
Sub președinția tovarășului Proletari din toate țările, uniți-vi »

NICOLAE CEAUȘESCU V

[•

ieri a început

AL PARTIDULUI
ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORI

| ANUL XLII - Nr. 11 286
Sub președinția 

Nicolae 
general al Partidului Comunist 
Român, marți, 
început lucrările plenarei 
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Plenara a adoptat, in unani
mitate, la propunerea Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., următoarea ordine 
de zi :

1. Raportul privind analiza 
pe bază de bilanț a rezultate
lor obținute pe ansamblul eco
nomiei naționale, formarea și 
utilizarea resurselor financiare 
în anul 1985.

2. Raportul privind efectivul, 
compoziția și structura organi
zatorică a partidului la 31 de
cembrie 1985 și activitatea po- 
litico-organizatorică desfășura
tă de organele și organizațiile 
de partid pentru înfăptuirea 
hotărîrilor și directivelor parti
dului.

3. Raportul cu privire la acti
vitatea desfășurată dc organele 
de partid, de stat și organiza
țiile de masă in anul 1985 pen
tru înfăptuirea politicii de ca
dre a partidului.

4. Raportul privind activita
tea de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, rcclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii în a- 
nul 1985.

5. Raportul cu privire la acti
vitatea internațională a parti
dului și statului in 1985 și prin
cipalele obiective ale politicii 
externe în anul 1986.

6. Probleme organizatorice.
I.a plenară participă, ca invi

tați, cadre cu munci de condu
cere în aparatul de partid și 
de stat care nu sînt membri 
ai C.C. al P.C.R.

In legătură cu problemele or
ganizatorice înscrise la ordinea 
de zi, plenara a aprobat :

— Alegerea tovarășului Vasi- 
le Milea, ministrul apărării na-

tovarășului
Ceaușescu, secretar

1 aprilie. au 
Co-

(ionale, ca membru supleant 
Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R. .

In conformitate cu prevederi
le Statutului P.C.R.. plenara a 
aprobat :

— Eliberarea tovarășului Ni- 
colae Mihalache din funcția de 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. în legătură cu trecerea 
sa in altă muncă ;

— Alegerea tovarășului Mihai 
Marina, prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R., ca membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. ;

— Alegerea tovarășului Ilic 
Matei, prim-secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R.. 
ca membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Pentru dezbaterea probleme
lor privind realizarea integrală 
a planului pe anul 
prevederilor planului 
s-a aprobat crearea 
pentru problemele de 
agricultură, investiții, 
(ii, transporturi și 
mărfurilor.

Tn cursul după-amiezii, lucră
rile pleparei s-au desfășurat în 
următoarele comisii:

— Comisia pentru probleme
le de industrie, agricultură, in
vestiții, construc(ii, transporturi 
și circulația mărfurilor.

—■ Comisia pentru problemele 
organizatorice de partid, de 
stat, ale organizațiilor de masă 
și obștești.

— Comisia pentru problemele 
de cadre de partid și de stat.

— Comisia pentru problemele 
ideologice, ale activității politi
ce, culturale și educație socia
listă.

— Comisia pentru problemele 
cooperării economice și relați
ile internaționale ale partidu
lui și statului.

Lucrările plenarei continuă.
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Astă-seară, la ora 21, in capitala Belgiei

STEAUA ÎN SEMIFINALELE
CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI LA FOTBAL
ANDERLECHT

0 Echipă standard la Steaua 0 Două semne de între
bare în formația belgiană Q Sâ-i urăm succes campi
oanei noastre în tentativa ei de a intra în finala comoe-
tiției 9 Partida va fi transmisă la radio și televiziune

1986 și a 
cincinal. 
Comisiei 

industrie, 
construc- 
circulația

BRUXELLES, 1 (prin tele
fon). Ne aflăm în ajunul se
mifinalei Cupei Campionilor 
Europeni și febra marii întîl- 
niri începe să se simtă mult 
mai puternic. Primul semn al 
acestei apropieri a partidei, 
care trezește, se înțelege, un 
interes deosebit nu numai in 
Bruxelles, ci — am zice noi 
— pe întregul continent, a fost 
apariția colecționarilor de auto
grafe care. încă de luni seara, 
cînd fotbaliștii noștri s-au în
tors de la antrenamentul efec-

tuat pe unul din terenurile 
secundare ale stadionului An
derlecht, i-au luat in primire 
pe jucătorii noștri. Marți a fost 
rîndul apariției masive a tele
viziunii. radioului și presei bel
giene, care s-au ocupat îndelung 
de jucătorii noștri. Bineînțeles 
că mai ales antrenorii au fost 
supuși „tirului" ziariștilor. Am
bii au subliniat că echipa Steaua 
va avea în față una dintre for
mațiile celebre ale fotbalului 
european, cu un bogat palma
res internațional, cu un lot în

care apar numeroși jucători 
experimentali, dar că toate a- 
ceste calități ale . viitorului ad
versar îi ambiționează pe ju
cătorii români de a obține o 
performanță de prim-ordin. 
„Cred că avem șansele noastre, 
declara antrenorul Emerich 
Jenei, mai cu seamă dacă vom 
ști și vom reuși să ne impu
nem jocul".

Fotbaliștii de la Steaua și-au 
încheiat pregătirile pentru par
tidă. efectuînd un antrenament 
pe stadionul Anderlecht. chiar 
la ora de înoepere a partidei 
de miercuri. A fost un antre
nament complex, fizic, tehnic 
și tactic, componenții campioa
nei noastre avînd ocazia să

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2—3)
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MECIURI DECISIVE
$1 miine, In Divizia A de

PENTRU ECHIPELE
DIN PARTEA DE JOS A CLASAMENTULUI

• Var reuși băcăuanii să 
depășească șocul de la Pitești? 
• „Alb-negrii" de la București și 
Cluj-Napoca intr-un examen al... 
punctelor • La Brașov, un meci 
de ...1,X,2, • F.C. Olt - Di
namo, piatra de încercare o 
gazdelor • După 0-5 la

Craiova, „Poli" țintește reabili
tarea * La Oradea, o singură 
dorință' a bihorenilor ; 
contracronometru pentru 
zarea baremului • La 
Vilcea, un joc cu „miză", 
ales pentru formația locală 
Miine, Victoria 
doar la varianta

fotbal

O ÎNALTĂ ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ - 
PERFORMANTE CÎT MAI VALOROASE, 

PENTRU GLORIA SPORTULUI ROMÂNESC!

A

CUrso 
reali- 

Rm. 
mai
•

se gîndețte 
lui 1.

PROGRAMUL

CLASAMENTUL
1. STEAUA 21 17 3 1 41- 9 37
2. Sportul Stud. 20 11 7 2 44-19 29
3. ,U“ Craiova 21 12 4 5 28-17 28
4. Dinamo 20 11 5 4 32-16 27
5. F. C. Argey 21 9 5 7 24-25 236. Petrolul 22 7 9 6 20-24 23
7. Corvinul 21 10 2 9 53-25 22
8. „Poli* Tim. 21 10 1 10 37-37 21
9. Gloria 21 8 4 9 30-28 20

10. WU« Cj.-Nap. 21 8 3 10 24-24 19
11. Chimia 21 8 3 10 25-27 19
12. S. C. Bacău 21 9 0 12 30-33 18
13. A.S.A. Tg. M. 21 6 5 10 17 35 17
14. Rapid 21 7 3 11 24-36 17
15. F.CJH. Bv. 21 7 3 11 13-40 17
16. F. C. Olt 21 5 5 11 20 37 15
17. Victoria 20 4 6 10 18-29 14
18. F, C. Bihor 21 3 4 14 16-44 10

Șl ARBITRI! \\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Realitate pregnantă, plină de 
semnificații, avintul impetuos ai 
sportului de performanță, reali
zat cu deosebire în perioada ce
lor mai mărețe împliniri din 
viața poporului român, „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU". pri
lejuiește, an de an. noi și pres
tigioase afirmări ale campioni
lor noștri în arena europeană 
și mondială, precum și la fie-

care dintre edițiile Jocurilor 
Olimpice.

Valoarea performanțelor ob
ținute 
multe 
mare 
lentul 
înzestrat, pentru oricare do
meniu de activitate, minunatul 
nostru tineret, sportivii frun
tași ai patriei, priceperea an-

de „tricolori" in tot mai 
discipline certifică cu o 

putere de convingere ta- 
remarcabii cu care este 

pentru oricare

Campionatul European pentru junioare a arătat

TINERELE TALENTE ALE ȘAHULUI NOSTRU

trenorilor și a celorlalți spe
cialiști, care știu atit de bine 
să-i descopere din marea masă 
a milioanelor de practicanti ai 
exercițiului fizic, pentru ca, 
apoi, să le îndrume pașii spre 
înalta măiestrie sportivă. Fru
musețea și strălucirea acestor 
performanțe, a titlurilor și 
medaliilor, pe care le consem
năm cu mîndrie în fiecare bi
lanț sportiv, se clădesc, insă, 
înainte de toate, pe 
unor alese însușiri și virtuți 
morale — răspunderea, pasiu-

Dan GÂRLEȘTEANU

fondul

(Continuare In pag 2—3)
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S. C. BACĂU ______________
FI. Popescu (Ploiești) — N. Voimea și V. Anghelolu (ambii din 

București)
- „U“ CLUJ-NAPOCA

(Stadion Sportul Studențesc) 
Olteanu (ambii din Drobeta Tr. Severin) șl 

I. Velea (Craiova)
- CORVINUL

V." Alexandru șl Th. Ionescu (toți din 
București)
- DINAMO

— Ș. Necșulescu (Ttrgovlște) și M. Axente 
(Arad)

- GLORIA
(Rm. Vîloea) — J. Grama (București) 

Sălăgean (Satu Mare)
- RAPID

— I. Vlrlan (Or. Gh. Gh.-Dej) 
Rotărescu (lași)

- F. C. ARGEȘ
— G. Ionescu și E. Pătrașcu (ambii 

București)
- PETROLUL

V. Curt (Medgidia) și Gh. Toth (Aiud) 
_________ ___ ___va disputa Joi, la cererea clubului plo

ieștean — va avea Ioc pe Stadionul Dinamo)
Partidele încep la ora 17, cu excepția jocului de la Timișoara, 

care se va disputa de la ora 16.30.

- UNIV. CRAIOVA

SPORTUL STUD.
V. Titorov C.

F.C.M. BRAȘOV
M. Niculescu -

F. C. OLT
V. Antohl (Iași)

I.
POLI* TIM.

Crădunescu

F. C. BIHOR
A. Porumboiu (Vaslui)

CHIMIA
C. Gheorghe (Suceava)

VICTORIA
Gr. Madavei (Deva) — 
(Acest meci — care se

Și

șl

L.

Șt.

din
I

TREBUIE VALORIFICATE PE DEPLIN

înmânează
cupa și medalia pentru

La festivitatea de premiere, Cristinei Bădulescu i se 
cucerirea locului trei

Foto: Gabriel

în Sala

MIRON

Meciul STEAUA — A.S.A. TG. MUREȘ a fost amlnat
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Floreasca

„ZILELE BASCHETULUI" PRILEJUIESC 
REUNIUNI DE MARE ATRACTIVITATE

— se- 
și ju- 
și mîi- 
in ca-

Tot ce are mai valoros bas
chetul din țara noastră 
niori, senioare, juniori 
nioare — evoluează azi 
ne, în Sala Floreasca,
drul atractivei acțiuni denumi
tă „Zilele baschetului". Vor fi 
prezenți Costel Cernat, Dan 
Niculescu, Florentin Ermura- 
che, Roman Opșitaru. Alexan
dru Vîuereanu, Attila Szabo, 
Valentin Pogonaru, Andrei Po- 
povici, Claudiu Munteanu. Că-

Analiza Campionatului Eu
ropean pentru junioare. în
cheiat recent la Băile Hercu- 
lane, ar putea începe cu ’ un 
citat din declarațiile președin
telui Federației Internaționale 
de Șah (FIDE), Florencio Cam- 
pomanes, făcute în cadrul con
ferinței de presă de la Buca-

rești : „Consider că _______
Generală FIDE, ținută la Graz, 
anul trecut, a avut o idee ad
mirabilă acordînd Federației

Adu narea

P. ȘTEFANOV
maestru internațional

(Continuare în pag a 4-a)

ECHIPELE NOASTRE 
ÎN CUPELE EUROPENE 

LA HANDBAL :
â Steaua — Metaloplast'ca
S Sabac (C.C.E.)
" H. C. Minaur Baia Mare -
■ T. V. Grosswallstadt
5 (Cupa Cupelor)
; (amănunte în pag. a 4-a)
jiu■ ■ uniiiimnntniiiin

i-

I-

tălin Pinlea, Robert Reisen- 
buchler, Magdalena Jerebie, E- 
lena Filip, Mălina Marinache. 
Rodiva Jugănaru, Aurora Dra- 
goș. Tunde Enyedi, Gabriela 
Petre, Ildiko Manasses.

Interesul pentru reuniunik 
din Sala Floreasca este sporit 
de faptul că ele cuprind, în 
premieră, „Concursul celor 3 
puncte", la sfîrșitul căruia vor 
fi premiați oei mai eficienți 
seniori și juniori la aruncă
rile „de sus" și cele mai efi
ciente senioare și junioare la 
aruncările de 6.25 m. In sfîr- 
șit, amintim că tn ambele zile 
vor avea loc meciuri între se
lecționate școlare 
la Cupa ziarului 
Bucureș țiului.

Programul de azi 
14 : Lie. ind. 20 — 
Selecționata A —
B (juniori), „Concursul 
3 puncte". Selecționata A 
Selecționata B (senioare).

participante
Informația

: de Ia ora 
Lie. ind. 3, 
Selecționata 

celor

sportivi din două
' “ Reisen-

în acțiune, 
generații : juniorul R. 
biichler (aruneînd la coș) 
experimentatul G. David. 
vom revedea cu prilejul trialu

lui de azi ji miine
Foto l Iorgu BĂNICĂ



O frumoasă reușită sportiva Marginalii la meciul de rugby cu Scoția

FINALA CAMPIONATULUI MILITAR DE ȘAH

ZUeiLe trecute a-a încheiat, la 
Sibiu, etapa finală — pe Mi
nisterul Apărării Naționale — 
a Campionatului militar de 
șah. Reunind 26 dintre cd mai 
buni șahiști — ofițeri, maiștri 
militari, subofițeri, elevi din 
instituțiile militare de Învăță
mânt, militari eu termen re
dus șl militari in termen, pro
movați din etapele anterioare 
(desfășurate pe subunități, u- 
nttăți și mari unități), sau ca
lificați direct, avînd categoria 
candidat maestru — finala a 
evidențiat o creștere valorică

evidentă tată de ediția din anui 
trecut. Este, firește, o dovadă 
dt se poate de concludentă a 
interesului mult sporit de care 
șahul se bucură In rindurile 
militarilor.

Datorită ridicatului spirit 
combativ manifestat de parti- 
câpanți. majoritatea Intilnirilor 
au căpătat aspectul unor dis
pute deosebit de Indîrjite, spec
taculoase chiar. De aoeea, re
mizele au fost destul de rare, 
finala transformîndu-se într-o 
frumoasă luptă sportivă (cla
samentul l-a definitivat abia

după efectuarea ultimei mu
tări a... ultimei partide !) avîn- 
du-i ca protagoniști pe șahiștii 
de la A.S. Armata București, 
A.S. Marina Mangalia, A.S.A. 
Tîrgu-Mureș.

Iată cum se prezintă partea 
superioară a clasamentului 
după consumarea celor 11 run
de : 1. It. maj. Dorin Humă 9 p, 
2. frt. Sorin OLimid 8 p, 3. sol
dat Alexandru Constantin 7,5 
p. 4. frt. Vasile Manole 7,5 p 
5. cpt. Aurel Petrescu 7 p. 6. 
frt. Nicolae Seder 7 p.

Mr. Mihai FLOCA

0 ÎNAINTARE PUTERNICA Șl RAPIDA
POATE READUCE XV-LE ROMÂNIEI

Raid

PE DRUMUL SUCCESULUI

0 ÎNALTĂ ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ, PERFORMANȚE CIT MAI VALOROASE
(Urmare din pag. I)

nea. dîrzenia si dăruirea ta 
pregătire și in participarea ta 
competiții, dorința fierbinte a 
reprezentării cu cinste și dem
nitate a României socialiste ta 
manea arenă a sportului inter
național. Sînt gînduri, 
mente și fapte care-i animă 
pe toți sportivii fruntași ai ță
rii in strădaniile lor entuziaste 
de a răspunde, printr-o com
portare exemplară, prin rezul
tate cit mai valoroase, exce
lentelor condiții de pregătire, 
de muncă si de viață asigurate 
de partidul și statul nostru. Să 
se ridice, astfel, la înălțimea 
onorantelor sarcini Încredința
te de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului nostru, care 
sublinia : „Tuturor sportivilor 
noștri — și în primul rînd celor 
fruntași — Ii se cere să fie un 
model și un exemplu de ur
mat in toate privințele, să dea 
dovadă de un profund senti-

senti-

a

A ÎNCEPUT RETURUL

DIVIZIEI B

ment al responsabilității și de 
o înaltă conștiință patriotică, 
răspunzînd cu demnitate, prin 
rezultate valoroase, condițiilor 
de care se bucură in (ara noas
tră, dragostei și prețuirii cu 
care sînt înconjurați de masele 
iubitorilor de sport".

Performanțe dt mai valoroa
se, cit mai prestigioase pentru 
sportul românesc — o profundă 
și permanentă Îndatorire pa
triotică a „tricolorilor" noștri! 
Așa a fost și în ultimul an. in 
cane reprezentanții țării noas
tre au cucerit aproape 700 de 
medalii la campionatele mon
diale și europene, la Jocurile 
Mondiale Universitare de vară, 
la Campionatele Balcanice și la 
Concursurile „Prietenia", com
petiții la care — pe multe me
ridiane ale lumii — a fost 
înălțat drapelul scumpei noas
tre patrii si au răsunat acor
durile Imnului de Stat al 
României. Așa dorim să fie și în 
1986. an în care au și început 
marile competiții internaționa
le — campionate europene și 
mondiale — si în care se aș
teaptă noi afirmări de presti
giu nu numai în sporturile care 
au adus o importantă contri
buție la cucerirea celor aproa
pe 700 de medalii (haltere, tir,

lupte, gimnastică, canotaj, at
letism, box, judo), ci și in ce
lelalte. în cane rezultatele n-au 

—fost pe
(baschet, 
fotbal), 
sublinia 
Ceausescu — trebuie să fie pă
truns de o profundă dragoste 
și răspundere față de patrie, 
de popor — și să facă totul, 
să dea tot ce este mai bun, 
pentru a reprezenta cu cinste 
eulorile patriei in întrecerile 
sportive, pentru a nu știrbi cu 
nimic, ci, dimpotrivă, a spori 
înaltul prestigiu de care Româ
nia socialistă se bucură astăzi 
in rindul tuturor națiunilor 
lumii".

Cald, generos, mobilizator și 
patriotic îndemn, care orien
tează cu înțelepciune și înflă
cărează întreaga activitate și 
viață a sportivilor noștri frun
tași, mari campioni sau tineri 
performeri, ca și a tuturor spe
cialiștilor și activiștilor care 
lucrează in importantul dome
niu al educației fizice și spor
tului. Un îndemn-program pen
tru obținerea. In 1986, a unor 
noi și tot mai însemnate suc
cese, pentru gloria sportului 
românesc !

măsura așteptărilor 
volei, rugby, tenis, 

tFiecare sportiv — 
tovarășul Nicolae

în meciul cu Sooția, rugbyștii 
români au pierdut startul. în 
timp ce scoțienii, de cite ori 
intrau in posesia balonului, ac
celerau, imprimind jocului un 
ritm infernal, reacția sportivi
lor noștri era greoaie, ei ma- 
nifestînd încetineală în jude
carea fazelor, ceea ce a si con
dus la primirea unor neaștep
tate eseuri și. totodată, la ra
tarea unor încercări proprii 
care se impuneau față de si
tuația din tâmpul de joc. Totul 
pleacă de la o scădere (gene
rală) în jocul echipei naționa
le (îngrijorătoare în contextul 
apropiatului meci cu 
în deplasare), 
înoeput să 
la sfirșitul 
cu Franța 
a continua 
pierdut cu 
rabil) : 15—22 la Twickenham, 
apoi prima dată în fața XV-lui 
U.R.S.S. : 6—14. terminînd anul 
cu o grea înfrîngere în Italia: 
3—19 — odată cu uzarea unor 
elemente de primă mînă, cum 
a fost cazul cu Gh. Dumitru, 
Gh. Dărăban, E. Stoica, D. A- 
lexandru, M. Munteanu, Fl. 
Murariu ș.a. Chiar Gh. Cara- 
gca nu mai seamănă cu înain
tașul viguros de acum cîtiva 
ani. iar însuși M. Parascliiv, 
căpitanul „tricolorilor", nu mai 
are prospețimea și spontaneita
tea de altădată.

Sîntem, oare, prea preten
țioși ? Dar exigența ne-a sti
mulat-o însăși echipa națională 
și entuziasmantele ei partide 
din trecut cu Franța, cu Țara 
Galilor, cu Scoția, echipă afla
tă sub îndrumarea aceluiași 
antrenor Valeriu Irimescu (de 
aceea nici nu vom implica în 
recentul eșec instruirea). 
Ne-am fi dorit echipa repre
zentativă, în continuare, mereu 
mai bună, pe măsura îmbogă-

Franța, 
scădere care a 

se întrevadă de pe 
anului 1984 — 3—18 
la București, pentru 
si în 1985. cind am 
Anglia (totuși. ono-

țirii experienței ei internațio
nale. Dar așteptatele creșteri 
nu au apărut. Să fie de vină 
doar schimbul de generații, 
efectuat, e drept, cam brusc? 
Cert este că „tricolorii" înoer- 
cați în ultimul timp nu s-au 
mai ridicat la valoarea prede
cesorilor lor. în plus, nu s-a 
creat la nivelul lotului o a- 
nume stabilitate, o sudură, un 
echilibru fizic, tehnic, psihic, 
absolut necesare spre a-i per
mite echipei evoluții la nivelul 
marii performanțe.

Posibilitățile actualului grup 
de internaționali par destul de 
limitate. De acoea ar trebui 
cercetate cu mult mai multă 
atenție echipele din tară și — 
în actuala penurie de elemente 
de vîrf — să fie 
lideri ai XV-lui

depistați noii 
național, oa-

DE TINERET LA VOLEI
In cea de a Xll-a etapă a 

Campionatului republican de 
volei — Divizia B de tineret »-an 
înregistrat rezultatele :

FEMININ. 
București - 
rele 3—2, Braiconf Brăila 
București 
stanța 
3—1,

Finalele Campionatelor Republicane de judo-seniori

Seria I S CSU TEFS
Chimia Tr. Măgu- 

---------- -CP
Con- 

Constanța 
Craiova — Oltcit 
Ceahlăul TCMRIC

UN TEST EXIGENT PENTRU COMPONENȚII IOTURILOR NAȚIONALE

La puțin 
dițiile atm 
reluarea a, 
aer liber, 
preună cu 
lă a F.R. I 
— un rai< 
tive de p 
tene. Iată 
juite de . 
CLUBUL J 
SUL. Bun 
amenajaser 
buie să pn 
de vedere 
considerate 
bune din < 
zitei noasti 
Frunză si 
bucurau, a 
au putut i 
me decît i 
pregătirea 
ședințele c

Clnd din opt campioni doar 
trei au reușit să-șl păstreze tit
lurile, se poate spune, fără re
zerve, că lupta pentru Inttietate 
a fost deosebit de aspră. Intr-a
devăr, In frumoasa și, deopotri
vă, ospitaliera Sală a Sporturilor 
din Tîrgovlște, flnallștll celei de 
a XVHI-a ediții a Campionate
lor Republicane Individuale de 
judo (seniori) au concurat la un 
nivel tehnic de Înaltă clasă. Pro
cedeele tehnice Încheiate cu vic
torii Înainte de limită (ippon) 
sau cele cotate cu multe puncte 
(waza-ari, yuko) au fost extrem 
de numeroase. De la categoria 
cea mal mică de greutate șl pînă 
la cea ' ‘ "
fost, 
pentru 
pentru 
apărat . ___  ____ _____
clnd totul părea pierdut. Nu de 
puține ori am asistat la surprin
zătoare răsturnări de scoruri, 
ptnă șl In ultimele secunde.

Această ediție prezenta — cum 
se sublinia șl in avancronica 
noastră — un Interes cu totul 
deosebit pentru numeroși concu- 
rențl: unfl se aflau in fața ve
rificării (poate decisive) pentru 
apropiatele Campionate Europe
ne de Ia Belgrad sau cele mon
diale de tineret <Hn Italia, alții 
— In număr apreciabil — Ișl 
„jucau ultima carte” pentru a 
mai rămtne In activitatea com- 
petlționalâ, luptlnd să se situe
ze pe unul din primele 5 locuri, 
singurele care le asigurau parti
ciparea In Divizia A. Firește,

■l

3—1, Chimpex 
Comerțul ~ 

ASSU “ ‘ 
Craiova 1—3, _______  _______
P. Neamț — CSM oțelul Tîrgo- 
viște 3—1, Hidrotehnica Focșani — 
Metal 33 București 3—2 ; Seria 
a II-a : Armătura Zalău — CSM 
Lugoj 3—0, Politehnica Timișoara 
— Metalotchnlca Tg. Mureș

3—0, Explormln Caransebeș — 
— ----- ș—o, gigcl

ciuj-Na- 
n — rr 
Maratex

Oradea

Voința București 
Brașov — Universitatea 
poca 3—0, Flacăra roșie 
București Electra 0—3, 
Baia Mare — Olimpia 
3—0.

MASCULIN, Seria I : 
București — 1— ~ __ w____
tra 3—2, IATSA Pitești — spar- 
tacus Brăila 3—1, SARO Ttrgo- 
viște — ASA Buzău 3—2, Calcu
latorul II București — Viitorul 
Bacău 1—3, CSM Delta Tulcea — 
Gloria Tulcea 3—0, Prahova Plo
iești — CSU Galați 1—3 ; Seria a 
n-a: Explorări Știința n B. Mare . ----- — ... _ -- -
Rm. __ ___
1—3, Metalul Hunedoara 
lnța A. Iulia 3—1, Oțelul Dr. P. 
Groza — CSM Caransebeș 3—0. 
ASA Sibiu — PECO Ploiești 1—3, 
Voința Zalău — Tractorul n 
Brașov 3—0. (Corespondenți : N. 
Mateescu, I. Plaștin, I. Fețeanu, 
I. Ionescu, 1. Vlad, I. Domuța, 
P. Comșa, A. Crlșan, M. Avanu, 
C. Gruia, L Magda, M. Vlădo- 
ianu, M. iorga, C. Crețu, C. Po
pa).

Vulcan
IT București Elec-

mal mare, sportivii au 
în majoritate, aplaudați 
frumoasele lor evoluții, 
dîrzenla cu care șl-au 
șansele, chiar șl atunci

• (
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■ <
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■ ( 
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IOR București 3—0, Oltul 
Vîlcea —Rapid București

A APĂRUT NUMĂRUL 3

IL REVISTEI ILUSTRATE
*

pozițiile (un comentariu

£

DIN SUMAR:
• „Primii patru” tși consolidează 

asupra Diviziei A la fotbal)
• Juniorii noștri în competițiile europene la fotbal
• Panoramic: județul Bacău
• Primăvara tenisului de masă românesc
• Un reportaj cu baschetbaliste Magdalena Jerebde
• Cicliștii, la început de drum
• Speranțe ale atletismului nostru
• ra rubrica „De 3 ori stop-cadru”: Stela Pura (natație), 

Glcă Popescu (fotbal), Simona Manea (handbal)
• Prezentarea Mundlalulul mexican (grupele E șl F)
• Două pagini de „Viață sportivă”
• „Magazin-Sport”: fotografii inedite din activitatea intema- 

țlonală
• Reportaje externe: baschet, patinaj
• Rubricile: „Mari sportivi, ieri și azi”, „Cutia cu sarisori”, 

Cuvinte Încrucișate
UN NUMĂR Bl a HE PAGINI, BOGAT ILUSTRAT

succesul a fost de partea celor 
care s-au pregătit cu maximă 
exigență. Așa se explică și fap
tul că numai trei campioni — 
Gh. Dani (TCI Oradea), C. 
Năftică (Politehnica Iași) șl "M. 
Cioc (Dinamo Brașov) au reușit 
să-și păstreze titlurile.

La finalele de la Tîrgovlște 
s-au situat in prim-plan tinerii 
de Ia TCI Oradea, pregătiți — 
este timpul să se recunoască — 
de un mare pasionat șl priceput 
tehnician, Florian Velicl. Elevii 
săi au fost de fiecare dată ad
versari de temut pentru toți con- 
curenții. De altfel, trei dintre ei 
au și Îmbrăcat tricourile 
campioni : Gheorghe Dani 
tegoria superușoară), 
Nagy (ușoară) ‘ — 
(semimijlocie), 
tivi de la TCI 
ta a treia a 
noare. Nici o 
poate lăuda cu o asemenea per
formanță. Doar Politehnica Iași 
(antrenor Constantin Bordea), cu 
doi campioni — Petre Anițoaie 
' (mijlocie) șl Coste! Năftică (se
migrea) — s-a apropiat de rea
lizările celor de la TCI. în rest, 
Dinamo București, Steaua șl Di
namo Brașov, care dispun 
cele mal puternice secții, au 
nevoite să se mulțumească 
cite un singur campion!

Cu explicabil interes am 
mărit evoluția celor vizați să ne 
reprezinte la Campionatele Eu
ropene de la începutul lunii vi
itoare. La „superușoară”, Gheor
ghe Dani s-a detașat evident de 
toți adversarii șl rămtne, după 
opinia noastră, omul nr. 1 al 
categoriei. în absența campionu
lui continental și republican 
„semiușorllor”, Iile Șerban 
prlt medical să concureze), 

colegi 
(Stea- 

(Rapid 
rea-

aceas-

de 
(ca- 

Ștelan 
șl Florin Lascău 
iar alți doi spor- 

an urcat pe treap- 
podlumulul de o- 
altă secție nu se

de 
fost

cu

ur-

al 
(o- 
au

ajuns în finală cei doi 
de la lot, Dorin Drîmbe 
ua) și Adrian Mudura 
Oradea), primul cucerind, 
mințim, titlul. Desigur, la 
tă categorie alegerea rămîne în 
suspensie cel puțin pînă la apro
piatele „Internaționale- ale Ro
mâniei (București, 12—13 apri
lie), cînd se așteaptă și reintra-

rea lui Șerban. Misiune deloc 
ușoară pentru antrenori 
.ușoară”, unde vor avea de 
Intre Ștefan Nagy — — 
George Ciuvăț 
parte cei mal 
meritul de a 
meciurile prin 
finala sa cu Ciuvăț. La 
mijlocie”, a fost titular autori
tar pină anul trecut cunoscutul 
Mircea Frățică (Nitramonia Fă
găraș). Cum el a urcat la o ca
tegorie de greutate superioară, 
pe de o parte, Iar pe de altă 
parte nu mal face parte din lot, 
a fost vizat Liviu Cimpeanu (Di
namo București) care, Insă, la 
Tîrgovlște s-a clasat pe locul 3. 
Campion la această categorie a 
ieșit juniorul orădean Florin 
Lascău. Dar, la cei 16 ani și ju
mătate al săi, ar fi, poate, ris
cant să concureze in competiția 
continentală a seniorilor. După 
cîțlva ani buni, antrenorii lotu
lui se pot felicita că au, în 
sfîrșit, om șl la „mijlocie”. Este 
vorba de tînărul Petre Anițoaie, 
care i-a învins pe Frățică șl pe 
E. Lăcătușu, (A.S.A. Tg. Mureș), 
campionul respectivei categorii, 
ca și pe alți adversari reduta
bili, cucerind, pe deplin meritat, 
tricoul de campion. A concurat 
promițător și Nicolae Iosif (TCI), 
alt tînăr de perspectivă dar, cel 
puțin pentru moment, acesta din 
urmă are șansa a doua la se
lecție. O categorie descoperită — 
semigrea. S-a impus, ce-i drept, 
din nou, Năftică, Insă el se pre
gătește să se dedice muncii de 
antrenor. Cel doi tineri vizați de 
selecție, Adrian Clinei (Dinamo 
București) șl Valentin Oiței (Di
namo Brașov) n-au urcat pe po
dium. Probabil că „Internațio
nalele” vor clarifica lucrurile la 
această categorie. In’ fine, la 
„grea”, valorosul Mihai Cioc (Di
namo Brașov) n-are contracandi
dat pe măsură.

In încheiere, vorbe bune pen
tru excelentul arbitraj.

(TCI)
(Steaua), de 
buni. Nagy 
fl cîștigat
ippon,

la... 
ales 

Și 
de- 
are 

toate 
inclusiv 

„semi-

Costin CHIRîAC 
Mihai TRANCA

ODIHNĂ ACTIVĂ LA PREDEAL
Program special de odihnă activă la Predeal — hotelul fi 

„ORIZONT*. Serld de 6 zile, cu plecări in fiecare duminică, 
începîmd cu data de 6 aprilie a.c., cu program zilnic de gim- 
nastiică aerobică, piscină, saumă, jogging, sub îndrumarea unot <2 
profesori de specialitate. Cazarea se asigură la botei „Orizont", 0 
iar masa se servește pe bonuri valorice, ia alegere. g

Informații suplimentare la agenția de turism din Bd. Repu- 
blidl nr. 68, teflefon 14.08.00.

Ing. VIOREL 
vicepreședinte 
Rugby, ne-a declarat refe- 
rindu-se la meciul cu Sco
ția : „Echipa noastră n-a 
învățat — ea altă dată — 
lecția apărării. Toate eseu
rile oaspeților s-au înscris 
din acest motiv. In același 
timp, liniile I și a II-a 
n-au mai avut forța cu 
care am fost creditați în
totdeauna, in timp ce linia 
a Ill-a n-a existat, pur și 
simplu, în ciuda faptului 
că acolo sc afla un jucă
tor experimentat ca Mu
rariu. . Nici o acțiune de 
atac a acestei linii ! Și, în 
plus, un compartiment ai 
treisferturilor improvizat. 
David și Voinov n-au fost 
soluția cea mai inspirată 
și nici Hodorcă — fundaș, 
post pe care n-a jucat 
niciodată Ia echipa sa de 
club. S-ar fi putut alcă
tui o echipă mai aproape 
de eerințele unui joc cu o 
formație că a Scoției. Am 
lăsat toată libertatea ce
lor doi antrenori, Irimescu 
și Naca, să facă acest lu
cru, ca și colegiului de 
resort. In privința arbitra
jului, trebuie să subliniez 
că șl în cazul în care con
troversatul eseu înscris de 
noi ar fi fost validat, vic
toria nu ne-ar fi surîs 
după jocul pe care l-am 
prestat. Pentru că fondul 
problemei ÎI reprczin*â 
concepția folosită de e- 
chipă, care n-a existat, și 
nu dimensiunile scorului, 
rezultatul în ultimă in
stanță...*.

MORARU, 
al F. R.

La Tenis 
mai r.tici 
V. Roșiani

meni capabili să „tragă jocul 
înainte". în primul rincL s-ar 
cuveni să reîntărim grămada 
(unii specialiști nu ezitau în 
trecut, referindu-se la forța ei, 

..campioni 
înaintării"). Cit 
noastră ă fost 
am fost „sus" : 
aceste atribute 
am căzut în a- 

pe jocul

să ne numească 
mondiali ai 
timp grămada 
tare și rapidă 
de îndată ce 
s-au estompat 
nonimat. deoarece 
treisferturilor nu am prea con
tat niciodată. Ne gîndim că 
băieți ca Marcel Giucăl, Ha- 
ralambie Dumitra», Gheorghe 
Fujină, Costică Florea, într-o 
primă etapă. Andrei Pongracz, 
Oetav Moraru, Ion Doja, Cris
tian Răducanu, dintre cei mai 
tineri, ar revigora jocul re
prezentativei 
acționîndu-se 
schimbîndu-se „piesele 
vom reclădi — sîntem convinși 
— o echipă națională puternică, 
redîndu-i gradul înalt de com
petitivitate.

' Dimitrie CALL'MACHI

noastre. Numai 
cu îndrăzneală 

uzate"

rcșan, l-a 
de pe „c< 
că s-a in 
acțiune gi 
cest frum 
lui romi 
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nis ca în 
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bună. La 
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vii Mihai 
mănescu, 
van Itu, 
dora Taci 
copiii din 
tivă — Ir 
Mățăoanu. 
Traian G< 
norii Ale: 
Dima, Mi 
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și antren» 
dar ce 
fi fost 
de la f 
unde act:
era nevo 
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ADMINISTRATIA DE STAT LOTOPROKO
0 CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 3» MARTIE : 
Cat, 1 (13 rezultate) : 65 variante 
100% a 1 153 lei șl 739 variante 
25% a 288 lei; cat. 2 (12 rezul
tate) : 1 17S variante 100% a 159 
lei și 13 847 variante 25% a 33 lei. 
Întrucât valoarea unitară a cîști- 
gurilcr de la cat. a 3-a a fost 
sub plafonul minim de 40 Iei — 
conform regulamentului — fondul 
categoriei respective a fost atri
buit cat. 1 șl 2.

0 Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 2 
aprilie, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 16. 
Transmiterea desfășurării trage
rii se va face la radio, ne pro
gramul I, la ora 16.45. Numerele 
extrase vor fl radiodifuzate, de 
aseipenea, la ora '.8.55 pe progra
mul H, la ora 23 pe programul 
L precum și mîlne, Joi — relua
rea lor — la ora ».55. tot 
programul I.

0 Alături de celelalte serii 
Loz în pilc aflate în vînzare, 
gențiile Loto-Pronosport și vinză-

torii vo.' 
oferă în 
MA VERII 
limitată 
suplimenl 
special al 
ay ;- posib 
țin? autx 
precum ș 
bani.
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LUI ÎN AIR LIBIA 1

sportive din Capitală * 
plină activitate, rezultatele I 
muncii lor nu vor putea fi • 
concretizate mai devreme de 
10 aprilie (afirmă cei de a- I 
colo). Mult prea tirziu (aflr- • 
măm noi), si aceasta pentru 
că baza este una dintre cele I 
mai solicitate din București. | 
amatorii de tenis, ca si copiii 
veniți pentru inițiere, trebuind | 
să-și... tempereze dorința de a | 
începe cit mai repede activita
tea in aer liber. Dacă ar fi | 
să-j dăm crezare responsabilu- | 
lui bazei, întîrzienea dării in 
folosință a terenurilor se da- | 
torează și serviciului aprovizio- I 
nare al I.E.A.B.S., care nu a 
asigurat aduoerea din timp a I 
zgurei. Dar, ceea ce sigur lip- | 
sește Ja Ștrandul Tineretului 
este spiritul gospodăresc și de ■ 
inițiativă. • TENIS CLUB I 
BUCUREȘTI. Cuvinte multe •

ițea începerii unei noi lecții, cei 
mi lor V. Popescu, L. Vasilescu, 

Foto : I. BĂNICĂ

sînt de prisos, pentru că, res- 
pectind o bună tradiție, con
ducerea singurului dub de te
nis din tară (președinte An
gliei Aloxe), ajutată de antre
norii Gheorghe Chitan, Virgil 
Popescu, Liviu Vasilescu, Vir
gil Roșianti, ca și de amena- 
jatorul Gheorghe Dragoș, a 
reușit să pregătească pentru 
joc întreaga bază. • DINA
MO BUCUREȘTI. Ca orice 
secție care ține la prestigiul ce 
și l-a câștigat, cea de tenis de 
la puternica unitate bucureștea- 
nă s-a îngrijit ca sportivii săi 
să fie printre primii care să 
treacă de la activitatea in sală 
la cea în aer liber. I-am găsit 
în mijlocul sportivilor lor pe 
antrenorii Aurel Segărceanu, 
Gheorghe Boaghe și Constantin 
Cosmescu. « STEAUA BUCU
REȘTI. Dumitru Viziru era In 
plină activitate de terminarea 
amenajării întregii baze de te
nis. Pe cinci terenuri se juca 
deja, celelalte 3 urmînd să fie 
terminate în cel mai scurt 
timp. • O precizare : raidul 
a fost făcut în ziua de 27 
martie.

Doino STĂNESCU 
Ion GAVRILESCU

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CHIS SEZONUL Dt DIBT-TRACK |
ocupat de campionul țării, stelis- 
tul Ionel Pavel.

Clasamentul : 1. I. Pavel (Stea- ’ 
ua) 14 p, 2. M. Gheorghe (Me
talul București) 13 p, 3. N. Pu- I 
raveț (Steaua) 13 p, 4. s. Posto- I 
lache (Steaua) 11 p, 5. A. Hack 1
(voința Sibiu) 11 p, 6. D. Gaș-
par (Metalul Buc.) 10 p, 7. M. ■ 
Dobre (Metalul Buc.) 9 p, I. M. I
Șoaită (IPA — Sibiu) 8 p, 9. B. I
Lazăr (CS — Brăila) 6 p, 10. D. I 
Stoica (IPA — Sibiu) 5 p.

N. COSTIN — coresp. a

ANUNȚ
O.N.T. „CARPAȚI- BRA

ȘOV organizează In zilefle 
de 25, 26 și 27 aprilie 1986 
susținerea examenului
practic pentru funcția de 
monitor schi alpin șl 
fond în stațiunea Poiana 
Brașov.

Condiții : studii medii și 
cunoașterea unei limbi 
străine (engleză, franceză, 
germană). Informații su
plimentare la telefonul 921/ 
13174 sau 92/36.22.71 — Po
iana Brașov.

I

_________________________________, I 

IC PENTRU ELEVI j I 

icanța elevilor la Predeal: sejuT ' I
î 6 și 13 apriiHe a.c., cazarea In ( 
iteeazâ drumeții la cabane, re- ( I 
lecții de dans la discotecă și /

itică. V I
[enția de turism dltn Bd. Repu- /

ÎNTRE VESTIAR...
• FOARTE FRUMOS gestul 

lui Silviu Lung, Jn finalul 
partidei de la Craiova. Clnd 
a observat că antrenorii Mir
cea Hăriuiescu șl silviu Sti
nes cu I au scos la încălzire 
pe O. Popescu, Stănescu și... 
Sinescu, portarul de rezervă, 
Lung a cerut să Se el Înlo
cuit. Șl a ieșit în aplauzele 
tribunelor. .Nici nu vă puteți 
inchipui cit ra-aro bucurat a- 
tunci când am jucat și eu pri
mele minute in Divizia A. 
De ce să nu se bucure și Si- 
nes.-uT* spunea portarul echi
pei naționale după meci. încă 
o dată, bravo, Sllviule 1 •
Multe absențe In cele două 
formații, Universitatea și 
.Poli- Timișoara. La cralo- 
venl — Cămătarii (2 cartona
șe), Ungureanu (o etapă sus
pendare), MănAilă (nerefăcut), 
lonuț, Lehman, Giuchicl, 
Șunda, Vlătănescu — toți de 
la „Poli-, accidentați. La cra- 
ioveni nu s-au resimțit absen
țele, la timișoreni s-au re
simțit din plin. • Formida
bilă mica galerie a timișore
nilor. care abia prin minutele 
70—75 a... răgușit Incurajta-
du-și favoriițli. • Apropo de... 
răgușit. Nicolae Tiiihoi, Îna
inte de meci: „Joacă bine 
ăștia tinerii. Era șl timpul, 
că de doi ani tot strigăm la 
ei cum să Joace ca să nu ne 
facem de ris nici noi, nici el".
• Trei goluri diferite a mar
cat duminică Marian Bleu : 
primul din plonjon, cu capul, 
al doilea după oe a driblat 
și portarul, iar al treilea din 
plin fuleu, cu un șut violent 
In colțul scurt. Revine prin
tre golgeteri Marian Bleu.
• EXCELENT arbitrajul tai 
Jean Grama la Pitești. El a 
comis. însă, o eroare care ar 
fi putut să-l anuleze califi
cativul. In minutul 85, la si
tuația de 3—2 pentru S.C., 
Grama nu a observat cum 
Ignat șl-a potrivit, pe furiș, 
mingea In careu, cu mina — 
Înainte de a trage la poarta 
goală. Din fericire pentru... 
central. Ignat a ratat, (Tușle- 
rul Mircea Constantinescu a 
ridicat steagul, corect; nu e 
greu să ne imaginăm Insă 
care ar fi fost reacția pitește- 
nilor dacă mingea... Intrată 
In poartă ar fi fost repusă 
pe locul Infracțiunii semnali
zate, anultndu-se golul). • 
Intrarea lui Dorel Zamfir la 
pauză a schimbat total ritmul 
acțiunilor piteștene. L-am în
trebat înainte de Joc: „Ascul
tă, Dorde, de ce Joci atlt de 
rar?*. La oare fostul .copil 
minune* constănțean a răs
puns cu candoare: .Capul 
face, capul trage!*. Sperăm 
ca această indiscreție a cro
nicarului să-l ajute pe Dorel 
să devină titularul așteptat.
• Tot Înainte de începerea 
meciului de la Pitești am a- 
flat că Halaglan a venit di
rect din spital. L-am văzut 
foarte palid. „De ce n-ai ră
mas In pat, Florine?*, „Pen
tru că n-aș fi rezolvai nimic. 
Clnd știi că echipa Joacă, Ini
ma bate la M" de iute și 1* 
cinci kilometri distanță*. • 
IN AFARA iul Beldeanu (ac
cidentat in mln. 10), la me
ciul de la Cluj-Napoca, a de
venit indisponibil pentru un 
timp șl— arbitrul Radu Matei. 
Suferind, ta prima repriză, 
o entorsă la piciorul drept, el 
a condus — eu apreciabile e- 
forturl — partida, pe care a 
dus-o la bun efirșlt, dar... a 
plecat de ta stadion eu picio
rul ta bandajul gtiipsat, apli
cat prompt de medicul Clu
bului Universitatea. • Publi
cul clujean n-a înțeles înlo
cuirea tânărului Pojar, ta re
priza a doua. Ea nu s-a da
torat lipsei de randament, ei 
însăși cererii lui Pojar, care 
a% acuzat dureri de splină. • 
Stadionului Municipal din

ANDERLECHT -
(Urmare din pag. 1)

verifice și starea terenului 
care, în treacăt fie spus, nu 
este în directă concordanță cu 
celebritatea clubului proprietar. 
Ca să încheiem cu datele ge
nerale privind partida, să mal 
spunem că timpul este foarte 
schimbător aid, la Bruxelles, 
reprizele de ploaie fădndu-și 
mereu apariția, pe fondul unei 
temperaturi de 7 grade. Mai 
este și vîntul. care bate adese
ori în rafale puternice, element 
care, sperăm, nu își va face 
apariția și in ziua întâlnirii. 
Steaua va prezenta formația sa 
standard, adică : Du cad am — 
Iovan, Bumbescu, Belodedid, 
Bărbulescu — Baiint, Stoica, 
Boloni, Majaru — Lăcătuș, Pi- 
țurcă. Ca prime rezerve sînt 
vizați Bălan și Radu II. For
mația noastră este decisă să 
realizeze o premieră a fotbalu
lui românesc, intrarea în finala 
celei mai importante competi
ții de duburi din lume, și, pen
tru a atinge acest obiectiv, toți 
jucătorii vor lupta cu toată e- 
nergia.

Anderlecht. revenită de la 
Bruges, a început de duminică 
pregătirile pentru partida cu 
Steaua. în declarațiile făcute 

Cluj-Napoca 1 s-au adus im
portante reanienajâri, mal 
a'es la tribuna a Il-a și la 
vestiare, care fac o excelentă 
Impresie prin acurateța și 
modernitate. Excelent se pre
zintă și câmpul de joc. • 
DUMINICA, ta Buzău, rezer
vele au câștigat duelul cu ti
tularii. Pentru că Profir, Șt. 
Popa și Țîră, intrați pe teren 
după pauză, in această ordi
ne, au apărut — exact In a- 
ceeași ordine șt pe lista mar
catorilor. Singurul titular 
cane și-a făcut datoria la a- 
cest capitol a fost D. Geor
gescu: trei goluri. • Un nou 
debut la meciurile Diviziei 
A am consemnat in per
soana tușierului C. Matei 
(Deva), care a depășit cu 
bine tracul evenimentului, el 
remaroîndu-se prin semnali
zări prompte și exacte, fiind 
„pe linie- cu ceilalți doi co
legi (Gr. Macavel și N. Di- 
nescu), apreciați cu nota 9 
de observatorul federal Gh. 
Ene. • Galeria giuleșteană, 
din nou la Înălțime. După o 
„încălzire" pe aleile Parcului 
„Crâng", inimoșii suporteri 
feroviari și-au impus punctul 
de vedere ta tribuna stadio
nului buzoian prin încurajări 
continue și numai pe parti
turi sportive. • O FRUMOA
SA Inițiativă a clubului Spor
tul Studențesc. La meciul de 
astăzi, cu „U“ Cluj-Napoca, 
ta programul editat pentru a- 
oeastă partidă, spectatorul 
care va găsi în interior un 
tichet cîștigător va primi ca 
premiu o minge de fotbal. • 
Cite speranțe șl-au pus antre
norii echipei A.S.A. Tg. Mu
reș în Costel nie! Dar tlnă- 
rul mijlocaș, In loc să pro
greseze, a regresat. Nepregă- 
tindu-se corespunzător, el are 
multe kilograme ta plus. Șl 
de aici comportare foarte 
slabă, pierztnd, astfel, și pos
tul de titular din echipa care 
l-a consacrat. Și ctad te gîn- 
dești Cit de mult promitea! 
C. nie a jucat 78 meciuri ta 
echipa reprezentativă de ju
niorii • Un spectator pre
zent la meciul A.S.A. Tg. 
Muireș — F.C.M. Brașov spu
nea la sttrșltul meciului: 
„Nu-mi amintesc să mai fi 
văzut un meci atît de slab ca 
accit de astăzi, deși n-am 
scăpat nici unul ta ultimii 
zece ani". Avea dreptate. • 
La cel peste 36 de ani ai săi, 
Ispir continuă să joace exem
plar. Cine-1 va înlocui tatr-o 
bună zi, greu de spus. • 
PĂRERE unanimă după jocul 
Petrolul — F.C. Bihor: „Joacă 
frumos bihorenil. Păcat! Nn 
era o echipă care să cadă din 
A* — spuneau mulțl. • Re
marcabil travaliul fraților I. 
și P. Gușă, Intre jucătorii 
buni ai echipei. • „Răsfăța
tul* ploleștenMor, tânărul 
Nuță, nu s-a dezmințit. Pla- 
stadu-se foarte bine la un 
corner, a înscris un gol. Dar 
nu numai atât. A jucat și 
bine. • Foarte puternic șl 
precis au șutat ploleștenil la 
poartă: Drăgan, ștefan, Mo- 
canu — de două ori —, Butu- 
fei, Gri gore stat autorii. • 
Contradictorie și nefericită 
comportarea portarului biho
rean Liliac. S-a opus extra
ordinar, cu reflexe excelente, 
la șase șuturi foarte puter
nice, resplngîndu-!e (patru ta 
prima repriză, două ta • 
doua). A primit tosă două 
goluri... din greșeli neaștep
tate! • Antrenorul Drldea 
era supărat după meci pe ar
bitrul G. Ionescu, care dădu
se două cartonașe galbene ju
cătorilor săi. Ne întrebăm 
dacă fostului internațional, 
impecabilul Drldea, l-ir fi 
plăcut să fie atacat attt de 
brutal cum au făcut-o Moca- 
nu (atenționat tacă o dată) 
șl Butufei (care din acest 
motiv nu a fost evidențiat, 
deri a <ucat bine).

...Șl GAZON

STEAUA IN SEMIFINALELE
după jocul cu F.C. Bruges, ju
cătorii nu și-au ascuns decep
ția pentru faptul că, deși au 
condus cu 2—0 șl 3—1, nu au 
reușit să revină cu două puncte 
din partida cu cel mai pericu
los concurent la titlu. „Dar, 
declara Frimann, acum trebuie 
să ne concentrăm eforturile și 
atenția pentru întîlnirea cu 
campioana României, care se 
anunță pentru noi nn adversar 
periculos și dificil. Mă impre
sionează viteza de joc a viito
rului adversar și misiunea prin
cipală a noastră, a celor din 
linia de mijloc, rămîne încer
carea de a stopa, de a încerca 
să încetinim acțiunile partene
rilor de joc**. Vercauteren, că
pitanul echipei, a subliniat că 
„ascensiunea campioanei Româ
niei o va prezenta la ora star
tului cu Anderlecht într-o ex
celentă stare psihologică, ea 
fiind în postura echipei care 
vine". în sfințit, Arie Haan, 
antrenorul campionilor bel
gieni, a spus : „Sîntem con
știent! că dorința noastră de a 
intra în finala C.C.E. este con
diționată de o calificare foarte 
dificilă. Numai printr-un joc 
fără greșeli, evitînd tocmai 
numeroasele erori din partida 
cu F.C. Bruges, putem afirma 
că ne prezentăm cu justificate

Priviri spre eșalonul secund

PROGRESUL VULCAN PIERDE TEREN
Atmosferă de derby duminică 

dimineață pe stadionul din str. 
dr. stalcovicl : soare, teren bun, 
tribune pline, dar Progresul Vul
can București (antrenor P. Po
pescu) șl C.S. Tîrgoviște (antre
nor C. Dinu), cele două aspiran
te la șefia seriei a n-a a Divi
ziei B, n-au oferit un joc la ni
velul așteptat. După cum se știe, 
partida, foarte bine condusă de 
orădeanul O. Ștreng, s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate 
(1—1). Este adevărat că bucu- 
reștenll au avut mal mult timp 
Inițiativa și ta acest sens sînt 
edificatoare clteva cifre: 16—8 
șuturi la poartă (6—3 pe spațiu), 
14—4 cornere, toate ta favoarea 
lor. Progresul Vulcan a combi
nat bine la mijlocul terenului, 
s-« apropiat deseori de poarta 
Iul Vaslle Marcel, Insă Stoica, 
Stoichiță și Zamfir au greșit 
ținta sau portarul oaspe a rezol
vat in extremis situațiile critice. 
De altfel, unicul gol al gazdelor 
poartă semnătura unul fundaș 
central, Beldie.

C.S. Tîrgoviște a venit la 
București cu gîndul de a obține 
un rezultat favorabil, cu care să 
reintre ta plasa liderului, Fla
căra Automeeanica Moreni. A

PLĂCUTĂ REVEDERE CU FOSTUL STELIST ADRIAN IONESCU
Duminică, la Reghin, pe o vre

me însorită, s-a disputat meciul 
Avtntul Reghin — Mecanică Fină 
Steaua București, din cadrul se
riei a n-a a Diviziei B. O 
partidă interesantă care, pînă la 
urmă, s-a Încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 1—1. După aspec
tul jocului, gazdele (antrenor 
Ioan Pavel), care au avut mai 
mult timp inițiativa, puteau ob
ține victoria dacă înaintașii n-ar 
fi ratat clteva execelente situa
ții, cea mal mare fiind aceea 
din finalul partidei, cînd Hajnai, 
abia introdus ta formație, a exe
cutat puternic o lovitură liberă 
de la 20 m, portarul a respins 
eu dificultate și Istrate șl Naghi 
s-au Încurcat reciproc, irosind o 
situație rarisimă de la numai 6 
m, cu poarta goală în față. For
mația bucureșteană (antrenor 
Ioan Mățăuanu), mal tehnică, a 
încercat să stăvilească elanul 
gazdelor prlntr-un joc metodic, 
cu înlănțuiri de pase șl pînă Ia 
urmă a obținut meritat punctul 
în deplasare. Să mai arătăm că 
partida a fost condusă de arbi
trul L Vlrlan, care a fost une
ori depășit de joc, multe dintre 
infracțiuni fiind fluierate cu ta-

• ETAPA INTERMEDIARA LA 
JUNIORII REPUBLICANI 1. La 9 
aprilie, ta Campionatul republi
can de juniori I (seriile I șl de 
la V la XII) este programată o 
etapă intermediară. Ora de înce
pere a meciurilor — 16. începlnd 
cu etapa din 6 aprilie, tatOnirile 
din seria a V-a se vor dispute 
de la ora 9.

SELECȚIE PENTRU JUNIORI LA CRAIOVA ȘÎ 

l CENTRUL OLIMPIC DIN CRAIOVA PENTRU PREGĂTIREA i ' 
i JUNIORILOR LA FOTBAL organizează selecție pentru jucătorii , 
1 născuți între 1 august 1969 șl 31 iulte 1972, pe Stadionul Time- J i 
I retuTui din Craiova, în perioada 7—12 aprilie ajj., zilnic la ,1 

' i orele 10. i;
i > Sportivii admiși vor fi școlarizați, începlnd cu anul școlar ' i 
i' 1986—1987, la Liceul „Frații Buzeștâ", beneficiind gratuit de ,1
11 cazare și masă. i [

C. C. E.
argumente de a intra in fi
nală".

în privința formației pe care 
Anderlecht preconizează s-o 
alinieze miercuri seara, por
nind de la „ll“-le prezentat 
sâmbătă în campionat, este a- 
proape certă trecerea lui Grun 
pe postul de fundaș dreapta, 
în locul mai puțin experimen
tatului Demol. Scifo își reia 
bineînțeles locul in linia de 
mijloc, alături de rutinatii 
Frimann, Vandereycken și Ver
cauteren. în această linie de 
mijloc își pun toate speran
țele antrenorii lui Anderlecht. 
Dar acest lucru este foarte 
bine știut și de antrenorii și 
jucătorii noștri, care ne-au 
spus că sânt pregătiți să dea 
replica necesară compartimen
tului nr. 1 al formației bel
giene. în privința marcării vâr
furilor de atac, se pare că Arie 
Haan îl va plasa pe internațio
nalul iugoslav Peruzovid la 
Pițurcă și pe internaționalul 
danez Andersen la Lăcătuș. 
Vârfurile belgiene vor fi mar
cate, probabil, de Bărbulescu 
(Lozano.) și Bumbescu (Van- 
denbergh). Dar, bineînțeles, 
caietele tactice ale întâlnirii mai 
cuprind si multe alte date in
teresante. pe care ni le va o- 
ferl desfășurarea întâlnirii de

•••
plecat cu un punct, dar tot așa 
de bine putea să incline balan
ța în favoarea sa, deoarece în 
finalul partidei a avut o ocazie 
cit.., roata carului: fundașul Ni- 
culescu, in mln. 85, a urcat în 
atac, i-a driblat pe adversarul 
său Mezaroș, a intrat tn careu 
șl, nejenat de nimeni, de la cir
ca 6 m a șutat ta portarul Bâ- 
zolanu! Pînâ la deschiderea sco
rului. C.S. Tîrgoviște a pus ac
centul pe defensivă, practlcînd 
un marcaj sever Ia principalele 
piese bucureștene șl prin Gîngu 
șl Ploaie a declanșat contra
atacuri rapide. Văzîndu-se con
dusă, formația oaspe a schimbat 
registrul tactic, a ieșit la atac, 
echillbrînd astfel jocul șl aceas
ta s-a văzut șl pe tabela de 
marcaj, Gîngu mareînd cu șase 
minute înainte de final.

începutul returului nu este 
prea favorabil pentru Progresul 
Vulcan, formația bucureșteană 
plerzind două puncte in eele 
două partide susținute pe pro
priul teren, ceea ce a dus la 
mărirea diferenței, la 6 puncte, 
față de Flacăra Automeeanica 
Moreni tn ..clasamentul adevăru
lui".

Pompiliu VINTILA

tîrzlere, ceea ce a creat o stare 
de nervozitate în rîndurile jucă
torilor ambelor echipe.

Ne-a făcut plăcere revăzîndu-1 
în atacul echipei Mecanică rină 
pe fostul „vîrf" stelist Adrian 
Ionescu, un jucător căruia fru
moasa ascensiune i-a fost sto
pată de accidentările în lanț la 
genunchiul piciorului drept, nu
meroasele Intervenții chirurgica
le spoțîndu-1, practic multă vre
me, din circuitul competlțional. 
A. Ionescu a demonstrat la Re
ghin apreciabile calități. Deși 
izolat in „față", ori de eîte ori 
a intrat în posesia balonului a 
depășit doi-trel adversari prin 
fente șl driblinguri, urmate de 
clteva deschideri surprinzătoare, 
parcă puse cu mina. La 28 de 
ani, A. Ionescu, ta ciuda handi
capului atîtor neșanse, a arătat 
că este un jucător de bază tn 
formația pe care o reprezintă, 
îl dorim ca In continuare evolu
țiile sale să se ridice la cote eît 
mal Înalte, așa cum ne-a obiș
nuit pe vremea clnd juca Ia 
Steaua și cum a făcut-o dumi
nică la Reghin.

Gheorghe NERTEA 1

a SELECȚII LA SPORTUL 
STUDENȚESC, tn perioada 7—21 
aprilie. Clubul de fotbal Sportul 
Studențesc organizează — la 
baza proprie, din „Regie* — ac
țiuni de selecție pentru copil 
născuți între 1 august 1971 și 1977. 
Aceste selecții vor avea loc ta 
zilele de luni, miercuri șl vineri, 
Intre orele 8—11 șl 16—19.

miercuri, lată șl formația pro
babilă a Anderlechtului : Ve- 
kenarn (Munaron) — Grun 
(Demol), Peruzovid, Olsen, An
dersen — Frimann, Vanderey
cken, Scifo, Vercauteren — Lo
zano, Vandenbergh.

în privința portarului Muna- 
ron, urmează ca medicii să de
cidă dacă . el poate juca, de
oarece a suferit o accidentare 
care l-a împiedicat să fie pre- 
zfent și pe stadionul din Bru
ges, la partida de campionat.

Sîntem siguri că iubitorii fot
balului din țara noastră au in
trat și ei în orele emoției de 
start. Sîntem siguri că ei ur
măresc cu toată atenția aceste 
ore de preparative febrile ale 
campioanei noastre pentru jocul 
cu Anderlecht și că le doresc 
din toată inima mult succes 
reprezentanților fotbalului ro
mânesc într-unul din ode mai 
importante examene pe care o 
echipă de dub din țara noastră 
le-a susținut pe scena compe
tițiilor oficiale internaționale. 
Să le dorim și noi din toată 
inima reușită componentilor e- 
chipei Steaua !

Vă reamintim că partida de 
pe stadionul Anderlecht va în
cepe la ora 21 (ora București) 
și că va fi condusă la centru 
de Adolf Prokop (R.D.G.). a- 
jutat la linie de doi eompa- 
trioți.



TRAGEREA LA SORTI•>

IN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
BASEL, 2 (prin telefon). La 

sediul Federației 
le de Handbal a 
cerea la sorți a 
cupelor europene, 
șă va avea loc 
7—13 aprilie, iar 
tur în perioada 1

Iată programul :

Inlernationa- 
avut loc tra- 
semi fi oalelor 

. Prima man- 
în săptămîna 
partidele re- 

14—20 aprilie.

CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI : Steaua București —

Matdoplastica Sabac (Iugosla
via). Âtletico Madrid — GKS 
Wybrzeze Gdansk (Polonia).

CUPA CUPELOR : HC Mi- 
naur Baia Mare — TV Gross
wallstadt (R.F. Germania), E- 
pitok Veszprem (Ungaria) — 
CF Barcelona.

CUPA IHF : Raba Eto Gyor 
(Ungaria) — Proletar Zrenja- 
nin (Iugoslavia), Tecnisa 
Alicante (Spania) — Lugi Lund 
(Suedia).

Intre 3 și 9 aprilie

HOCHEIȘTII JUNIORI IA EXAMENUL C. E

ÎNOTĂTORI ROMÂNI

PE AGENDA DE LUCRU LA BUDAPESTA

A FEDERA)IILOR INTERNAȚIONALE
• Federația Internațională de

Tir cu Arcul (FITA) a hotărlt, 
ta cursul celui de-al 34-lea con
gres al său schimbarea regu
lamentului de concurs. Sub de
numirea de „Marele FITA* —, 
se vor disputa două etape: pri
ma (oare durează două zile) — 
cu caracter eliminatoriu —, ta 
car.: concurenții trag cite 18 să
geți pentru fiecare distanță (70. 
60, 50 și 30 m la feminin șl, res
pectiv, 90, 70, 50 șl 30 m la mas
culin); a dcua ' "
ză o Întrecere 
Intre primii 24 
minarea primei 
mai » Încercări pentru 
distanță. La sfîrșit, vor fi de
semnați 8 finaliști, care se vor 
Întrec: după sistemul actual ta 
vigoare. Se speră ca prin măsu
rile luate să crească populari
tatea acestei discipline și. impli
cit posibilitatea urmăririi el de 
către spectatori șl telespectatori. 
De asemenea, măsura se înca
drează ta ideea că toate cele
lalte probe de tir pentru arme 
cu glonț șl aer comprimat se 
desfășoară după sistemul elimi
natoriu.
• în acest an. Federația Inter

națională de Natație (FINA) 1-

etapă programea- 
(tot eliminatorie) 
clasați după ter- 
părți, dar cu nu- 

flecare

naugurează o „Cupă Mondială* 
pentru competiții de înot pe dis
tanțe lungi. Debutul va fi făcut 
In Marea Britanic, pe lacul Win
dermere. Tot tn acest an, va fi 
organizat șl primul „maraton 
mondial FINA*, care se va des
fășura In Egipt, intre 3 și 17 oc
tombrie,
• In ultimi! ani, scrima a fost 

confruntată cu mai -multe acd- 
dente. unele dintre ele foarte 
grave. Pentru a le preveni, fe
derațiile naționale au Înaintat 
Federației Internaționale de Scri
mă (FIE) numeroase proiecte cu 
propuneri vlzlnd sporiTea secu
rității sportivilor. După dezba
teri Îndelungate, forul mondial a 
hotărlt ca, tnceplnd cu acest an, 

- să fie Introduse noi norme pri
vind unele accesorii, precum 
măștile, Lamele și costumele. 
Pentru Început, modificările pri- 
veso numai competițiile de cate
goria A (campionate europene, 
mondiale, J.O.), tntrucît schim
barea echipamentului necesită 
cheltuieli mari, greu de realizat 
pe termen scurt, precum și o a- 
numltâ perioadă de acomodare. 
FIE a anunțat că va acorda fe
derațiilor membre subvenții pen
tru acoperirea cheltuielilor.

Uu grup de Înotători fruntași 
participă la concursul internațio
nal de la Budapesta, care se 
desfășoară azi și mîine. Au făcut 
deplasarea Carmen Bunaclu, 
Anca Pătrășcoiu, Noemi Lung, 
Tamara Costache, Stela Pura, J. 
Bart, I. Mușat.

CUPA MONDIALA LA HALTERE
La Tolbuhin, in Bulgaria, s-a 

încheiat o nouă fază a Cupel 
Mondiale la haltere. Sportivul 
român Mircea Bir san a ocupat 
locul al treilea la categoria semi- 
mijlocie (75 kg) cu rezultatul de
302.5 kg (137,5; 165), după bulga
rul Alexandr Varbanov 350 kg și 
Cial Yang Su (R. P. Chineză)
322.5 kg. Iată și cîștigătorli la
ultimele categorii: grea ușoară 
(100 kg): Nikola Petrov (Bulga
ria) 380 kg (170; 210); grea (110 
kg) s Temourl Ramazan! (Iran) 
395 kg (177,5; 217,5); supergrea
(+110 kg) î Antoni Krastev (Bul
garia) 442,5 kg (202,5; 240). In
prezent clasamentul Cupei Mon
diale se prezintă astfel: Naom 
Șalamanov 32 p, Alexandr Var
banov, Borislav Guikov (toți din 
Bulgaria) 20 p, Alexandr Gunia- 
șev (U.R.S.S.) 20 p, Enrique Sa- 
barf (Cuba) 20 p.
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OFICIALE, ALTE ZECI NEOFICIALE !

După reprezentativele de tine
ret și seniori, a venit rindul ce
lei de juniori să intre In focul 
marilor întreceri de hochei din 
acest sezon. între 3 și 5 aprilie, 
in trei orașe din R. F. Germania 
— DUsseldorf, RatUngen și Kref- 
feld — va avea loo Campionatul 
European de hochei juniori, gru
pa A.

Am solicitat secretarului ad- 
j uact al F. R. Hochei, Lucian 
VasUlu. amănunte privind lotul 
nostru șl programul europenelor.

— Promovați la ediția prece
dentă in prima grupă valorică, 
juniorii noștri vor avea de În
fruntat echipe mult mal puter
nice, motiv pentru care șl pregă
tirile au fost pe măsură șl tn 
oare au fost Incluse meciuri de 
verificare cu formații valoroase. 
In deplasare și acasă, Inclusiv cu 
seniori. Tehnicienii șl jucătorii 
lotului stat animați de dorința 
unei reprezentări demne la cam
pionatul continental, un frumos 
exemplu avtad șl ta domporta- 
rea tineretului nostru la mon
diale. Reprezentativa României 
este repartizată ta grupa a doua 
a C.K., alături de echipele Sue
diei, Norvegiei și Finlandei, țări

cu o veche tradiție 
zențe de rezonanță 
european și mondial. Din grupa 
I fac parte formațiile Uniunii 
Sovietice, Cehoslovaciei, R. F. 
Germania și Elveției, oare, cre
dem, nu mal au nevoie de re
comandări.

— Care este programul?
— Programul tricolorilor este 

următorul: Joi 3 aprilie, cu Sue
dia, vineri 4 cu Finlanda și du
minică 6 cu Norvegia. După tur
neele preliminare se vor disputa 
partidele de clasament, ca la 
campionatele mondiale, marți 8 
șl miercuri 9 aprilie, clnd vom 
cunoaște șl pe laureați.

— Ce lot vom deplasa la

șl cu pre
ta hocheiul

europene?
— Portari: I. 

roșan; fundași:
Volcan, A. Molnar, A. ‘Makszem, 
L Dimache, Z. Nagy, N. Spiri
don; Înaintași: Gh. Dragomir, N. 
Andrei, A. Cslkl, A. Szvitlak, T. 
Augustin, Z. Antal, J. Orban, C. 
Gal, V Somfăleanu, C. Geru.

Antrenori — Stelian Rusu șl 
Remus Blann, medic — dr. An
ton Blro.

Simon și N. Mo- 
D. Popovici, A.

Mirceo COSTEA

La încheierea C.M. de hochei grupa C

CA Șl LA EDIȚIA TRECUTĂ,
ECHIPA NOASTRA PE LOCUL 4

Măsurate in metri șl kilometri, 
ta yarzl și mile, contracronome- 
tru et»., probele atletice alcătu
iesc o gamă extrem de variată 
și bogată Totul depinde doar de 
imaginația ' J ’
de reuniuni atletice, sub acope
rișul sălilor sau ta aer liber, pe 
stadion, pe șosea ori. pur și 
simplu, pe teren variat. Tocmai 
această extrem de mare diversi
tate a probelor a și determinat 
restrtagerea foarte serioasă a 
numărului lor, legalizarea unor 
probe la care, ta mod oficial, se 
ține evidența recordurilor, probe 
care figurează tn mod obișnuit 
pe programul marilor competiții, 
cum stat Jocurile Olimpice, cam
pionatele mondiale, diferitele 
campionate continentale sau re
gionale (balcanice, nordice, me
diteraneene șa.), Universiade...

Există Insă destule alte con
cursuri, chiar Internationale, de 
mal mică anvergură, ta care In
spirația organizatorilor se poate 
manifesta absolut nestingherită 
de litera vreunul regulament. 
Clteva exemple stat desigur ne
cesare pentru o mai bună edifi
care.

Pe stadionul orașului Carvin, 
din Cehoslovacia s-a desfășurat 
o probă de ștafetă de 100 de 
schimburi, fiecare măsurtad dte 
1 000 m. Adică: 100X1 000 m — 
100 000 ml Concurențil (munci
tori la mina locală „Kavona**, 
studențl, elevi, militari șl de alte 
profesii) au parcurs distanța ta 
timpul de 5.23:09.80, oare este, ta 
fapt, un sol de record, deoarece 
performanța anterioară, de noto
rietate mondială, era de 6.04:20,00 
și aparținea echipei Universității 
Lappeenranta, din Finlanda, “ ' 
mai. vîrstriio concurent a 
minerul Dallmi! Odersky, 
vîrstă de . 50 ani. ' 
tânăr, —elevul Tomas 
doa: de 13 ani.

In Italia a avut loc o compe
tiție de alergare, și Încă Inter-

fiecărui organizator

Ce! 
fost 

ta 
Iar • cel mal 

Karpeta

ECHIPA DE RE6DY A FRANȚEI
PARIS. A fost stabilită echipa 

de rugby a Franței care, la 12 
aprilie, la Lille, va tntîlni repre
zentativa României In cadrul 
Cupel F.I.R.A, : Lafond — Blan
co. Sella. Charvet, Bonneval —

TELEX • TELEX •

națională, rezervată concurenților 
ta virată de peste... 90 ani!! În
vingător a fost un alergător in
dian, Pritwl Assad, ta virată de 
93 de ani care l-a depășit la 
finiș pe italianul Francesco Toco 
(51 anii). Se relatează că această 
Întrecere a fost interesantă șl 
captivantă pentru numeroșii spec
tatori.

Tot ta Italia a mai avut loc 
o competiție puțin obișnuită: o 
ștafetă de marș, organizată anul 
trecut, la sfirșltul Iul august, la 
Trieste. Este vorba de o cursă 
da 24 X o oră. Deci, o zl șt o 
noapte, echipele au mărșăluit În
continuu. Cursa nu este așa o 
Improvizație oarecare, căci ea s-a 
aflat in 1985 la a patra ediție, 
iar anul acesta se va desfășura 
din nou. Câștigătoare a fost for
mația Marathon care, tn decursul 
celor 24 de ore. a parcurs o dis
tanță de 370 665 m, cu 10 985 m . 
mal mult decât următoarea cla
sată, formația Saat, și cu 33 437 
m mal mult declt Amici dd 
Tram („Amicii tramvaiului". 
Sloi). Au terminat cursa cinci 
echipe..

eleni zeloși din toate colțurile 
lumii, acolo unde alergarea se 
practică insă In mod organizat. 
Din 1907 Insă vor exista recor
duri mondiale — oficiale — de 
salt recunoscute de I.A.AJ.

PUIGCERDA, 1 (prin telefon), 
tn partida pentru locurile 3—4, 
echipa noastră a fost Învinsă de 
formația Bulgariei, pe care a 
domlnat-o ani de zile. Scor : 
4—7 (2—2, 0—0, 3—5) I Hochelștll 
noștri au căzut psihic după par
tidele pierdute cu Norvegia șl 
R.P. Chineză, dar șl fizic, dato- 
rltă și faptului că linia a Il-a nu 
a prea contat in această compe
tiție Importantă, greul căztnd 
pe Unia I șl pe fundașii li
niei a Hl-a, Dala șl Herlea, cruzi 
încă pentru o asemenea Între
cere grea, de durată. într-o ase
menea situație, echipa noastră a 
fost confruntată cu o formație 
mal proaspătă, cu un portar foarte 
bun, poate cel mal bun din a- 
cest Campionat Mondial, care a 
rezistat toată repriza a n-a la 
atacurile Insistente ale înaintării 
noastre. Nu e mal puțin adevă
rat, insă, că formația noastră a 
fost de nerecunoscut, făctnd tn 
continuare mari greșeli ta apă
rare (portarul Netedu, dar șl 
fundașii Dala șl Gereb — acesta

lui 
ta 
in

fundaș improvizat, in locul 
L Antal, acel fieri bat), iar
Înaintare acțiunile purtate 
spedal de Tureanu, Cazacu, Bă
lăucă șl Chlrlță nereușind să 
străpungă o apărare fermă.

Golurile s-au marcat astfel : 
Solyom (mim. 2) 1—0, Dimov (11)
1— 4, Simov (12) 1—2, Gereb (16)
2— a, Gheorghiev (43) 2—3, Nenov
(45) 2—4, Dala (46) 3—4, Benoev 
(49) 3—5, E. Antal (50) 4-5. Di
mov (51 șl 58) 4—7. Partida pen
tru locurile 1—2 se desfășoară 
sea. i tlrziu. tn continuare : 3.
Bulgaria 4. România. 5. Dane
marca, 6. R.P.D. Coreeană. T. 
Ungaria, 8. Spania. 9. Coreea de 
Sud, 10. Australia.

Așadar, echipa noastră ocupă, 
ca șt ' ' ‘ ■” ' *
șl nu 
grupa

la ediția trecută, locul 4 
reușește promovarea tn 
B.

Mircea TUOORAN

Alte
— Australia 9—7.
Spania 10—5,
R.P.D. Coreeană 6—1.

rezultate : Coreea de Sud 
Ungaria — 

Danemarca —

Romeo VILARA
Potrivit regulamentului 
la șceastă oră stat con- 
oa probe oficiale, la 

se omologhează recorduri 
(masculine), următoa-

P. S. 
I.A.AJ., 
siderale 
oare 
mondiale 
rele: 100 m, 200 m. 400 m, 800 m, 
1 500 m, 2 000 m, 3 000 m. 5 000 m, 
10 000 m, 20 000 m, 25 000 m, 
30 000 m. o oră, 110 mg. 400 mg, 
3 000 m obstacole, 4X100 m, 
1X200 m. 4X400 m, 4X800 m, 
4X1 500 m Recordurile probelor 
măsurate ta yarzi-mlle nu mal 
stat oficial omologate, cu excep
ția cursei de o milă (1 609,35 m). 
Adevărul este Insă că și Ia aces
te probe, ca și tocă la multe al
tele, chiar dacă I.A.A.F. nu le 
mal dă girul oficializării, totuși 
„recorduri" există cu nemiluita, 
ținute eu grijă la zi de statlstl-

PENTRU BECIUL CU ROMÂNIA
Laporte, Berbizier — Erbani, Joi- 
nel, Champ — Condom, Haget — 
Garuet. Dubroca, Marocco. Este 
ectllpa care a ctștigat, împreună 
cu Scoția, ta acest an. Turneul 
celor 5 națiuni.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La F uxin, ta 

nordul Chinei, atleta Xu Yongjlu 
(R. P. Chineză) a corectat recor
dul mondial ta proba de 10 km 
marș, reallzind timpul de 44:59,2. 
(v.r. li aparținea, de la 10 mar
tie, cu 45:31,9). Sub vechiul re
cord au mal eoborit șt Wang 
Yan (15 ani) 44:59,3 Cui Yin- 
gazi 45:23,7.

ÎNOT • Campionatele S.U.A, 
de la Oriando, in bazin de 25 
yarzl: bărbați; liber: 50 y: Siong 
Ang (Singapore) 20,07 ; 500 y: 
Troy Dalbey (S U A.) 1:17,30;

mixt : 200 y : David
(S.U.A.) 1:47,11; temei: 
y t Jeanne Dooian 23,88 
Debbi- Babashoff 4:42,74; spate: 
100 yî Beth Barr 55,73; bras: 100 
y: Jenny Haux (toate din S.U.A.) 
1:01,88,

SCHI • Campionatul mondial 
de viteză, pe ptrtia de la Clusaz 
(Franța): femei: Kirsten Culver 
(S.U.A.) 191,59 km/ti, Toril! Fjeld- 
stad (Norvegia) 137,21 km/h; 
bărbați: Perttl Leppala (Finlan
da) 206,19 km/h, Dean Meeks 
(S.U.A.) 205,48 km/h.

Wharton 
liber: 50 
; 500 y :

TINERELE TALENTE ALE ȘAHULUI NOSTRU TREBUIE 
de a doua clasată (Madl) și cu 
două puncte (!) față de ocu
panta locului treilea. Nepre
văzutul a survenit în runda a 
șasea, cind Matveeva a evitat 
un final net avantajos împo
triva talentatei Vesna Markov 
(Iugoslavia), preferind să pes
cuiască în ape tulburi, cu mul
te piese pe tablă, poziția în- 
torcindu-se neașteptat de re
pede Împotriva ei și ducind-o 
ta o infrtngere nescontată. în 
acei moment, ceva parcă s-a 
rupt In sufletul acestei jucă
toare, deși ea șl-a păstrat a- 
vantajul de puncte pînă înain
tea ultimei runde. Merită re
marcat efortul extraordinar 
depus de Ildiko Madl (care în 
ansamblu a compensat „ghi
nioanele** din unele partide cu 
puțină șansă în altele), pentru 
a tine „plasa** Svetlanei, ce 
urca rapid din punct în punct, 
efort răsplătit printr-o senza
țională inversare de locuri în 
ultima rundă. încheierea a fost 
errtotionantă, demnă de o fi
nală europeană. Madl si Mat
veeva au termniat 
umăr, cu 10 puncte 
cu același punctaj 
lucru destul de rar 
titlul fiind, acordat 
ungare, datorita unui 
mai mare de victorii.

Ne-a bucurat mult prezența

VALORIFICATE PE DEPLIN
(Urmare din pag. 1)

Române de Șah mandatul or
ganizării Campionatului Euro
pean pentru junioare. După 
cite am constatat, forul român 
s-a achitat exemplar de sar
cina primită**.

în priltiele zile de primăva
ră, la Băile Herculane, tinere 
șahiste din 11 țări au luptat 
cu ardoare pentru titlul de 
campioană a Europei. La a- 
nuntarea listei participantelor, 
trei nume s-au impus atenției 
specialiștilor : Svetlana Mat
veeva (U.R.S.S.), Ildiko Madl 
(Ungaria), și Cristina Bădules- 
cu (România), toate trei maes
tre Internationale, cu 
enti Elo in jur de 2200. 
cial Matveeva venea la 
lane cu un palmares 
sionant (participantă la 
interzonal, campioană a U.R.S.S. 
la senioare în 1984 și locul al 
treilea în 1985 !). Calculele hîr- 
tiei indicau o cîștigătoare si
gură în persoana tinerei spe
ranțe . sovietice, așteptîndu-se o 
luptă mai strînsă doar în zona 
„argintului* sau „bronzului*.

începutul turneului a confir
mat întrutotul așteptările, șa- 
hista sovietică conducînd con
fortabil, după cinci runde, cu 
5 puncte, un punct avans fată

PROGRAMUL

Anderlecht
GoteborgI. F. K.

Oinamo 
Atletico

Kiev 
Madrid

Internazionale
F. C. Kiiln

CAMPIONATE

coefici- 
In spe- 
Hercu- 
impre- 
turneul

umăr la 
fiecare — 

Sonneborn 
întîlnit — 

șahistei 
număr

DE AZI IN CUPELE EUROPENE
CUPA CAMPIONILOR

— Steaua
— C. F. Barcelona

CUPA CUPELOR
— Dukla Praga
— Bayer Uerdingen

CUPA U.E.F.A. '
— Real Madrid
— Waregem

U.R.S.S. (et. 5). Dinamo Tbi
lisi — Donețk 1—0, Cernomoreț
— Dinamo Kiev 1—4, Spartak 
Moscova — Alma Ala 3—0, Dnie- 
pr — Dinamo Minsk 1—0, Baku
— Zenit - 
Torpedo 
Harkov 
0—1. Pe 
Tbilisi I

: 1—1, Dinamo Moscova —
> Moscova 0—0, Kutaisi —

8—0, Erevan — Vilnius 
■ primele locuri: Dinamo 
8 p Dniepr și Dinamo

Kiev cu dte 7 p; pe ultimele : 
15. Kutaisi 3 p, 16. Harkov 2 p.

BELGIA (et. 31). F.C. Lidge — 
Malines 0—0, La G an toise — Stan
dard 1—ll, Beerschot — VVare- 
gem 2—1, F.C. Bruges — Ander- 
lecht 3—3, Seraing — Cercle 
Bruges 1—0, Molenbeek — Be- 
veren 2—1. Celelalte meciuri au 
fost aminate. Pe primele locuri : 
Anderiecht 48 p, F. C. Bruges 46 
p, Standard 38 p, La Ganîoise 36

pe podium a Cristinei Bădu- 
lescu, care și-a confirmat încă 
o dată clasa internațională 
(merite deosebite revin și an
trenorului său. Iulian Drăghici, 
cu care lucrează din anul 1981). 
Dacă nu ar fi debutat cu trac 
(numai două puncte jiin prime
le cinci 
fi putut 
de aur. 
române.
Mălina Nicoară, au oscilat prea 
mult, realizînd unele partide 
minunate, dar si stricînd altele 
prin greșeli copilărești în po
ziții avantajoase. Trebuie re
marcată performanta deosebită 
a Mălinei (care de citiva ani 
și-a găsit antrenorul potrivit 
in Constantin Ungureanul de 
a acumula 2.5 puncte la pri
mele trei clasate !

Șahul românesc se dovedește 
din nou a fi o pepinieră ine
puizabilă de talente care vor 
trebui valorificate plenar în 
viitor. Ne gîndim și la Otilia 
Ganț, ca și la Mădălina Stroe, 
alte două speranțe ale noastre 
cu care ne putem prezenta ori- 
cînd, la orice turneu interna
tional, și care, din cauza lo
curilor limitate, nu au putut 
lua parte la acest campionat, 
deși valoarea lor este în fapt 
deasupra celei a majorității 
concurentelor străine.

partide), Cristina ar 
lupta pentru medalia 
Celelalte două șahiste
Smaranda Boicu și

ultim ele: W a ter-
schei și Llerse cu cite 18 p, am
bele însă din 30 de jocuri.

SCOȚIA (et. 32). Clydebank — 
Celtic 0—5, F.C. Dundee — Dun
dee United 0—1, Midlothian — 
Glasgow Rangers 3—1. Motherwell 
— Aberdeen 0—1, St. Mirren — 
Hibernian 0—2. Pe primele locuri: 
Midlothian 45 p (32 j). Dundee 
United 40 p (30 j), Aberdeen 38 
P (30 j); pe ultimele: “ 
well 17 p (29 
16 o (3i j).

® In meci 
taro: Mexic — 
5—1 (0—0). Au 
minguez (2), 
respectiv Olguin dm

j), 10.
9. Mother- 
Cly-debank

amical,
Argentines Juniors 
înscris: Cruz, Do- 
Munoz Negrete, 

m.
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