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In prezența tovarășului 
Nlcolaa Ceaușeoeu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Bornă». președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 4 »- 
priita. s-an reluat lucrările se
siunii a treia a celei de-a IX-a 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu an 
fost întîmpinați, la sosirea tn 
rotonda Marii Adunări Naționa
le, cu deosebită căldură și en
tuziasm. Deputății și invitații 
au dat expresie din nou sen
timentelor de aleasă dragoste 
și stimă pe care toți cetățenii 
patriei le nutresc față de con
ducătorul partidului și statului 
nostru, recunoștinței lor profun
de față de strălucita activita
te desfășurată de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu pentru pro
gresul și prosperitatea Româ
niei, pentru triumful cauzei so
cialismului și comunismului, 
pentru înfăptuirea idealurilor 
de pace, înțelegere și colabora
re intre națiuni, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

împreună cu tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, în lojile oficiale au 
luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc. Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Co- 
man. Nicoiae Constantin, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinu
șe, Manea Mănescu, Paul Nlcu- 
lescu. Constantin 
Gheorghe Oprea, 
Pană, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, iile Verdeț.

In deschiderea ședinței, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a prezentat propunerea Bi
roului M.A.N. de a se completa 
ordinea de zi cu următorul 
punct : Modificări în componen
ța Consiliului de Stat.

Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate propu
nerea de completare a ordinii 
de zi.

Intrucit tovarășii Vasile Mi- 
lea șl Gheorghe Pană au fost 
numiți miniștri, devenind mem
bri ai guvernului, s-a propus 
eliberarea lor din calitatea de 
membri ai Consiliului de Stat. 
In conformitate cu regulamen
tul de funcționare al Marii A- 
dunări Naționale, s-a propus a- 
lcgerea ca membri ai Consiliu
lui de Stat a tovarășilor Con
stantin Olteanu și Dumitru 
Velicu.

Marea Adunare Națională a 
aprobat cu unanimitate de vo
turi propunerile de modificări 
în componența Consiliului de 
Stat.

In cadrul discuțiilor pa mar- g 
ginea proiectului de Declarație g 
• Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România cu 
privire la Anul Internațional al 
Păcii, intr-un larg și îndreptățit 
consens, toți cel ce au luat 
cuvîntul au ținut să sublinieze 
că si această Declarație a fo
rului legislativ al țării — nou 
si pregnant demers in

I
____________ I 
si pregnant demers in slujba < 
cauzei păcii —, reacție promptă 
la evenimente internaționale dc 
cea mai mare actualitate si

ȘTIINȚA BACĂU SUSȚINE UN MECI 
DECISIV CU BUDUCNOST TITOGRAD

Olteanu, 
Gheorghe

acuitate, este o expresie eloc
ventă a inițiativei si gîndlrii 
politice a președintelui Româ
niei socialiste, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. Ei au dat 
expresie convingerilor si senti
mentelor tuturor cetățenilor, a- 
ducind un fierbinte omagiu 
eminentului „Erou al Păcii" — 
cum este cunoscut astăzi tn 
lume președintele României —, 
operei sale dăruită cauzei În
țelegerii si colaborării intre 
popoare, făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Deputății au exprimat, 
asemenea, sentimente 
profund respect si înaltă 
siderație tovarășei 
Ceaușescu, militant de 
al partidului, om de știință ce 
se bucură de o largă recunoaș
tere si prețuire internațională 
atît pentru opera sa, cit si 
pentru meritele de excepție 
ce-i revin in întărirea conlu
crării si solidarității oamenilor 
de stiintă in nobila luptă pen
tru apărarea păcii, pentru de
zarmare, pentru progres eco
nomie si social pe planeta 
noastră.

Vorbitorii au dat glas depli
nei aprobări față de Declara
ția Marii Adunări Naționale, 
înaltei mindrii si convingerii 
că pozițiile, aprecierile si pro
punerile pe care le conțin vor 
avea, așa cum au avut întot
deauna inițiativele de pace si 
colaborare ale președintelui 
României, un larg ecou în rîn- 
durile opiniei publice.

Supusa aprobării deputaților 
din marele for legislativ a! țării. 
Declarația a fost adoptată în 
unanimitate.

Minute in șir, sub 
rotondei Marii Adunări 
nale, au răsunat vii și 
ziaste aplauze.

In încheierea lucrărilor, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale a anuntat că celelalte 
proiecte de legi înscrise pe or
dinea de zi urmează să fie 
examinate de comisiile perma
nente de specialitate și supuse 
dezbaterii Marii Adunări Na
ționale în cadrul actualei se
siuni. data reluării lucrărilor 
în plen urmînd să fie anunțată 
din timp.

• Șapte fioluri avans pentru campioana României
Singura reprezentantă 

handbalului feminin din 
noastră rămasă In cupele 
ropene Știința Bacău

lor noastre, cu scorul de 30—23. 
Cele șapte goluri avans. pe 
care elevele antrenorilor Ale
xandru Mengoni si Costel Pc-

Adriana Popa înscrie spectaculos. (Fază din meciul Știința 
Buducnost Titograd, desfășurat la Bacău). Foto: Aurel D. NEAGU

Elena 
frunte

8

sustine duminică manșa a doua 
în cadrul semifinalelor Cupei 
Campionilor Europeni, 
nind. In deplasare. pe_ 
oana Iugoslaviei,
Titograd. Primul meci, desfă
șurat in urmă cu două săptă- 
mlni Ia Bacău, a revenit (după 
o dispută aprigă) campioane-

întîl- 
campi- 

Buducnost

trea le au înaintea jocului de
cisiv pentru calificarea în fi
nala celei mai importante com
petiții continentale, reprezintă 
un serios ascendent cu atît mai

Mihail VESA

(Continuare în pag. a 4-a)

f

DACIADA

BOGATA ACTIVITATE
COMPfTIIlONAU

Of MASĂ
9 Miine, în Capitală, eta> 
pa a ll-a a concursului 
„Aleargă pentru sănătatea 
ta l“, cu 4 000 de partici
pant $ Agronomiada, la 
ora ultimului act @ La 
Galați și Timișoara, finale 

pe țară

amploare, 
sub gene-

traseu din 
vor avea

începutul lunii aprilie este 
marcat de numeroase acțiuni 
sportive de masă de 
inițiate si organizate 
ricul DaciadeL

în Capitală, pe un 
jurul Casei Scînteil.
loc. duminică. întreoerile eta
pei a II-a a concursului _A- 
leargă pentru sănătatea ta !“ la 
care și-au anunțat participarea 
circa 4 000 de iubitori al atletis
mului, de toate vîrstele. Suc
cesul întrecerilor din etapa 
inaugurală, din Parcul Tlnere-

(Continuare tn nag 2—3)

Succesele scrimei noastre la Campionatele Mondiale de tineret de la STu((i><irc

FLORETA ROMÂNEASCĂ, ÎN VÎRFUL IERARHIEI
cupola 
Națio- 
entu-

i
I

Ediția 1986 a Campionatelor 
Mondiale de scrimă pentru ti
neret a consemnat in istoria 
acestei importante discipline o- 
limpice o frumoasă și presti
gioasă 
tanții 
pentru 
Martin 
Stuttgart. Și aceasta s-a 
rai nu numai bilanțului 
medalie de aur (floretista 
Lazar), una de argint (flore- 
tistul Romică Mol ea), prezențe 
in fiecare finală (in cea a fio- 
retistelor, cu toate trei spor
tive : Ijazăr — loc 1, Claudia

filă scrisă de reprezen- 
României, de 
noi, prezenți la

Schleyer Halle

Grigorescu — 4 și GeorgetaBe- 
ca —
— 4 ;
8), ci 
blu a 
școlii

Miine, etapa a 23-a a Diviziei A de fotbal

neuitat
Harts 

din 
dato- 
— o 
Reka

6 ; la spadă : Adrian Pop 
Ia sabie : Atila Papp — 

si comportării de ansam- 
celor 10 reprezentanți ai 
românești de scrimă.

comentariul său Agenția Inter
națională de presă France Pres- 
se. „excelenta prestație a șco
lii românești care și-a făcut 
astfel o reintrare spectaculoasă 
în elita mondială a scrimei".

IN PRIM-PLAN, PARTIDELE DE LA PITEȘTI Șl CLUJ-NAPOCA
• in Giulești vine „Poli" Timișoara, care a obținut destule puncte 
in deplasare O La Buzău, F. C. Bihor încearcă să ia un punct 
pentru barem O In „Regie*, Sportul ar vrea să-l „detroneze*, 
prin Hagi, pe hunedoreanul Petcu in clasamentul golgeterilor
• La_ Pitești, Dinamo vizează revanșa pentru infringerea din 
toamnă • „U* a și uitat scorul din etapa de miercuri, pentru 
a învinge Craiova • La Brașov, gazdele intilnesc o echipă care 
a marcat 5 goluri in două etape • Corvinul joacă din nou cu

albele... • Pe Ghencea, Steaua — cu gindul la Anderlecht
«mammmjPROGRAMUI Șl ARBITRII JOCURILOR 
jl București : RAPID - „POLI" TIMISOARA

(V. Ti tor o v — Drobeta Tr. S; C. Bitlan — Craiova și C.
Gheorghe — Suceava) Stadionul GiuJești

GLORIA - F. C. BIHOR
— Timișoara; R. Cîmpeanu — Arad și N. Voinea

— București)
SPORTUL STUD. - CHIMIA RM. VÎLCEA 

Oradeă; N. Bițin
Deva) Stadionul Sportul Studențesc,u„

D. Manole și J,
F. C. ARGEȘ

E. Seracin — ambii
— lași)

î* Buzău :
i' (D. Buciumau

CLASAMENTUL
1. STEAUA 21 17 3 1 41- 9 37
2. Sportul Stud. 21 12 7 2 50-20 31
3. Din'amo 21 12 5 4 33-16 29
4, „U“ Craiova 22 12 5 5 30-19 29
5. „Poli* Tlm. 22 11 1 10 41-38 23
6. F.C. Argeș 22 9 5 8 24-26 23
7. Petrolul 23 7 9 7 21-26 23
8. Corvlniri 22 10 2 10 53-28 22
9. Chimia 22 9 3 10 26-27 21

10. Gloria 22 8 4 10 31-32 20
11. S.C. Bacău 22 9 1 12 32-35 19
12. „U« Cj.-Nap. 22 8 3 11 25-30 19
13. F.CJML. Bv. 22 8 3 11 16-40 19
14. Rapid 22 7 4 11 25-37 18
15. A.S.A. 21 6 5 10 17-26 17
16. Victoria 21 5 6 10 20-30 16
17. F.C. Olt* 22 5 5 12 20-38 15
18. F.C. Bihor 22 3 5 14 17-45 11

_ , ... întrecere
a fost revelația întrecerii floretistelor 

transmise 
locurile 3—4,

Claudia Grigorescu, debutantă la suprema 
juvenile, 
stingă imaginii

asaltul pentru

« scrimei 
lat-o (în 

prin tele foto de A.P.—Agerpres) in 
cu Zita Funkenhauser (R.F.G.)

Așa cum pe 
s-a remarcat în 
liștilor in timpul 
zile de. concurs și cum s-a re
flectat după încheierea supre
mei competiții a cadeților, e- 
venimentul acestei ediții l-a 
constituit, cum a transmis în

București :
(O. Ștreng —

< Cluj-Napoca : 
] i (D. Petrescu; 
ij Pitești :

<L Ignaj

Salon ta și Gr. Maca vei

- UNIV. CRAIOVA
Grama — toți din București)
- DJNAMO

din Timiș-oara și S. Rotărăscu

S. C. BACĂU
____  . „ ambii din Buzău și M. 

Salomir — Cluj-Napoca)
CORVINUL - VICTORIA
I. Tănase — ambii din Tirgoviște șl I. Velea

— Craiova)
(din etapa a 22-a):
STEAUA - A. S. A. TG. MUREȘ
I, Cot ~ ambii din Ploieșld și M? Slănascu 

— Iași) Stadionul Steaua
Partida F. C. Olt — A.S.A. Tg. Mureș a fost aminată, tar 

Petrolul — Steaua s-a disputat la 27 martie
Toate partidele vor începe la ora 17.

Brașov
(Or. Teodorescu; N. Georgescu

Hunedoara : 
(Ș. Necșulescu

Meci restant
București : 
(Ad. Morolanu;

F. C. M.

bună dreptate 
rîndul specia- 

celor cinci

Afirmație susținută de ierarhi
ile întocmite o dată cu încheie
rea ultimei probe, cea de spa
dă. și care relevă poziția frun-

Paul SLĂVSSCU

(Continuare in pag a 4-a)

Campionatele Naționale feminine de schi alpin

COTA 1100, 4 (prin telefon), tn 
Bucegi. organizatorii Campio
natelor Naționale de schi al
pin pentru fete au depus efor
turi evidente în vederea ame
najării unui traseu optim. în 
conoordanță cu cerințele unei 
asemenea competiții. EI a fost 
găsit în Valea Pelișorului. pe 
o fîșie de zăpadă care se 
menține intr-un strat cores-

punzătoc pe o lungime de peste 
1000 metri.

Tn prima zi a întrecerilor a 
avut loc cursa de slalom uriaș, 
la care au fost înscrise 43 de 
schioare din întreaga tară. Cor
nel Tăbăraș St Dan Cristea au 
marcat extrem de judicios două 
manșe, care au oferit schioa- 
reîar posibilitatea să-și etaleze 
calitățile. Așa cum se preve-

dea, lupta pentru podium s-a 
dat între cele mai bune 4 spor
tive la această oră : Mihaela 
Fera, Claudia Postolache, Lilia
na Ichim. Delia Parate.

După prima manșă, aceste 
sportive erau departajate de

Paul IOVAN

(Continuare ta pa» 1—3)



Penultimul turneu al fruntașelor Diviziei A la polo Cupa României la handbal mascul

TINERII DE LA STEAUA - PERFORMERII ZILEI
CLUJ-NAl’OCA. 4 (prin te

lefon). A doua reuniune, des- 
lăsurată vineri dimineață, din 
turneul găzduit de bazinul din 
localitate, a oferit o surpriză : 
DINAMO — STEAUA 7—7 
(1—3. 2—0, 3—2, 1—2). A fost 
un joc de mare angajament, 
care a debutat, practic, cu un 
,4 m“ ratat de Hagiu, anunlînd 
Darcă suita de ratări în care 
s-au întrecut cele două for
mații. Dinamo. tortind prea 
mult jocul în centru, si-a di
minuat potențialul ofensiv.. Ti
nerii de la Steaua, in schimb, 
bu acționat in viteză, pe spatii 
mai largi, remarcindu-se efor
tul deosebit al întregii echipe, 
care a obtinut un meritat egal 
cu experimentata sa adversa
ră. Dinamo a fost condusă o 
bună perioadă și a luat prima 
dată avans (6—5) in min. 19,55. 
în ultima repriză, care a avut 
o desfășurare dramatică, a ega
lat. din superioritate numerică. 
Ghiță (min. 24,14), Hagiu a 
adus ne Dinamo in avantaj, 
din 4 m, în min. 25,43. rezul
tatul final fiind stabilit de B. 
Tufan. în min. 27,16. Au mar
cat Hagiu 4. Zaharia. V. Ser
bau, Ciobăniuc (D), Nută 3, 
Ghită 2, Fruth. Tufan. Arbi
trii R. Nichita și B. Băjenaru 
au condus autoritar un meci 
dificil.

CRIȘUL — VOINȚA 8—4 
(2—1, 1—0, 2—2, 3—1). Au În
scris Gordan 3. Fejer 2. Garo- 
feanu, Kiss, Costrăș (C), Col
ceriu 4. Au condus V. Median- 
B. Băjenaru.

RAPID — PROGRESUL 11—3 
<2—0. 3—1, 3—1, 3—1). Autorii

golurilor : Ragea 4, Ilie, Arsc- 
ne. Florincescu, Angelescu. Sle- 
mate, E. Ionescu, Niță (R), 1. 
Ionescu 2, Tudor. Arbitri : V. 
Golan și R. Timoc.

După-amiază. în cel mai im
portant meci : CRIȘUL — 
RAPID 7—6 (1—0, 2—2, 3—3,
1— 1). Joc frumos, de luptă. 
Deși feroviarii au evoluat fără 
doi titulari (Arsene și Chiriță 
— suspendați), ei s-au mobili
zat exemplar in fața campio
nilor, care, cu o garnitură mai 
omogenă, s-au impus, dar la 
limită. Orădenii au condus cu
2— 0 în min. 7,13, apoi cu 4—2
în min. 15,32, fiind la rîndul lor 
conduși o singură dată : 4—5
în min. 19,26. In ultima repri
ză, foarte disputată. Rapid a 
mai egalat la 6 (min. 24), Cri
șul a luat iar conducerea, 
pentru ca bucureștenii să
teze ultimul atac. Orădenii au 
ajuns, astfel, la numai 
punct în urma liderului — Di
namo. Marcatori : Fejer 2, Gor
dan 2, Kiss 2. Costrăs 
E. Ionescu 
Florincescu, 
V. Burdea

DINAMO 
(2—1, 3—3, 
echilibrată în primele două re
prize, după care dinamoviștii 
s-au desprins decisiv în re
priza a treia. Au înscris : 
Răducanu 5, Rus 3, Ciobăniuc 2, 
Zaharia 2, Cr. Dan 2, Hagiu 
(D), Colceriu 3, Muznai 3, 
Sebok 2, Cosmațchi. Au con
dus V. Median — B. Băjenaru.

STEAUA — PROGRESUL
7—6 (3—0, 1—2. 2—3, 1—1).

ra-

un

, (C),
2, Niță, Angelescu, 

Ilie. Au arbitrat 
— R. Nicbita.

— VOINȚA 15—9 
6—2, 4—3). Partidă

Axi, pe stadionul Metalul din Capitală

CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK [tineret]
Agenda întrecerilor de dirt- 

track s-a îmbogățit cu o nouă 
competiție, care va începe astăzi 
pe pista stadionului Metalul din 
Capitală. Este vorba de campio
natul republican de tineret, re
zervat motodcllștilor pină la 21 
de ani, care se via desfășura in 
dnci etape. Da prima etapă 
și-au anunțat participarea tineri 
de la C. S. Brăila, Petrolul Ianca, 
Metalul București, Steaua, IPA- 
Sibiu și Voința Sibiu. Concursul 
se va desfășura în formula da
cică de 18 alergători, în 20 de

manșe. Primul start se va da 
ona ie.

la

„CUPA PRIMĂVERII" 
INAUGUREAZĂ 

SEZONUL DE MOTOCROS
Ediția a 2-a a Cupei Primă

verii va inaugura milne, pe tra
seul din comuna Clădești (situa
tă la circa M km de Buzău), se
zonul eompeUțlonal de motooros. 
tn programul concursului, care 
va Începe la ora S.30, figurează 
clase pentru seniori, tineret șl 
juniori.

„CUPA PRIMĂVERII" LA CULTURISM
Aproape 20 de cluburi și a- 

sociații sportive, din 16 loca
lități ale țării, și-au trimis re
prezentanții La cea de-a 4-a 
ediție a „Cupei Primăverii" la 
culturism, competiție organiza
tă la Pitești de A.S. Petrochi
mistul. cu concursul CJEFS 
Argeș. ■ Culturiștii fruntași au 
dat dovadă de o bună formă 
sportivă cu două luni înainte 
de Campionatele Naționale.

La categoria 70 kg. s-a deta
șat în cîștigător Bănuț Floriei

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTĂZI, SÎMBĂTĂ, ESTE UL
TIMA ZI PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR LA TRAGEREA 
LOTO 2 DE M1INE, DUMINICA 

S APRILIE 1

Agențiile Loto-Pronosport stau 
la dispoziția paitioipanților NU
MAI astăzi, sâmbătă, pînâ la o- 
rele obișnuite de Închidere, pon- 
ti-u vlnzarea biletelor la prima 
tragere LOTO 2 din această lună, 
care se va desfășura milne, du
minică 6 aprilie. In cadrul celor 
3 extrageri a cite 4 numere fie- 

extrase din totalul de 75, 
se oferă noi 
putea obține

«arc, 
particlpanților M 
poslMIiiăți de a _____ ____ ___
Importante eliștiguri in. autoturis
me «DACIA 1300-, precum și 
mari sume de bani. Jucați din 
timp numerele dv. preferatei Vă 
dorim succes 1

@ Operațiunile tragerii Loto 2 
de mîlne, duminică 6 aprilie, vor 
evea loo in București, tn sala 
duhului din str. Doamari nr. 2, 
cu încăpere de la ora 17. Trans
miterea desfășurării tragerii se 
va face la radio, la ora 17.45, pe 
programul -1. Numerele extrase 
vor ti radiodifuzate, de aseme
nea, la ora 22,20, pe programul 
I, o dată cu transmiterea rezul
tatelor concursului Pronosport, 
șl reluate luni dimineața, la ora 
8.55, tot pe programul I.

® TOT ASTAZI este ULTIMA 
ZI ți pentru depunerea buletine
lor l„ interesantul concurs PHO.- 
NOSPORT de miine, duminică 6 
aprilie.

@ în ătantia participanților 1 
Ineepind de luni, 7 aprilie, în
cepe vlnzarea biletelor la trage
rea excepțională Pronoexpres. 
cai» se va desfășura duminică 
13 aprilie Amănunte, in prospec
tul ecestei trageri.

@ NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 4 APRI
LIE: 
7» 71 
se 84 
total 
care 
goria

(CFR Iași), în urma lui clasin- 
du-se, ta mod surprinzător, dar 
pe deplin meritat. juniorul 
Silviu Breahnă (Exploatare 
Metrou București) și Vasile 
Tirșoagă (Rovine Cnaiovaj.

La categoria 76 kg Alexandru 
Costache (Rapid București) a 
obținut cu greu victoria — nu
mai două puncte diferență — 
în fața lui Mircea Sibiceanu 
(Petrochimistul Pitești). Pe lo
cul 3 : Marinei Albu (Rapid 
Arad).

Categoria 82 kg a oferit o 
palpitantă confruntare între 
Cristian Mihăilescu (Farul Con
stanta), posesorul a 10 titluri 
naționale, si Nicoiae Giurgi 
(Gloria Tîrgu Lăpuș), si el 
multiplu campion național. A 
cîștigat, cu patru puncte dife
rență, cel de-al doilea. Pe lo
cul 3 s-a clasat Nicoiae Nico- 
leseu (Petrochimistul Pitești).

Dovedind o netă superiorita
te, etit la pregătirea atletică, 
cit și la exercițiile liber alese, 
Florin Uceann (Liceul indus
trial Spiiru Hanet București) a 
cîștigat detașat întrecerea la 
categoria 88 kg. înaintea lui 
Mihai Pop și Liviu Astanei 
(ambii de la Petrochimistul Pi- ' 
tești).

Categoria peste 88 kg a fur
nizat o surpriză : veteranul (38 
de ani) Eugen Kantor (Rapid 
Arad) a reușit să-1 învingă, la 
o diferență de două puncte, pe 
Petru Ciorbă (CFR Iași). în 
urma lor s-a clasat Vasile 
Belbe (Sănătatea Satu Mare).

Clasamentul 
Petrochimistul Pitești, 
Iași, 3. Farul Constanța.

pe echipe : 1.
2. CFR

In 
in 
18

Prima echipă a început 
trombă, condueind cu 4—0 
min. 8, pentru ca in min. 
să ajungă la 6—3. Eforturile 
depuse de stelîști, in întîlnirea 
de dimineață, cu Dinamo, șa-au 
spus cuvîntul spre final, cînd 
Progresul a evoluat tot mai 
sigur, apropiindu-se amenință
tor pe tabelă. Autorii golurilor: 
Ghiță 3. Geantă 2, Grancerof, 
Nufu (S), Mu$at 2, Bărbitîescu. 
Dingu 2, Mădescu. Au arbitrat 
V. Goian — R. Timoc.

RADU, corespMircea
la ora 16: Ra- 
Dinamo — Pro- 
— Steaua. Du-

Sîmbătă. de 
pid — Voința, 
greșul, Crișul 
minică. de la ora 9,00 ; Progre
sul — Voința. Rapid — Steaua 
și derbyul Dinamo — Crișul.

(Urmare din pag 1}

timpi foarte apropiați (sutimi 
de secundă) si era foarte greu 
de a face vreun pronostic asu
pra învingătoarei. Fera a co- 
borît’ în 54,0, Ichim in 54,33, 
Postolacbe în 54,37. iar Parate 
în 54.48.
a fost 
ordinei 
Prima 
Parate.
registrat 52.45 si a trecut în 
frunte. A urmat Postolache, 
care i-a „smuls" 10 sutimi si 
era, ea. prima în clasament. A 
treia, Ichim, a ieșit din ritm 
la mijlocul traseului și... o se
cundă mai mult : 53,41. Cobo- 
rinea Mihaelei Fera a fost aș
teptată cu interes deosebit. 
Tînăra schioară din Sibiu nu 
s-a lăsat copleșită de 
momentului, a făcut 
„curată", fără riscuri 
52,28, lat-o campioană

Nu putem încheia aceste suc
cinte aprecieri fără a remarca 
evoluția foarte tinerei Ștefana 
Palada (ca și Mihaela. tot de 
la CSȘ Sibiu), care a ocupat 
un merituos loc 6. deși se a- 
flă. încă, la virsta copilăriei, 
în timp ce alte competitoare, 
cu cărți de vizită bogate sau 
mai experimentate, au abando
nat sau au fost descalificate : 
Adriana Macrea. Mariana Radu. 
Iudith Gorog. Doris Bonfert, 
Daniela Soroceanu șl altele.

Sîmbătă. tot pe un traseu din 
Valea Pelișondui, se. va disputa 
In două manșe, proba de 
lom.

REZULTATE TEHNICE, 
lom uriaș : 1. Mihaela

Deci. manșa a doua 
hotărîtoare în stabilirea 
finale a clasamentului, 

dintre cele 4 a pornit 
Ea a mers bine, a în-

ELECTmiMS TG.i
Vineri după-amiază au începui 

meciurile etapei a II-a a Cupei 
României, ediția a Vin-a, la 

• handbal masculin. Scurte rela
tări de la eele patru serii.

BISTRIȚA, seria A 
INDEPENDENȚA CARPAȚl

MIRȘA — / S.A. BUZĂU 23—25 
(13—13). Handbaliștii* din Mirșa 
s-au smpus, în cele din urmă, 
în fata partenerilor :or care e- 
voluează în eșalonul valoric se
cund. Printre marcatori; Tăîaru 
7, Omer 7, respectiv Vărgălui 8 
Spiridon 7.

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
CONSTRUCT ORUL ARAD 27—23 
(13—13). Băimă-renii au reușit să 
se distanțeze abia din min. 46 
Printre realizatori: M. Voinea 13. 
Porumb 4. respectiv Crivăț 8, 
Androne 4. (I TOMA — coresp.)

ODORHEI. seria B
CONSTRUCTORUL ORADEA — 

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA 18—17 (8—9). Tn fața divizio
narei B Universitatea, orădenii 
s-au impus cu mare dificultate 
Printre marcatori: Kapornay 6, 
Cristaehe 5 Mxrza 3, respectiv 
Kiss 6r Botoreea 5. Cosma 2. Au 
arbitrat VI. Cojoearu și 
Hescu (Crăiova).

STEAUA — RELONUL 
NEȘTI 32—23 (18—11).
campioană a României 

repetiție înaintea
semi fin alele Cu pei C am - 
Europeni, de duminica 
în compania puternicei

BUZĂU, seria C
DINAMO BRAȘOV — 

TORUL BRAȘOV 27—22 
Meciul nu s-a ridicat la 
așteptat. Au înscris: Roșea 7, Ni- 
eolescu 7 Donea 4. Andreescu 4, 
Mintiei 2, Pantilimon 2, Donosa 
1, respectiv Hălgyes 9, Coman 6, 
Antal 3, Ignat 2, Florcscu 1, Pă
curar 1. Au arbitrat N. laneu și 
Gh. Mihalașcu (Buzău).

DINAMO BUCUREȘTI — ME
TALUL BISTRIȚA 33—24 (16—16). 
Au înscris: Flangea 6, Dogărescu 
5, Zaharia 5, Bedivan 4, Gra- 
bovst’hi 3, Moeanu 3, Jianu 3. 
Durău 2, Oprea 1, Antonescu 1, 
respectiv trimieș 5. Lochner 5, 
Giiirgiucă 5, Cojocarii 3, Istrate 

Bălan 1. Feier 1. Au 
Boer și E. Iavorschi 

(D. SOARE — co

TRAC- 
(12—10).
nivelul

(14—14). J 
oiști ga m

. celor 60
să blochc
9 m a b 
Chirilă 7, 
Girlescu 
hecsaru ' 
Furnea 6, 
dovan 5, 
banu 3, ; 
arbitrat 
Georgescv

I. Mită-

savi
Echipa 

a făcut 
parti-ci bună 

del din 
pionilor 
viitoare, 
echipe iugoslave Metaloplastica 
Sabac. Printre realizatori i Stingă 
9. Dumitru 6. Mirică 5. Petre 5, 
respectiv Bursuc 7, Condur 5. 
Zăbavă 4. Au arbitrat D. Dordea 
și A. Kentzel (Sibiu). (A. P1A- 
LOGA — coresp.

emoțiile 
o cursă 
și. cu i

sla-

sla- 
Fera 

(CSȘ Sibiu), campioană națio
nală 1:46,28 : 2. Claudia Posk>- 
lache( Dinamo Brașov) 1:46,72 : 
3. Delia Parate (Dinamo) 
1:46.93 : 4. Liliana Ichim (CSȘ 
ASA Brașov) 1:47,74 ; 5. Anca 
Moraru (Dinamo) 1:50.65 ; 6
Ștefana Palada (CSȘ Sibiu) 
1:55,35.

ii

I

Extragerea I: 76 34 4 47 70 
83 77; Extragerea a II-a : 
Z3 M 8 22 17 SS 75. Fond 

de câștiguri : 1 WM- 821 lei din 
HP 803 leJ report ia cățe
ii. I

3, Marin 1, 
arbitrat A. 
(Timișoara), 
rasp.).

TG.
ȘTUNTA BACAU — ELECTRO- 

MUREȘ TG. MUREȘ 30—30

JIU. seria D

POLIȚEI 
UNIVEBSI 
27—20 (13- 
9. Matei 
ionescu 2, 
lațicovici 
Dumitru 
Ionică 3, 
Oltean 2, 
Gr. Bolo< 
sov). (P.

Competi

ETAPĂ ÎN CAMPiONATI
® Mîine se reiau întrecerile c

Campion aiul Diviziei A de 
handbal feminin continuă miine 
cu etapa a XV-a (a patra din 
cd de al doilea tur). Programul 
meciurilor. BRAȘOV: Rulmentu) 
— TEROM lași. CONSTANTA : 
Hidrotehnica — Chimistul Rm. 
Vîlcea (meciuri din grupa valo
rică 1—6). Miercuri . seara. tn 
Sala Flcfreasca din Capitală, s-a 
disputat (<în devans) partida 
Rapid — știința Bacău. încheiată 
cu victoria studentelor t 23—23

(15—12). 1
IEȘTI: 1
Co fecția 
CSM — I
MUREȘ: 
Relonul s 
meciurilor 
B): IT B- 
huși (tere 
ora 11), Dl. 
— Pro gri 
csș 2 Pa

După Campionatul Mondial de hochei de la P

FINALUL SLAB AL ECHIPEI NOASTRE SI»
Pentru locurile 1—4Așadar, sint cunoscute rezulta

tele întrecerii echipelor de ho
chei din grupa valorică C a 
Campionatului Mondial, disputată 
în localitatea Puigcerda, dm Spa
nia: formațiile Norvegiei și R. P. 
Chineze — cu adevărat cele mai 
valoroase ale competiției, bene
ficiind de loturi omogene și o 
pregătire superioară — s-au cla
sat in această ordine pe primele 
două locuri și au promovat în 
B. Meciul dintre ele. ultimul 
al campionatului, a fost o ade
vărată finală șl s-a încheiat Ia 
egalitate, 3—3. Dacă la sfirșitul 
primei reprize formația R. P. 
Chineze, fădnd dovada progresu
lui în care se află de câțiva ani, 
conducea cu 3—1 și se părea că 
luase un avantaj ce părea hotă- 
rîtor, în următoarele două, nor
dicii, 
mare spectacol, au 
un gol și au egalat. Ambele acu- 
mulîn 1 același număr de puncte 
(5), Norvegia a ocupat locul 1 
datorită golaverajului superior 
(10—7 față de 16—7). în felul a- 
cesta. Norvegia revine în grupa 
B după numai un an de absență- 
în timp ce echipa R. P. Chineze 
face acest pas. după trei ani.

Tată clasamentele turneelor fi
nale (în care au contat și rezul
tatele înregistrate tn preliminarii):

în urma unor șarje de 
marcat cîte

TACEREA NU-I TOTDEAUNA DE
Anul trecut nu a fost prea 

bun în performante pentru 
tenisul nostru. Rezultatele au 
fost analizate în spirit critic 
șl autocritic la recenta, ple
nară a federației de resort, 
care era un nimerit 
pentru antrenorii de 
de a-și spune opi
niile. Dacă în darea 
de scamă 
competiție a 
obiectul
cesare 
cauzele 
unii 
mult sau mai puțin degetul 
pe rană, -dacă, în general, 
concluziile s-au constituit în- 
tr-un serios semnal de alar
mă privind măsurile ce se 
impun pentru redresarea te
nisului, părerile tehnicienilor 
direct implicați nai au fost 
auzite în amintita ședință.

Cînd discuțiile erau pe 
punctul de a fi încheiate, 6-a 
pus întrebarea- — cum era și 
firesc — dacă antrenorii e-

flecare 
făcut 

unor ne- 
precizărl
eșecurilor, 

vorbitori

prîlej si 
loturi

AUR

CITEVA DIN
1. Norvegia
2. R. P. Chineză
3.
4.

Bulgaria 
România

5 
S
2
0

5.

Pentru locurile 5—8
Danemarca

6 R.P.D. Coreeană
7. Ungaria
8. Spania

3 0 0 2( 
1 0 2 1( 
1 02 !(
1 0 2 II 
R.P.D.

5 o
14 2
17 2
21 2
Co-

cele nouă 
rătoare Ir 
în fața r< 
(ultimul r 
ne-a întrec 
în fața câ 
zon am c 
3—2 la So 
ven Front 
reșii (In 
fn£rîngeril< 
in partida 
de la egaJ 
nind in 
numai da 
(lanul Vdj 
vantajat e 
goi pe ca. 
noastră ș> 
Al. Kalam 
mat că ti 
s-a pripit 
eu formal 
făcut gre.« 
mal ales 1 
gol a fost 
greșise și 
doare, cu 
bastră!), j 
nat bi uit: 
rla, lin w 
și-a... tăk 
rut Netede 
Fekete) a 
Iar Dala, 
viitor, dar 
perlența ir 
naționale, 
daș lmpro- 
tării lui T. 
el, au făc

Datorită 
conducerea 
ne referi» 
norul Al. 
astfel nev 
număr mk 
cel din lir 
tn frunte 
tai) care s 
pe gheață 
este firesc 
schimbau 
tregi, mer 
mea fizică 
a proceda 
s-au dove, 
astfel!, o t 
tre care I 
Miklos au 
mult ca... 
facțle, au 
țin sau a 
ce portar 
prezent ci 
tor de p 
parte la i 
la nici un

Dar asu 
mal reven

3
3 
3 
3

(Clasarea formației
reene pe locul 6 se dato-rește 
victoriei directe reușită cu 4—2, 
tn preliminarii, în fața Ungariei.) 

Ultimele două formații din se
riile preliminare, Coreea de Sud 
șl Australia (au dis-puiat un sin
gur meci întne ele și prima echi
pă a căști gat cu 9—7) vor juca, 
se pare, în grupa valorică D. a 
cărei înființare a fost anunțată 
cu prilejul întrecerilor de la 
Puigeerda, dar a cărei compo
nență încă nu se cunoaște.

In acest context, surprinde 
locul sub așteptări pe care s-a 
clasat echipa României, care 
pornise în întrecere cu gîndul 
mărturisit al revenirii în grupa 
valorică B, acolo, unde a acti
vat nu cu multă vreme în urmă. 
Dar, o serie <ie lipsuri care au 
ieșit cu pregnanță în evidență, 
mai cu seamă în partea a doua 
a competiției, au tras-o în jos și 
au dus-c în cele din urmă tot 
pe locul 4. ca și anul trecut. 
Dar. mai întîi, care au fost a- 
ceste lipsuri?

în primul rînd. a fost clară o- 
boseala care se instala pe măsură 
ce jocurile se disputau, lipsa de 
forță fizică, de prospețime în 
Joc. E cunoscut că hocheiul este 
un sport greu, dur, care solicită 
mult organismul, un sport în 
care contactul jucător-jucător și 
jucător-mantinelă este aproape 
permanent, un joc disputat In
tr-un tempo foarte viu, în care 
consumul fizic șl 
deosebit de ridicat. Se impune, 
ded. pe lîngă pregătirea tactică, 
o foarte bună pregătire fizică. 
Pentru a le da jucătorilor posi
bili tatea unei odihne, a umed re
veniri, regulamentul prevede 
schimbu!) permanent de jucători, 
al liniilor complete (sau nu) dc 
fundași șî atacanțl. In practica 
Internațională aceste schimbări 
au loc cam la 30—40 de secunde. 
Ori, echipa României, repetăm, 
a cedat pasul pe măsură ce com
petiția-se apropia de sfîrșit: vic
torii (cu 13—0. 5—1 și 5—2) în 
prima parte, înfrîngeri (cu 3—6, 
3—4 și 4—7) în a doua, perioadă 
în care echipa noastră nn a mal 
cîștigat nici măcar o repriză din

ciiipelor reprezentative .nu au 
chiar nimic de spus 7“ Nu
mai în... ceasul al 12-!ea. sin
gurul care a luat cuvîntul — 
precizările făcute fiind im
portante — a fost antrenorul 
echipei de Cupa Davis, Ște
fan Georgescu. Ceilalți antre- 

1 au continuat 
păstreze o nefi- 
scă tăcere. de 

parcă nu ei ar fi 
fost direct și primii 

Interesați ca tenisul să-și 
recapete strălucirea de altă
dată. Iată cîteva nunie de 
antrenori care au aplicat 
greșit proverbul care zice că 
tăcerea este de... aur : Eca- 
tcrlna Roșianu, Eleonora Du
mitrescu. Radu Bădin. Gheor- 
trhe Boaghe. Mihai Tăbăraș. 
Sîntem siguri că o astfel de 
pasivitate față de ■ probleme
le tenisului, tn general. nu 
va rămîne fără ecou în rtn- 
dul membrilor biroului fede
ral...

privind 
dacă 

au pus mal

Ion GAVRÎLESCU

nervos este

invitație la bara dc agrement a hotelului
„BUCUREȘTI"

Complexul hotelier „București- din Calea Victoriei 63—81 vă 
oferă, in cadrul bazei sale de agrement, condiții pentru des
tindere :
• piscină acoperită, cursuri de Inițiere pentru copdd și adulți 

Ia înot; in perioada de vacanță a elevilor, cursuri intensive 
cu durata de o săptâmlnâ și două săptâmlni
• sală de gimnastică, cursuri de gimnastică aerobică
• saună finlandeză
• cabinete de masaj șl ultraviolete
Se pot închiria: costume de baie, echipament pentru sala 

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

Abonamente lunare pentru 12 Intrări. Program zilnic: 10—20. 
Informații suplimentare la telefon 10.58.50 / 294€.

.(

BOGATĂ ACTIVITATE COMPETHIONALÂ DE MASĂ
(Urmare- din pag. 1)

tulul, promite a fi continuat 
acum, la dimensiuni și mai 
spectaculoase. Primul start, la 
ora 9,45. cel al fetelor (1 200 
m), urmat de cel al 
(1 500 m).

Tot în Capitală vor 
întrecerile celei de a 
dițil a Agronomiadei, 
(ie republicană cu finală pe 
tară Ia care iau parte studenți 
reprez.en.tind Institutele Agrono
mice din București, CIuj-Napo- 
ca, Craiova, Iași și Timișoara. 
Viitorii ingineri agronomi și

băieților

continua 
IX-a e- 
competi-

medici veterinari sini prezenți 
în entuziaste întreceri * atletice, 
de fotbal, handbal, volei si te
nis. Cîștigătorii vor fi cunos- 
cuți duminică la, prînz, o dată 
cu festivitatea de încheiere a 
competiției, programată în sala 
de sport a Institutului Agrono
mic bucureștean, din vecinăta
tea Stadionului Tineretului.

Alte două finale pe tară se. 
vor desfășura la Galați și Ti
mișoara Orașul de la Dunăre 
găzduiește Întrecerea celor mai 
bune formații studențești de 
baschet fete, care îșî vor dis-

pul t titlu 
versitară 
parte ecl 
principal 
tradiție 
București 
șoara, lag 
un ^prilej 
garuzatori 
elemente 
dențești

In acel 
pe Bega 
Cupei U.' 
cu part» 
14 șt 19 
(cel din 
zentainți 
Municipii
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PARTIDELE LU» APRILIE

ALE JUNIORILOR „TRICOLORI"
® Meciul cu echipa B.ft.s.S- va aica lot la Tbilisi

I CELE 72 DE ORE DE LA BRUXELLES
| ® S^porfcrii silii prezenți pretutindeni • „Antrenamentul de acomodare" de pe

I
amiportul belgian 0 Joacă sau nu joaca vandcnbcrgti ? ® La orizont, meciul revanșei

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

i • Aeroportul internațional
Otopeni, 31 martie a.c. Steaua 

, pleacă intr-o nouă expediție 
| europeană. Căldura cu care este 
Ș Înconjurată în momentele dina

intea urcării în avion ne im
presionează. La scara BAC- 
ului, muiți dintre mecanicii 
marii aerogări au venit pen
tru a ura succes fotbaliștilor 
noștri. • Aeroportul din Brux
elles ne primește sub o ploaie 
rece si un vînt în „notă“. Nu 
știm cum să alergăm mai re
pede spre sala de intrare. „Am 
și început antrenamentul de a- 
comodare", remarcă, cu umor. 
Lăcătuș. • Ghișeu] de viză a 
pașapoartelor. Șeful serviciului 
cere unuia dintre colaboratorii 
luă să se ocupe exclusiv de 
oaspeții români. „Trebuie să 
onorăm pe invitații Anderlcch- 
iului. Deși, vă mărturisesc, eu 
sînt un vechi suporter al lui 
Standard Licge. Dar politețea 
rămîne politețe ' • Ion A- 
lexandrescu, vicepreședintele 
clubului Steaua, și antrenorul 
Emerich Jenei, sosiți cu trei 
zile mai înainte, spre, a vedea 
jocul Anderlecht — F.C, Bru
ges, apar îndată după „linia 
de frontieră". Cu toții îi În
conjurăm, avizi, spre a afla a- 
mănunte asupra ultimei repeti
ții a „violeților". • Hotelul 
President, o clădire în știi cla
sic, plasat intr-o zonă liniștită 
a capitalei belgiene, va repre
zenta, cu adevărat, „oaza de 
calm" necesară pregătirii pri
mei manșe cu Anderlecht. • 
Programul pînă la îmbarcarea 
— în noaptea de miercuri spre 
joi — în avionul de București 
se va desfășura cu o punctua
litate și o disciplină care tre
buie să caracterizeze o echipă 
de renume, avînd și misiunea 
de ambasadoare a fotbalului 
din țara eî. Steaua a îndepli
nit-o nu numai în teren, ci. 
spre cinstea ei. și în afara a- 
cestuia. • Pînă marți, subiec
tul „Anderfecht — Steaua" se 
menține într-o notă discretă.

In ziua jocului, insă, explozii 
de reportaje, de comentarii, în 
ziare, de apariții de interviuri 
filmate la televiziune (Jenei se 
bucură de un frumoe succes de - 
telegenie, dar si de promptitu
dine și umor în duelul cu co
mentatorul TV). • în ziua 
partidei, din tabăra belgienilor 
vine știrea că Vandenbergh 
(nr. 9 în formația „vtoleților") 
ar fi răcit și că nu va juca. 
Primul oare „miroase" neveri- 
dicitatea veștii este Stoica • 
„Tactica jocului nervilor. Eu 
cred că va juca !“ Și Vanden
bergh, refăcut în cea mai mare 
măsură, a apărut, intr-adevăr 
pe teren. • Cu cîteva ore îna
inte de joc. intr-un mic tur al 
orașului, autocarul a trecut si 
prin fata stadionului Heysel. 
Vizitele in incinta acestui loc 
de tristă amintire sînt interzi
se. Așa că mașina noastră par
curge. încet, zona din fata sta
dionului, oprindu-se o clipă în - 
preajma acelui zid cane a pro
vocat, prin prăbuirea lui, moar
tea multor oameni. .Cum este 
posibil 7 Să vii cu o mare ne
răbdare si bucurie la un meei- 
finaîă și să-tl găsești moartea!". 
Exclamația Ii aparține lui Puiu 
Iordănescu. dar ea exprimă 
starea de spirit a noastră, a 
tuturor. • Minutele dinaintea 
partidei» Echipele ajung la

minute după ultimul fluier al 
„centralului" Adolf Prokop, a 
cărui prestație s-a ridicat la 
Înălțimea prestigiului său inter
national, autobuzul se punea în 
mișcare cu direcția aeroportului 
internațional Bruxelles. Străzile 
capitalei Belgiei erau pustii. Li
niște 
buz. 
iese 
unei 
nod toti respectam această sta
re sufletească a lor. • 
Ia orizont se află meciul re
vanșei. Steaua și-a arătat forța 
de joc pe unul dintre cele mai 
celebre stadioane ale Europei. 
La 16 aprilie, echipa noastră 
poate face ca și arena ei să 
devină cu adevărat europeană, 
un stadion al finalistei Cupei 
Campionilor continentului.

totală. Afară si în auto- 
Simțeam că jucătorii tră- 
jdstificata amărăciune a 
Infrîngeri nemeritate. Și

Dar

Eftimie IONESCU

Multe meciuri internai ionale 
de juniori în zilele următoare ! 
Ele sînt cu atît mai bineveni
te. cu cit, se știe, două dintre 
echipele noastre de juniori vor 
avea de susținut, nu peste 
multă vreme, partide impor
tante în Campionatele Europe
ne A și B. Dar, iată programul 
acestor meciuri :

SELECȚIONATA U.E.F.A. '86. 
în vederea unei bune pregătiri 
a partidei retur cu echipa U- 
niunii Sovietice, prima noastră 
selecționată de juniori își con
tinuă suita de întîlniri-test cu 
adversari care s-o solicite la 
maximum. Astfel, echipa an
trenată de Gheorghe 
Constantin . ’
metodist — Mircea loneseu) s-a 
reunit ieri. Din acest lot fac 
parte : Hristea, Șerban. Pru- 
nea. Bejenaru, Stroia. Cosță- 
chescu Dumitrașcu. Jercălău. 
Negrău. D. Sava. Cr. Sava. 
Stan. Sabău, Pojar, Gh. Popes
cu. Sedecaru. Petrescu. Oloșu- 
tean. Nuță. și Chebac. Echipa 
va susține, săptămîna viitoare, 
două meciuri cu selecționata si
milară a R.D. Germane, la 8 
aprilie si 10 aprilie, la Tîrgo- 
yiste și. respectiv. Moreni. Rea
mintim că meciul de la 25 a- 
prilie cu echipa U.R.S.S. se va

Staicu.
Frățilă (antrenor
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SERIA 1 : C.S.M. 
F.c. Constanta :

I

i
I
I
I

Suceava — 
V. Anghelolu 

(București), Dunărea C.S.U. Ga
lați — C.FJL Pașcani : G. Iones
co (București), Steaua Mizil — 
Minerul Vatra Dornd ; E. Pă- 
trașcu (București), Dunărea Că
lărași — Aripile Bacău: M. Con- 
stanljnescu (București). Ceahlăul 
P. Neamț — Olimpia Rm. Să
rat : M. Stoenescu (București), 
Politehnica Iași — C.S. Boto
șani : L. Sălăjan (Satu Mare), 
F.c.M. Delta Tulcea — Metalul 
Plopenl : T. Chelu (Giurgiu), 
Prahova C.S.U. Ploiești — F.C. 
Progresul Brăila : V. Alexandru 
(București), Chimia Fălticeni — 
Otelul Galați : A. Mustățea (Pi
tești).

1.
X
X
4.
X
X
7.
X
X

10.
IX

CLASAMENTUL
DE SPERANȚE

M M 2 4 37- 9
23 ÎS 1 4 44-14
XI 13 2 4 54-12 
«2 12 3 7 31-28

3 S 34-25
3 3 3S-34
2 9 35-30
1 9 24-21 
1 11 25-33
4 9 29-34

ECHIPELOR

I
I
I
I

I

SERIA
— A.S.
NIcolau 
năvenl ______ ______
Slatina : M. Dragu (Galați), 
Tlrgoviște — Flacăra Autom. Mo
reni : I. Crăciuncscu (Rm. Vîl- 
cea), Mecanică Fină Steaua Bucu
rești — Tractorul Brașov : V.
Curt (Medgidia) — stadionul Mecanică ~~_ _______
diaș — șoimii I.P.A. Sibiu : 
Corocan i 
Gheorghe 
Iova : 1.
Carpațl 
București: 
I.C.S.I M.
Reghin : < 
re) — 
celui 
Vulcan 
(lași).

A n-a ! I.C.I.M. Brașov 
Drobeta Tr. Severin: M. 

(Bacău), Chimica Tir- 
— Sportul Muncitoresc 

c.s.

Tractorul Brașov : 
(Medgidia) _„2____
’ Fină, Gaz Metan Me- -- - ---- c.

(Reșița), I.M.A.S.A. Sf.
— Electroputere Cra- 
Ghcrgheli (Baia Mare), 
Mîrșa — Automatica 

: I. Nîculițov (Focșani), 
București — Avîntul 

Gh. Cagula (Baia Ma- 
stadionul I.C.S.I.M., Mus- 
Cîmpulung — Progresul 
București : V. AntohiV.

I
I
I
I
I

SERIA A rn-a : Gloria Blstri- 
ta — Metalul Bocșa : P. Bogdan 
(Reghin), Unirea Alba Iulia — 
Minerul Cavnlc: M. Niculescu 
(București). C.S.M. Reșița — 
C.I.X. Sighet: P. Cadar (Brașov), 
Olimpia Satu Mare — Strungul 
Arad : M. Man (Cluj-Napoca), 
Minerul Lupeni — Aurul Brad : 
ML ȘtefAnoiu (Tg. Jiu), C.S. 
U.T. Arad — Armătura Zalău : 
M. Popeșcn (Craiova), Jiul Pe
troșani — Mureșul Deva : S. 
Caeană (Drobeta Tr. Severin), 
înfrățirea Oradea — F.C. Mara- 
mureș Baia Mare : A. Gheorghe 
(P. Neamț), C.F.R. Timișoara — 
Mecanica Orăștie ;
(Ploiești).

Toate meciurile vor începe la 
ora 11.

Gh. loneseu

1.
2.
X
4.
5.
0.
7.
9.

10—11.
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pd F. C. Argeș — locul 17 — in
vită la serioase meditații In ta
băra plteșteanâ, cane trebuie să 
Întreprindă măsuri eficiente pen
tru a schimba impresia lăsată 
miercuri la Rm. Vflcea, astfel in
cit echipa' să revină pe linia cu
noscută, aceea a preocupării ex- 
dusiv? pentru joc. La fel stau 
lucrurile și in cazul Gloriei Bu
zău, 'In continuare „lanternă", șl 
oare, iată, a risipit în 22 de eta
pe 200 de puncte din zestrea cu 
care pornise la start in actuala 
ediție. Apropo de punctaje, nu
mai 5 echipe se mal află la „cota 
200“ sau peste ea, printre ele in 
continuare mențintadu-se ode 
trei promovate — „U“ Cluj-Napo- 
ea, Petrolul și Victoria. Din nou 
cuvinte de laudă pentru jucă
torii orădenl, care se mențin in 
fruntea clasamentului .sportivi
tății.

juca ia Tbilisi șt va fi con
dus de arbitrul austriac Geralc 
Losert.

SELECȚIONATA U.E.F.A. '87 
După frumoasa evoluție a ju
cătorilor antrenați de Petr» 
Gavrilă si Teodor Anghelini lj 
Roșiori, cu două săptSmîni ii 
urmă, în fata juniorilor diz 
R.D.G., ia 9 aprilie ei vor a- 
vea ca parteneră selecționat» 
R.P. Chineze. Partida se va iu- 
va la Călărași, unde oaspeți! 
vor mai susține in prealabil 
alte două meciuri: cu o selec
ționată regională de iuniori (! 
aprilie) și cu divizionara B 
din localitate. Dunărea (7 apri
lie).

SELECȚIONATA U.E.F.A. ’88 
Echipa care a obținut prima 
calificare, la Campionatul Eu
ropean de juniori B — antre
nori C. Tîlvescu și V. Cojoea- 
ru — va efectua. între 6 si 13 
aprilie, un stagiu de pregăti
re la Snagov. după care va 
pleca în Polonia, pentru un 
turneu de două meciuri, cu e- 
chipa tării gazdă. Partidele 
sînt programate la 15 si 17 a- 
Drilie. Turneul final al Cam
pionatului european B se va 
disputa în Grecia. între 1 si 
10 mai. Tinerii noștri jucători 
vor face parte din grupa D, 
alături de echipele Franței. O- 
landei si U.R.S.S.

SELECȚIONATA U.E.F.A. ’89, 
Antrenorii ei sînt C. Jurcă și 
C. Vlad. Prima acțiune a aces
tui lot se va desfășura intre 1 
și 17 aprilie, fiind prevăzute, 
în această perioadă, și două 
jocuri internaționale. în zilele 
de 15 și 17. cu echipa Ungariei 
Ambele meciuri sînt progra
mate la Arad.

SELECȚIONATA U.E.F.A. '90. 
In curînd va intra In scenă și 
această echipă. Deocamdată — 
selecții, iar luna viitoare., pe 
opt zone — „Criteriul cluburi
lor sportive școlare", prilej de a 
se alcătui primul lot.

* f

PLENARA ANTRENORILOR 
BUCUREȘTENI

LUNI 7 APRILIE, la ora 14,30, 
in sala l.S.B. din str. Berzeb.va 
avea loc plenara antrenorilor d« 
fotbal din București șl Sectorul 
Agricol Ilfov. Cu acest prilej, 
prof. Gr. Sichitlu va susține un 
referat cu tema : .Noutățile din 
fotbalul internațional ei reflec
tarea lor in fotbalul nostru*.

DIN DOSIRII! COMISII ! DE DISCIPLINĂ
• Fotbalist cu reale perspec

tive. Eduard (F. C. Argeș) stă 
btae cu tehnica de joc, dar mal 
puțin bine cu nervii șl, din cauza 
lor, cu disciplina. Șl iatâ-1 elimi
nat de pe teren cu trd minute 
înaintea fluierului final al me
dului cu Chimia Rm. Vtlcea, ln- 
trudt a avut o leșine nepermisă 
față de arbitru, care 11 arătase 
cartonașul galben. Această reac
ție putea să-l coste multe etape 
de suspendare, e4 fiind recidivist, 
dar Comisia de disciplină a ți
nut cont de perspectivele lui E-

SELECȚIE PENTRU JUNIORI LA CRAIOVA

duard, suspendindu-1 doar pe 
două etape. Numai că perspecti
vele ar putea fl altele, dacă acest 
Jucător ar cădea din nou in pă
cat. Să sperăm că nu!
• Minea (F. C. Olt) a protes

tai. împotriva unei decizii a arbi
trului in medul cu Dlnamo și 
cutt mai primise in cadrul aces
tui Joc un cartonaș galben, a 
fost eliminat de pe teren, iar 
Comisia de disciplină l-a suspen
dat pe o etapă.
• După terminarea partidei 

dintre divizionarele C Dlerua 
Orșova și Gloria Pandurii Tg. 
Jiu. portarul gazdelor, Mateescu, 
a-a repezit la arbitru și l-a lo
vit, fapt care l-a „stimulat" pe 
un spectator turbulent să proce
deze la fel. Urmarea? Mateescu 
a fost suspendat pe un an, iai 
echipei din Orșova i s-a ridicat 
dreptul de organizare pe teren 
propriu pe o etenă, fiind tot
odată amendată re. 3 000 lei.
• îneepînd cu săptămîna vi

itoare, ședințele Comisiei de dis
ciplină vor Începe, In fiecare Joi; 
la orele 15.

Jack BERARiU
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• Prezența Universității Craiova la Ba
cău a făcut ea stadionul din localitate să 
fie artiipllta. Atmosferă de mare med, un 
examen pe care organizatorii l-au trecut 
cu bine, conduita sportivă a publicului a- 
vtad o importantă parte de contribuție. • 
Noul căpitan de echipă al Universității 
este portarul Lung. O apreciere ta plus 
pentru frumoasa lui evoluție. Șl la Bacău 
șl-a salvat echipa de la trei goluri aproape 
sigure, dnd s-a aflat ta față, singur de 
fiecare dată eu Ttamănaru, Vlscreanu sau 
Iancu. • A vă dan el a jucat bine, dar nu e 
bine etnd vrei si le faci pe toate. Nimeni 
nu a tațelet' de re executa el loviturile 
libere de la distanță, »i cornerele. El, cd 
mai înalt din echipă, trimitea mingea cu 
boltă, obligtadu-1 pe Tismănaru, Vlscreanu, 
Adolf sau Burteanu să încerce să reia cu 
capul (fără șanse) ta • fața unor fundași 
sau mijlocași mult mal taalțl, ca Cioroîa- 
nu, Săndol, G. Popescu, ca să nu mal spu
nem de Lung. • De ce a lipsit Șoiman 
din atacul băcăuan? Ne-a povestit chiar el. 
In timp ce venea la București, la lotul 
Olimpic, ea si piece la Baku, ta tren a 
avut o criză, dureri puternice la stomac. 
La Buzău s-a dat joa <Bn tren și s-a dus 
la spital, ea să 1 se dea un calmant. In 
loe de medicament, a fost dus ta sala- de 
operații șl Imediat a fost operat de apen
dicită. Acum si stmte blrxe. mulțumește 
medicului... ploieștean care l-a operat șl

speră ca peste o săptămtaâ să reapară in 
formați* sa. • Remarcabilă atitudinea an
trenorilor și conducătorilor băcăuani după 
medul cu Universitatea Craiova. S.C. Ba
cău a pierdut un punct, a ajuns la —3 la 
.adevăr", dar nimeni nu a Încercat să-i 
scoată vknovați pe arbitri, cu care s-au 
comportat șl după med ca adevărate gaz
de. Cu luciditate, cu calm, se analizau 
propriile greșeli ale fundașilor centrali șl 
ale portarului Mangeac, marile ratări din 
repriza secundă. Sportivitate in adevăratul 
ințdes al cuvlntului. • Goanță, mijlocașul 
Rapidului, s-a remarcat miercuri, în me
ciul susținut la Oradea, Intr-un mod cu 
totul deosebit. Mal tot timpul bucureștea- 
nuî a fost preocupat de a vedea greșelile 
colegilor pentru a le face reproșuri, pre
cum șl a protesta, tn mod discret, la de- 
dziile arbitrului. Și, firesc, Jocul său — 
destinat, fără orizont, de multe ori static — 
n-a avut nici o contribuție la obținerea 
punctului de... aur. • O schimbare nein
spirată de Jucători s-a efectuat ta min. 26, 
ta echipa F.C. Bihor: Grosu a fost înlocuit 
eu L Mureșan. In timpul destul de scurt 
cit a fost ta teren, Grosu a făcut dteva 
lucruri bune pentru echipă, străduindu-se 
ca formația sa să realizeze prima victorie 
din retur; de aceea nu am tațdes motivul 
aceste* decizii. Reacția miilor de spectatori 
a fost promptă, dezaprebînd îndelung ho- 
tărtrea conducerii tehnice. • Iorgulescu

cu Chimia!... • MidTcurl, pe stadionul 
Sportul Studențesc, un suporter al lui „t>" 
Cluj-Napoca, venit tocmai de la... Medgi
dia : Nlcolae Carabaș, mundtor la între
prinderea Mecanică de Utilaj Medgidia, Pe 
dnd echipa clujeană juca ta divizia secun
dă, suporterul ei din Medgidia o urma 
chiar și la... Deva. Frumoasă e pasiunea 
pentru fotbal... • F.C.M. Brașov are o 
bună echipă de speranțe. Tn etapa de 
miercuri. Insă, ea a fost Învinsă de „ll“-le 
similar al Corvlnului. învinsă de fapt de... 
Văetus, care, avind două cartonașe gal
bene, și-a făcut etapa de suspendare la 
echipa de speranțe. A fost căpitanul ei și 
a jucat eu o mare ambiție, marctad un 
gol și centrfnd impecabil la al doilea. $ 
„De trei ani F.CJH. Brașov n-a mai făcut 
un meci atît de bun ca astăzi" — afirma 
președintele Clubului, Dumitru Dragomlr. 
Supărat era tasă Costică ștefănescu, deoa
rece singurul cartonaș galben l-a primit 
Șerbă-nlcă. Și Șeibănlcă mai avea unul, 
așa că nu va putea juca ta partida eu 
S. C. Bacău .Și ’aveam atlta nevoie de ei 
tn acest meci", • „Brașovenii au avut pros
pețime fizică șl o mare dorință de a dști- 
ga" — sublinia dubă med, referlndu-se, 
desigur, la evoluția gazdelor, Ioan Socol, 
președintele ctubulul Continui.
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ASTAZI
(

START ÎN CAMPIONATELE
EUROPENE DE TENIS DE MASA

CIBONA ZAGREB A CIHIGAI C.C.t. LA BASCHEL
• Dudul Pdrovici - Saftonis a tiotârit soarta finalei

telefon).FRAGA, 4 (prin
Peste 250 de jucători și jucă- 
toare reprezentând 26 de țări 
de pe „bătrînul continent" se 
vor prezenta, sîmbătă, la star
tul calei de a XV-* ediții a 
Campionatelor Europene pentru 

' seniori la tenis de masă. Se 
anunță o „rundă" viu disputată 
in care nu vor fi excluse sur
prizele. avînd în vedere faptul 
că tenisul de masă european 
se află într-un moment de 
cumpănă : jucătorii din „ve
chea gardă" încep tot mai mult 
să cedeze pasul, chiar dacă dis
pun încă de o reală valoare, 
în timp ce noul val (care și-a 
făcut simtită prezența în urmă 
cu patru ani) dorește să-și 
impună supremația, el fiind 
împins înainte și de mai ti
nerele elemente de curind pro
movate în „echipele mari" din 
rîndul juniorilor și. chiar, 
deților.

Sosiți joi după-amiază, com- 
ponenții loturilor noastre — 
Maria Alboiu, Oiilia Bădescu, 
Emilia Ciosu, Andras Fejer, 
Vasîle Viorea, Călin Tom», 
Cristian Ignat — au efectuat 
primele antrenamente de aco-

ca-

ȘTIINȚA BACĂU IN C.C.E
fUrmare din pag I)

I

s-a 
victorie 

campioanei 
Polisenș Stockholm

mult, cu cit el a fost realizat 
în compania unei formații de 
certă valoare internațională. 
Drumul spre semifinalele CCE 
al studentelor din Bacău 
conturat prin dubla 
în optimi asupra 
Suediei, ~ 2____ _________
(34—18 si 21—18) și apoi prin 
eliminarea. în sferturile de fi
nală. a cunoscutei echipe 
cehoslovace. Iskra Parlizanske 
(17—23 și 29—22).

Scriam după meciul-tur de 
la Bacău că tactica adecvată a 
fost cheia succesului. Aborda
rea partidei printr-un joc In 
viteză. în continuă mișcare, ar
me care s-au și probat de alt
fel. pot pune în dificultate 
masiva „ echipă din Titograd. 
Pentru partida-retur,. datele ră- 
mîn. în general, aceleași. Gaz
dele vor arunca în luptă. cu 
siguranță, atuul combativității, 
căruia însă Mariana Tîrcă. 
La uri ca Lunca, Adriana Popa. 
Filofteia Danilof, Elena Ni- 
toiu și celelalte handbaliste 
ale echipei noastre campioane 
trebuie să-i răspundă printr-o 
si mai atentă respectare a ola
nului tactic.

In meciul care va avea 
duminică de la ora 17 (18 
României), sub conducerea ar
bitrilor Harald Buhrmester si 
Dieter Heger din RFG, obser
vator IHF fiind Jaroslav Mraz 
(Cehoslovacia), handbalistele 
noastre au șanse, pe care 
dorim ne deplin fructificate.

Ioc 
ora

le

FLORETA ROMÂNEASCĂ
(Urmare din na o /) 

tașă (locul doi) a României în 
ambele clasamente generale, 
după Italia, în „Cupa Națiuni
lor" (in baza punctajului), 
intea reputatelor școli 
U.R.S.S.. R.F.G., Franța, 
garia și Polonia, și

rnodare cu sala, mesele Butter
fly și mingile Nittaku. fiecare 
dintre acestea puțind avea un 
rol in desfășurarea partidelor. 
El doresc să se apropie rit mai 
repede de atmosfera deooncurs. 
antrenorii Laurcnțiu Gheorghiu 
șl Șerban Doboși efeotuînd ul
timele retușuri, astfel ca ia 
ora startului totul să funcțio
neze așa cum trebuie.

Conform tradiției, competiția 
va începe cu întrecerea pe e- 
chipe. ambele noastre repre
zentante făcînd parte din gru
pa de elită. Cele 12 formații 
au fost împărțite ta două se
rii, urmînd ca. ta funcție de 
clasament, echipele dintr-o se
rie să joace cu cele din seria 
cealaltă. La feminin, tinerele 
noastre jucătoare (ele alcătu
iesc cea mai tlnără garnitură 
a „elitei" — medie 17,3 ani) vor 
evolua în această primă parte 
în compania reprezentativelor 
U.R.S.S., Olandei, Suediei. 
R.F.G. și Bulgariei, formații 
oare au în componență sporti
ve de mare valoare, situate pe 
locuri de frunte în „topuri" : 
Fliura Bulatova, Bettine Vrie- 
sekoop, Marie Lindblad, Da
niela Gergriceva șa. Așadar, 
o sarcină dificilă pentru Maria 
Alboiu și cadetele Otilia Bă- 
descu si Emilia Ciosu. care 
privesc, totuși, ou încredere 
concursul și speră tatr-un re
zultat cât mai bun. La mascu
lin, băieții noștri (medie 18,5 
ani) au de înfruntat echipe de 
reală forță — Polonia, Ceho
slovacia. Iugoslavia. Norvegia, 
R.F.G. — din care fac parte, 
printre alții, Grubba (nr. 1 ta 
Europa), Orlowski, Pansky, Ka- 
linici, Șurbek, Johansen. Stri- 
Iwag, sportivi care nu mal au 
nevoie de prezentare.

Marți seara va fi cunoscută 
noua ierarhie europeană a e- 
chipelor la tenis de masă.

Emanuel FANTANEANU

DEBUT NECORESPUNZÂTOR
AL HOCHEIȘTILOR JUNIORI LA C.E.

La Ratingen și la Diisseldorf, 
in R.F.G., au început întrece
rile pentru grupa A a Cam
pionatului European de hochei 
iuniori. Avînd. pur si simplu, 
o evoluție decepționântă, echipa 
noastră — debutantă în a- 
ceastă grupă valorică — a fost 
întrecută de Suedia cu un 
scor extrem de usturător: 1—23 
(0—6. 0—9. 1—8) f Intr-un alt 
ioc din prima serie. Finlanda 
a dispus de Norvegia cu 13—4 
(4—1, 3—3, 6—0). în seria se
cundă. Cehoslovacia — R.F.G. 
9—0 (2—0, 6—0, 1—0). U.R.S.S. 
— Elveția 5—2 (0—1. 4—0,
1-1).

liei. s-a încheiat in favoarea 
fetelor noastre, Lazăr a între
cut-o (din nou) pe fosta cam
pioană mondială de tineret Za- 
laffi, iar Grigorescu pe favorita 
nr. 1, Bartolozzl. că în finala 
Qoretiștilor Molea l-a eliminat 
din cursa pentru podium pe 
primul lor candidat la medalii, 
Arpino, în timp ce în ultimul 
act al întrecerii spadasinilor, 
mezinul finalei. Pop, l-a depă
șit pe italianul Cenedese.

Se poate spune acum, cînd 
rezultatele si-au luat locul în 
statistici, dar trăirile intense 
din sala întrecerilor (La finale 
asist! nd seară de seară aproa
pe 3 000 de spectatori) persistă 
încă în memoria noastră afec
tivă. că pregătirile pentru 
„mondialele" de tinerei au fost 
bine concepute și urmărite în 
timp. Ne amintim că la înce
putul acestui an. cînd floretis- 
tul Romică Molea evolua ne
convingător, antrenorul lotului 
reprezentativ. Iuîiu Falb, ne-a 
spus că nu sînt motive de în
grijorare, sportivul de la Stea
ua aflîndu-se în plin proces 
de acumulare, vîrful de formă 
urmînd să vină la Stuttgart.

Pentru a doua oară consecu
tiv, Cibona Zagreb s-a dovedit 
cea mai puternică echipă de 
club europeană, cîstigînd. la 
Budapesta. în Palatul Sporturi
lor. în fata a 10 000 de specta
tori, finala C.C.E.. disputată 
în compania campioanei 
U.R.S.S., Jalghiris Kaunas, cu 
94—82 (47—39). A fost un meci 
interesant, apreciază agențiile 
internaționale de presă, în care 
victoria a fost decisă de duelul 
dintre cei doi mari baschetba
list! activînd fiecare într-o e- 
chipă: Drajen Pctrovici, la 
Cibona si Arvidas Sabonis, la 
Jalghiris. Mal inspirat în a-și 
pune colegii în situații ideale

MALI BIONDI ÎR FORMĂ
In Campionatele Naționale 

Universitare de înot ale Sta
telor Unite, excelentul perfor
mer care este Matt Biondi (de
ținător al recordului lumii la 
100 metri liber, in 48,95) s-a 
arătat redutabil si pe distanta 
neclasică de 50 yarzi. Cu 19,22, 
el l-a devansat pe specialistul 
nr. 1 al probei, Thomas Jager 
(19,35), și a stabilit cea mai 
bună performantă a tării sale. 
In aceeași reuniune, Pablo Mo
rales a câștigat la 
mixt, în 1:45,43, iar 
tlinski s-a impus la 
liber, ta 4:15,19.

200 yarzi
Matt Ce-
500 yarzi

se 
internaționali 

AllanLerby, 
Arnesen,

CAMPIONATE, ȘTIRI, 
REZULTATE

a Zilele trecute s-au desfășurat 
două etape In campionatul Un
gariei. Etapa a 24-a : Pecs — 
Gy8r 1—1, Honved — Vasas 2—1. 
Ferencvaros — Uj.pesti Dozsa 3—1, 
Debrețin — Szombathely 1—0. 
Slofok — Volan 1—0, Bekescsaba
— M.T.K. 1—0, Zalaegerszeg — 
Videoton 1—0, Tatabanya — Cse- 
pel 0—3. Etapa a 25-a : videoton
— Honved 0—0, Ujpesti Dozsa —
Slofok 0—1, Vasas — Csepel 1—0, 
M.T.K. — Zalaegerszeg 2—3, 
Szombathely — Ferencvaros 2—0, 
Gydr — Bekescsaba 4—1. Tata
banya — Debrețin 2—0. Honved 
conduce detașat, avînd 38 p, șl 
va cuceri probabil titlul (mai 
slnt de jucat 5 etape). Ea este 
urmată de Pecs — 32 p șl Gy6r 
31 p. Pe ultimele locuri : 15.
Volan 17 p, 16. Csepel 15 p.

a Meciuri restante în campio
nate. R.D. Germană: F.C. Karl- 
Marx-Stadt — Lokomotive Leipzig
1— 1. Union Berlin — Erfurt 2—2, 
Jena — Vorwărts Frankfurt / O.
2— 1. Riesa — Zwickau 2—0. An
glia : Nottingham — West 
2—1. Scoția : Celtic — F.C. ! 
dee 2—1.

• După 26 de etape to 
□ionatul Greciei conduce 
nathlnaikos cu 37 p. urmată

Ham 
Dun-

cam-
Pa- 

i de

la sfirșitul lui martie. Și după 
ce la începutul lui martie, Mo
lea l-a întrecut în „Concursul 
Prietenia" pe fostul campion 
mondial Ersek, a venit „argin
tul" de la „mondiale". Șerban 
Vlad, antrenorul Rekăi Lazăr 
încă de la primii ei pași .în 
scrimă, la Tractorul Brașov, 
ne-a spus în toamna trecută, că 
dacă totul va decurge normal, 
eleva sa (care și la anul va 
avea vârsta cadeților) va trece 
de pe treapta a doua a podiu
mului, pe prima. Și așa a fost. 
Antrenorul federal Tănase Mu- 
reșan ne spunea înaintea înce
perii probei de spadă că Adrian 
Pop a muncit mult în ultima 
vreme, ajutat la lot chiar de 
antrenorul său de Ta clubul 
sătmărean, ceea ce-i dă drep
tul să spere Ia finală. Și acesta 
s-a calificat printre primii pa
tru din lume.

Experiența marilor concursuri 
și-a spus de asemenea cuvîntul, 
ca și dorința fierbinte, tine
rească, de autodepășire. în 
prima categorie i-am încadra 
pe Reka Lazăr (care, fără a fi 
in cea mai bună formă, s-a im
pus prin reala sa valoare inter
națională și prin puterea deo
sebită de concentrare care a 
ajutat-o să treacă peste mo- 

de atac sau de aruncare, dar 
ți prolific (22 de puncte), 
tinărul jucător iugoslav a de
venit factorul principal al suc
cesului echipei sale. De partea 
cealaltă, deși a înscris 27 de 
puncte. Sabonis a evoluat to
tuși crispat, ușor nervos, fiind, 
de altfel, eliminat din teren în 
min. 32 al partidei. Au mar
cat: Nakici 7, Cutura 16, Pe- 
trovici 22, Cvietikanin 24, Usici 
23, Arapovici 2 pentru Cibona. 
respectiv Brazis 7, Visotskas 2, 
Clvilis 6, Kratikas 2. Kurtinai- 
tis 7, Sabonis 27, Komlcius 13, 
lovaisa 18.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BLED

BELGRAD, 4 (Agerpres). — 
In turneul international femi- 
tiin de sah de la Bled după 6 
runde lidera clasamentului este 
maestra poloneză Swielczik 
cu 5,5 puncte, urmată de iu
goslava Petek 5 puncte și ro
mânca Ligia Jicman 4,5 punc
te. In runda a 6-a, Jicman a 
remizat cu Swielczik, egalitatea 
fiind consemnată și în partida 
Bosniei — Vukovicl. Csom 
pierdut la Petek, Jakusz 
Mlcici, Szalai a ciștigat

a 
.la 
la 

Jovanovici si Ramici la Erja-

A.E.K. șl o.PJ. cu cite 32 p. 
in dertțyul campionatului. 
Panathlnalkos a dispus cu 
4—1 de O.F.I.
• La 9 aprilie se va des

fășura la Sofia meciul a- 
mloal dintre echipele Bul
gariei ți Danemarcei, tn 
vederea acestei partide, 
federația daneză a alcătuit 
un lot de 20 de jucători, 
printre care se numără 
cunoscuții 
Sivebaek. 
Simonsen, 
kjaer, Rasmussen și 
drup.
• Se așteaptă un 

fierbinte 
italian < 
rămas 
fruntea 
află în 
tus, care are 40 de puncte, 
urmată de Roma cu 27 p. 
Ce se va tnttmpla In ul
timele patru etape? Iată 
programul : la 6 aprilie : 
Fiorentina (locul 6) — Ju
ventus șl Roma — Samp- 
doria (tocul 8); la 13 a- 
prilie: Sampdorta —Juven
tus șl Pisa (locul 13) — 
Roma; la 20 aprilie: Ju
ventus
și Roma — Lecce (locul 16); 
27 aprilie: Lecce — Juven-

! to campionatul 
din care au 
patru etape, 
clasamentului 

continuare Juven-

Milan (Socul 4)

pe Claudia 
a fost o a- 
pentru toți 

entuziasm 
cu mijloace

mentale dificile). Romică Molea 
(în cri mai tensionat asalt al 
finalei, cu Arpino, a știut să 
revină de la 1—4 si să se im
pună psihic în prelungiri) și 
Georgeta Beca (dinamovista a 
parcurs drumul spre finală cu 
o remarcabilă constanță, prin
tre învinsele sale — cu 5—0 ! 
— aflîndu-se si fosta campioa
nă mondială Fichtel, capotînd 
însă, din păoate, tocmai cînd 
trebuia să culeagă roadele...), 
în cea de a doua 
Grigorescu (striista 
devărată revelație 
specialiștii, cu un 
molipsitor, dar și 
tehnico-tactice promițătoare) si 
Atila Papp (deși debutant, tână
rul „tractorist" s-a descurcat 
bine într-o redutabilă companie 
de sabreri, resimțind tracul a- 
bia în... finală).

Ediția 1986 a Campionatelor 
Mondiale de tineret a dovedit 
că scrima românească are re
surse viabile : sportivi talen- 
tați, antrenori prîcepuți, un 
for de specialitate preocupat de 
destinele acestei discipline. 
Perspectiva ne obligă însă să 
considerăm succesul de la Stut
tgart doar ca un nou start spre 
mult așteptatele- victorii ale 
seniorilor.

TELEX © TELEv
AUTO-MOTO ® După desfășu

rarea a opt etape ale raliului 
Tunisiei, ta clasamentele generale 
pe primul loc se află Lartidue 
(Franța), pe „Lada" — 8.10:40, la 
auto și Tdtone (Franța), pe .Hon
da* — 17.12:15, la molo.

CICLISM • Circuitul Andentlor 
(amatori), etapa a n-a (163 km) 
a revenit lui Stack (R.D.G.) în
4.28:53. Acesta este lider ta cla
samentul general cu 8.19:29, ur
mat la 56 s de oehoslovacri 
Kreuziger • Marele Premiu de
ta Denata (Franța), 170 km, a
fost ciștigat de Bruno Wojtlnek 
cu 3.50 210. urmat, ta același Hmp, 
de un numeros pluton.

GIMNASTICA • Concurs ta 
Riga. In clasamentele de la Indi
vidual compus, pe primul loc s-au 
situat L4 Chel Hon (R.PD, Co
reeană) cu 57.70 p la bărbați O* 1 
Alevtina Prtaklna (U.R.S.S.) 39,03 
p — la femei.

îna- 
din

Un- 
după 

U.R.S.S. în clasamentul pe me
dalii. devansînd puternicele de
legații ale R.F.G., Franței. Ita- 
lei. Poloniei și Ungariei. De 
altfel, reprezentanții scrimei 
noastre juvenile s-au și revan
șat net in fața squadrei azzurra 
(singura echipă capabilă să a- 
linieze Ia fiecare armă trei 
concurenți apți de a intra în 
lupta pentru titlu și care do
mină in ultimii ani scrima 
mondială), întreeîndu-i pe ita
lieni, mai ales în ambele probe 
de floretă, aceștia fiind ne- 
voiti să se mulțumească doar 
cu o medalie de argint și una 
de bronz... Și ca să detaliem 
puțin acest capitol, să subli
niem că ..meciul România — 
Italia", cum a fost denumită fi
nala floretistrior, în care s-au 
calificat toate orie trei repre
zentante ale noastre și ale. fta-

HOCHEI PE GHEATA • Med 
amical, la Teplloe: Cehoslovacia
— Suedia 4—3 (1—1, 3—2. 0—0) • 
Turneu la Leningrad: U.R.S.S — 
Sel. ollmpdcă a Canadei 10—3 
(0—1. 5—0. 5—3). Cehoslovacia — 
Finlanda II 6—3 (1—0, 4—2, 2—1).

ȘAH 0 După runda a 9-a a 
turneului de la Bruxelles, clasa
mentul: 1. Karpov 6 p (l). Tim- 
man șl Torre 8 p. 4- korcinot. 
Miles șt Romanlțșln 5,5 p, 7. Sel- 
rawan 4,5 p (I) etc.

TENIS • Cupa Davis — zona 
africană, semifinalele: la Alger S 
Algeria — Nigeria 1—1. © Marco 
Island, ta cadrul Circuitului fe
minin (sferturi de finală): Chtis 
Evert-Lloyd — Kathy Rinaldi 
6—1, 6—3, Claudia Kohde-Kllsoh
— Gabriela Sabatini 6—3, 6—2. ® 
Marele Prcmlu-Nabisco, la Atlan
ta, două surprize notabile: sue
dezul Michael. Perfora a dispus 
de conâționalul său Stefan Ed
berg 7—5, 5—7. 6—2, iar Tim WU- 
klsooi l-a eliminat pe Boris 
Becker cu 6—2, 2—6, 6—1. • La 
Koln, Jarryd — Green 3—6. 7—6. 
6—2.

VOLEI • Joc amical, mascu
lin, la Billings: S.U.A. — Franța
3—1 (6, —8, 7, 8). • Cupa Elibe
rării, to Cehoslovacia (echipele 
feminine): U.R.S.S. — Cehoslova
cia 3—1 (4, —12. 13. 6). R. P. Chi
neză — R.D.G. 3—0 (6, 10, 5).
Cehoslovacia — Cuba 3—0 (10, 11, 
14). Bulgaria — R.D.G. 3—0 (7. 
18, 3), U.R.S.S Ungaria 3—0
(7. 9, 3).

Tardolli deschide scorul tn meciul Inter
— Real Madrid, de miercuri, din Cupe 
U.E.F.A. bucuria Sa este fără margini.. 

Telefoto: AP. — AGERPRES

tus și Como (locul 11) — Roma, fa 
concluzie. „Juve“ are de susținui 
trei meciuri în deplasare și unul 
greu acasă, cu Milan, în timp cț 
Roma va susține două jocuri 
pe teren propriu.
• în C.E. de Juniori L ectiipi 

Franței a surclasat cu 12—0 (6—0| 
reprezentativa Luxemburgului. 4 
fost ultimul joc al grupei a 3-a 
cîștigată de...
s-a calificat

Iugoslavia, can 
pentru turneul fi

nal. Este de semnalat faptul ci 
Iugoslaviei 4 

' * nu
l 

la golavera

final al C.M., a susți- 
meci de verificare la 

Janeiro în compania for- 
locale „America", Partl- 
închelat la egalitate: 2—2 

Relil st Go

selecționatele __„_______
Franței au totalizat același 
măr de puncte (9), au avut 
diferență egală lz 
(4-17), dar iugoslavii au marca! 
un gol mai mult (21) decît fran
cezii (20)!

* Luis Molowny, antrenorul e- 
chipei Real Madrid, și-a anunțat 
retragerea, la sfirșitul acestui 
sezon, de la cîrma formației 
spaniole, EI va fi succedat de 
olandezul Leo Beenbakker.

a Echipa Irakului, calificată In 
turneul 
nut un 
Rio de 
mației 
da s-a 
(2—1). Au înscris: 
kil pentru oaspeți, respectiv Re
nato și Katln (autogol).
• La Montevideo, intr-un med 

internațional amical, selecționata 
Uruguayulul a terminat la egali
tate: 1—1 (.1—0) cu formația ar
gentinian ă San Lorenzo Almagro,

Fotbaliștii uruguayeni au des
chis scorul prin Fraincescoli' (mln. 
?7, din lovitură de la U mi, go
lul egâliaMțțor ^Lnd marcat de 
Woble (min 70)


