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președinția tovarășului 

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
în zilele de 1 și 2 

s-au desfășurat lucră-

Sub 
Nicolae 
general 
Român, 
aprilie 
rile Plenarei Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist 
Român.

La dezbaterile în plen au 
luat cuvîntul tovarășii Ion 
Radu, Ilie Matei, Gheorghe 
Stoica, Ion Bogdan Băluță, 
Iosif Szasz, Constantin Zanfir, 
Marin Enache, Florea Gruia, 
Dumitru Constantin, Niculina 
Moraru, Mircea Drăguiin și 
Gheorghe Oprea.

De asemenea, în cadrul celor 
cinci comisii au luat cuvîntu! 
106 tovarăși. Atit în plen, cil 
și în comisii au fost examinate 
problemele înscrise pe ordinea 
de zi a plenarei, de o deosebită 
însemnătate pentru activitatea 
partidului și statului nostru, 
pentru ridicarea muncii la un 
nivel calitativ superior în toate 
domeniile, pentru îndeplinirea 
integrală a planurilor și pro
gramelor de dezvoltare ccono- 
inico-socială în 1986, pentru 
realizarea exemplară a obiec
tivelor actualului cincinal, a 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
Ica al P.C.R.

Relevînd succesele dobîndite 
in 1985, in întregul cincinal 
precedent, vorbitorii au analizat 
cu exigență comunistă, în spirit 
critic și autocritic, realizările ob
ținute, modul cum se acționea
ză pentru îndeplinirea, încă 
din primele luni, a planului pe 
acest ați, pentru mobilizarea 
tuturor forțelor umane și ma
teriale, pentru folosirea efi
cientă și deplină a potențialului 
de care dispune economia noas
tră, evidențiind, in același timp, 
o serie de neîmpliniri, de ne
ajunsuri și stări negative, cau
zele care le-au determinat, mă
surile ce se impun pentru li
chidarea acestora.

Subliniind că lucrările plena
rei au loc în perioada premer
gătoare unui eveniment de ma
re însemnătate și cu profunde 
semnificații în viața țării — 
împlinirea a șase decenii și ju
mătate de glorioasă existență a 
Partidului Comunist Român —, 
participanții la dezbateri au 
adus un fierbinte și înălțător 
omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, _ jlirz revoluționar, 
patriot înflăcărat, care, din cei 
mai tineri ani ai vieții, și-a legat 
numele de toate marile momente 
și bătălii ale partidului, 
consacrat întreaga 
luptei împotriva 
asupririi, pentru 
dreptate socială, 
nirea nobilelor 
pace, progres și

Și-a 
activitate - 

exploatării și 
libertate și 

pentru impli- 
idealuri de 

bunăstare ale

poporului nostru, pentru făuri
rea noului destin al României.

Plenara a relevat rolul holă- 
rîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in perfecționarea 
organizării și conducerii tuturor 
domeniilor vieții economico-so- 
ciale, fundamentarea și înfăp
tuirea marilor obiective ale 
dezvoltării României, în edifi
carea cu succes a 
și comunismului 
patriei.

Participanții Ia ________
subliniat, totodată, aportul de 
mare însemnătate al tovarășei 
Elena Ceaușescu Ia stabilirea și 
transpunerea în viață a obiec- 
tivelor de dezvoltare economi- 
co^socialâ a țării, la avîniiil 
neîntrerupt al cercetării științi
fice și aplicarea largă în pro
ducție a rezultatelor acesteia, 
la înflorirea continuă a 
învățămîntului și culturii româ
nești, la progresul patriei noas
tre. -

în mod unanim, vorbitorii au 
dat o Înaltă apreciere contribu
ției inestimabile a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia soluțio
narea constructivă a probleme
lor complexe ce confruntă ome
nirea, la instaurarea unui cli
mat dc pace, securitate, colabo
rare și înțelegere internațio
nală, tn făurirea unei lumi fără 
arme și fără războaie, ceea ce 
a făcut ca numele României și 
al președintelui său să se 
bucure pe toate meridianele 
globului de o profundă stimă, 
prețuire și admirație.

Comitetul Central a aprobat, 
in unanimitate, documentele 
supuse dezbaterii și a adoptat 
în legătură cu acestea o ho- 
lărire care se va da publici
tății.

în încheierea lucrărilor plenare1, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general ' al Parti
dului Comunist Român,
a rostit o amplă și importantă 
cffvînlare, urmărită cu deosebi
tă atenție, cu deplină satisfac
ție și unanimă aprobare, fiind 
subliniată, în repetate rînduri, 
cu vii și îndelungi aplauze.

Intr-o atmosferă dc puternică 
însuflețire și unitate, de fermă 
angajare 
ticipanții 
voinței 
muniștilor, 
nilor muncii, de a acționa, 
strîns uniți in jurul partidului, 
ai secretarului său genera'., 
pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor plenarei, pentru în
făptuirea exemplară a sarcini
lor de plan, pentru 
continuă a patriei și 
ei pe trepte tot mai 
civilizație și progres.

socialismului 
pe pămîntul

dezbateri au

revoluționară, 
au dat 

nestrămutate 
•, a tuturor 

muncii, de

par- 
expresie 

a co- 
oame-

înflorirea 
ridicarea 
înalte de

Aseară, la Bruxelles, in Cupa Campionilor Europeni la fotbal

CUPĂ UN MEC! FOARTE STRlNS, ANDERLECHT-STEAUA 1-0
noastră a controlat jocul• Campioana

și păstrează

putea
2 
a 

cu

în majoritatea timpului

reale șanse de calificare în finală, pe care le va

fructifica în meciul retur de la București
BRUXELLES, 

fon). Steaua 
prima manșă 
cu o prestație mai 

scorul, după ce 
majoritatea

(prin lele- 
încheiat 

Anderlecht 
bună decit 

o arată scorul, după ce a 
controlat majoritatea meciu
lui cu o siguranță care a a- 
tras admirația 
Campioana 
impus pînă 
ternicilor 
dominîndu-i 
ne — chiar 
păreau să aparțină prestigio
sului 
joc, 
simt

înfrângere la li-
nedreaptă,

tribunelor.
României s-a 

la gol, în fața pu- 
jucători belgieni, 
— am putea spu- 

si la capitolele care

adversar : 
tehnicitate 

tactic.

viteză de 
și chiar

Această
mită, oarecum
deschide totuși perspectiva u- 
nei calificări de răsunet, 
in cazul în cane Steaua va ști 
să urce ștacheta exigențelor 
sale în cadrul returului 
București, care va avea, 
gur, cu totul alte date, 
tem spune că această 
manșă e dătătoare de speran
țe și confirmă valoarea echi
pei noastre.

★
Remarcabil start al echipei 

noastre campioane, care se 
impune, prin calm, tehnicita
te si printr-o organizare tactl-

de la 
desi- 
Pu- 

primă

că foarte bună, accentul fiind 
pus pe acoperirea judicioasă a 
terenului. Belgienii sînt vă
dit incomodați de pnessingul 
colectiv al formației noastre și 
de marcajul sever, ei ajungînd 
foarte greu la poarta lui Du- 
cadam. In schimb, jocul de a- 
tae (și oontraatac) al Stelei 
este mult mai direct și — am 
spune — mai modern, ceea oe 
face ca primele mari ocazii să 
le aparțină fotbaliștilor noștri 
(mtn. 3, luft Stoica in poziție

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Etapa a 22-a a Diviziei A de fotbal

CVARTETUL" SE DISTANȚEAZĂ MEREU
scor!•Dinamo învinge la Slatina• Craiotcnil• Sporim Studențesc — victorie la

încă un imiicl • coninul—dc la 6 0 la 0-3!• Rapid—remiza prețioasă la Oradea
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

S. C. Bacău - Univ. Craiova 2-2 (1-2) i. STEAUA - 21 17 3 1 41- 9 37
Sp. Studențesc - „U“ Cluj-Napoca 6-1 (3-1) 2. Sportul Stud. -21 12 7 2 50-20 31
F.C.M. Brasov - Corvinul 3-0 (1-0) 3. Dinamo -21 12 5 4 33-16 29
F. C. Olt - Dinamo 0-1 (0-0) 4. „U“ Craiova 22 12 5 5 30-19 29
„Poli" Timișoara - Gloria Buzău 4-1 (1-1) 5. „Poli" Timișoara 22 11 1 10 41-38 23
F. C. Bihor - Rapid 1-1 Ci-o) 6. F. C. Argeș 22 9 5 8 24-26 23
Chimia Rm. Vilcea - F. C. Argeș 1-0 (0-0) 7. Petrolul 22 7 9 6 20-24 23

ETAPA VIITOARE (duminică 6 aprilie) 8.
9.

Corvinul 
Chimia

22
22

10
9

2
3

10
10

53-28
26-27

22
21

„U" Cluj-Napoca - Univ. Craiova (0-1) 10. Gloria 22 8 4 10 31-32 20
F. C. Argeș - Dinamo (2-0) 11. S. C. Bacău 22 9 1 12 32-35 19
Gloria Buzău - F. C. Bihor (2-1) 12. „U“ Cluj-Napoca 22 8 3 11 25-30 19
F. C. Olt — A.S.A. Tg. Mureș (0-2) 13. F.C.M. Brașov 22 8 3 11 16-40 19
F.C.M. Brașov — S.C. Bațău (0-3) 14. Rapid 22 7 4 11 25-37 18
Corvinul - Victoria (0-1) 15. A.S.A. Tg. Mures 21 6 5 10 17-26 17
Rapid — ,(Po!i4' Timișoara (3-1) 16. F.C. Olt 22 5 5 12 20-38 15
Sp. Studențesc — Chimia Rm. Vilcea (2-0) 17. Victoria •20 4 6 10 18-29 14

Meciul Petrolul - Steaua (0-2) s-a 18. F.C. Bihor 22 3 5 14 17-45 11
27 martie. (Cronicile meciurilor de ieri io pag. 2 -3)

D. NEAGV

ROMANEȘTI

ATRACȚIA CITORVA MINUTE DE GIMNASTICA...

Hagi va transforma penal- 
ty-ul din min. 50, al patrulea 
gol al bucureștenilor. umil din 
cele trei înscrise de golgeterul 
ultimei ediții.

Foto : Aurel

Mau w

în prima zi a concursului de înot de la Budapesta

TREI FRUMOASE VICTORII
BUDAPESTA. 2 (prin tele

fon). In prima zi a concursului 
internațional din capitala Un
gariei — care reunește sportivi 
de valoare din opt țări, între 
care din R. D. Germană (pre
zentă ch 3 echipe), Bulgaria, 
R.F.G. România —, sportivele 
noastre s-au aflat în 
planul" întrecerilor, 
învingătoare în trei 
ocupînd alte locuri 
Cea mai frumoasă 
a avut-o multipla noastră cam
pioană Carmen Bunaciu. Luînd 
startul în proba preferată, 
100 m spate, eleva Cristinei 
Șopterian a fost cronometrată 
intr-un excelent timp de 
1:02,37. cea mai bună perfor-

„prim- 
terminînd 

probe și 
fruntașe, 

comportare

mantă a sezonului international. 
(Să reamintim că. în februarie, 
Kathrin Zimmermann —R.D.G., 
ă înotat 1:02,73, iar Anca Pă- 
trășcoiu 1:02,74). Pe locul doi 
s-a situat colega sa, Anca Pă- 
trășcoiu, înregistrată în 1:03,25. 
La 50 m liber, Tamara Coslachc 
s-a impus detașat, cu 26,03 — 
o secundă mai bine (in cea mai 
rapidă probă) decît Edith Or- 
mosz, din Ungaria. De notat că 
binecunoscuta Manuela Stel- 
Imach, din R.D.G.. a sosit a pa
tra. A treia victorie româneas
că — în cursa de 200 fluture, 
cîștigată de Stela Pura, cu re
zultatul de 2:15,75.

Noemi Lung s-a clasat a do-

uă la 200 mixt, cu 2:19,39, după 
valoroasa sportivă Susane Bor- 
nike (R.D.G.) — 2:18,15 și 
sosit a treia la 200 liber 
2:01,55,

Concursul continuă joi, 
așteptăm noi rezultate remar
cabile ale înotătorilor noștri.

DIN CUPRINSUL ZIARULUI :
9 La Cluj-Napoca, penultimul turneu al campio

natului de polo
® O reuniune pe deplin reușită la baschet

(pag. 2-3) 
® Elogii pentru scrima românească (pag- a 4-a) 
O Rezultatele primei manșe a semifinalelor cupelor 

europene la fotbal (pag, a 4-a)

Cind profesoarele Elena Frîn
cu si Lucica Ene au trecut pra
gul atelierului „confecții" _ al 
întreprinderii integrate de tină 
din Constanța, toate lucrătoa
rele — pină atunci aplecate pe 
mașini în migăloasa lor înde
letnicire — și-au ridicat pri
virile. Pe chipuri le-a înflo
rit un zîmbet și-n priviri acea 
inconfundabilă strălucire a bu
curiei revederii, semn că oas- 

și, 
in-

ftfe/MpfajWfwftfw

petele erau binecunoscute 
deopotrivă, binevenite Și 
drăgite in acest colectiv femi
nin. N-ar fi fost de 
ex-internaționala de 
„Nu(i“ Frîncu, acum 
a C.J.E.F.S., să fia 
de toți constănțenii, fiind pină

mirare ca 
handbal 

secretară 
cunoscută

nu de mult una dintre sporti
vele cu care întregul oraș se 
mîndrea, dar parcă prietena sa 
profesoara de educație fizică de 
la Școala nr. 40, Ludea Ene, 
le era și mai aproape de inimi, 

însoțitoarea 
ca la ea a- 
indată lingi 
facem cuno- 

scuzîn-

Și, intr-adevăr, 
noastră, se simțea 
casă. Ne-a lăsat 
ușa atelierului să 
ștință cu „maistrul", 
du-se : „Pină una-alta mă duc 
să văd ce-mi mai fac fetele...” 
Iar fetele, unele tinere ca Și 
ea, altele puțind să-i fie ma-

mă, parcă o sorbeau din ochi. 
O nedeslușită, tainică comuni
une sufletească le lega, in ciu
da distanței apreciabile dintre 
profesia uneia și a altora.

Curînd, profesoara a revenit 
lingă noi, oaspeții. I-a șoptit 
ceva maistrului, apoi s-a a- 
dresat prietenelor sale, confec- 
ționerele : „Ne-am cam grăbit 
fetelor. Am venit ceva mai de
vreme... Dar ce-ar fi să devan
săm puțin programul 7 Ei ce 
ziceți, de acord să facem acum 
gimnastica noastră obișnuită ? 
E totuna..." Fetele au fost, pe

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 1—3)



IERI, O REUNIUNE PE DEPUN REUȘITA LA BASCHET La ClnJ-Napoca, penultimul turneu de polo, locurile 1-6 I GOL
Departe de a fi simple forma

lități, oele două meciuri-trial 
desfășurate ieri, ta Sala Flo- 
reasca, în cadrul unei reușite 
reuniuni baschetbalistlce, au o- 
ferit întreceri atractive pentru 
public în același timp instruc
tive pentru tehnicienii loturilor 
naționale de senioare și juniori. 
La fete, de pildă, selecționatele 
A și B s-au întrecut în a creea 
fair, de atac rapide și eficiente,

deși învinșii au fructificat nu 
mai puțin de 12 aruncări de cite 
3 puncte (față de numai 3 ale 
partenerilor de întrecere). Au 
marcat : Panaitescu 25. Ivanov 19, 
Moscata 18 Hoit 14, Cristescu 14, 
Toader 9, florea 4, Hălmăgianu 6 
pentru învingători, respectiv 
Munteamu 28 (7X3 p), Reisen-
buchler 22. Pintea 13, Toma 9, 
Chiriac 8. Coroamă 7. Corul- 5, 
Popa 4, Bota 3. Arbitri : N. Io- 
nescu șl I. Breaza.

Cu deosebit interes au fost 
urmărite concursurile aruncărilor. 
de 3 puncte, desfășurate pentru 
prima dată in țara noastră. La 
aruncările „de sus”, cel _ mai 
him s-a dovedit Robert Reisen- 
biichler, iar la aruncările de la 
6.25 m au eîștigat Elena Filip 
(12 reușite din 15 încercări) la 
senioare șl I. Cristescu (12 reu
șite din 15 Încercări) la Juniori.

Tot in cadrul reuniunii de ieri, 
in competiția elevilor, organi
zată de ziarul Informația Bucu- 
reștiuiui, echipa Lie. lnd. nr. 20 
a întrecut cu 51—45 (25—18) pe
cea a Liceului ind. nr. 3. La 
„pupitrele" celor două formații 
s-au aflat maestra sportului la 
baschet Doina Vasilescu-Sterescu 
(Lie, nr. 3) și fostul atlet Gh. 
Fodoreanu (Lie. 20). A arbitrat 
G. Gatkiewicz, deoarece arbitrii 
delegați nu s-au prezentat (

Astăzi are loc „manșa” a 
a trialului, după următorul 
gram (de la ora 14) : L4c. 
, 23 August” — Uc. ind. „I. L. 
Caragiale”, Lotul A — Lotul B
(junioare). Concursul celor 3
puncte (seniori și junioare),
Lotul A — Lotul B (seniori).

rt).
doua 
pro- 
Ind. 

„I.

Dumitru STANCULESCU

Campionatul cluburilor sportive școlare la schi alpin

RADU MARIAN, UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS

înscrie R. Relsenbilchler, pri
mul ciștigător al concursului a- 
runcărilor „de sus"

Foto : Iorgu BĂNICĂ

punctând deseori de la semldis- 
tanță șl distanță. Este la fel de 
adevărat, tnsă, că apărarea a 
fost neglijată, iar absența unor 
Jucătoare-plvot cu talie cores
punzătoare cerințelor internațio
nale cămine in continuare o pro
blemă nerezolvată. Selecționata 
A a obținut un scor favorabil — 
96—94 (45—36) — datorită punc
telor înscrise de : Filip 23, Jere- 
bie 16. Măringuț 1B, Jugănaru 11, 
Podea 8, Lefter 6. Vasile 6, ~
Popa 4, Cristea 1. r 
au marcat : Stefan 26.
22, Kiss 14, Marinache 
litchi 8 Moldoveanu 4. 
V. Popa 2. Arbitri : N. 
tin eseu și M. Oprea.

Juniorii s-au „bătut” 
finală de campionat, iar răstur
nările de scor au contribuit și ele 
la succesul tnttlnirii. A eîștigat 
selecționata A cu 109—99 (42—53),

D.
Pentru B

Misăilă
14, Neto- 
Petre 4, 
Con stan -

ca într-o

Pe pantele din Bucegi, unde 
stratul de zăpadă se menține 
încă suficient pentru buna des
fășurare a întrecerilor de schi, 
s-a desfășurat, zilele trecute. 
Campionatul Republican al Clu
burilor Sportive Școlare la schi 
alpin. Peste 100 de tineri spor
tivi. de la majoritatea secțiilor 
din întreaga țară, și-au disputat 
întlietatea în cursele de slalom 
special șl slalom uriaș.

întrecerea băieților a fost ex
trem de interesantă șl disputată. 
Tinerii schiori au avut in Radu 
Marian un lider autoritar, care 
a demonstrat o bună pregătire, 
el reușind, prlntr-o tehnică a- 
decvată. să se impună în ambele 
probe. In fata unor sportivi ce 
emiteau, pe bună dreptate, pre
tenții la primele locuri. Sporti
vul de la CSȘ Predeal s-a im
pus astfel, de o manieră remar
cabilă. In fața unor „speranțe" 
ca Ticu Mărtolu, Cătălin Bena- 
șlc. Florin Tirlcă șl alții. O re
marcă si pentru prestațiile lui 
Mihai Meghea (CSȘ Sinaia), care, 
aflat încă la vîrstă copilăriei, 
s-a situat In ambele curse pe 
locuri onorabile. La fete. Doris 
Bonfert (CSȘ —- ■ ■ 
fără probleme 
lom uriaș.

REZULTATE 
special băieți : 
(CSȘ Predeal) ____ ___
Mărtolu (Brașovia) 78,22. 3. Aron 
Gorăg (CSȘ Baia Sprie) 80.95, 4. 
Cătălin Benasic (CSȘ Sinaia) 
81,15, 5. Florin Tirică (CSȘ Si-

naia) 81,18, 6. Mihai Meghea
(CSȘ Sinaia) 83,84; slalom uriaș 
băieți : 1. Radu Marian 78,50. 2. 
Florin Tirică 79,50, 3. Aron GOrog 
79.52. 4. Csaba Szakacs (CSȘ
Baia Sprie) 83,14, 5. Mihai Me- 
ghe 85.61, 6. Cătălin Șerbulea
(CSȘ Sinaia) 85.85; slalom uriaș 
fete : 1. Doris Bonfert (CSȘ Si
biu) 87,88, 2. Monica Sulyom
(CSS Baia Sprie) 90,18, 3. Ana 
Maria Toma (CSȘ Predeal). 91,35, 
4. Nicoleta Repan (CSȘ Petro
șani) 93,43, 5. Enlko Lukacs (CSȘ 
Miercurea Ciuc) 93,63. 6. Ecate- 
rina Dinicu (CSȘ Lupeni) 93,66. 
(P. Iv.).

5.

Sibiu) 
In cursa

s-a Impus 
de sta

TEHNICE. 
1. Radu 

77,90, 2.
slalom 

Marian 
Ticu

DINAMO Șl CRIȘUL CONTINUĂ „CURSA PENTRU TITLU
Incepînd de azi și pînă du

minică. la Cluj-Napoca se des
fășoară un nou turneu, penul
timul, în întrecerea pentru lo
curile 1—6 ale Diviziei A de 
polo. Punctul de mare atrac
ție îl constituie, desigur, „due
lul" Dinamo — Crișul pentru 
titlul de campioană, prima e- 
chipă avînd acum un avans 
de două puncte.

Programul cuprinde cinci re
uniuni. Astăzi, de la ora 16 : 
Steaua — Voința Cluj-Napoca, 
Crișul Oradea — Progresul 
București, Dinamo — Rapid 
București. Mîine, de la ora 9: 
Crișul — Voința. Dinamo —

JJ

u I F.C. OLT 
DINAMO

Steaua. Rapid — Progresul, iar 
de la ora 16 : Dinamo — Voin
ța, Steaua — Progresul, Crișul
— Rapid. Sîmbătă, de la ora 
16 ; Rapid — Voința, Dinamo
— Progresul, Crișul — Steaua. 
Duminică, de la ora_8,30 : Pro
gresul 
Steaua 
Crișul, 
prin...
actualei configurații a 
mentului :
1. DINAMO
2. Crișul
3. Rapid
4. Steaua

5. Progresul
6. Voința

— Voința, Rapid — 
si derbyul Dinamo — 
foarte promițător, atît 

tradiție, cit și datorită 
dasa-

2 334—190 47
3 339—189 45
8 257—209 32
9 232—202 29

Ieri, In Divizia A de handbal (f)

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA BACAU 23-28 (12-15)
Miercuri după-amiază, în aju

nul plecării la Titograd, unde 
urmează să susțină duminică 
partida revanșă cu formația iu
goslavă Buducnost din loca
litate — la sfîrșitul căreia se 
va decide una dintre finalistele 
C.C.E. la handbal feminin — 
știința Bacău a evoluat în com
pania echipei bucureștene Ra
pid, meci din grupa 1—6 a cam
pionatului Diviziei A feminine. 
Deși au jucat prudent, pentru 
a evita eventualele accidentări

înaintea disputei deosebit de 
grea din semifinalele C.C.E.,
băcăuancele au obținut victoria 
cu scorul de 28—23 (15—12) 
fața echipei bucureștene. 
înscris : Grigore 6, Ignat 
Dobre, Oanea — cite 4, Stanciu 
2. Vasile, Doiciu — cite 1 
tru Rapid), respectiv Tîrcă 
Nițoiu 6, Danilot 5, Lunca, 
— cîte 2, Cervenciuc 1, Au 
trat foarte bine buzolenii R. Ia- 
mandi — Tr. Ene (I. Gv.).

în 
Au

5,

(pen-
12. 

Popa 
arbl-

REPORTAJUL NOSTRU
(Urmare din pag. 1)
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Stadion 
timp însor 
12 000. Șuti 
2—7). Corn 
DRAGNEA

F.C. OLT 
M. ZAMF1 
EFTIMLE, 
peseu (mir 
șan, Pena

DINAMO 
AL. NICO1 
REDNIC, E 
călău). An 
(min. 74 N

A arbitri 
tohi (Iași) 
(Arad) și 
viște) — u

Cartonași 
DONOSE. 
Cartonaș r

La spera
• ’

Timp de trei zile. Sala Spor
turilor din Galați a găzduit fi
nalele primei ediții a Campiona
telor Republicane de lupte libe
re rezervate „speranțelor olim
pice”. La întreceri au fost pre
zent! peste 160 de concurenți. 
multi dintre el fiind aspiranți la 
un loc în lotul național de se
niori. Concursul a fost intere
sant. cu partide aprig disputate, 
r^mareîndu-se In special sporti
vii de la CS Onești — din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej (antre
nor Cornel Cristuț) — care au 
cucerit trei din cele zece titluri 
puse tn joc.

Iată primii trei clasați la toate 
categoriile — 48 kg ; 1. Romică 
Rașovan (CSM Reșița). 2. I. Bog
dan (CSM Craiova), 3. V. Mi- 
nescu (Steaua); 52 kg : 1. Radu 
Ana (Steaua), 2. E. Olar (Rapid 
Arad), 3. N. Trașcâ (Constructo
rul Hunedoara); 57 kg : 
rin Ioniță (Steaua), X . ___
(Mureșul Tg. Mureș), 3. O. Balan 
(ASA Oradea); 62 kg : 1. Mir
cea Rotaru (CS Onești Gh. 
Gheorghiu-Dej), 2. T. Vlad (Stea
ua). 3. L. Miklos (Lemnarul O-

_ 1. Flo-
2. I. Oros

dorhei); (8 kg ; 1. Octavian Țenț 
(Unio Satu Mare), 2. E. Elekes 
(Steaua), 3. D. Ioniță (Steaua); 
74 kg : 1. Sorin Baciu (CS Tîr- 
goviște), 2. M. Ioniță (Gloria 
Buzău), 3. St. Scarlat (Gloria Bu
zău) ; 82 kg : 1. Laszlo Szabo 
(CSȘ Odorhel), 2. C. Păpușoi 
(Steaua), 3. I. Creangă (Dinamo 
Brașov); DO kg : 1. Florin Mali- 
nescu (Dunărea Galați), 2. A. 
Moruz (Unio Satu Mare), 3. I. 
Tacluc (Nicolina Iași); 100 kg : 
1. Cristlnel Colpoș (CS Onești 
Gh. Gheorghiu-Dej), 2. N. Șer- 
ban (Hidrotehnica Constanta). 3. 
Fi. Andrei (Steagul Roșu Bra
șov) ; 130 kg : 1. Petrișor Cru- 
ceanu (CS Onești Gh. Gheorghiu- 
Dej), 2. Z. Farkas (Lemnarul 
Odorhei), 3. V. Mocian (Voința 
Cluj-Napoca)

In încheiere, consemnăm buna 
organizare, ca și arbitrajele co
recte.

Telemac SIRIOPOL — coresp. 
a Finalele Campionatelor Repu

blicane de lupte greco-romane la 
„speranțe olimpice" vor avea loc 
la Pitești, In zilele de 25—27 a- 
Drille.

loc, de acord în unanimitate, 
iar profesoara ți-a scos numai- 
decît, bucuroasă, mantoul ți a 
urcat sprintenă pe o masă a- 
șezată in lateral, la jumătatea 
halei. Lucrătoarele n-au stat pe 
ginduri ți au ieșit pe spațiile 
paralele dintre șirurile de ma
șini, la distanțe egale, bine 
știute, desenînd un ansamblu 
perfect, în dreptunghi...

„Ne regăsim, sper, cu aceeași 
plăcere și bună dispoziție, gata 
pentru exercițiile de mișcare, ce 
ne vor da și mai multă pros
pețime... Avem oaspeți azi, dar 
noi ne vom preface că sîntem, 
ca de obicei, singure și execu
tăm fără emoții ceea ce am în
vățat." Și timp de 6—7 minute 
exercițiile s-au succedat fru
mos, coerent, într-o perfectă 
ritmicitate a ansamblului, cu 
nimic mai prejos decît a an
samblurilor pregătite pentru 
marile festivaluri cu public. 
Toată lumea — numai ochi — 
urma exact mișcările dezinvolte 
ale profesoarei. Și „numai u- 
rechi" la comentariile plăcute 
cu •care Lucica Ene însoțea co
menzile, aluzii la sporul in 
muncă și-n frumusețe trupeas
că, la vioiciune ți dexteritate, 
observații delicat-incisive la e- 
fectele sedentarismului, la „plu
surile" ponderale care împie
dică perfecta îndoire a corpu
lui, dar care urmează neapă
rat să dispară. Comentarii fru
moase, făcute cu iscusință ți 
tact remarcab:le, cu dragoste...

Poate de aceea confecționerele 
abia își așteptau prietena care 
le fascina ți le era model... la 
început zilnic, apoi doar o dată 
pe săptămînă, cînd vine să 
schimbe exercițiile sau să vadă 
cum se descurcă fetele pe care 
le-a format ca instructoare. 
„Se descurcă — ne spunea ing. 
Elena Gheorghe, șefa de atelier 
— fiindcă și-au copiat maestra 
in toate. Și grația mișcărilor, 
și șarmul verbal, drept pentru 
care sînt agreate și ascultate 
de colege... Frumos este că 
gimnastica „a prins" în colec
tivul nostru. In fiecare zi la 
ora 12. oră stabilită în baza 
unui studiu al comportamentu
lui în muncă, toată lumea pri
mește, cu plăcere, acest adevă
rat stimulent. Se constată că 
minutele de gimnastică sporesc 
atenția, redau energia, împros
pătează forțele și. deosebit de 
important, duc la creșterea pro
ducție". După repriza de gim
nastică, am trecut prin atelier 
să auzim și destăinuirile confec- 
ționerelor. fată cîteva : „Cînd 
stai opt ore în aceeași poziție, 
gimnastica este mai mult decît 
binevenită" (Eugenia Sion), „E 
minunată, mai ales cînd o fa
cem cu tovarășa profesoară" 
(Zebure Baeram), „Pentru noi 
cele mai în vîrstă exercițiile nu 
sînt ușoare, dar le facem fiind
că am constatat că ne simțim 
bine după ele. avem mai mult 
spor" (Joița Gicu 53 de ani), 
„Gimnastica ne dăruiește o 
vioiciune deosebită. O facem 
zilnic, cu multă plăcere. Am 
început chiar să schimbăm se-

turtle de exerciții" (Voicuța 
Sovaroși. instructoare), „Pe mi
ne mă relaxează și-mi dă o 
bună dispoziție” (Camelia Far- 
țadi). Reflecții care veneau să 
susțină afirmația tehnicianului 
Vasile Mizea. vicepreședintele 
Comitetului sindical „Lună de 
lună. în atelierul confecții pla
nul se depășeșete cu 5—10 la 
sută".

Dincolo de atelierul „confec
ții", care nu este singurul unde 
gimnastica la locul de muncă 
semnează o prezență zilnică, 
am aflat și alte ,lucruri frumoa
se despre pasiunea texțțlistelor 
și colegilor Iar pentru sport, 
despre interesantele competiții 
din cadrul „Daciadei" sau al 
campionatelor interne la cros, 
fotbal, handbal, volei, șah. te
nis de masă, popice, despre 
mulți devotați susținători ai 
ideii de sport, ai activității de 
masă, intre care directoarea 
Elena Vlăduc, tehniciană Geor- 
geta Rădean, președinta sindi
catului, Vasile Mizea. Constan
tin Bălută și alții. ~ . 
plecare gindul ni s-a întors la 
frumosul tablou oferit de gim
nastica la locul de muncă, ta
blou împrospătat de confesiu- 
nile-intenții ale profesoarei Lu- 
cica Ene, ginduri asupra cărora 
poate vom reveni...

Dar, la
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RUGBY. DACA cea de a lB-a ediție a 
Turneului FIRA pentru juniori a reprezen
tat un succes de organizare (au spus-o 
oaspeții Bucureștiulul din diferitele țări 
participante), de bună scamă că o astfel 
de reușită nu este o intimplare. Punlnd 
laolaltă spirit organizatoric, muncă, inteli
gentă In rezolvarea atîtor probleme, acti
viști ai CNEFS. FRR, CMBEFS, IEABS, 
Centrului de Medicină Sportivă, Policlinicii 
pentru Sportivi a Municipiului București, 
ai cluburilor au făcut ca tradiționala ospi
talitate românească să-și afle o frumoasă 
expresie. ® PE ACEEAȘI TEMĂ, dar vi
zavi de meciul România — Scoția, repro
ducem cuvintele fostului celebru interna
țional galez (26 de jocuri-test) și „leu bri
tanic". John Taylor, prezent la București 
ta calitate de ziarist londonez: „?parte 
frumos Stadionul -21 Augusto, excelent 
terenul, iar despre condițiile de muncă asi- 
guriiie presei numai cuvinte bune", d» Nu
meroase au fost talentele remarcate, în
tr-o echipă sau alta, la frumoasa compe
tiție a juniorilor. Intre mulți alții s-a aflat 
și un jucător-aripă de treisferturi din for
mația României. Este vorba de Scrin Rus, 
atacant impetuos, apărător sigur, curajos. 
Pentru anlaudatete sale evoluții, acest băiat 
modest din Cluj-Napoca (centru unde O. 
Chihaia sau T. Deleanu au și alte motive 

, de mîndrie în munca ou „speranțele”), care 
mal are un an de juniorat, a primit Cupa 

J pentru cel mai spectaculos și promițător 
' debut la o Întrecere de amploare, oferită 

de ziarul „Sportul” II așteptăm rit de cu- 
rînd și în prima reprezentativă — pe el și 
pe alții încă asemenea căpitanului echipei 
de juniori (Cristian Răducanu a jucat In 
primul XV reprezentativ, în Italia). (G. R.)

ÎNOT. BAIMAREANCA Stela Pura, a- 
ceastă mare speranță a natației noastre, a 
împlinit 1S ani duminică, sărbătorindu-și 
aniversarea printr-o... victorie clară în 
proba de 800 liber a campionatelor națio
nale In bazin acoperit. Colegi, antrenori, 
aițl specialiști l-au urat un sincer „La 
mulți ani!” și... la cit mai multe succese 
ta bazlneie lumii. • PREȘEDINTELE Co
misiei județene de natație Arad, ing. Fe
renc Tusz, a reușit să stringă in jurul Său 
un corp de oficiali ce au trecut cu brio 
examenul prime! competiții de amploare 
găzduite de frumosul bazin. (D. D. Glăvan).

JUDO. CEA MAI MARE surpriză a fi- 
halelor Campionatelor Repub-lioane indivi- 
duMe ale seniorilor (desfășurate, la sfîrși
tul săptămînii trecute, în Sala Sporturilor 
din Tîngoviște) a furnizat-o un junior, în 
vîrstă de numai 16 ani și jumătate. Se 
numește Florin Lascău (TCI Oradea) și a 
cucerit titlul de campion la „semimijlodie". 
Să fie oare un nou... Mircea Frățică? Cert 
este că acest junior — aflat pe tatami de 
cînd avea 3 ani și jumătate (!) — a finali
zat cîteva atacuri cu o fantezie uimitoare. 
Nici chiar antrenorul său n-a știut exact 
procedeul folosit de Lascău. „Nu vă pot 
spune precis — ne-a mărturisit juniorul 
orădean — ce-am făcut. Am început un 
procedeu și 1-ăm continuat cu totul altfel 
d ecât e cunoscut. Așa am gin di t eu pe mo
ment șl mi-a reușit perfect." @ CEA MAI 
rapidă victorie a obținut-o Orlando Zamfir 
(CSȘ 1 București): ippon în secunda a 
18-a a meciului său cu Constantin Mihai 
(Energia București). (C. Ch.)

VOLEI. LA CRAIOVA, in ziua celui de 
al șaselea derby, decisiv, dintre Steaua și 
Dlnamc. stellstul Cornel șoica Împlinea 16

.DPPă meci, coechipierii săi au .făcut 
o mică festivitate, sărbătoriridu-și colegul 
și... victoria ca re-4 lansa spre titlu. Alături 
de urarea „La mulțl ani!4*, el au mai stri
gat în cor și „Steaua București, campioana 
țării ești!". La următorul derby, de la 
București, afirmația a căpătat acoperire 
deplină. • SE RETRAGE Mircea Tutovan 
ddn activitate? Ex-dlnamovistul și interna
ționalul (acum la Eicon d Dinamo Zalău), 
care a împlinit 34 de ani, ne-a mărturisit 
la recentul turneu de la Brașov că inten
ționează să pună capăt carierei sale spor
tive înainte de ultimul act al campionatu
lui. £ LUNI, în ultima zi a turneului mas
culin din sala Rapid, în spatele tribunei 
presei, arbitrul internațional N. ionescu, 
mentorul multora dintre tineri, a comentat 
pentru noii purtători ai ecusonului fazele 
meciului Steaua — Dinamo, fiecare semna
lizare și îndatorire a celor doi ^cavaleri 
în alb" care oficiau. Pe un ton calm, sfătos 
— o frumoasă lecție „pe viu*. • MEREU 
la înălțime organizatorii craioveni. Cu oa
meni inimoși și devotați voleiului, ca Va
lentin Bălănescu, Ion Dobrițoiu și alții, 
este explicabil. © COLEGIUL antrenorilor 
n-a mai fost convocat de vreo trei luni. 
Nu. se simțea, oare, nevoia unei analize a 
comportării echipelor în campionate, sau a 
unei consultări în legătură cu alcătuirea 
loturilor, cu planurile de pregătire pentru 
sezonul internațional care începe? @ OA
MENI atașați voleiului și sportului în gene
ral sînt multi. între ei, ing. Cornel Rachie- 
ru din Baia Mare este pasionat de reali
zarea, la turnee, a unor frumoase, intere
sante și apreciate „Programe", desenatorul 
Ștefan Popa (cunoscut și peste hotare) este 
atașat cu talentul său voleibaliștilor timi
șoreni, iar responsabilul restaurantului 
„Sport" din Constanța, Mihai Imre (șl în
tregul personal), se bucură de stima tutu
ror sport!viilor care vin în localul amintit 
(frumos decorat cu tablouri redînd scene 
din diverse discipline) pentru solicitudinea 
cu care sînt înconjurați. (A. B.)
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APĂRUT NR. 3/1986 A
„EDUCAȚIE FIZICA Șl

In
rea
Stuplneanu, Vlâdlmlr Sobor, Pietre de Hillei 
.Considerații asupra graficului performanțial 
tatea sportivilor atleți (II) “ (autoare: Elena 
CAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN INVAȚAM 
capacității biologice și motrice a elevilor dlr 
rural (clasele V—VIII) și implicațiile acestei 
educație fizică școlară- (autor: Traian Scl 
didactice noi in predarea educației fizice șcc 
leriu Făroaș); „Orientări metodice privind pi 
oină în școală" (autori: Dan Negulicl, Ion 
NICA — METODICA — ANTRENAMENT — 
cipale ale procesului de instruire și antrenam 
(autor: Anton Muraru); „Unele probleme de 
Iot tenismeni (l)“ (autori: George Slapciu, c 
mdtrescu); „Dezvoltarea orientării și cultivi 
gimnaștii Începători, premisă pentru obține 
manțe superioare" (autori: Valeria Gego, 
MEDICINA SPORTIVA — „Cercetări privind e 
apilamilprop asupra funcției hepatice la sp 
manță" (autori: loan Drăgan, Adrian Vasllit 
Tudor Floroa) O OPINII — CONSULTAȚII 
pintle" (autor: Egon Horn) • fișier — „Al 
rile Olimpice modeme” (autor: Alexandru B 
măr se găsește de vînzare la chioșcurile de 
din Capitală și- provincie, dar — reamintim < 
cea mai sigură și mai comodă cale de pre 
„EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT” rămîne AB<

cuprins: • TEORIE — STUDII — CERC] 
reglării acțiunilor motrice prin biofeedt

Invitație la baza de agrement
„BUCUREȘTI'

Complexul hotelier „București" din Calea S 
oferă, în cadrul bazei sale de agrement, cor 
tindere :
• piscină acoperită, cursuri de inițiere pent 

la înot; în perioada de vacanță a elevilor, 
cu durata de o săptămînă și două săptămîni
• sală de gimnastică, cursuri de gimnastică
• saună finlandeză
• cabinete de masaj și ultraviolete
Se pot închiria: costume de baie, echipar 

de gimnastică, prosoape, căști, papuci de baie.
Serviciile sînt asigurate de personal cu 

Abonamente lunare pentru 12 intrări. Progrs
Informații suplimentare la telefon 15.58.50 / 2



IRITATE NUMERICĂ
sfîrșitul reprizei, impulsionată 
de o linie de mijloc mai ac
tivă. avînd în Rednic un veri
tabil piston, Dinamo se va a- 
fla mai des în atac, dar șutu
rile trimise de Dragnea (min. 
38) și Onac (min. 42) nu vor 
atinge ținta. Mai aproape de 
gol s-a găsit, tot în min. 42, 
Damaschin I, al cărui șut din 
interiorul careului a fost deviat 
de Donose în corner, în ultima 
clipă.

La reluare, Dinamo își crează 
destul de repede situații favo
rabile de a înscrie, pe care însă 
Văidean le va risipi, in min. 
51 și 60, din apropiere. Un mi
nut mai tîrziu, Turcu (intrat în 
teren in locul lui Pena) scapă 
la 14 m de poartă, frontal, dar 
acțiunea lui va fi oprită de o 
semnalizare neconformă cu rea
litatea a tușierului Necșulescu 
(nu fusese ofsaid). în min. 62, 
Crișan, în duel pentru minge cu 
Varga, simulează fault în careu, 

, cerînd penalty. Spiritele se în
cing, Minea aduce injurii arbi
trului si, primind cartonașul 
roșu, îsî lasă echipa în 10 oa
meni. în min. 62. Rednic su- 
tează din apropiere, de două ori, 
în portar. Golul care plutea în 
aer va cădea în min. 80. cînd. 

. la o centrare de pe partea 
dreaptă, DRAGNEA va plasa 

i balonul cu capul, de la circa
7—8 m, Ia colt, în stingă lui 
Ciurea. Ofensiva dinamovistă 
continuă pînă la fluierul final, 
fiind punctată, în min. 86, de 
voleul lui Jercălău, care a gre- 

i șit cu puțin ținta.

Gheorghe NICOLAESCU

PREA MARE
„POU- TIMIȘOARA 4 (1)
GLORIA BUZĂU 1 (1)

Stadion „1 Mai“ ; teren bun;
timp frumos ; spectatori — cir
ca 20 000. Șuturi : 15—5 (pe poar
tă : 9—3). Cornere : 7—2. Au 
marcat : PROFIR (min. 19), SA- 
BOU (min. 25 șl 60), BOLBA 
(min. 53), OLOȘUTEAN (min. 56).

„POLI“ : MOISE — Andreaș,
Șunda, Șulea, Pascu — Neagu 
fmin. 46 VARGA), OLOȘUTEAN, 
ROTARIU, SABOU — Oancea 
(min. 34 Trăistaru), Bolba.

GLORIA : Lazăr — COMĂNES- 
CU, FI. Marin (min. 46 Ghizdea- 
nu), Mircea, Tulpan — Șumu- 
lanschi (min. 66 Stoica), Balaur, 
TIC A, Cramer — PROFIR, Julls.

A arbitrat bine I. Crăciunescu 
(Hm. Vîlcea) ; la linie : J. Grama 
(București) și L. Sălăgean (Satu 
Mare).

Cartonașe galbene î BOLBA, 
GHTZDEANU, ȘUNDA, ȘULEA.

La speranțe : 3—2 (1—1).• ————
de Andreaș, Șumulanschi- exe
cută penaltyul, dar Moise res
pinge de la rădăcina barei. 
Moment psihologic defavorabil 
oaspeților, care, in minutul ur
mător. se și văd conduși, cînd 
BOLBA înscrie cu un șut Ia 
vinclu. Proaspătul introdus 
Varga schimbă în bine jocul 
timișorenilor și, Ia o lovitură 
liberă executată de el în min. 
56, mingea deviază din „zid" Ia 
OLOȘUTEAN, care înscrie din 
apropiere. Va veni și golul al 
patrulea. înscris de SABOU 
(min. 60). sub „transversală". O 
victorie categorică a studenți
lor timișoreni dar scorul e 
exagerat fată de desfășurarea 
jocului.

Gheorghe NERTEA

BRAȘOVENII, CA HUNEDORENII... ACAS A
BRAȘOV, 2 (prin telefon). 

Formidabil tempoul impus 
de jucătorii brașoveni din 
startul partidei. Pentru a 
argumenta ofensiva totală a 
echipei pregătite de C. Ște- 
fănescu și D. Anescu. să spu
nem că in primele 15 minute 
ale întâlnirii, gazdele au avut 
6 cornere, 9 șuturi spre poar
ta lui Ioniță și o imensă oca
zie de gol în min. 13, când 
Cramer. Cadar și Benta au 
șutat pe rînd. dar n-au putut 
să înscrie. Al doilea „sfert" a 
fost la fel de incisiv pentru 
echipa brașoveană, care și-a 
oontinuat ofensiva cu ace
lași aplomb, căutînd minut de 
minut breșe in apărarea aglo
merată a hunedorenilor. Și, 
golul a venit ca o recompensă 
firească a superiorității gaz
delor. Era minutul 27 cînd, 
după o cursă lungă, Cadar a 
centrat de pe linia de fund și, 
aflat pe fază, BENȚA a înscris 
cu capul... 1—0. In ultima par
te a reprizei, brașovenii au 
slăbit puțin forcitngul lor 
extraordinar și oaspeții au... 
respirat ușurați.

Repriza secundă, ceva mai 
echilibrată, a fost mai darnică 
in goluri cu echipa brașo
veană. De două ori (min. 54 
și 57), ȘERBĂNICA a încer
cat vigilența lui Ioniță cu șu
turi foarte periculoase. A treia 
oară (min. 59) n-a mai greșit, 
Înscriind nn gol superb, de Ia

VICTORIE, DAR CU MARI EFORTURI
RM. VÎLCEA, 2 (prin tele

fon). Stări de spirit diame
tral opuse în cele două ta
bere, mult mai distanțate de
cât „registrul adevărului" (de 
la —3 la +3), care și-au gă
sit corespondent si în te
ren. Gazdele — precipitate, sub 
povara nevoii de puncte ; 
oaspeții — liniștiți, cu o defen
sivă sigură și promptă, dar și 
cu o primă „săgeată" în min. 
3. prin D. Zamfir. Chimia de
ține o autoritară superioritate 
teritorială, dar fără consis
tentă.

După un voleu peste trans
versală al lui Ignat (min. 21), 
notăm o suită de trei șuturi... 
telefonate, prin loviturile de 
oap ale lui Iovan (min. 25), 
Cincă (min. 29). Vergu (min. 
35). rezolvate cu ușurință de 
Cristian. Abia în min. 40 con
semnăm un sut mai sănătos, 
oel al lui Vergu. deviat in 
corner de Ștefan.

Emoții pentru vîlceni la 
reluare, cînd mingea expe
diată de Jurcă (min. 47) este 
respinsă cu dificultate de Pa
vel. în corner. Dar și maro 
satisfacție după cinci minu
te : in urma unui corner de pe 
dreapta, TRESCHIN preia 
mingea pe piept și, profitind 
de indecizia lui Pirvu, șu- 
tează sec, deschizînd scorul. 
Piteștenii devin mult mai în
drăzneți In ofensivă, jocul are 
perioade bune de echilibru și o 
mare ocazie argeșeană în min.

F.C.M. BRAȘOV . 3 (1)
CORVINUL 0

Stadion Tineretului, teren bun; 
timp frumos; spectatori — drea 
15 000 Șuturi: 24—7 (pe poartă: 
9—3). Cornere : 10—2. Au marcat: 
BENȚA (min. 27 șl «4) și ȘER- 
BANICA (min. 59).

F.CAI. : Șanta — BĂLAN, 
Naghl, E. Moldovan, Mandoca — 
ȘERBĂNICA, Pană, MĂRGĂRIT 
(min. 75 Spirea) — BENȚA, CRA
MER, Cadar (min. 68 Cimpeanu).

CORVINUL s Ioniță — Nicșa, 
STROIA, Mărginean, Tîrnoveanu 
— Petcu, Mateuț. Badea, Du- 
blnciuc (min. 46 BEJENARU) — 
Gabor, Cojocaru (min. 71 Bar- 
dac).

A arbitrat foarte bine M. Ni- 
eulescu ; la linie : V. Alexandru 
șl Th. Ionescu (toți din Bucu
rești) .

Cartonașe galbene : ȘERBANI- 
CA.

La speranțe : 0—2 (0—1).
• 1 ii—.—

circa 25 m, în colțul lung, la 
vinclu. După 5 minute a ve
nit și al treilea gol, tot Ia o 
fază „lucrată", centrarea lui 
Cramer de pe stingă fiind re
luată in plasă, cu capul, de a- 
celași BENȚA. Din acest mo
ment. fazele au alternat la 
cele două porți, hunedorenii 
ratînd prin Petcu (min. 72) 
golul de onoare. Brașovenii, în 
zi de exoepție, au jucat așa 
cum joacă hunedorenii... la 
ei acasă.

Laurențiu DUMITRESCU

CHIMIA RM. V. 1 (0)
F. C. ARGEȘ 0

Stadion „1 Mai" ; teren foarte 
bun ; timp Ideal pentru fotbal ; 
spectatori — elrca 10 000. Suturi : 
14—9 (pe poartă : 9—6). Cornere: 
12—4. A marcat : TRESCHIN
(min. 52).

CHIMIA : Pavel — Lazăr, Pre
da, BASNO, CINCĂ — Vergu. 
Cireașă, Iovan CARABAGEAC 
(min. 84 Ion Gheorghe) — Veri- 
geanu, TRESCHIN (min. 78 Scîr- 
lete).

F.C. ARGEȘ : Cristian — Voleu, 
Pirvu, STANCU, Eduard — Ba
dea, ȘTEFAN, Ignat, Toma — D. 
Zamfir (min. 58 Bobaru), JURCĂ.

A arbitrat foarte bine C. 
Gheorghe (Suceava) ; la linie :
G. ionescu și E. Pătrașcu (ambii 
din București).

Cartonașe galbene : CIREAȘĂ, 
TOM A, CINCA, BADEA, PRE
DA, BOBARU, PIRVU, EDUARD.

Cartonașe roșii : EDUARD.
La speranțe : 0—0.

• ....... .

68. cînd, la o pasă ideală a lui 
Tema, Ignat și Jurcă luftează 
consecutiv, la numai 8 m de 
poartă. Tensiunea in teren 
crește, se înmulțesc si carto
nașele, apare și . o elimi
nare (Eduard. în min. 87) si 
meciul se încheie cu o fru
moasă acțiune-șnur a vâlce
nilor. cînd șutul „bombă" al 
Iul Lazăr este • respins de 
Cristian în corner.

Adrian VASILESCU

0 REMIZĂ

HAGI ATACĂ TITLUL DE GOLGETER...
După scor, la colocviul «tu- 

dentesc din „Regie" nu s-ar fi 
prezentat decît examinatorul, 
echipa bucuresteană. partene
rul de dialog, formația clu
jeană fiind în afara temei. 
Numai că istoria „scorului e- 
tapei" ne invită să privim pu
țin și caseta tehnică. în care, 
paradoxal, vedem că oaspeții 
au șutat la poartă mai mult 
decît învingătorii si au mai 
avut și avantaj la cornere !! 
Ceea ce spune că echipa de 
sub Feleac n-a jucat chiar 
atît de rău pe cit o recomandă 
scorul, ea atacînd mult după 
pauză însă, vai, romantic. Si 
atît a așteptat un „examinator" 
sever, cum a fost „ll“-le din 
„Regie". Soorul este atît de 
mare pentru că Sportul Stu
dențesc a fost, categoric, mai 
matur, a avut in Hagi un 
jucător care si-a tinut promi
siunea făcută înaintea meciu
lui, aceea de a se bate pentru 
titlul de golgeter. Iar clujenii 
au avut un portar care are trei 
goluri pe conștiință. în timp 
ce Speriatu, după o primă 
repriză slabă, cu un Iuft la... 
25 m, salvat de Cristea, și-a 
revenit după pauză si a scos 
două—trei goluri. Iar cum clu
jenii au mai avut si o bară 
(Meszaroș —min. 45), și un 
penalty ratat (Bucur execută 
in bară penalty-ul acordat 
neiustificat în min. 51), atunci 
diferența dintre scorul de pe 
tabelă și caseta tehnică se 
explică într-un fel. Plus că 
unul din penalty-urile gazdelor 
(cel din min. 50, transformat 
de HAGI) n-a avut nici el 
temei, din moment ce M. 
Sandu II faultase pe Ciocan I 
Altfel, din celelalte șase goluri 
(HAGI — penalty transformat

PUNCTUL MULT VISAT...
ORADEA, 2 (prin telefon). 

F. C. Bihor n-a putut înclina 
balanța in favoarea sa nici de 
astă dată, deși a dominat mai 
mult și a avut situații clare de 
a finaliza. Bucureștenii au dat 
o replică dîrză. s-au apărat cu 
mult calm, au contraatacat 
foarte periculos și astfel au 
plecat cu un punct... de aur.

După o scurtă perioadă de 
joc echilibrat. în care ambele 
formații au beneficiat de cite- 
va lovituri de colț. F. C. Bi
hor a preluat inițiativa. însă 
Georgescu. lie și Mihuț au 
greșit ținta. Dar prima mare 
ocazie de a deschide scorul a 
irosit-o Șt. Popa, în min. 14 
cînd a intrat în careu și a șu
tat imprecis. Pînă în penulti
mul minut al primei reprize, 
Georgescu (min. 17) și Mihuț 
(min. 24) au fost și ei la un 
pas de a marca. însă au ratat. 
In min. 44, Ia o fază care nu 
prevestea aproape nimic, fun
dașul central Grigore a greșit 
copilărește : vrînd să degaje
ze balonul din careu, l-a „pa
sat" lui GEORGESCU $i aces
ta a făcut inutilă intervenția 
portarului Toader : 1—0.

în repriza secundă, jocul a 
fost confuz si în general mai 
echilibrat. După ce Be (min. 
52) a mai irosit o ocazie, tri- 
mitînd din poziție favorabilă

ÎN AVANTAJUL OASPEȚILOR

SP. STUDENȚESC 6 (3)
„U“ CLUJ-NĂPOCA 1 (1)

Stadion Sportul studențesc ; 
teren excelent ; timp frumos ; 
spectatori — circa 8 000. Șuturi : 
21—23 (pe poartă : 14-10). Cor
nere : 8—10. Au marcat : HAGI 
(min. 6 șl 50, ambele din pe
nalty ; min. 59), BURCHEL (min. 
17), CORAȘ (min. 36). MUN- 
TEANU H (min. 70). respectiv 
BUCUR (min. 22, din penalty).

SPORTUL STUDENȚESC : Spe
riatu — M. Marian. M. popa. 
Cazan. MUNTEANU I? — ȚI- 
CLEANU (min. 72 Terheș). 
CRISTEA. BURCHEL (min. 66 
Bozesan I), HAGI — M. Sandu. 
Coras.

: Caval — Dobrotă. Cio
can. Neamtu, MESZAROȘ — FI. 
Pop (min. 76 Poplcu). Mujnai 
(min. 59 L. Moldovanj, Bucur 

BOERU, Cimpeanu II, Biro I.
A arbitrat cu greșeli V. Titorov; 

la linie : C. Olteanu (ambii din 
Drobeta Tr. Severin) și I. Velea 
(Craiova). ambii tușleri foarte 
bine.

La speranțe : o—o.
• ' -......

în min. 6, pentru hențul 
in careu comis de Muj
nai, BURCHEL — șut dc 
la 22 de metri ; BUCUR, 
nenalty transformai în min. 22 
pentru faultul în careu comis 
de Munteanu II asupra Iui 
Boeru ; CORAȘ, in min. 36. 
după ce Ciocan salvase inițial 
de pe linia porții), ultimele 
două au fost și cele mai fru
moase : cel din min. 59, cînd 
HAGI, de Ia 20 de m, din col
tul drept, a „fulgerai" vinciul 
din stingă, si cel din min. 70, 
cînd MUNTEANU II a prins 
o „ghiulea" de la 25 m lingă 
stiloul din dreapta Iui Caval. 
La un asemenea scor, ratările 
gazdelor parcă nici nu se mai 
cer amintite...

Mirceo M. IONESCU

F. C. BIHOR 1 (1)
RAPID 1 (0)

Stadion F.C. Bihor ; teren bun; 
timp noros, dar călduros; specta
tori — circa 6 000. Șuturi: 12—« 
(pe poartă : 4—3). Cornere :1S—5. 
Au marcat : GEORGESCU (min. 
44), respectiv AGIU (min. 61).

F.C. BIHOR : Liliac — DIANU, 
Dumitrescu, Biszok, N.Mureșan — 
TĂMAȘ, Grosu (min. 26 I. Mu- 
reșan), ILE (min. 69 Nemțeanu), 
Mihuț — Georgescu. Lazăr.

RAPID: Toader — Marinescu, 
Grigore, Rada, BACOȘ — Goanță, 
ȘT. POPA, Dumitru, AGIU — 
Damaschin n (min. 80 Țîră). Ma
nea.

A arbitrat foarte bine A. Po- 
rumbolv (Vaslui) ; la linie : I. 
Virtan (Gh. Gh.-Dej) șl St-
Rotărăscu (Iași).

Cartonașe galbene : MIHUȚ.
DAMASCHIN II.

La speranțe : 1—0 (1—0).

mingea peste poartă, în min. 
61 bucureștenii au egalat. 
In acest minut, Dumitru a fă
cut o cursă pe partea dreap
tă și, din apropierea liniei do 
fund, a centrat în careu, iar 
AGIU. cu o lovitură de cap, a 
expediat balonul in plasă : 
1—1. în continuare, orăde- 
nii au forțat victoria și o dată, 
în min. 67. ar fi putut să in- 
scrie, dar au șutat tot impre-
C1S.

Pompiliu VINTILA

ADMINISTRAȚIA Di STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

2 APRILIE

I: 34 3 10 24 28 20
A Ii-a : 33 23 11

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

30 41 4.
FOND TOTAL

995.527 lei, din care 12.905 lei, re
port la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES-BOX 

DIN 23 MARTIE

nit participanților Făsui Ion din 
Brașov, Stoichescu Moise din T 
mișoara la categoria 1, faza I și 
Staicu Petre din Craiova la 
tegoria A, faza a n-a.

ca-

DE C1ȘTIGURI î
a ASTĂZI este 

pentru procurarea 
tragerea obișnuită _ 
mîine, vineri 4 aprilie. Nu uitati 
să jucați numerele alese de dv. 
la această tragere !

ULTIMA 
biletelor 

LOTO

zi 
la 

de

1986

FAZA I — Categoria 1 : 2 va
riante 25% a 50.000 lei ; categoria 
2 : 6 variante 100% a 17.389 lei 
în cadrul cărora o excursie de 
două locuri in R. D. Germană și 
diferența tn numerar și 10 vari
ante 25% a 4.347 lei ; categoria 3 : 
5 variante 100% a 12.708 lei în ca
drul cărora o excursie de 1 loc 
în R. D. Germană șl diferența în 
numerar șl 19 variante 25% a 
3.177 lei ; categoria 4 : 54,75 vari
ante a 2.263 lei ; categoria 5 : 
123,50 variante a 1.003 lei ; catego
ria 6 : 745.50 variante a 100 lei : 
categoria 7 : 11.305,75 variante a 
40 lei.

a LOZUL PRIMĂVERII î A- 
gențllle Loto-Pronosport și vîn- 
zătorli volanti au spre vînzare. 
In această perioadă, LOZUL PRI
MĂVERII — emisiune specială 
limitată, care atribuie autoturis
me „DACIA 1300“ șl variate cîș- 
tiguri In bani, acordate din fon
dul special al sistemului Loz în 
pilc. O dată cu procurarea bile
telor la tragerile săptămînale, 
solicitați Si LOZUL PRIMĂVE
RII 1

BACĂU, 2 (prin telefon). Echi
pele intrau pe teren, J •-« « 
uanii se gîndeau tn-că 
de la Pitești. „Cum 
pierde ?“, auzeam dăm 
cîind. A început însă 
Craiova, echipa oaspe 
te „piesele" în teren. Stadion ar
hiplin. Și lovitură de teatru: în 
secunda 26, minge înaltă, Avă
danei trimite înapoi cu capul, 
BURLEANU face un „un-doi“ cu 
Viscreanu și șutează de la 11 m, 
jos la colt: 1—0. Stadionul... ex
plodează. Universitatea nu se 
pierde, echilibrează jocul, pa
sează, dar șutul lui Ungureanu 
(min. 10) trece pe lîngă bară, 
iar Bîcu slalomează printre ad
versari si trimite pe lingă poar
ta goală, de la 12 m (min. 12). 
Tn min. 17, Cămătaru e la un 
pas de gol, iar peste un minut 
notăm cea mai mare ocazie, cînd 
Tismănaru (minge de la adver
sar) scană singur și, din 6 m. 
sutează în. Lung.' T-n min. 22 
însă stadionul amn+e-sfe: corneT 
de pe dr^anta. CTR^U execwă 
cn sfî”rr’TÎ, p de
vfnt. Mangeac „ne l’n-
șră" și rol neastentat: 1—1. tn

dar băcă- 
la meciul 
am putut 
cînd in 

meciul cu 
avînd toa-

min. 24. Lung nu poate reține, 
însă Viscreanu trimite peste 
poartă. Nu a înscris el, dar o 
vor face oaspeții. In min, 41, Bl
eu centrează cu efect, CAMATA- 
RU țîșneste printre neatenții fun- 
Jasi adverși și reia cu capul, în
scriind aproape de vinclu: 1—2- 

După pauză, fizionomia parti
dei avea să fie cu totul alta, 
Bacăul are un aliat prețios, vîn- 
tul se avîntă în atac și contro
lează permanent jocul. în mim. 
48. Lung, cu un excelent reflex, 
evită golul la șutul lui Viscrea- 
nu dar. in min. 52, scorul va 
leveni 2—2 : din apropierea fa
nionului de colț, Avădanei cen
trează de lîngă Irimescu, Lung 
pleacă pe centrare, vîntul schim
bă direcția balonului și VIS
CREANU înscrie cu capul, în 
poarta goală. Am mai notat 
„bomba" Iui Elisel. de la 30 m, 
ne lîngă poartă (min. 70). anoi 
ocazia lui Tancu (min. 83), care 
slniw. ia 12 m. a șutat în Lung 
si nv'nffoa a trecut peste poarta 
goa’ă R=n>’ză care avantaiează 
oohina oaspete.

Constantin A’

2 (1)
2 (2)
teren

S. C. BACĂU 
UNIV. CRAIOVA

Stadion .23 August"; 
bum: timp însorit, dar vlnt pu
ternic; spectatori — circa 25.000. 
șuturi: 17—4 (pe poartă: 6—2). 
Cornere: 7—1. Au marcat: BUR- 
LEANT 'min. 1), VISCREANU 
(mim. 52), respectiv CIRȚU (min. 
22) și CĂMATAHU («lin. 41).

S.C. BACAU: Mangeac — An- 
drieș, Borcea (min. 46 Arieni), 
C. Solomon, ELISEI — BURLEA- 
NU, Tismănaru, Adolf — VIS
CREANU, AVĂDANEI. Bîșcă 
(min. 78 Iancu).

UNIVERSITATEA: LUNG —
Negrilă, Tilinoi, Cioroianu, UN- 
GUREANU — Săndoi, Irimescu 
(min. 5<< Gh. Popescu), Ad. Po
pescu, BÎCU — Cămătaru, Cîrțu 
(min. 72 Geolgău'..

Arbltraiul lui Fl. Popescu (Plo
iești) foarte bun. mai puțin in
dulgenta la tragerile de timp, ale 
oaspeților; la linie: N. Voinea 
Si V. Angheloiu (ambii din 
București).

Cartonase galbene: AVADANEI, 
CĂMĂTARU.

La speranțe: 2—1 (0—1).

FAZA A II-a : — Categoria A : 
1 variantă 25% a 50.000 lei ; cate
goria B : 8 variante 25% a 6.415 
lei ; categoria C : 18,75 variante 
a 2.702 lei; categoria D : 
85,50 variante a 593 lei ; catego
ria E : 152 variante a 333 lei ; ca
tegoria F : 5.665,50 variante a 40 
lei.

Cîștigurile de 50.000 lei au reve-

30 APRILIE, ora
carea din București (Al-eea Ma
rii Adunări Naționale), pe tra
seul : București — Pitești — 
Rîmnicu Vîlcea — Cozia — Si
biu (dejun) — Sebeș — Orăștie 
— Deva. Cazare la hotel „De
va". cină ' festivă cu program 
artistic.

1 MAI : vizitarea Țării
Hațegului. Sarmisegetuza —

8 pîe EXCURSIE DE 1 M*l LA
Densus : demn la restaurantul 
Coinn'K S’nta Maria-Orlea. ci
nă la restaurantul .R'u““ si 
cazane la bnte’ui cn același p-;„
me •a

DEVA SI GEOAGIU-BAI
fcqt.'vă cn program : cazare la 
hiM.~’ul ..D’ana" din
B"l

4 MAI : deplasare pe tra
seul Orăștie — Hațeg — Pe
troșani — Tg. Jiu (deiun) . — 
Ftorezu (vizitarea minăstirii 
Horezu) 
cea — Pitești 
s:-e în iurul

(vizitarea
- Govora — Km.

— București 
orei 20).

Vil-
(so

r

i 
i

2 MAI
giu

deolacane la Gena- 
d-'t-î-n s- ....

la 
la 
dac

Geoa- 

î (vs r>. i«.
informații la 

de turism
toa- 
ale
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ROMÂNE
IN TURNEE

• La cea de a 10-a ediție 
marelui turneu internațional_______ ______ _______ fe
minin de șah de la Hyeres. in 
Franța, reprezentanta tării noas
tre. marea maestră Elisabeta Po- 
lihroniade a obținut o nouă vic
torie. de data aceasta la 
germana Alfi Janus, 
gleză Sheila Jackson 
surprinzătoare remiză 
nia fostei campioane 
Nona Gaprindașvili.
sumarea a patru runde, prime
le locuri ale clasamentului sînt 
ocupate de : 1. Nona Gaprindaș
vili (U.R.S.S.) 3,5 p, 2. Sheila 
Jackson (Marea Britanie) _3,5 p, 
3. Elisabeta Polihroniade 
nia) 3 p etc.
• In runda a patra a 

lui feminin de la Bled, 
Lidia Jicman a cîștigat 
zinger. în clasament 
Svielcik cu 3,5 p, urmată 
Jicman cu 3 p.

_ vest-
Șahlsta en- 
a realizat o 
în comna- 

mondlale 
După con-

(Româ-
turneu- 
maestra 
ia Ra- 

conduce 
de

ELOGII PENTRU SCRIMA ROMANEASCA
STUTTGART. 2 

— La recentele 
mondiale de scrimă 
neret desfășurate 
tgart. în clasamentul 
tiuni primul loc a fost ocupat 
de Italia, cu 60 puncte, urmată 
de ROMANIA — 42 p,
U.R.S.S. —34 p. R. F. Germa
nia — 33 p, Franța — 24 p, 
Ungaria — 21 p. Polonia — 
18 p. în clasamentul pe meda
lii, locul întîi a fost ocupat de 
U.R.S.S. cu 2 medalii de aur. 
urmată de România — 
dalie de aur și una de

Comentînd rezultatele, 
pondentul sportiv al 
ției „France Presse" 
ză. între altele: „Unul 
evenimentele acestor 
pionate a fost excelenta pres
tație a tinerilor scrimeri 
români, care au avut un parti
cipant la turneul final la fie
care dintre cele trei probe 
masculine și trei concurente in 
finala de floretă feminin. De

(Agerpres). 
campionate 
pentru ti- 
la Stut- 

pe na-

o me- 
argint. 
cores- 
agen- 
notea- 
dintre 
cam-

CUPA POLARĂ H SCHI

WJW

;■ SOLUȚII NOI...

vreme scrima roma- 
nu a avut o prezentă 
notabilă la o mare com- 

Revenirea în elita

multă 
nească 
atît de 
petiție, 
mondială a școlii românești de
scrimă se datorește îndeosebi 
floretistei Reka Lazăr, me
dalie de aur la aceste între
ceri, precum și talentatului 
floretist Romică Molea, me
daliat cu argint".

î
Un început de an furtu

nos în sportul international. 
Spania urcă pe locul 5 în 
handbalul mondial. Italia 
este aleasă în grupa de e- 
lită a celor 16 invitați la 
prima Cupă Mondială a 
rugbyului. deși acum un de
ceniu ambele rotunjeau 
punctajele partenerilor în 
diferite competiții. Iugosla
vii si cehoslovacii oferă, tot 
acum, primii lor învingă
tori (Rok Petrovici, Mateja 
Svet, Olga Charvatova) în 
concursuri de Cupă Mon
dială la schi alpin, sporti
vele chineze intră în pose
sia mai multor recorduri 
mondiale de marș. Noile a- 
pariții în „prim-plan" sînt, 
ce-i drept. spectaculoase, 
ele fură privirile, dar e ne
cesar să nu uităm nici că
derile de la cel mai înalt 
nivel, chiar dacă acest fe
nomen s-a petrecut în timp. 
Bunăoară, cine pronunța a- 
cum 15—20 de ani „Austra
lia" numea o patrie a aler
gării. a tenisului și înotului, 
într-atît străluoeau Elliott, 
Clarke, Rosewall, Newcom
be ori Dawn Fraser, pentru 
ca astăzi Antipozii să 
mai conteze în aceste 
ci ni ine.

Mai mult ca oricînd, 
că. nici o ierarhie nu 
poate fi Prevăzută și
un clasament nu e defini
tiv prea multă vreme. Pre
viziunile în sport, cele ne

par- 
mai 
nici

nu 
dis-

termen lung în special, ca
pătă astăzi o mane doză de 
risc: cel care stabilește 
priorități în rîndul adversa
rilor riscă surprize dintre 
cele mai neplăcute din par
tea „out-sideri“-lor conside
rați ca nepericuloși. Mai 
mult ca niciodată, parcă, ti
tluri și medalii sînt pierdu
te pentru că „buturugile" 
mici de pe tablourile de 
concurs răstoarnă. fără 
complexe, „carele" marilor 
favoiriti. Exemplul Turneu
lui celor 5 națiuni la rugby, 
în care ultima clasată cîști- 
gă ediția care 
preluat și la

Ce anume 
oeastă rapidă 
valori? De ce 
rație marile forte ale unu: 
sport și cresc peste noapte, 
ca-n poveste, puterile celor 
din liniile a doua și a treia? 
Pentru 
nei 
ce 
tot 
tori.
în marea performantă ac
tuală se construiește exclu
siv prin contribuția mai 
multor discipline, întîlnin- 
du-se. toate, pe terenul me
reu înnoit al sportului ac
tual. înalta performantă a 
devenit domeniul inițiative
lor celor mai 
permanentelor 
un spațiu care 
doar celor care
mai ales, care găsesc — so
luții noi vechilor probleme. 
E unicul drum cu adevărat 
sigur spre victorie.

urmează. este 
alte sporturi, 
determină a- 
răsturnare de 
pierd din tu-

că progresul 
discipline depinde 

în ce mai mult 
mai numeroși 
pentru ■ că 

marea

u- 
din 
de 

fac- 
succesul

felurite, al 
descoperiri, 

se deschide 
caută — și.

’adu TIMOPTE
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• JAPONIA, CARE ESTE O ȚARA RE- 
NUMITA în pnvirța construcției de moto-

g

I
ciclete va fi gazdă în 1987. pentru prima 
□ară. după 20 de ani, - --
miu“ la motociclism ______  r____
□ionatul lumii. întrecerile care vor 
loc la clasei

a unui ,,Mare Pre- 
contînd pentru cam- 

. ___ avea
z50 și 500 sme, se vor des

fășura^ pe circuitul de la Suzuka. în cen
trul țării. Aceasta va fi cea de a cincea 
ediție a „Marelui Premiu", găzduită de Ja- 
oonia (ultim* ?ară. în 1967 !) • VECHIUL 
JUCĂTOR DE TENIS Marty Riessen, în 
vîrstă de 44 ani. a fost desemnat în func
ția de căpitan-n ei u câtor al echipei S.U.A 
pentru „Cupa Federației" (care va avea 
oc la Praga). variantă feminină a „Cu

pei Davis rezervată, după cum se știe, 
exclusiv bărbaților • O SPERANȚA A 
BOXULUI de pest* Ocean este tînârul. de 
19 ani. Mike Tyson, care din 1985 și pînă 
4cum a susținui 19 meciuri, toate cîștigate 
de el înaint*3 d^ limită. Tyson boxeazâ la 
categoria -jrea • DUPĂ DATELE ÎNRE
GISTRATE la Ministerul Turismului din 
Nepal pînă acum un număr de 164 alpi- 
niști. din 21 țări, au reușit sâ escaladeze 
^verestul ! 1 o PIERRE GEVAUX. deși este 

n-a sărit niciodată dintr-un a- 
este să se lanseze, 
vîrful diferiților...

este de profesiune 
Franța) se mîn- 

de 1a altitudinea de 
Hașebrum din 
COMPETIȚIE a 

international Cupa Primăve- 
anul acesta pentru 

ne șosele ^ngleze. De fapt.
• 7 mai la Brad-

> Leeds 11 ’unii» ’a Norihamp-

parașutist 
vion. Specia’itatea lui 

parașuta de pe 
■nunți. Gevaux. care 

ectrician în Sa-oia 
irește Ou □ .cădere* 
'^53 m. cea * muntelui 
Asia. • O NOUA MARE 
ciclism ului I_______
rii". va fi organizată 
nrimă oară. _  r___
\ste vorba de patr curse 

*o?*d 9 mnl *

?u

La Hedenhăset, la peste 1300 
km nord de Stockholm, au avut 
loc întrecerile competiției de 
schi fond dotată, pe drept cu- 
vînt, cu Cupa Polară. Cele două 
probe din program 
tigate de austriacul 
(10 km în 34:05,90) 
za Aino Kallunki 
21:23,5).

au fost cîș- 
Alfred Eder 
și finlande- 

(5 km în

MECIURI
INTERNAȚIONALE

<a» La Sao Luiz: Brazilia r- 
Peru 4—0 (1—0). Au înscris : Ca- 
sagrande (2), Alemao (din 11 m) 
șl careca a La Zilrich: Gras
shoppers — Argentina 0—1 (0—0)
• In sferturile de finală ale Cupei 
Franței (meciuri tur-retur): Ren
nes — Auxerre 2—1 (d.p.) și 1—1, 
Bordeaux — Tours 1—0 șl 1—0, 
Paris St. Germain — Lens 2—1 
și 1—2; Marseille — R.C. Paris 
în tur 2—1 (returul la 8 aprilie). 
Prin urmare, pînă acum, în se
mifinale s-au calificat: 
Bordeaux și Paris St.
• Pentru locurile 3—4 
neul de juniori de la 
Brazilia — Italia 1—1 
după 
finală 
2—1 !

La

Rennes, 
Germain. 
In tur- 
Cannes : 
Și *—3»

loviturile de la 11 m. In 
Coasta de Azur — Anglia 
(după prelungiri).
CAMPIONATE

sftrșitul săptămtnli s-au

DUPĂ UN MECI
(Urmare din pag. 1)

de gol, și în min. 13, „bombă" 
Boloni, peste bară). între 
timp, belgienii, care reușesc cu 
dificultate să se apropie de 
poarta echipei române, ex
pediază două suturi 
col (Scifo. în min. 
dereycken. în min.

Dar marea ocazie 
în minutul 15. cînd Lăcătuș, 
scăpat frontal pe contraatac, 
la o pasă în adîncime a lui 
Stoica. a fost oprit pen
tru un ofsaid inexistent. în 
min. 18. Frimann ratează și el 
o mare ocazie, cînd Ducadam 
culege balonul în ultimă ins
tanță.

Jocul continuă conform u- 
nui scenariu destul de simplu : 
belgienii acumulează pase, 
unele frumoase, dar Steaua 
țîșnește de fiecare dată. la 
prima intercepție, fiind evi
dent mai periculoasă. în min. 
29. Vandereycken trimite ba
lonul spre bara transversală, 
dar Ducadam e la post. La un 
contraatac al Stelei. Balint 
e blocat la numai cinci metri 
de poartă în min. 39. Și pri
mele 45 de minute se încheie 
cu un șut al lui Vandereycken 
pe lingă poartă.

apropie 
române, 

fără peri- 
8, și Van- 
12).
se va ivi

ton șl 14 iunie ia Norwich. Clasamentul, 
firește, se va face prin adiționarea timpi
lor din cele patru probe • DEȘI fede
rația INTERNAȚIONALA DE TENIS de
cisese anul trecut ca în viitor să nu mai 

. fie admise ea jucă oare cu statut profesio
nist tinere sub 16 ani. iată că totuși o tî- 
nără americană Mary Jo Fernandez, care 
nu are deci 4 ani a trecut recent la 
profesionism. Ea este câștigătoarea turneu-

lui de j-uni Bowl. Despre ar-
gentimanca Gabriela Sabatini și ameri
canca Kathi K naldi, și eie niște copile 
cînd au devenit profesioniste, nu se mai 

că su fost singurele.. • O 
HOCHEI PE GHEAȚA din 

juca in 1987 cu o selecționată 
nord-am^ricană. Este vorba 

meciuri In care nocheiștii sovie- 
pe cei mai buni pro- 

și Canada Meciurile 
patinoarul echipei 

Quebec ■ Canada). O CEA

poate spune 
ECHIPA DE
U.R.S.S. va 
profesionistă 
de două 
țici îi vor întîlnî 
fesioniști din S.U.A. 
se vor desfășura pe 
„Nordicilor" 1 ’
DE A DOUA EDIȚIE a ralyului automobi
listic 
șura, 
brie.
cursa

Hong Kong — Beijing se va desfâ- 
în acest an. între 14 și 19 septem- 
Tras-eul curbei va măsura 3760 km 
cuprinzîfd si 23 le probe speria1?.

desfășurat următoarele campio- 
nate :

IUGOSLAVIA (et. 22). Priștina
— Mostai 3—2, Niksici — Osijek 
2—1, Titograd — Partizan 1—0, 
Skoplje — Novi Sad 2—0, Steaua 
Roșie — Zenița 4—1, Tuzla — Ri
jeka 2—2, O.F.K. — Vinkovici 
0—0, Hajduk — F.C. Sarajevo 
6—2, Zeleznicear — Dinamo Za
greb 2—0. Pe primele locuri : 
Steaua Roșie și Partizan cu cite 
31 p, Mostar 27 p; pe ultimele: 
17. Titograd 17 p, 18. Novl Sad 
13 p.

SPANIA (et. 31). Las Palmas
— Real Madrid 4—3, C.F. Bar
celona — Real Sociedad 2—3 î 
Atletico Madrid — Zaragoza 0—2, 
Valladolid — Vigo 4—0, Cadiz — 
Gijon 0—0, Hercules — Betis Se
villa 2—3, F.C. Sevilla — Valen
cia 0—2, Athletic Bilbao — Espa- 
nol 1—0, Osasuna — Santander 
1—1. Pe primele locuri: Real 
Madrid 52 p, C.F. Barcelona 42 
p, Athletic Bilbao 41 p; pe ulti
mele: 16—17. Hercules și Valen-

FOARTE STRINS
A fost o repriză bună a cam

pioanei noastre, în care jucăto
rii români s-au dovedit 
mai dezinvolti. Apărarea a ju
cat aproape fără greșeală, blo- 
cînd toate încercările de intrare 
în careul lui Ducadam. Steaua 
a excelat printr-un marcaj care 
i-a ..închis" practic pe jucătorii 
belgieni. Bărbulescu și Bum- 
bescu i-au anihilat pe Lozano, 
respectiv Vandereycken. 
timp ce incursiunile pe 
sting au fost blocate de 
mereu în fata lui Iovan, 
mai multă siguranță. în 
sprinturile lui Balint au 
deseori panică. Din păcate, ele 
nu au fost susținute de coechi
pieri. Per total, o repriză bună 
a Stelei, care a lăsat impresia 
că belgienii nu vor putea des
chide scorul oricît s-ar prelun
gi jocul.

După pauză, Anderlecht exer
cită o presiune mai mare asu
pra careului nostru. Dar apăra
rea continuă să ioace impecabil, 
cu o mobilitate remarcabilă și 
cu un real simt al anticipației. ■ 
Singura greșeală va fi comisă 
la gol, în minutul 76, cînd SCI
FO — liber — a reușit să lobeze 
mingea peste Ducadam. ieșit.

In repriza a doua, belgienii 
au fost mult mai activi, mereu 
impulsionați de Scifo. dar și

în 
flancul 
Stoica, 
pentru 

atac, 
produs

Prima ediție a revenit celebrului pilot fin
landez Hannu Mikkola, campion mondial 
de ralyuri în anul 1983 • CAMPIOANA 
MONDIALA, semi fon dista Mary Decker- 
Slaney, care în acest an va deveni mamă, 
dorește să-s facă &poi reintrarea. Pentru 
anul viitor, obiectivele ei de performanță 
sînt foarte îndrăznețe : să-și reediteze la 
„mondialele" de la Roma victoriile din 1983 
de la Helsinki (1500 m și 3000 m) și să 
devină recordmană a lumii la 1500 m, cu 
o performantă sut t:50.0! • CICLISTUL
LUIS HERRERA a fost desemnat cel mai 
bun sportiv din Columbia. în anul 1985 
Cu 650 de voturi, el a f?st pe primul loc. 
înaintea lui Miguel Lora <644 voturi) 
pion mondial de box 
(versiunea WBC) $ 
noul „patron" al faimosului raliu Paris — 
Dakar, pregătește de pe acum extrem de 
complicatele amănunte iagate de organiza
rea în 1987 a unei noi ediții a acestei dia
bolice curse cari insă se bucură — iată 
— de un mare succes £ CICLISTUL O- 
LANDEZ Rene Pijnen, făcînd pereche cu 
danezul Gert Frank, a cîștigat cursa de 
sase zile pe velodromul, evident, acoperit 
din Stuttgart A fust cea de-a 70-a victo
rie a lui Piinen într-o cursă de șase zile

CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII CENTENA
RULUI primulu1 trîciclu construit de 
Renz în Stuttgart in anul 1896. un grup 
de muncitori ai celebrei uzine .Mercedes" 
au construit 1 
celui origina!, 
demonstrat! vă 
s£es. Au fost 
lucru pentru 
de... muzeu.

cam-
la categoria cocoș 

PATRICK VERDOY

11 trîcicluri. copii identice a 
cu cane vor face o cursă 

și la Paris, pe Champs-Elv- 
necesare 10 000 de ore de 

realizarea acestor triclclur*

Romeo VILARA I

TELEX • TELEX
«BASCHET • Dinamo Novosi

birsk, cîștigătoare a ediției din 
acest an a Cupei Liliana Ron- 
chetti, a devenit pentru prima 
oară campioană a U.R.S.S., cîș- 
tigînd cu 92—68 meciul final cu 
T.T.T. Riga

CICLISM a Cursa Paris — Ca
membert (240 km) a revenit da
nezului Kim Andersen care a 
parcurs distanța în 6.57:00, între- 
cîndu-L la sprint, pe francezul 
Laurent Fignon

TENIS • Marele premiu — 
Nab sco, la Koln ; Novacek — 
Glickstein 6—3, 6—3, Masur — 
Srejber 6—4, 7—6, Zivojinovici — 
Muster 6—3, 6—2, Eriksson — 
Ostoja 6—3, 6—4, Donnely — 
Popp 6—3. 6—2 a Clasamente :
WTA (femei): 1. Navratilova, 2. 
Evert-Lloyd. 3. Mandlikova ; 
ATP (bărbați) : 1. Lendl, 2.
McEnroe, 3. Wilander ; Marele 
Premiu : 1. Lendl 1675 p. 2. 
Nystrdm 1148 p, 3. Connors 755 p.

cia cu câte 21 p, 18. Vigo 12 p.
PORTUGALIA (et. 27). Portl- 

monense — Aves 4—0, Petnafiel 
— Chaves 1—1, Salgueiros — 
Braga 0—2, Benfica — Academica 
1—0, Covilha — Belenenscs 0—0, 
Setubal — Sporting 1—2, Guima
raes — Boavista 2—1, Funchal — 
F.C. Porto 1—1. Pe primele 
locuri: Benfica 45 p, F.C. Porto 
43 p, Sporting 40 p; pe ultimele: 
15—16. Penafiel și Covilha cu 
cite 16 p.

OLANDA (et. 25). Aikmaar — 
Eindhoven 0—1, Maastricht — 
Groningen 0—0, Excelsior — Ven
lo 0—0, Sparta — Heracles 6—1, 
Twente — Kerkrade 1—1, Ajax — 
Deventer 5—0, Den Bosch — U- 
tnecht 1—1. Breda — Haarlem 
0—2, Sittard — Feyenoord (ami- 
nat). Pe primele locuri: Eindho
ven 44 p (24 j), Ajax 39 p (25 j), 
Feyenoord 33 p (22 j); pe ulti
mele: 17. Breda 11 p (23 j), 18. 
Heracles 11 p (25 j).
a Meciuri restante în campiona

te. Anglia : Luton — West Brom
wich Albion 3—0, Watford — Ar
senal 3—0, Southampton — Ox
ford 1—1; R.F. Germania : Stut
tgart — Hamburg 1—0, Kaisers
lautern — Mannheim 0—0, Ha- 
novra — Schalke 1—2.

ANDERLECHT 1 (0)
STEAUA 0

Stadion Anderlecht; teren cu
denivelări; timp bun: spectaiori 
— circa 35 000. Șuturi: 12—9 (pe 
poartă: 8—4). Cornere: 2—2. A 
marcat: SCIFO (min. 76).

ANDERLECHT: Vekenam —
DEMOL, Peruzovici, OLSEN, An
ders» — FRIMANN, VANDE
REYCKEN, SCIFO, Veroauteren 
(min. 38 Grun) — Lozano, Van- 
denbergh (min. 86 Gudjohnson).

STEAUA: DUCADAM -- 1O-
VAN. BUMBESCU, BELODEDICI, 
BĂRBULESCU — Balint (min. 81 
Pistol), Stoica, BOLONI, Majaru 
(min. 77 Bălan) — LĂCĂTUȘ, 
Pițurcă.

A arbitrat în general bine A- 
dolf Prokop, ajutat la linie de 
Klaus Schoerel (cu greșeli) și 
Gunther Habermann (bine), toți 
din R. D. Germană.

Cartonașe galbene : MAJARU,

jucătorii Stelei au avut ocazii, 
mai ales pe contraatac. Să ne 
amintim de „capul" lui Boloni 
(min. 55) și de pripeala acelu
iași Boloni, in min. 66, la nu
mai cițiva metri de poartă.

La această oră tîrzie, putem 
spune că Steaua a făcut o par
tidă bună si păstrează sanse re
ale în retur. Sigur că revanșa 
de La București nu va fi deloc 
ușoară. Dar. am remarcat in 
jocul defensivei belgiene des
tule puncte slabe. Viteza supe
rioară a echipei noastre și mai 
ales „un-doi“-urile i-ar putea 
aduce o calificare în finală. O 
calificare de toti așteptată si 
care, judecind după presta a 
cu care Steaua a abordat difi
cilul meci în deplasare, este pe 
deplin realizabila.

La închiderea ediției

PRIMA MANȘA

A SEMIFINALELOR
CUPELOR EUROPENE

Iată rezultatele meciurilor 
de aseară, din prima manșă a 
cupelor europene.

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

Anderlecht — Steaua 1—0 
(0—0) ; I.F.K. Goteborg — C.F. 
Barcelona 3—0 (2—0).

CUPA CUPELOR
Dinamo Kiev — Dukla Praga 

3—0 (3—0) : Atletico Madrid — 
Bayer Uerdingen 1—0 (0—0).

CUPA U.E.F.A.
Internazionale — Real Madrid 

3—1 (1—0) : F. C. Koln — Wa- 
regem 4—0 (1—0).

Returul acestor meciuri va 
avea loc la 16 aprilie.

Amănunte în ziarul de .miine.
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