 4-a)
w-w- PROGRAMUL SEMIFINALEI I, ora 17,30 i-wwwww,
Semimuscă : E. P. Martinez (Cuba) — M. Glndac (România); 

I. Marinov (Bulgaria) — Z. Zejenojdoy (R. P. Mongolă).
Cocoș : K. Burhan (Turcia) — A. Zerendersoh (R. P. Mon

golă) ; C. Oner (Turda) — Al. Hristov (Bulgaria).
Semiușoară : I. Cernat (România) — E. Ciuprenskl (Bulga

ria) ; P. Stolu (România) — E. Nergudm (R. P. Mongolă).
Semlmijlocie : Șt. Drlșcu (România) — L. Sandu (România) ; 

M. Constantin (România) — A. Stoianov (Bulgaria).
Mijlocie : FI. Robu (România) — J. E. Hernandez (Cuba) ; 

L. Canbakis (Turcia) — V. Florian (România).
Grea : S. Rusinov (Bulgaria) — Gh. Preda (România) ; R. B. 

Mendez (Cuba) — I. Corbu (România).

la CS Olimpia EXPERIENȚA ACUMULATA.
CHEZASIA UNOR

Recenta plenară, în oare a 
fost analizată activitatea spor
tivă din Capitală, a adus în 
mal multe rînduri în prim-pla- 
nul atenției numele clubului 
sportiv Olimpia. A fost, de 
fapt, o recunoaștere a modu
lui cum se muncește in această 
unitate sportivă, devenită mo
del, care, intr-un timp relativ 
scurt, â reușit să se situeze pe 
un meritoriu loc trei, după 
puternicele unități ale sportu
lui de performantă — Steaua 
și Dinamo. Este o confirmare 
in plus că acolo unde se mun
cește cu pasiune, unde se acțio
nează cu pricepere, rezultatele 
nu întîrzie să apară. Așa se 
face că, de pildă, sportivii și 
tehnicienii clubului la care ne 
referim au obținut în anul tre
cut 65 de medalii la principa
lele competiții internaționale 
unde au participat — C.M.,

N0I SUCCESE
C.E., Campionate Balcanice, 
Concursurile Prietenia —, 
număr care reprezintă peste 
jumătate din totalul medaliilor 
obținute in întreg ciclul olim
pic precedent (110) șl, firește, 
totalul punctelor acumulate 
marchează o creștere spectacu
loasă.

Contribuția cea mai de seamă 
la zestrea de medalii a clubu
lui au avut-o halterofilii, an
trenați de Mihai Constantinescu 
și Gheorghe Diaconu. La obți
nerea celor 37 de medalii, din
tre oare 9 Ia campionate mon

diale, un aport substanțial l-au 
avut Andrei Socaci, Victor Roșu, 
Nicolae Osiac, Augustin Culici ți 
alți sportivi, al căror efort tntr-un 
antrenament se măsoară tn mii 
de tone ridicate. Alături de

Mihail VESA
Foto : Aurel D. NEAGU (Continuare in pag. t—3)

umerașe : curtea școlii e mare, voia bunA la 
fel, soare e pentru toată lumea I

In imaginea noastră, o clasă alcătuită dtn vi
itori atleți, elevi la școala amintită, membri ai 
C.S.Ș. nr. 190, unde dascălii de sport țin adevă
rate lecții deschise de educație fizică. In colecti
vul care cultivă elevilor dragostea pentru mișcare, 
ambiția de a deveni performer: Gheorghe Teșu, 
Ileana Poștariu, Mariana Ling, Mariana Becic, 
Lucia Constantinescu, Constantin Romaniuc, Doru 
Oprea, Irena Tănăsescu, Doru Bădini.

La Școala nr. 190 din cartierul bucureștean 
Berceni, lecțiile de educație fizică sini mereu 
frumoase. Cînd vvne primăvara însă, ele devin 
mai atrăgătoare, cu toate clasele în aer liber, 
pe terenurile de sport, cu exerciții și jocuri de 
tot felul. Vin pe stadionul acestui „C.S.Ș. 190“ 
clasele acelea mici, care aproape trec fără să se 
aplece pe sub gardurile rinduite pe pista de at
letism. Vin apoi ceilalți elevi din tura de dimi
neață — clasele a Il-a, a IlI-a și a lV-a — îm- 
brăcați în treninguri parcă atunci scoase de pe



Cupa F. R. Ciclism

ETAPĂ SPECTACULOASĂ SI RAPIDĂ
♦

Cea de a doua etapă a cursei 
de ciclism pe șosea, dotată cu 
„Cupa F.R. Ciclism", s-a desfă
șurat pe distanța de 100 km, pe 
șoseaua București — Giurgiu și 
retur. Plecarea s-a dat de la km 
8; grupul masiv de cicliști, peste 
O sută, pornind „ca din pușcă". 
Imediat după linia de start. Pe 
primii 20 de kilometri, nimic no
tabil. In comuna Călugăreai!, M. 
Petruș (I.M.G.B.) are o defec
țiune la schimbătorul de viteză 
și abandonează, iar V. Buduro! 
(6TIROM) sparge la ieșirea din 
comuna Data, insă va reuși să 
revină în pluton, care, pe por
țiunea de coborire, rulează foar
te puternic. In comuna Remuș, 
la punctul de întoarcere, după 
primii 50 km parcurși, acele cro- 
nometrelor indică 65 min., deci 
o primă parte a cursei foarte ra
pidă! Tot aici, angrenat într-o 
mică busculadă, V. Apostol (Di
namo) cade și, marcat, nu, va 
sosi pină la urmă cu plutonul

O STAȚIUNE A TINERETULUI SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

pot parcurge cărări de munte 
de toate gradele de dificul
tate.

Dar punctele principale de 
atracție ale Stațiunii tineretu
lui de la Pîrîul Rece au de
venit. In ultimii ani. posibili
tățile foarte mari de practi
care a celor mai diferite spor
turi. Nu este vorba numai des-
pre disciplinele specifice verii 
(turismul) sau iernii (schiul). 
Ci și de tenis de timp și de 
masă, volei, handbal, fotbal, 
baschet, popice ! Grație efor
turilor Biroului de Turism pen
tru Tineret, aici au fost con
struite baze sportive, o seamă 
de terenuri bituminate, care 
stau permanent la dispoziția 
amatorilor de mișcare sub 
forma sporturilor colective. Așa 
că. dacă în iama abia înche
iată au învătat să schieze la 
Pîrîul Rece mai multe sute de 
tineri (există 6 instructori- 
monitori specializați), pe cele 
3 pîrtii servite cu baby-schi- 
lifturi, în vara anului trecut 
alte mii de elevi, studenți și 
oameni ai muncii au practicat 
sporturi specifice... terenurilor 
plate !

„La noi — ne spunea recent 
Ion Rădulescu, șef serviciu a- 
provizionare la Pîrîul Rece — 
absolut orice tînăr, din orice 
judef al tării, poate găsi tot 
ceea ce dorește pentru a face 
sport și pentru a se odihni în 
cele mai bune condiții. Și nu 
o de mirare că ne-am format, 
aș zice, o «clientelă» anume, 
alcătuită din tineri care, odată 
ce ne vizitează, revin, fie în 
saptămînile care urmează, fie 
în anul sau chiar anii urmă
tori". într-adevăir, oaspeții Pî- 
Tîului Rece sînt excelent pri
miți. cu căldură, de personalul 
stațiunii (director : I. Ciornei), 
găsind aici condiții dintre cele 
mai bune.

Legăturile Stațiunii tineretu
lui de la Pîriul Rece cu spor
tul sînt, însă, si de altă na
tură : aid, în ultima vreme, 
s-au pregătit, in timpul unor

EXPERIENȚA-CHEZĂȘIA UNOR NOI SUCCESE
(Urmare din pag. 1)

aceștia, și alti tineri cane a- 
pără culorile C.S. Olimpia s-au 
■numărat printre sportivii 
fruntași ai tării — canotoarele 
Elisabeta Oleniuc, Livia Tieanu, 
Rodica Cucoș, atleta Maricica 
Puică, trăgătorii Ilic Petru, Ro
xana Lămășan, baschetbalistele 
Mariana Bădinici și Mălina 
Marinache, la care se cuvin a- 
mintite numele antrenorilor 
Ileana Pavel sau Ion Puică. Și 
lista ar putea cuprinde și nu
mele altor sportivi și antrenori.

Munca perseverentă, respon
sabilă, întronată la Olimpia, 
are un puternic caracter de 
perspectivă. Deși clubul nu 
este profilat pe secții de ju
niori, ultimele statistici întoc
mite de C.N.E.F.S. arată că 
Olimpia se află pe primul loc 
în țară în ceea oe privește nu
mărul de medalii obținute de 
tinerii sportivi in marile com
petiții internaționale. în acest 
context, conducerea clubului 
bucureștean. tehnicienii și an
trenorii au stabilit — de co
mun acord — direcțiile de ac
ționare pentru consolidarea 
bazei piramidei secțiilor, atîf 
din punct de vedere cantitativ, 
cât — mai ales — calitativ, 
pentru selecția celor mai talen
tate elemente pentru nevoile 
imediate sau de viitor.

fruntaș. Pe urcușul de la Dala, 
plutonul se lungește, dar se va 
regrupa imediat. Se va merge 
astfel pină la pasajul de cale te- 
ratfi din comuna Jilava (cu 2 
km înainte de sosire) dnd se 
atacă dezlănțuit pe ambele laturi 
ale șoselei. Cîștigă la mare luptă 
M. Prix (R.D.G.) în fața lui Ovi- 
diu Mitran, care — ea și in eta
pa precedentă — a avut ieri o 
frumoasă evoluție; aceleași apre
cieri șl pentru Cristian Neagoe, 
mereu în prlm-planul odor două 
etape desfășurate pină acum. 
CLASAMENTUL ETAPEI A DO
UA: 1. M. Prix (R.D.G.) 2.24:15,
medie orară 42 km, 2. Ov. Mitran 
(Voința), 3. Gh. Butaru (Metalul 
Plopeni). 4. Cr. Neagoe (Steaua). 
5. Ol. Celea (Steaua), 6. M. fîr- 
lea (Voința Ploiești).

Astăzi are loc etapa a treia, 
București — Alexandria și retur, 
140 km. cu startul la ora 14, de 
la km. 7.

Horațiu SIMA

scurte vacante, și fotbaliștii de 
la Sportul Studențesc, și oaia- 
ciștii, și canoiștii lotului națio
nal, conduși de fostul multiplu 
campion Ivan Patzaichtn.

Date fiind toate aoeste as
pecte. Stațiunea tineretului Pî
rîul Rece ar trebui să mai pri
mească un atribut, acela de 
„stațiune - sportivă" !

După Concursul Prietenia SCHIIII NOSTRU ALPIN CONTEAZĂ DOAR Pt MIHAHA H»A ?
Concursul Prietenia la schi 

alpin a fost una din ultimele 
competiții ale actualului sezon 
în cane au fost angrenați spor
tivii noștri. Acum, dnd calen
darul competițional este a- 
proape încheiat, putem face o 
scurtă apreciere a bilanțului 
realizat.

Printre obiectivele de perfor
mantă ale Federației de Schi- 
Biatlon se aflau și rezultatele 
din Concursul Prietenia, orga- 
nizat de tara noastră, la care
Mihaela Fera a cucerit trei
locuri secunde (fată de o me-
dalie. dt era prevăzută în
plan).

Pe pîrtiile din Buoegi au
fost prezente speranțele schiu
lui alpin din Bulgaria, Ceho
slovacia și Polonia (bine reco
mandate de performantele 
schiorilor din țările respective), 
alături de sportivi din R.P.D. 
Coreeană, Ungaria și România. 
Intr-o asemenea companie, ti
nerii reprezentanți ai schiului 
românesc au avut posibilitatea 
unei verificări severe, în mă
sură să arate specialiștilor ni
velul de dezvoltare a schiului 
nostru juvenil. Dintre repre
zentanții României prezenți 
pe listele de concurs, singura 
care a dat satisfacție a fost 
Mihaela Fera. Tînăra sibiancă 
(elevă a antrenorului Mihai 
Ungureanu) a avut evoluții a- 
preciate de specialiștii prezenți 
pe pantele din Valea Dorului, 
în ambele curse de slalom 
special. Mihaela s-a clasat pe

Paralel cu întărirea organi
zatorică a secțiilor care au a- 
dus mari satisfacții, conduce
rea clubului, prin președintele 
său, Aure] Dobincă, arăta re
cent că mai persistă încă o 
serie de lipsuri, în special la 
judo, ciclism, călărie sau vo
lei. dar făcînd precizarea, clar 
și răspicat, că in ciclul olimpic 
în care ne aflăm „Olimpia nu 
mai este dispusă să cheltuiască 
fonduri și energii dacă redre
sarea așteptată de Ia aceste 
sporturi nu va veni în terme
nul cel mai scurt". Și aceasta 
eu atit mai mult cu cît „clubul 
Olimpia are deja o experiență 
destul de mare acumulată, ex
periență materializată în titluri 
de campioni olimpici, mondiali, 
europeni. Exemplele bune tre
buie urmate pas cu pas de cei 
rămași în urmă, cărora Ii se 
pretind rezultate corespunză
toare pe plan național, dar mai 
ales internațional".

Subscriem acestei conduite, 
cu convingerea că această uni
tate sportivă de performantă 
bucureșteană își va continua 
drumul asoendent pe care se 
află, că va încerca atingerea 
unor noi cote valorice ale ni
velului performanțelor sportive, 
că în vitrina de onoare a du
hului se vor aduna noi și stră
lucitoare trofee, ca răsplată a 
strădaniilor depuse.

ZĂPADA S-A TOPIT,

PETELE NEGLIJENȚEI AU RĂMAS...
Școala generală șl Liceul 

industrial din Sebiș, clădiri 
impunătoare, construite una 
lingă alta, în perimetrul noi
lor blocuri de locuințe, sînt 
amplasate In centrul micului 
oraș din județul Arad. Zilele 
trecute, când am ajuns in 
fața acestor unități de învă- 
țămînt vecine, cu aceeași 
curte pentru recreația elevi
lor, terenul de handbal șl, 
mai cu seamă, cocheta sală 
de sport (cu panouri solare 
montate pe acoperiș) ne-au 
invitat, parcă, să le vizităm. 
O sală de sport frumoasă la 
vedere (destinată jocurilor de 
handbal, volei sau baschet șl 
dotată cu saltele, cîteva apa
rate de gimnastică șl alte ma
teriale didactice), pe care 
și-ar dori-o multe școli din 
țară. Dar după ce te atrage, 
odată oe-i pășești pragul, sala 
te pune pe gînduri : dezor
dine pe coridorul de la in
trare, vestiarul din dreapta 
inundat de apa provenită din 
zăpada topită pe acoperiș, 
celălalt vestiar transformat In 
atelier de întreținere, iar în 
incinta ei ordinea lăsa de 
dorit.

...Dată în folosință in anul 
1881 (tot atunci au fost mon
tate și panourile solare pen
tru încălzirea apel necesară 
dușurilor, lucrare de diplomă 
a unui grup de liceeni ai 
cursurilor serale, condus de 
prof. Iosif Verebeș), sala a- 
parține școlii generale (di
rector — Vasile Zoi can), dar

locul secund, după întreceri 
palpitante cu poloneza Seriga 
Bahleda — câștigătoarea oelor 
trei curse din program : două 
„speciale" și un slalom uriaș 
— o tînără schioară de excep
ție, prezentă de la o vîrstă 
fragedă în circuitul internatio
nal. Lupta dintre aceste două 
autentioe talente a fost foarte 
frumoasă și a arătat că ro
mânca a progresat vizibil în 
ultima perioadă, că printr-o 
muncă asiduă se poate face 
din ea o concurentă redutabilă 
în marile concursuri. Dar cu 
regret trebuie să spunem că 
Mihaela Fera a fost singura 
„floare" din lotul țării noastre 
și, după cum se știe, cu o 
singură floare nu se poate face 
primăvară în schiul nostru al
pin. Cealaltă speranță. Claudia 
Postolache, trece de mai multă 
vreme printr-o accentuată criză 
de formă. Evoluțiile ei în ulti
mele competiții au fost slabe. 
La întrecerile balcanice din 
Bulgaria, ea a abandonat în 
ambele curse în care a fost 
înscrisă, iar la Concursul Prie
tenia, recent încheiat, din trei 
curse a terminat doar una și 
în aceasta s-a situat pe locul 
10. După cum se vede, prea 
puțin pentru cît s-a investit

TURNEUL FIRA PENTRU JUNIORI
ROMANIA - R. F. GERMANIA 44-3 (20-0)

(Urmare din pag. 1)

guroase și eseurile nu puteau 
întîrzia : min. 18 — Gurănescu, 
la o fază măiastră a lui Ținea ; 
min. 34 — Ținea, acesta și-a 
„croșetat" adversarii pe 25 m ; 
min. 38 — din nou Gurănescu, 
la un balon înalt bătut de Co- 
jan. După pauză, Rus, în min. 
48 (după cea mai frumoasă ac
țiune a meciului), Răducanu, 
în min. 50 (pătrundere de neo
prit), Chirilă, în min. 60 (în 
ciuda opoziției a patru adver
sari), Cr. Constantin in min. 70

FRANȚA - POLONIA 84-3 (41-0)
Rezultat previzibil, chiar la 

asemenea proporții, dată fiind 
diferența de clasă, atit de netă. 
Pentru jucătorii „cocoșului 
galic", balonul oval pare a nu 
mai avea, de pe acum, vreun 
secret, așa cum au arătat ti
neri ca Amalrie, Mendziljian, 
Bossire, Grec, Ladouce sau 
Dalie. Ei au dominat meciul de 
ieri (primit de un mare nu
măr de spectatori, ce au um
plut tribunele la „Steaua"), de 
la cap la cap, reușind nu mai

U.R.S.S. - SPANIA 19-17 (7-13)
Singurul meci echilibrat al 

grupei A a însemnat, pe fru
mosul Stadion Gloria, o luptă 
teribilă, desfășurată însă într-un 
deplin fair-play. Jocul a plă
cut, pentru că pînă la fluierul 

ea este folosită (din plin) și 
de către elevii liceului indus
trial (directoare — Viorica 
Ana), peste 1600 de fete și 
băieți făcînd aici lecțiile de 
educație fizică în timpul ier
nii sau în zilele ploioase. 
Fiind mai mulți beneficiari, 
ar fi fost normal să existe și 
mal mulți gospodari. Insă... 
Instalația solară a rămas ne
racordată la grupul sanitar, 
radiatoarele caloriferelor s-au 
defectat încă din iama tre
cută, iar de astă-toamnă a 
început să plouă în vestiare. 
Șl ar mai fi ceva : deși e- 
xlstă alte încăperi corespun
zătoare unor îndeletniciri 
școlare, este preferata baza 
sportivă, căreia, în ultimii 
ani, i se dă cîteva luni alte 
întrebuințări, care lasă urme 
vizibile pe parchetul sălii.

Toate acestea au fost, bine
înțeles, favorizate de 1i>psa 
spiritului gospodăresc, care 
de la indiferența față de cu
rățenia sălii și pînă la trans
formarea des-ti nației el se 
constituie într-un veritabil 
lanț al slăbiciunilor. Tovarășii 
din conducerea școlii generale 
șl a liceului industrial ne-au 
promis că. printr-un efort, 
colectiv, vor lua măsurile de 
natură să reînfrumusețeze in
teriorul sălii. Ar fi o lecție 
practică cu multe învățăminte 
pentru elevi, în măsură să 
fortifice spiritul gospodăresc 
tată de avutul obștesc.

Traian IOANIȚESCU

in pregătirea ei. Antrenorii de 
la lot și dub. federația de spe
cialitate au așteptat și mai aș
teaptă încă de la Claudia Pos
tolache evoluții pe măsura ca
lităților demonstrate in peri
oada cind concura în întrece
rile rezervate viratei copilăriei.

Despre comportarea tinerilor 
noștri schiori, și mai puține 
motive de satisfacție. Dife
rența dintre ei si sportivii din 
Cehoslovacia. Bulgaria și Polo
nia este mare la probele alpine. 
Spre exemplu, după două 
manșe ale primului slalom, 
ciștigat de Peter Kunkela (Ce
hoslovacia) în 1:26,08, pe locul 
5 s-a situat Florin Tirică, dar 
in timpul de 1:35,33 ! Diferența 
— aproape 10 secunde ! — ne 
scutește de orice comentariu. 
La slalomul uriaș, ciștigat de 
același Kunkela, Tirică s-a 
clasat al 13-lea, din nou la 10 
secunde diferență, ceea ce, în
tr-o asemenea cursă. înseamnă 
enorm.

Această situație este dato
rată doar concepției despre 
pregătire a antrenorilor si spor
tivilor noștri. Se muncește 
foarte puțin, se dă dovadă de 
o comoditate de nepermis, iar 
rezultatele se văd.

Paul IOVAN

(de asemenea în forță). Ră
ducanu, în min. 80 (plonjon în 
but după o săritură splendidă 
în margine). Au mai punctai 
Popișteanu — l.p. (min. 25) și 
trei transformări, respectiv 
Droesc — l.p., min. 68.

Antrenorii C. Fugigi și P. 
lanusevici au aliniat formația : 
Piti — Rus, Tinea, Cojan, Bol
der — Popișteanu, Foca — Io- 
sef, Răducanu, Gurănescu — 
Boșog, Chirilă — Costea, Cr. 
Constantin, Botezatu. Au arbi
trat G. Campanile (Italia) — 
V. Anenkov (U.R.S.S.) și J. 
Puga (Portugalia).

puțin de 15 eseuri : Jonqueres, 
Lacroix, Bossire — cite 3, A- 
malric, Mendziljian — cite 2, 
Dalmaso și Ladouce. Nouă 
dintre ele au fost transformate 
de Amalrie, care a mai punctat 
din două lovituri de pedeapsă. 
Punctele de onoare ale echipei 
poloneze le-a realizat Bcrnat, în 
ultimul minut de joc, din lo
vitură de pedeapsă. Au condus 
A. Grumbinas (U.R.S.S.) — R. 
Gomcz (Spania) și P. Soare 
(România). (G. R.) 

final victoria a cochetat cu 
ambele tabere. Au învins în 
cele din urmă (dar cu cite e- 
moții...) rugbyștil sovietici — 
soliditate, gabarit, forță, dar și 
multe stîngăcii la capitolul pa-

S-aii încheiat pautltimck CSUGA
turnee icmhtiiie de volei

Penultimele turnee ale campio
natului feminin de volei s-au în
cheiat aseară la Galați și Bacău. 
Iată amănuntele :

GALAȚI, 26 (prin telefon). Cu 
jumătate de oră înaintea înce
perii partidei dintre C.S.U. Galați 
și Dinamo București, tribunele 
Sălii Sporturilor de aici erau ar
hipline, Iar la sfîrșitul meciului 
am văzut peste 2 000 de suporteri 
fericiți, in vădind terenul de joc 
pentru a-și felicita cu entuziasm 
echipa favorită, C.S.U. Galați, 
care învinsese pe DINAMO cu 
3—1 (8, 13, —6, 10). De la început 
se părea că gazdele nu vor avea 
probleme, chiar dacă nu toate 
motoarele echipei lor funcționau 
din plin, doar Speranța Găman 
fiind la înălțimea derbyului. Dar, 
în setul al doilea, dinamovistele, 
cu Dana Coșoveanu în prim-plan, 
sînt mai hotărîte în a ataca re-

mei m
li 'TRECERILE OE ȘA» 
OE LI BÂJU 4fRCULANE

S-au încheiat două șăptămîni 
de șah, foarte . pline", în fru
moasa stațiune de la Băile Her- 
culane. O dată cu ultimele dis
pute din cadrul Campionatului 
European de junioare, în care 
reprezentanta țării noastre Cristi
na Bădulescu a obținut o pre
țioasă medalie de bronz, au luat 
sfîrșit și întrecerile cuprinse în 
Festivalul șahist „Hercules ’86“.
în turneul internațional femi

nin, un frumos succes a obținut 
tînăra noastră maestră Interna
țională Viorica lonescu, clasată 
pe locul îritîi. eu 9 puncte (din 
11 posibile). A urmat-o fosta 
campioană națională, marea 
maestră Marina Pogorevici. cu 8 
p, iar în continuare s-au clasat 
Gabriela Olteanu, 6,5 p, Gertrude 
Baumstark, Mariana Ioniță și Re
gina Grunberg (R.F.G.) — 6 p. 
Iudita Chiricuță 5,5 p, Edit Koz- 
ma, Margareta Teodorescu și Li
liana Leszner (Polonia) — 4,5 p, 
Cristina Stanca 3.5 p, Lore ta Cri- 
șan 2 p.

Open-ul internațional masculin, 
cu 30 de participant, a fost cîș- 
tigat de V. Georgescu (Universi
tatea București) 9 p, urmat de 
S. Lupu (Politehnica Iași) 8 p. 
M. Strîmbu 'Politehnica Iași) si 
I. Glodeanu (Metalul București) 
— 7,5 p. Concursul masculin al 
categoriei I (36 concurenți) a avut 
patru cîștigători la egalitate : I. 
Șmidia (Metalul Hunedoara), Gh. 
Grad (Minerul Borșa), M. lonescu 
(Voința Rm. Vîlcea) și A. Molnar 
(Cuprom Baia Mare), toți cu cîte 
8 p. La categoria n (32 concu
renți) învingător a fost L. Cră
ciun (Viitorul Cluj-Napoca) 9 p. 
în turneu) feminin (24 concuren
te), pe primele trei locuri : La- 
vinia Popescu (Universitatea 
București) 9 p, Manuela Tudoran 
(C.S. Hercule. B. Herculane) și 
Roxana Veniamir (Metalul Bucu
rești) — 7 p.

în nota tradițională a acestor 
întreceri s-a situat buna lor or
ganizare, la care a contribuit ar
bitrajul competent prestat de bri
gada compusă din A. Matei, R. 
Gongu, Em. Ungureanu și V. Ia
tan, ca și conducerea tehnică asi
gurată de directorul competiției, 
prof. Gh. Candea. (Rd. V.)
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sei și al șutului — al căror 
joc, pe măsura creșterii expe
rienței internaționale, va căpă
ta, desigur, un contur mai 
clar. Rugbyștii spanioli au 
constituit, prin jocul lor agre
siv și bine orientat, o adevă
rată surpriză (plăcută). Dibaci, 
cu o pereche de mijlocași 
(Pablo — Onesimo) cunoscă
toare a multor „artificii" teh
nice, ibericii au scăpat succe
sul în ultimele minute, cind 
șansa i-a ocolit, ei ratînd cel 
puțin două situații clarisime 
de eseu. E drept că și sportivii 
sovietici mai puteau marca 
dacă aripa lor dreaptă nu iro
sea, la rîndu-i, cîteva bune o- 
cazii. Finalmente, acest meci a 
fost decis de o transformare (!). 
în rest egalitate la eseuri, 
3—3, și un drop, contra unei 
lovituri de pedeapsă. Au mar
cat : Panomarenko, Klibavicius 
și Truhin — eseuri, Boldakov 
l.p., 2 transformări, pentru în
vingători, respectiv Aznar (2), 
David — eseuri, Onesimo drop, 
David transformare. Arbitri : 
R. Susant (Franța), P. Mi lank o 
(Iugoslavia) si A. Noma 
(Coasta de Fildeș). (D. C.).

Pr<
Cupe 
marc 
men. 
le d 
terat 
ștam 
spec 
lui

■

!; HI
|1 biro 
1! cău,
11 Poș 
' ing. 
l,« tehi 
ial

fine 
bal. 
han

„TROFEUL SPORTUL'
FEMININ: L Mariana Tirol 

(Știința Bacău) 118 goluri; 2. 
Rodica Grigoraș (Confecția 
București) 109 ; 3. Larisa Cazacu 
(Hidrotehnica Constanta) 88; 4.
Edit Torflk (Chimistul Km. Vîl- 
cea) 90; 5. Rodica Covaliuc (TE> 
ROM Iași). 83: 6. Marilena Iu- 
lișca (Relonul Săvinești) 82; 7. 
Esztera Laszlo (Mureșul Tg. Mu
reș) 79 ; 8. Eugenia Marian (Tex
tila Zalău) 87 ; 9. Cristina Taci»

(Rulmi 
geta C 
57; 11. 
cău) 5 
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candidată la titlu, UNIVERSITA
TEA C.F.R. CRAIOVA CU 3—2 
(—10, —9, 9, 13, 4). După ce 
craiovencele, cu Carmen Cuej- 
deanu și Violeta Dinu în vervă, 
se impuneau clar în primele două 
seturi, inimoasele eleve ale lui 
S. Chiriță și FI. State, dintre 
care s-au evidențiat în mod deo
sebit Niculina Bujor, Nicoleta 
Stanciu și Cristina Anton, au re
făcut din nou un handicap mare, 
răstumînd 
lor. Arbitraj 
D. Negroiu.

In ultima 
BERTATEA 
CONSTANȚA 
Remarcate : Carmen Bobe, 
Ștefan și Mirela Popoviciu, res
pectiv Gulniza Cică și Doinita 
Dimofte. Arbitraj bun : Al.
Ignat — V. lonescu.

scorul în favoarea 
bun : V. lonescu —

partidă, CSM LI- 
SIBIU — FARUL 
3—1 (—11, 6, 2, 6).

— ' Anca

Modesto FERRARÎNI
1. Univ. CFR
2. CSU
3. Dinamo
4. Flacăra
5. CSM Libert.
6. Farul

35 23 
35 23
35
35
35
35

22
14
13
10

12 83:54 58
12 .80:52 58
13 77:59 57
21 56:80
22 59:73
25 47:84

49
48
45

Tn
se-
>us

3, ajung

I
I
I
I
I
I

I
i
I

GLORIA BUZAU ARE MARI SANSE
DE AFIRMARE IN CUPA BALCANICĂ
rJnncazâ finala grupei, tu

nice și,
treacă cu succes

echipa greacă Panionios

A TERMINAT LA EGALITATE 1-1 (1.1)
CU FORMAȚIA SIMILARĂ A U.R.S.S.
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nouă ripostă hotărîtă a bucureș- 
tencelor. Final bun, însă, pentru 
Marilena Bogdan, Lidia Bratu și 
Niculina Cuciureanu și coechi
pierele lor. De la Rapid au jucat 
mai bine Tanța Codrea, Daniela 
»acob și, atît cît a fost în teren. 
Ileana Tîrnoveanu. Arbitri : S. 
Popescu — C. Șovăială.

tn ultima partidă, PENICILINA 
(AȘI — CALCULATORUL BUCU
REȘTI 3—2 (7. —16. —2. 7. 10) 
Remarcate: Gabriela Coman, Da
niela Smerea, Tatiana Popa, res
pectiv Elena Negulescu. Arbitri: 
C. Mani țiu — C. Pitaru.

Leon MANDLER — coresp.

fează nota în setul
12—7, dar vor fi surprinse (și 
galate la 12, apoi la 14) de

I
I
I
I
I

7. Dacia 35 26 s 89:45 61
8. Penicilina 35 20 15 75:60 55
9. Chimia 35 19 16 66:68 54

10. Calculatorii? 35 17 18 76:68 52
11. Rapid 36 13 22 54:80 48
12. Știinja 35 10 25 46:87 45

I
I

Rapid) și Brașov (Sala Tractorul) I
CAMPIONATULUI MASCULIN I
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tatea C.F.R. — Dinamo, Politeh
nica — Explorări știința și 
C.S.M.U. — Steaua.

Itn schimb, turneul grupei se
cunde, din care se vor alege cele 
două formații care vor retrogra
da, trezește un real interes în 
rin du J iubitorilor de sport din 
Brașov. Aceasta, deoarece doar 
două echii.pe se află mai la adă
post de griji. Iar turneul brașo
vean 
mult ______ ___  ____  __ -«- - ,
dării. Iată situația de la care se 
pornește: 7. Elcqnd Dinamo Zalău 
50 p, 8. A.S.A. Electrornureș Tg. 
Mureș 48 p, 9. Betonul Săvinești 
44 p, 10. Calculatorul București 
44 p, 11. C.S.U. Oradea 43 p, 12. 
Tractorul Brașov 41 p. Azi, de 
la ora 14, în Sala Tractorul, au 
loc meciurile: Relonul — A.S.A. 
Eîectromureș, Calculatorul — El- 
cond Dinamo și C.S.U. — Trac
torul.

pare să complice și mai 
situația in zona retrogra-

I
I
I
I
I
I

Gloria Buzău a oferit, marți, 
un frumos exemplu de mobi
lizare. In ciuda multor scep
tici. care și marți, pînă prin 
minutul 25 al partidei cu Vllas- 
nia Skkoder, îi imputau star
tul mâi puțin fructuos din 
campionat, jucătorii buzoieni 
au găsit resursele fizice, teh- 

mai ales, psihice să 
un examen

deloc ușor, in compania fotba
liștilor albanezi. Vllasnia s-a 
arătat o echipă cu destule ca
lități — mobilitate, marcaj, 
contraatacuri periculoase (dar 
deficitară lâ finalizare, carență 
care a dus la ratarea unor si
tuații extrem de favorabile). Doi 
dintre jucătorii Vllasniei. fun
dașul Zeniani și mijlocașul Jera 
au făcut parte din echipa na
țională a Albaniei care, destul 
de recent. în 
C.M., a învins 
Apoi, Ragami, 
Lugi, cum ne 
antrenor Astrid 
și ei internaționali 
performanta Gloriei trebuie a- 
preciată la adevărata valoare 
și ea nu se putea contura chiar 
din primele minute, cum au 
dorit unii spectatori. Supărați 
de egalurile cu Petrolul și 
A.S.A., marți, cu Vllasnia, cind 
în primele 25 de minute jocul 
buzoi enilor nu prea mergea, 
unii spectatori — nesportivi — 
îi apostrofau pe jucătorii Glo
riei pentru fiecare greșeală, 
pentru ca apoi să-i aplaude cu 
căldură, mai ales atunci cind 
Dudu Georgescu și Tulpan în
scriau frumoasele lor goluri, cu 
care Gloria reușea apreciata 
victorie internațională (3—0. 
după acel 0—0 din deplasare). 
Sigur, Gloria nu a făcut un 
meci de excepție, mai sînt des
tule lucruri de pus Ia punct 
— în primul rînd jocul liniei 
de mijlocași (altădată punctul 
forte al echipei), finalizarea, 
pentru că, intr-un meci în care 
a dominat destul, a șutat doar

preliminariile 
cu 2—0 Belgia. 
Bilali, Briza și 
spunea tînărul 
Hafizi, au fost 

A. Deci.

de 11 ori
ienera). Marți, Gloria a benefi
ciat, însă, 
porții pe 
Georgescu, 
goluri și a 
ori balonul 
dele Iui lovituri de cap. Și a 
mai fost șutul de excepție al 
lui Tulpan, care a marcat un 
gol cum rar se vede, din lo
vitură de Ia 30

Acum Gloria 
finala grupei 
juca cu echipa greacă Panio
nios, care a învins de două 
ori pe Vrața, cu 3—1 și 3—2. 
în grupa cealaltă nu s-a jucat 
nici un meci. Urmează să se 
dispute parti del e-duble Slavia 
Sofia — Trabzonspor (Turcia) 
și A.S.A. Tg. Mureș — Heraklis 
Salonic. învingătoarele vor sus
ține apoi dubla manșă între 
ele, după care cîștigătoarea a- 
cestei grupe va întîlni învin- 
gățoarea din meciurile tur- 
retur Gloria — Panionios;

Intrată în circuitul meciuri
lor internaționale oficiale, Glo
ria Buzău 
șansele să 
competiție

la poartă (ca și par-

de marele simt al 
care îl are Dudu 
care a marcat dotiă 
mai trimis de două 
in bară, cu splendi-

de metrj.! 
se «îndește la 
balcanice. Va

are — iată — toate 
se afirme în această 
balcanică.

Constantin ALEXE

Astăzi, la

PETROLUL STEAUA,
Astăzi, pe Stadionul 

din Ploiești, va 
teresantă partidă

Petrolul 
avea loc o În

de campionat. 
Este vorba de meciul de Divizia 
A dintre Petrolul și Steaua, în- 
tîlnirea contînd pentru etapa a 
23-a. Ea se dispută mai de
vreme decît data stabilită inițial 
(sîmbătă 19 aprilie), la cererea 
clubului Steaua, în vederea unei 
cît mai bune»pregătiri a parti
delor sale cu Anderlecht din 
C.C.E. Acest joc reprezintă pen
tru echipa Steaua un ultim șl 
util test înaintea primului meci cu 
Anderlecht, programat miercuri 2

PRIVIRI SPRE EȘALONUL
OȚELUL GALATI Sl-A NETEZIT DRUMUL 

SPRE DIVIZIA A

ISA INIȚIATIVA

i LA HANDBA1

a Științei Bacău in semifinala 
:ni la handbal feminin a fost 
sebit. Iată o mostră dintr-un do- 
» aceleași mari pasiuni pe care 
Ei bine, Oficiul 1 Bacău a obli- 
de duminică 23 martie 1986 cu 
ucem, aceeași de pe o emisiune 
•e. Inițiativa aparține presedinte- 
ă Bacău. Ioan Micu membru in

nintne

■ •

i clubului Știința, ing. Olga Tar
in Direcția Județeană Bacău de 
iar macheta a fost realizată de 
ui cercului filatelie „Știință și 
versitar Bacău, același „mentor* 
•ă, cu șanse reale, calificarea in 

competiții continentale la hand- 
ieopotrivi eu realizarea, căreia 
as datoare. (M. V.).

6.Bondar (Știința Bacău) 90; 
Mircea Grabovschi (Dinamo 
București) 84 ; 7. Alexandru Fdl- 
ker (Politehnica Timișoara) 68 ; 8. 
Vasile Avram (Metalul Bistrița) 
67; 9—16. Ladislau Kapornay
(Constructorul Oradea) și Marian 
Dumitru (Steaua) 63; 11. Gabriel 
Marin (Universitatea Craiova) 
62; 11 Dorin Cristache (Con
ductorul Oradea 60.

I
I
I

După victoria de la Pașcani, 
obținută cu 3—2 în fața-------
ului, liderul seriei I a
B, Oțelul Galați, și-a 
drumul în tentativa de 
mova în primul eșalon 
nar. O victorie care i-a 
țat la 4 puncte pe gălățeni (plus 
golaveraj superior) față de prin
cipala urmăritoare, Politehnica 
Iași. Meciul a avut de toate: 
angajament, cursivitate, acțiuni 
bine concepute, goluri și... nervi 
(șase dintre jucători au primit 
cartonașul galben : Mihăilă, Ursu,
C. lonescu și Dumitriu, de la 
gazde, respectiv Hanghiuc șl 
Vaișcovici), calmați, la pauză, 
de intervenția promptă a obser
vatorului federal Bujor Pătru- 
țescu. A fost un meci de mare 
luptă șl trăit cu... sufletul la 
gură de cei peste 10 000 de spec
tatori, strunit și condus foarte 
bine de arbitrul I. Crăciunescu.

A învins echipa mai bună, O- 
țelul Galați, care s-a impus 
printr-un joc de mare complexi
tate, cu replieri prompte în apă
rare, dublate de contraatacuri 
blitz*, cu excelentul Vaișcovici

C.F.R.- 
Divizlel 
netezit 

a pro- 
divizio- 
distan

acest 
putea 
fiind

în prim-plan. De altfel, 
autentic vîrf a decis, am 
spune, soarta partidei, el 
autorul a două goluri și coautor 
la cel de al 3-lea, înscris de 
Rotaru. Gălățenii au condus în 
două rînduri, cu 1—0 și 2—1, dar 
au fost egalați în urma a două 
faze fixe, parcă trase la indigo, 
loviturile libere de la 18 m, per
pendicular pe poarta lui Călugă- 
ru, fiind transformate impecabil, 
la vinclu, de Cărpuci și Negri. 
Era minutul 67 cînd gazdele re
stabiliseră echilibrul pe tabelă. 
A venit însă minutul 77 și ire
zistibila cursă a lui Vaișcovici 
care i-a lăsat în „bloc-start“-uri 
pe fundașii echipei din Pașcani, 
gălățeanul mareînd cu calm și 
siguranță pe lîngă portarul Mi
hăilă. Așa s-a scris victoria fro- 
mației de la Dunăre, pregătită 
de Costică Rădulescu, care a 
cîștigat duelul cu ex-ieșeanul 
Leonida Antohi, tehnicianul for
mației din Pașcani, a cărui ini
mă, firesc, bate spre... Dealul 
Copoului, acolo unde a fost ani 
în șir antrenorul Politehnicii.

Gheorghe NERTEA

UN MECI ÎNCEPUT IN MINUTUL 30...
ta prima sa apariție, in aceas

tă primăvară, pe una din arenele 
Capitalei, In compania formației 
Mecanică Fină Steaua, liderul 
seriei a n-a, Flacăra Automeca- 
ntca Moreni, a dorit să nu sca
pe prilejul să-și argumenteze 
prin Joc poziția fruntașă din cla
sament. Și, In egală măsură, să-și 
Îmbogățească zestrea de puncte 
care să-l confere dreptul d< 
promovare In primul eșalon. In 
bună parte, obiectivele oaspețilot 
au fost atinse, Ultimul fluier al 
arbitrului Gr. Macavei (Deva)

foarte bun, consfințina un re
zultat de egalitate : 1—1. O remi
ză echitabilă, care reflectă cum 
nu se poate mai fidel cele petre
cute pe teren în ' *
nute.

Jocul a început 
cu o... întârziere 
nute, pentru că < 
mâții au extins < 
nute de tatonare, 
aproape o jumătate de oră, timp 
în care nu s-a petrecut mai ni
mic. Primul șut pe poartă l-am 
consemnat, de altfel, abia in

cele 90 de mi

— practic 
de 30 de 

cele două 
obișnuitele 

, de studiu, la

mi- 
for- 
mi-

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
2C MARTIE. Extragerea I : 28 10 
35 26 4 41 ; EXTRAGEREA a n-a : 
31 44 34 39 33 45. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGUBI 1 1.004.086 LEI.
• Informăm particlpanții 

ASTĂZI, JOI, este ULTIMA 
pentru procurarea biletelor 
tragerea obișnuită LOTO de mii- 
ne, 28 martie. Jucați din timp 
numerele dv. preferate 1
• Duminică 30 martie, concurr 

Pronosport cu meciuri din cam
pionatul nostru — diviziile A și

Că 
ZI 
la

B. Dar iată cele 13 meciuri : 1. 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. Bra
șov ; 2. Corvinul — F.C. Olt ; 3. 
Dinamo — Steaua ; 4. Petrolul — 
F.C. Bihor ; 5. „U“ Cluj-Napoca— 
Chimia Rm. Vîlcea ; 6. F.C. Ar
geș — S.C. Bacău ; 7. Victoria— 
Sportul Stud. ; 8. Gloria Buzău— 
Rapid ; 9. „Ua Craiova — Poli 
Timișoara ; 10. Progresul Bucu
rești — C.S. Tîrgoviște ; 11. Mi
nerul Cavnic — Gloria Bistrița ; 
12. Armătura Zalău — Olimpia 
Satu-Mare ; 13. Metalul Bocșa —
C. S.M. Reșița.

BAKU, 26 (prin telefon). în 
prezența a aproximativ 20 000 de 
spectatori, stadionul Neftci din 
localitate a găzduit jocul de 
debut în acest sezon al selecțio
natei olimpice a țării noastre. Ea 
a avut ca primă parteneră echi
pa similară a U.R.S.S. în ciuda 
terenului greu, ușor denivelat, 
eu mari porțiuni fără gazon, 
car., a îngreunat sarcinile celor 
două formații, predilect tehnice, 
a fost un meri plăcut, cu multe 
reușite de ambele părți, mai ales 
în primele 45 de minute. A fost 
un debut cu dreptul al elevilor 
antrenorilor Cornel Drăgușin și 
Tănase Dima, partida închein- 
du-se cu un rezultat de egali
tate: 1—1 (1—1).

După ce în min. 7, Augustin, cu 
un șut de la distanță, greșește 
de puțin ținta, peste 5 minute 
gazdele deschid scorul. IAREM- 
CIUK pătrunde pe aripa dreaptă 
și înscrie la colț, pe lingă, por
tarul Speriatu. O primă excelen
tă ocazie de a restabili egalitatea 
se consumă în min. 19, cînd O- 
rac execută cu efect o lovitură 
liberă, de la circa 22 m, la colț, 
dar portarul este pe fază. Emoții 
la poarta noastră în mim. 30 cînd 
zare luftează copilărește în ca
reul de 16 m, dar revine și res
pinge în corner. Peste 4 minute, 
AUGUSTIN inițiază o acțiune 
frontală, driblează patru adver
sari, pătrunde în careu, urmează 
un „un-doi“ cu Văidean și... șut 
fără speranță pentru Șianov : 
1—1.

Golul egalizator dă aripi for
mației noastre care iese cu mult 
aplomb lr joc. cu un Augustin 
în excelentă dispoziție, cu multe 
plecări din linia a Il-a. Același 
aspect echilibrat caracterizează

și cea de a doua parte a întîl- 
nirii. tr min. 52, E. Kuznețov, la 
o lovitură de colț, reia din unghi 
pe lîngă poartă. în min. 72, Ah- 
medov profiră de o bîlbîială a 
Tui Dragnea (caro a complicat o 
minge ușoară), dar șutează pe 
lîngă poartă.

Cea mai mare ocazie de a în
scrie din a doua parte a jocului 
aparține t*>t fotbaliștilor noștri: 
în min. 79, Văidean pătrunde 
frontal și este faultat la marginea 
careului. Lovitura liberă este e- 
xecutată puternic de Zare, dar 
portarul sovietic are un reflex 
uluitor. O ultimă situație de,., 
schimbare a scorului se consu
mă în min. 83, cînd Raț centrea
ză de pe partea stingă, dar Ah- 
medov trimite balonul, cu capul, 
din 8 m, peste' poartă.

Și meciul se încheie cu un e- 
chitabil rezultat de egalitate, răs
plătind eforturile depuse de am
bele formații.

Arbitrul Bela Divini (Ungaria) 
a condus bibe formațiile:

U.R.S.S. : Șianov — Baskirov 
(min. 46 Ianusevski), Pudkov, 
PANCEV, E. Kuznețov — Iako
venko, RAȚ, IAREMCIUK — Pa- 
sulko (min. 46 AHMEDOV), K.U- 
rinovici (min. 46 OruzoV), V. 
Kuznețov.

ROMANIA: SPERIATU — M. 
Mihail, Zare, C RIȘTE A, Eduard 
— ȚICLEANU, Dragnea, AUGUS
TIN — Văidean. Vaișcovici (min. 
64 Bîcu). OR AC.

Miha! CIUCA

Ploiești

UN MECI ATRACTIV
aprilie, la Bruxelles. Pe de altă 
parte, Petrolul Ploiești, o adevă
rată revelație a campionatului, 
prin bunele sale evoluții și rezul
tate, va fi un partener de între
cere dificil pentru Steaua, fiind 
binecunoscută puterea sa de luptă 
pe teren propriu. Antrenorii celor 
două formații, M. Dridea și E. Je
nei, anunță că vor trimite in te
ren ,,ll“-le de bază.

Partida va începe la ora 16 și va 
fi condusă la centru de M. Salo- 
mir, ajutat la linie de M. Man 
(ambii din Cluj-Napoca) și V. 
Titorov (Drobeta Tr. Severin).

SECUND
min. 33 (autor : mijlocașul oas
peților Nicolae). Din acest mo- 
ipent, jocuJ are un ritm crescut, 
se joacă mult mai în viteză, ceea 
ce face să se încălzească „tribu
nele". Avertizate de raidurile ce
lor trei vîrfuri ale oaspeților, 
bine coordonate de excelentul 
ștefănescu, gazdele retrag puțin 
liniile, evoluînd mult mai com
pact. în aceste condiții, ele Iz
butesc, în min. 42. prin Heghe- 
duș, o deschidere surprinzătoare 
de scor, împotriva cursului jocu
lui. Și cum evoluția mai ordo
nată de după pauză a elevilor

F.C.

SELECȚIE PENTRU^

JUNIORI LA CRAIOVA
CENTRUL OLIMPIC DIN 

CRAIOVA PENTRU PRE
GĂTIREA JUNIORILOR LA 
FOTBAL organizează selec
ție pentru jucătorii născut' 
între 1 august 1969 și 31 iu
lie 1972. pe Stadionul Tine
retului din Craiova. în pe
rioada 7—12 aprilie s-â, 
zilnic la orele 10.

Sportivii admiși vor fi 
școlarizați- începînd cu a- 
nul școlar 1986—1987, la Li
ceul „Frații Buzești", bene
ficiind gratuit de cazare si 
masă.

antrenorului Tr. Ivănescu nu pu
tea rămîne fără efect pe tabela 
de marcaj, egalitatea se restabi
lește în min. 65, prin golul ins- 
scris de omniprezentul Ștefănes
cu. O egalitate care, pînă în fi
nal, nu a mai fost tulburată de
cît de ocazia din min. 79 a ace
luiași ștefănescu, care putea a- 
duce oaspeților ambele puncte 
puse în joc.

în final, două cuvinte despre 
minunata galerie a oaspeților, 
care din primul și pînă în ulti
mul minut n-a încetat o clipă 
să-și încurajeze favoriții, contri
buind astfel Ia frumoasa ambian
ță din tribune.

C. MIHAI

MARAMUREȘ BAIA MARE SE MENȚINE IN PLASA 
LIDERULUI

F.C. Maramureș Baia Mare a 
susținut duminică, la Bocșa, un 
examen dificil în fața echipei 
locale Metalul. După cum se 
știe, meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate (0—0), la 
capătul unui joc viu disputat și 
cu un final în care ambele e- 
chipe au trecut pe lîngă victorie, 
Anghel (min. 84 și 88) și Tulba 
(min. 85) ratînd din poziții favo
rabile. Formația din localitate, în 
rîndurile căreia activează jucă
tori cunoscuți, cum sînt Roșea, 
Anghel, Titi Nicolae (pînă nu de 
mult componenți ai Politehnicii 
Timișoara), a dorit să cîștige a- 
ceastă fntîlnire, pentru a nu 
coborî în subsolul clasamentului 
(înaintea jocului, Metalul avea 
—1 în clasamentul adevărului). 
Dar încercarea sa n-a dat de
cît în parte rezultatul dorit, 
deoarece partenerul de întrece
re s-a dovedit bine pregătit și 
cu mai multă experiență com- 
petițlonală. Tn primele 45 de mi
nute, localnicii n-au pus prea 
multe probleme fundașilor oas
peți. De abia după pauză Meta

lul a avut o perioadă de domi
nare mai insistentă, cînd a obți
nut cîteva lovituri de colț, însă 
nu a fructificat nici una.

F.C. Maramureș a ripostat cu 
mult calm, a supravegheat se
ver principalele piese adverse, 
iar Tulba și mai ales Lukacs 
s-au infiltrat deseori spre poar
ta lui Focșeneanu. Desigur că 
în realizarea „remizei de aur", 
o contribuție însemnată au adu
s-o jucătorii cu mai multă ex
periență competițională, Con- 
druc, Sabău, Mureșan și Tătă- 
ran, care au destrămat, la mij
locul terenului, numeroase acți
uni ale Metalului și apoi i-aii 
lansat pe Tulba și pe Lukacs 
spre poarta adversă.

Deci, un meci echilibrat, în 
general, și bine arbitrat de Al. 
Mustățea (Pitești). In ceea ce 
privește rezultatul, îl considerăm 
echitabil, el menținînd pe F.C. 
Maramureș în cursa de urmări
re a liderului seriei a m-a. 
Jiul Petroșani.

Pompiliu VINTILĂ

I""” ASIGURARE = PREVEDERE 1

I
La Administrația Asigurărilor de Stat puteți contracta dife

rite feluri de asigurări facultative auto — cane acoperă o se- l 
rie de riscuri, altele decît cele cuprinse în cadrul asigurării 
prin efectul legii de răspundere civilă auto —, cum sînt :

I • asigurarea globală pentru avarii auto (caseo) ; 1
I< asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele produse

ca urmare a accidentelor de circulație ; .

• asigurarea suplimentară pentru pagubele produse autolu- | 
rismului condus de altă persoană decît asiguratul sau rude I 

Iale acestuia ; ’
• asigurarea de accidente a conducătorilor de autoturisme 

și a altor persoane aflate în autoturisme.
Pentru orice informații în legătură cu încheierea de asigu- | 

rări, plata primelor, primirea de despăgubiri etc., vă puteți 
I adresa fiecărei sucursale ADAS, punctelor operative de lucru . 
I sau inspectorilor ADAS. I



Eămnn „OPEN“

La turneul internațional de lupte de la Freiburg (R.F.G.) LA BUDAPESTA

COMPORTARE FRUMOASA A LUPTĂTORILOR ROMANI
La sfirșitul săptăminii tre

cute, la Freiburg (R.F.G.) a 
avut loc un turneu internațio
nal de lupte greco-romane și 
libere, la care au fost prezențl 
aproape 200 de concurenți (la 
ambele stiluri) din 20 de țări. 
Programat cu trei săptămîni 
înaintea Campionatelor Euro
pene din Grecia, turneul a con
stituit un ultim prilej 
ficare a stadiului de 
a sportivilor înaintea 
rilor continentale.

Reprezentanții noștri

de veri- 
pregătire 
întrece-

au avut

comportări bune. De pildă, la 
lupte greco-romane, trei spor
tivi români s-au clasat pe pri
mul loc : Gheorghe Savu (62 
kg). Iile Matei 
sile Andrei (100 
rare (68 kg) a

Promițătoare 
progres a fost 
reprezentanților 
libere. Nicu Hincu (52 kg) și 
Iulian Rîșnoveanu (90 kg) au 
terminat victorioși, iar Aron 
Cindea s-a clasat pe locul 2 
la cat. 68 kg.

(90 kg) si Va- 
kg). Petre Că- 

ocupat locul 3. 
sl în evident 
și comportarea 
noștri la stilul

A Il-a ediție a open-ului in
ternațional de șah de la Buda
pesta a reunit la start 360 de 
concurenți, dintre care 9 mari 
maeștri și 61 maeștri interna
ționali. în rîndul acestora s-au 
numărat și reprezentanții țării 
noastre, membri al lotului olim
pic, conduși de antrenorul Em 
Belcher. Turneul a fost ciștlgat 
de U. Bftnsch (R.D.G.) cu 6 p, 
iar locurile 2—4 au fost împăr
țite de M. Ghindă (România). 
R. Knaak șl L. Vogt (ambii 

_ , Cite 7 p au
, Grdnberg (România), 

șl I. Farago 
în rîndul celor 
șl concurenții 
și C. ionescu. 
sistem elvețian

SPORTUL CA ARTA

„CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Urmare din pag. 1)

Voința București, celălalt spor
tiv cu același nume, menționat 
mai sus, este de la IMASA Sf. 
Gheorghe), care în compania Iul 
Zoran Poiurovic (Iugoslavia) a 
tăcut o frumoasă demonstrație de 
scrimă puglllstică. Ne-au îneîn- 
tat directele șl „un-doi“-urile 
sale, precizia loviturilor, buna 
orientare tactică în momentele 
dificile, dîrzenia cu care a răs
puns la schimburile provocate de 
adversarul său. Elevul Iul Ste- 
lian Bătănaș a ciștlgat fără pro
bleme (5—0). Așteptăm cu deo
sebit interes confruntarea sa în 
semifinală cu Krasimir Clolacov 
(Bulgaria), care se prezintă la 
întîlnirea cu Iancu cu o specta
culoasă victorie, obținută ieri, tn 
fața cubanezului Eddy Suarez.

Partida dintre „semiușorii* 
Juan Hernandez Sierra (Cuba) șl 
Emil Ciuprenski (Bulgaria) pro
mitea foarte mult. Așteptările 
însă ne-au fost Înșelate, atât cu
banezul, cât șl campionul euro
pean boxînd fără strălucire, J.H. 
Sierra primind și două avertis
mente. Victorie ușoară, obținută 
fără efort de E, Ciuprenski.

Campionul nostru la această 
categorie, Petrică Stoiu, s-a ca
lificat în semifinale printr-o vic
torie clară In fața constănțcanu- 
lul Ablalim Feradin, dar nu 
înainte de a face apel la toate 
resursele fizice, deoarece adver
sarul său a luptat cu o ambiție 
lăudabilă. Un „semiușor* care 
s-a impus atenției, mai mult 
chiar decît campionul continen
tal Ciuprenski, este sportivul din 
R.P. Mongolă. Enchbat Nerguin. 
Cu un stil spectaculos,' de mare 
tehnician, el și-a mai trecut In 
palmares o victorie, de data a- 
ceasta în fața Iul George Pavel, 
care a abandonat chiar în pri
mul rund, tn perspectivă o se-

mitlnală, credem, de zile mari t
E. Nerguin — P. Stoiu.

Seara, grupa „penelor* a avut 
un meci de un dinamism ieșit 
din comun. Constantin Pascariu 
a Imprimat disputei sate cu spor
tivul bulgar Dimiter Slavcev un 
ritm deosebit de rapid, punîn- 
du-șl in valoare excelenta pregă
tire fizică. Urmărindu-șl adver
sarul pe întreg ringul, eu serii 
prelungite la față șl la corp. 
Pascariu l-a obligat pe Slavcev 
la o defensivă fără replică in 
prima repriză. în rundul secund, 
sportivul bulgar a acceptat 
schimburile de aproape, dar a 
fost depășit de rapiditatea seri
ilor la stomac ale românului. To
tuși, lupta începe să se echili
breze spre sfirșitul partidei, cînd 
Slavcev încearcă să răstoarne si
tuația în favoarea sa. Nu reu
șește, însă. Pascariu avînd sufi
ciente resurse pentru replică. în
vingător la puncte, sportivul ro
mân.

Aproape 5 000 de spectatori au 
așteptat, cum se spune, cu su
fletul al gură, așa-zisul „meci al 
zilei* dintre Dragomir nie și Rene 
Fuentes Fonseca (Cuba). Partida 
celor doi a început destul de li
niștit, fiecare Încercând să-și sur
prindă adversarul fără riscul 
„contrei*. Asistăm la câteva ini
țiative de mare tensiune din par
tea ambilor, dar fără rezultate 
spectaculoase. La pauză, arbi
trul din ring Nejat Unyal (Tur
cia) constată că Ilie luptă fără 
proteză dentară. Cere, conform 
regulamentului să și-o pună, dar 
Die nu o poate suporta, avînd o 
evidentă senzație de vomă. Pri
mește un avertisment, al doilea 
șl apoi este descalificat, el nepu- 
tînd suporta, cu toate eforturile 
făcute, proteza dentară. Si așa 
s-a ratat un meci cane promitea 
un spectacol pugilistic deosebit.

Azi, la ora 17.30 — primul gong 
al semifinalelor.

REZULTATE TEHNICE
b.p. N. iancu (România), Cr.Muscă: FI. Manea (România) ___ ...

I Monea (România) b.p. I. Munteanu (România). N. Iancu (Bo- |
I mânia) b.p. Z. Pelurovic (Iugoslavia), K. Ciolakov (Bulgaria) ,
1 b.p. E. Suarez (Cuba); semiușoară: I. Cemat (România) b.p. F. i

Karatop (Turcia), E. Ciuprenski (Bulgaria) b.p. J. H. Siera '
i (Cuba), P. Stoiu (România) b.p. F. AbXalim (România), E. ,
1 Nerguin (R.P. Mongolă) b.ab. 1 G. Pavel (România) ; semimij- ,
! locie : Șt. Drlșcu (România) b.p. Ch. Gantuga (R. P. Mongolă), i
i L. Sandu (România) b.p. Al. Kobiliatskl (U.R.S.S.), M. Con-
i stantin (România) b.p. V. Citea (România), A. Stoianov (Bul- ,
1 garia b.k.o. 2 J. Rodriguez (Cuba); pană: N. Talpoș (România) i
! b.ab. 2 O. Indl (Siria), S. Ganbaator (B.P. Mongolă) b.p. L. 1
i Căllan (România), C. Pascariu (România) b.p. D. Slavcev (Bul- ]
1 garia), C. Stancu (România) b.p. M. Dumitrescu (România); ,
! ușoară: R.F. Fonseca (Cuba) b.dese. 2 D. Hie (România), B. i
, Abadjev (Bulgaria) b.p. M. Gruescu (România), VI. Riumin
i (U.R.S.S.) b.p. D. Nicolae (România), V. Mihăilă (România) ,
1 b.p. A. Kusa (Siria); mijlocie mică: D. Lugigan (România) i
| b.p. (T) M. Takov (Bulgaria). N. Ciobanu (România) bxtb. 2 A. i
i Ilesen (Siria). V. Svacika (U.R.S.S.) b.p. G. Imad (Siria), M. ]
1 Gavrtlâ (România) b.p. C. Lihăceanu (România); supergrea : ,
! Al. Lukstln (U.R.S.S.) b.ab. 2 I. Simina (România). i

D.

J.

TELEX<TELEX<TELEX<TELEX
AUTOMOBILISM • Campiona- 

tul Angliei, Formula 3: 1. Wal
lace (Marea Britanie), 2. Sala 
(Brazilia), 3. Scott (M. Britanie)
• Cursa de 12 ore din S.U.A. a 
fost cîștigată de echipajul Stuck, 
Gartner, Akin (R.F.G. — Austria 
— S.U.A.) pe o mașină „Porsche 
962“, cu o medie orară de 186,150 
km • La Monza, în Italia, pe 
500 km, probă contînd pentru 
C.E.. a învins perechea engleză 
Walkinshaw-Percy, pe „Rover 
Vitess44.

CICLISM. a Turul „Midi-Pyrâ- 
nees*. etapa prolog la Flgeac, 
în Franța: 1. Gilbert Duclos — 
Lassalle (Franța) 6:25,56 pe 4,8 
km. 2. Jerome Simon (Franța) 
6:34,42 • Turul Normandiel (a-
matori): Milan Kren (Cehoslova
cia) a ciștlgat prima etapă 
(Caen-Rouen, 172 km) în 3.57:26
• In „Turul Panne", din Belgia, 
după prima etapă conduce Eric 
Vanderaerden (Belgia) cu 3.50:03, 
urmat la 22 s de Sean Kelly (Ir
landa).

ÎNOT a Campionatele S.U.A.. 
în bazin de 25 yarzi, la Orlando: 
1000 y: Dan Jorgensen 8:48.68, 
Arthur Wojdat (Polonia) 8:58,48: 
1000 y femei: Kim Brown 9:33.79.

SCRIMA a Turneu . internațio
nal de spadă, la Berna: In fina
lă : Fischer (R.F.G.) — Chouinard 
(Canada) 10—7, în semifinale: 
Fischer — Kravcluk (U.R.S.S.) 
10—6, Chouinard — Cuomo (Ita
lia) 12—11 * Turneu feminin de 
floretă la Leipzig: Mandy Nl-

Klaus (R.D.G.) — Judith Hajzer
(R.F.G.) 6—5 • Concurs de sa
bie la New York, ta finală bul
garul Nikolai Kostelnlakovskl a 
dispus de ungurul ----
vari.

TENIS • Turneul 
xelles ta finală la 
cker, Zivojlnovlcl 
Smld 7—6, 7—5 « Ultimul act în 
proba de dublu la Fort Myers: 
Lendl, Gomez — Doohan, Mc.Na- 
mee 7—5, 6—4 • Masters-ul fe
minin de la New York, la du
blu : Wendy Turnbull, Hana 
Mandlikova — Gigi Fernandez. 
Robin White 6—4, 6—3 a Finală 
la Brasilia: Rebolledo — Bath- 
mann 6—2, 6—2.

VOLEI • Turneu masculin la 
Villeurbanne, în ~ 
Cuba — Canada 
3-4: Franța — 
(—13, 10, 8, 14).

Imre Gedo-

de la Bru- 
dublu: Be- 

■ Fitzgerald,

Franța: 1—2:
3—0 (9, 8, 6).
Iugoslavia 3—2

PE GHEAȚĂ Șl
Strbske Pleso (Cehoslovacia).

CombLnata nordică desfășurată 
in localitate a revenit 
germanului 
cu 436,2 p,

- pierul său
418,1 p și 
Andersen 417,4 p.

Eindhoven. Ultimele rezultate

vest-
Herman Weinbcuh 
urmat de coechi- 
Hubert Schwarz 
norvegianul Geir

R.D.G.) CU _7,5 p. 
obținut S.
J. Pinter 
Ungaria), 
figurează 
O. Foișor 
cat in 
runde.

(ambii 
cu 6 p 
români 

S-a ju- 
cu •

G1MNAȘTI ROMÂNI - PARTICIPANT!
U „INTERNAȚIONALELE" U.R.S.S.

Ieri a plecat la Moscova un 
lot de gimnaste și glmnaștl din 
țara noastră, în vederea partici
pării la Campionatele Internațio
nale ale U.R.S.S., care se vor 
desfășura In mal multe orașe : 
Moscova, Riga, Leningrad.

Din lot fac parte: Augustiiva 
Badea, Gabriela Potorac, Marius 
Tobă, Marian Stoican șl Nicolae 
Bejenaru. Sportivii slnt Însoțiți 
de antrenorii Maria Cosma șl 
Ion Aibu șl de arbitrii Interna
ționali Nadla Comănecl șl Dan 
Grecu.

După

Această lume atit de aparte a patinajului artistic, mereu 
in căutarea unei imaginare linii de plutire, paralelă cu su
prafața gheții, și-a schimbat, la Geneva, liderii. O dată in 
plus, se vede că nimeni și nimic nu e, in patinaj. In sport, 
fixat pe prima treaptă a podiumului, orice Ierarhie devine 
vulnerabilă inci din clipa in care a fost stabilită. Farmecul 
unic al performantei rezidă și din această mișcare per
manentă la cel mai înalt nivel, în această mereu altă în
fățișare a învingătorului, in această permanentă deschidere 
a accesului spre medalia de aur. Cine ar fi bănuit-o, bu
năoară, pe Debi Thomas învingătoare asupra neînvinsei Ka
tarina Witt ? Sau cum să-ți închipui că Fadeev, Orser sau 
Sabovcik (autor, tn premieră, al saltului cvadruplu, la 
„europene*. execuție care nu-și are locul in codul de punc
taj al federației internaționale, tot așa cum n-a avut loc 
nota 10 tn tabela de afișaj a notelor Nadiei la J.O. de 
la Montreal) nu vor cîștiga, nici unul, și ci noul campion 
va fi un semi-necunoscut, Brian Boitano ?

Cum a fost posibil ?
Poate pentru că patinajul artistic este, mai mult decit 

oricare alt sport al zilelor noastre, o lume complicată și 
diversă, ca viața însăși, unde totul devine posibil. Supra
fața albă a gheții acreditează cea mai autentică idee a 
sportului-spectaeol, care favorizează afirmarea talentului sub 
cele mai surprinzătoare forme. Un program liber ales, ca 
să nu mai vorbim de gala laureaților, înseamnă, tn primul 
rind, un mesaj adresat mai mult inimii decit rațiunii, tn- 
tr-atît a devenit patinajul artistic locul de intilnire a unor 
capodopere ale muzicii universale cu vestite școli de ba
let, a jocurilor de lumini cu design-ul vestimentar de ultimă 
oră, a pantomimei cu culoarea. $i iată ci, din ce în ce mai 
mult, a devenit posibil ca dublurile — de la proba de pe
rechi sau de la dans — să deseneze, în limbajul specific 
al mișcării, povești simbolizînd întreaga gamă de sentimente 
umane. Istoriile „spuse" de Jayne Torvill și Christopher 
Dean la Sarajevo sau de Natalia Bestemianova și Andrei 
Bukin, acum, la Geneva, nu înseamnă altceva decit poezie, 
sau, dacă vreți, o nouă formă, asemănătoare teatrului, de 
transmitere a celor mai frumoase simțăminte.

Radu TIMOFTE

C. M de hochei — tineret

JUCĂTORI - SPERANȚĂ PENTRU ECHIPA NOASTRĂ DE SENIORI
întoarcerea 

(Austria), 
antrenorii Ion

Florian 
pregătit 
tiva de 
nlel la 
grupa B, unde a ocupat locul 
IV, îndeplinindu-și obiectivul 
propus. Din relatările lor am 
înțeles că această ediție a fost 
foarte puternică, toate echipele 
participante, cu excepția echipei 
Bulgariei, prezentîndu-se bine 
pregătite la toate capitolele. Cea 
mal bună dintre ele a fost for
mația Poloniei, venită — și re
întoarsă — fa grupa A. Adevă
rat Campionat Mondial al „spe
ranțelor* primelor garnituri 
pentru anii viitori, competiția a 
confirmat buna pregătire șl va
loarea tinerilor noștri hocheiștl. 
Față de 31 puncte realizate la e- 
diția anterioară, ei au obținut 
în Austria 8 puncte. Și s-ar fi 
putut chiar mai mult, dacă 6 
eroare de arbitraj fa partida cu de vedere tactic, 
formația țării gazdă nu ar fi Cel mal buni jucători al noștri 
gratulat-o cu un gol imaginar. — opinează antrenorii lor — au

La de la Klagen- 
ne-au

Bașa 
care 

reprezenta-

vlzl- 
și 

auGheorghe,
și condus ___  ___
hochei-tineret a Româ- 

Campionatul Mondial — 
. unde a ocupat 

tndeplinindu-și

cu care a ciștlgat la 4—31 Un 
joc bun s-a realizat șl in me
ciul cu prima clasată, Polonia, 
timp de două reprize (scor 1—2, 
în final 2—4) doar in ultima spu- 
ntadu-șl cuvîntul plusul de ex
periență al polonezilor.

Reprezentativa noastră a atins 
virful de formă Ia momentul o- 
portun, meritul celor doi antre
nori — și al celor care l-au în
drumat 
utilă experiență. Echipa 
niel a primit aprecieri 
tea celor prezențl la 
Antrenorul canadian 
care a pregătit echipa 
afirma că .numai printr-un no
roc a ciștlgat partida cu româ
nii, care au aliniat o echipă cu 
tactică și tehnică remarcabile, 
serioasă și disciplinată*. Cuvin
te frumoase au avut șl arbitrii 
Gubernatorov (U.R.S.S.) $1 Kriska 
(Cehoslovacia), care au apreciat 
locul nostru mal ales din punct

constituindu-se într-o 
Româ- 

dln par- 
mondlale. 

Gilligan, 
Austriei,

fost portarul Ungureanu, Paul 
Burada (locul 3 în clasamentul 
golgeterilor) șl Laszlo Csata (lo
cul 5). Cea mai bună linie — 
Burada, Csata și Gh. Dragomir, 
Iar dintre fundași Călin Pascaru. 
Să reținem că la C.M. de se
niori joacă în aceste zile tine
rii Sofron, Gliga, K. Antal, Hor
vath, Daia și Herlea — printre 
cei mal buni și acolo, dar — 
vorba celor doi antrenori — „e 
mai bine așa, obiectivul seniori
lor fiind mal important*. îmbu
curător că la viitorul C.M. nu
mai 4 tineri vor depăși virsta 
admisă, urmînd să fie promovați 
4 juniori.

Mărturie a disciplinei exem
plare este șl cîștigarea Trofeului 
„Fair play*, în condițiile cînd 
echipa noastră s-a bătut pentru 
fiecare meci, ocupînd In final 
locul IV! De regulă 
vine formațiilor din 
samentului oficial.

Le-am urat 
noi realizări, 
ascendentă.

trofeul re- 
coada cla-

celor 
pe o

2 antrenori 
linie mereu

Mircea COSTEA

DUPĂ TURNEUL BRAZILIEI IN EUROPA • VITEZA MIN
GII LA ALTITUDINE • PROGRAMUL ECHIPEI BULGARIEI

cit vest-germanli. A fost un „a- 
mical* util pentru ambele echi
pe, totuși să nu ne pripim și 
să nu tragem concluzii prematu
re. Formația Braziliei va fi in 
Mexic, cu siguranță, mal bună 
decit cea prezentată acum in 
Europa și ea rămine una dintre 
marile favorite ale C.M." Repre
zentativa Braziliei a perfectat 
un nou joc amical, cu selecțio
nata Chile, la 30 aprilie, pe te
ren propriu. • O COMISIE a 
F.I.F.A. a ales mingea cu care 
se va juca ta turneul final. Ini
țial au fost prezentate trei pro
totipuri de baloane. Plnă la ur
mă s-a considerat că mingea 
ideală este „Azteca*, cu o cir
cumferință între 69 șl 69,5 cm, 
cu o greutate Intre 420—450 de 
grame. O echipă de experți ■ 
experimentat balonul cu un a- 
parat, pentru a constata viteza 
sa de deplasare (tăria lovituri
lor fiind identică), ajungînd la 
concluzii interesante, tn funcție 
de altitudinea și de presiu- 
unea atmosferică a 
unde se vor desfășura 
le. viteza cea mai mare 
nulul a fost înregistrată 
(altitudine 2037 m). O
mare a mingii a fost 
șl la Guadalajara (1577 
Toluca (2665 m); te fine, viteze 
mari s-au constatat la Queretaro 
(1680 m), Puebla (2162 m), Ciu
dad de Mexico (2 240 m). • SE
LECȚIONATA BULGARIEI îșî 
va continua pregătirile cu me
ciuri amicale. Amintim doar cl- 
teva: la 9 aprilie, la Sofia, cu 
Danemarca; între 18 și 22 aprilie 
la Sofia, cu R.P.D. Coreeană; 
la 23 aprilie, la Bruxelles, cu 
Belgia; la 8 mal, cu F.C. Kai
serslautern, în deplasare; la 10 
mal, cu Stuttgart, 
sare. Lotul bulgar 
Mexic la 12 mai.

• ECHIPA BRAZILIEI a făcut 
un test util în E iropa, au subli
niat ziarele din nio de Janeiro 
șl Sao Paulo. An „ -enorul Tele 
Santana a venit în Europa pen
tru numai două jocuri, cu 
scopul de a lua un prim contact, 
în acest an, cu formații europe
ne. Cele două infringeri sufe
rite (0—2 cu R.F. Germania și 
0—3 cu Ungaria) l-au arătat an
trenorului sud-americanilor ce 
și cît mai are de făcut în vi
itor. Iată două declarații semni
ficative, după jocul de la Buda
pesta. TELE SANTANA: „în par
te, eșecurile noastre sînt expli
cabile. Lotul s-a reunit tirziu. 
nu este încă suficient de pregă
tit șl tn plus au lipsit o serie 
de titulari în frunte cu Zlco. La 
Budapesta am jucat șl fără So
crates și Falcao, accidentați în 
meciul de la Frankfurt pe Main. 
Dacă vom reuni întreg lotul, In
clusiv pe cei aflați ta Italia, sînt 
convins că no vom prezenta bi
ne ta Mexic*. Gyorgy Mezzey 
(antrenorul echipei Ungariei): 
„Cred că am Jucat mal bine de-

PE ZĂPADĂ
a. IV-a din C.M. de 

gheață, grupa B : 
—• Franța 6—5. R.D. 

— Olanda 5—2. Cla- 
2.

ale etapei 
hochei pe 
Iugoslavia 
Germană - 
sâmentul 1. Elveția 8 p, 
Italia 6 p, 3. Austria, Japonia 
și R.D. Germană 4 p, 6. O- 
landa 2 p. 7. Franța 2 p, 8. 
Iugoslavia 2 p.

DE PRETUTINDENI
• Antrenorul echipei Borussia 

Dortmund, Pal Csernai (53 de 
ani), a anunțat că va părăsi a- 
ceaslă formație după terminarea 
campionatului. Locul său va îl 
luat de Diethelm Femes, în pre
zent la Schalke 04 din Gelsen
kirchen. a Bayern Miinchen s-a 
calificat în finala Cupei R.F.G., 
după ce a eliminat în semifina
le pe Mannheim, în deplasare, 
cu 2—0. Ea va întîlnl în finală, 
la 3 mal, pe învlngătoarea din
tre Stuttgart și Borussia Dort
mund. • Internaționalul argenti
nian Daniel Passarella (Fiorenti
na) a anunțat că dorește să se 
transfere la un alt club. El a ac
tivat patru ani Ia formația din 
Florența! Motivul! Unele diver
gențe între el șl antrenorul Al
do Agroppl. • Pentru comportarea 
slabă a echipei Hanovra în cam-

. pionatul R.F.G., antrenorul aces
tei formații Jorg Berger a fost 
schimbat, după numai două luni 
de activitate! înaintea Iul a fost 
Werner Biskup, destituit și 
'doar după o scurtă perioadă. 
Acum la cîrma echipei a venit 
Helmut Kalthoff, dar care, cu 
siguranță, nu poate face minuni, 
pentru că formația din Hanovra 
nu mai poate fi salvată de re
trogradare

MECIURI AMICALE
• feri la Tbilisi, U.R.S.S.

— Anglia 0—1 (0—0). A marcat
Waddle (min. 67). f La Udine, 
Italia — Austria 2—1 (0—1). O 
La Paris, Franța — Argentina 
2—0 (1—0). ® Rezultatul meciului 
amical Scoția — România nu 
ne-a parvenit pînă la închiderea 
ediției.

CAMPIONATE

de 
unor orașe, 

meclurl- 
a balo- 
la Leon 

viteză 
realizată 

m). la

tot 
va

(et.

el

tn depla- 
ajunge în

18). CÎ-CEHOSLOVACIA
leva rezultate: Vitkovloe — Spar
ta 1—1, Preșov — Slavia 0—1, 
Dukla Praga — Ostrava 1—2! Pe 
primele locuri: Vitkovice 26 p 
Slavia 23 p Sparta 21 p.

OLANDA (et. 24) : Kerkrade — 
Ajax 2—1, Eindhoven — Maas
tricht 3—0, Feyenoord — Den

Bosch 1—1. Pe primele locuri t 
Eindhoven 42 p (23 j), Ajax 
37 n.

PORTUGALIA (et. 26) : Braga 
— Benfica 1—1, F.C. Porto — 
Portlmonense 4—0, Sporting — 
Guimaraes 3—0. Pe primele 
locuri: Benfica 42 p (25 j), F.C. 
Porto 42 p (26 j).
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