
A XI-a ediție a Agronomiadei,

O FRUMOASĂ FILĂ

• Peste 3 500 de participant! la „Crosul
de primăvară"

Cea de a Xî-a ediție a Agro
nomiadei. competiție sportivă 
de masă, cu finală pe țară, 
desfășurată sub genericul Da- 
ciadei. a fost dominată de re
prezentanții Institutului Agro
nomic „Nicolae Bălcescu" din 
București, care a fost și gazda 
întreoerilor. Viitorii ingineri a- 
gronomi șl medici veterinari 
au ocupat locul I în patru 
ramuri de sport (baschet bă
ieți, fotbal, handbal fete si te
nis de masă), realizînd cel mai 
bun punctaj general : 27.

Pe locul secund. Institutul 
Agronomic din Cluj-Napoca (20 
p). cu frumoase rezultate în 
special la atletism, iar pe locul 
3. la egalitate de puncte (13), 
Institutele Agronomice din Iași 
Si Timișoara. (Continuare in pag. 2—3)

Secvență din proba de săritură in lungime băieți
Foto : Gabriel MIRON

DISPUNLM DE SCHIOARE TAUNTAEf, 
DAR MUNCA RIGUROASĂ TREBUIE UITENSIEICATĂ

După Campionatele

Naționale feminine:

Sezonul competițional de 
schi alpin s-a încheiat la sfir- 
șltul săplăminii trecute cînd, 
in Bucegi. s-au disputat Cam
pionatele Naționale pentru 
fete. întreoerile au reunit la 
startul celor două curse (sla
lom special și slalom uriaș) 
tot ceea ce are mai bun schiul 
nostru alpin. Aproape 50 de 
concurente din întreaga țară 
și-au disputat cu multă ar-

PREGĂTIRILE LOTULUI DE CICLISM 
PENTRU CURSA PĂCII

După o ședință tehnică, con
dusă de antrenorii loan Arde
lean < și Constantin Ciocan, 
urmează verificarea și pregăti
rea bicicletelor, efectuată de 
mecanicii C. Bona șl Șt. Dinu, 
după care cicliștii prezenți în 
lotul național iau drumul șose
lei pentru antrenamentul zilnic. 
Pe drum, comenzi ale antrenori
lor pentru sprinturi, cățărări, ex
plicarea tacticii în diverse îm
prejurări. După parcurgerea 
„porției" de 140 km. refacerea, 
masajul, efectuat de D. Iliescu 
și L Vintilă, iar în continuare 
odihna acestor sportivi, deciși 
să muncească fără rabat pentru 
a relansa ciclismul nostru în 
planul marii performante.

Ultima competiție CELE MAI VALOROASE ECHIPE DE CLUB
de hochei a sezonului

Sîmbătă începe în Capitală, la 
patinoarul „23 August", ultima 
competiție de hochei a sezonu
lui, turneul final al Cupei 
României, la care vor lua parte 
cele mai bune opt echipe din 
țară. Este vorba de formațiile 
care s-au Întrecut in cadrul gru
pei valorice A (Steaua București 
— campioana ti.il, Sport Club 
Miercurea Ciur, Dinamo Bucu
rești șl Progresul Miercurea Ciuc) 
alături de cele calificate in ur
ma turneului preliminar desfă
șurat, nu cu mult timp in ur
mă, la Miercurea Ciuc (Dunărea 
Galați, Viitorul Gheorgheni,

al Politehnicii
A fost o întrecere de fru

moasă ținută sportivă, care 
atestă interesul studenților de 
la Agronomie fată de exerci
țiul fizic practicat sistematic. 
Dovadă șl prezenta lor masivă 
la etapa de masă — aproape 
10 000 de participant!. la etapa 
pe institute. O competiție pri
vită cu seriozitate (o mărtu
rie : buna pregătire a majori
tății finaliștilor). care a intrat 
în tradiția întrecerilor între 
institutele cu specific agricol. 
Mai mult, cum ținea să re
marce conf. Mihai Tătărescu, 
din colectivul catedrei de spe
cialitate. „Agronomiada are me-

Tiberiu STAMA

doare titlurile puse in joc. Au 
avut ciștig de cauză sportivele 
cele mai bune la această oră : 
Mihaela ■ Fera (C.S.Ș. Sibiu), 
antrenată de Mihai Ungureanu. 
și Liliana Ichim (A.S.A. Bra
șov), antrenor Li viu Prede- 
lcanu, învingătoare la slalom 
uriaș și, respectiv, slalom spe
cial. Disputa lor a fost foarte 
aprigă și interesantă, urmărită 
cu deosebit interes de specta-

Comparativ cu pregătirea de 
anul trecut, antrenamentele au 
început mai devreme, distanțele 
parcurse s-au mărit. In luna 
februarie, deși condițiile clima
terice au fost deosebit de difi
cile, s-au rulat 2 200 km (800 
în aceeași lună a anului tre
cut) ; să pedalezi ore în sir la 
temperaturi sub zero grade, pe 
o șosea alunecoasă, reprezintă 
un adevărat test al capacități
lor fizice și moral-volitive ale 
rutierilor, teste trecute in corpo
ra cu brio. La proba de contra
timp individual si echipe, nor
mele de control actuale sînt

Horatiu SIMA

(Con uare in pag. 2-3)

DIN ȚARĂ PARTICIPĂ
ASE Construcții București și 
IMASA Sf. Gheorghe).

Iată programul comunicat de 
F.R. Hochei:

Sîmbătă, 12 aprilie: ASE Con
strucții — Progresul (ora 9,30)» 
Sport Club — Dunărea (ora 
12,00), Dinamo —- IMASA (ora
14,30),  Steaua — Viitorul (ora 
17,00).

Duminică, 13 aprilie: Sport 
Club — IMASA (ora 9,30), Viito
rul —Progresul (ora 12,00), Di
namo — Dunărea (ora 14,30), 
Steaua — ASE Construcții (ora 
17,00).

Luni, 14 aprilie: Dunărea —
IMASA (ora 9,30), ASE Co'nstruc-
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Săptămina aceasta, la Timișoara și Călărași

CAMPIONATELE DE FOND (la canotaj și caiac-canoe)
DESCHID SEZONUL SPORTURILOR NAUTICE

Două tradiționale întreceri de 
primăvară vor marca, săptămi- 
na aceasta, deschiderea oficială 
a sezonului nautic : Campiona
tele republicane de fond la ca
notaj (pe Bega) și caiac-canoe 
(la Călărași). Atrăgătoarele re
gate reunesc la start performe
rii acestor sporturi, numeroase 
alte echipaje din mai toate sec
țiile nautice din tară. Va fi 
întiia cursă către celeilalte mari 
întreceri internaționale din a- 
cest sezon, cu final fierbinte 
spre sfirșitul lunii august cînd, 
tot concomitent, vor avea loc 
Campionatele Mondiale de ca
notaj (la Nottingham, în An
glia) și caiac-canoe (la Mont
real, în Canada).

Ramerid și violași! vor evo
lua, ca în fiecare an, la Ti
mișoara, pe Bega, unde, timp 
de trei zile. pe distanța de 
6000 m (atît băieții, cît și fe
tele) sîn.t programate a se des
fășura 16 probe : șase rezerva
te senioarelor, opt pentru se
niori și două în cadrul catego
riei tineret. Deosebit de dispu
tate se anunță a fi întrecerile 
canotoarelor, cu sportivele din 
lotul reprezentativ (în 1985 cu 
toate echipajele pe podiumul 
C.M. din Belgia) evoluînd în 
formațiile de club, cu proba de 
1 vîsle în premieră pe țară 

tori și specialiști. Concluziile 
sînt clare : ambele schioare 
posedă calități de excepție, pot 
cocheta cu marea performanță. 
Vin în sprijinul acestei afir
mații prestațiile lor din acest 
sezon. Atît Mihaela, cît și Li
liana au realizat în cursele inj 
ternaționale la care au luat 
parte rezultate demne de reți
nut. Prima a cîștigat cîteva 
probe în concursurile din Ce
hoslovacia și Bulgaria, în com
panii de ridicată valoare, iar

Paul IOVAN

(Continuare In pag 2—3)

24 de ore la A.S. Construcția IACED București

CREDIT DEPLIN TINERILOR SPORTIVI
• SECȚIA-FANION A ASO

CIAȚIEI SPORTIVE CON
STRUCȚIA I.A.C.E.D.B. (între
prinderea de Antrepriză, Con
strucții Edilitare și Drumuri 
București) este cea de baschet. 
Echipa de seniori (antrenori : 
Dan Berceanu și Silviu Ro
tam), care evoluează sub de
numirea I.C.E.D., a ocupat lo
cul 3 la ultimele două ediții 
ale Diviziei A (după Steaua 
și Dinamb), iar unul din com-

LA CUPA ROMÂNIEI
ții — Viitorul (ora 12,00), Steaua
— Progresul (ora 14,30), Dinamo
— Sport Club (ora 17,00).

Marți, 15 aprilie: echipa clasa
tă pe locul 3 în seria A — echi
pa clasată pe locul 4 în seria B 
(ora 15,00:, B 3 — A 4 (ora
17.30) .

Miercuri, 16 aprilie: B 1 — A 2 
(ora 9,30), A 1 — B 2 (ora 12,00).

Joi, 17 aprilie: B 4 — A 4 (ora
9.30) , A 3 - B 3 (ora 12,00),
B 2 — A 2 (ora 14,30), A 1 — B 1 
(ora 17,00).

Iată componența seriilor: A — 
Steaua, Progresul, Viitorul, ASE 
Construcții; B — Sport dub, Di
namo, Dunărea. IMASA,

(deci, fără cîrmăclță. ca pînă 
acum). In fața publicului timi
șorean, mereu prezent la aceste 
întreceri, își va disputa întî- 
ietatea — vineri, sîmbătă și 
duminică — elita canotajului 
nostru, alcătuită din numeroși 
medaliați olimpici și mondiali 
la start : Olga Homegi, Rodi
t-a Arba, Marioara Popescu, E- 
lisabela Oleniuc-Lipă, Adriana 
Chelariu, Florica Lavric, Miha
ela Armășescu, Vasule Tomo- 
ioagă, Dimitrie Popescu, Vaier 
Toma, Petru Iosub ș.a.

Municipiul Călărași va fi — 
pentru prima oară — gazda u- 
nor campionate republicane de

înaintea ultimului turneu In Divizia A de polo (locurile 16)

NUMAI SEMNE DE ÎNTREBARE —

UN FINAL PASIONANT !
...Totul părea, la un moment 

dat. limpede. Mai exact, în 
prima decadă a lui martie, cind 
Dinamo trecea de Crișul (și 
încă la Oradea) printr-o dife- 
rență-record, de șase goluri, 
desprinzîndu-se la nu mai pu
țin de cinci puncte în fruntea 
clasamentului. Atunci, la fine
le turneului bihorean — cel 
dinții al întrecerii directe a 
„sextetului" fruntașelor sportu
lui nostru cu mingea pe apă — 
disputa pentru titlu devenise, 
aparent, mai puțin interesantă 
ca altădată. Două săptămîni 
mai tirziu însă, de astă-dată 
la București, orădenii au avut 
un parcurs fără greșeală, cu 
zece puncte din tot atîtea po
sibile. cele mai prețioase fiind, 
se înțelege, în întîlnirea cu 
marea și... unica (din păcate), 
contracandidată la cucerirea 
laurilor — Dinamo. Cum a- 
ceasta din urmă ceda un 
punct într-un derby rămas nu
mai al tradițleL cu Rapid, a- 
vansul său se reducea, rămî- 
nîndu-le bucureștenilor doar o 
victorie în plus. Pentru ca săp- 
tămîna trecută, la Cluj-Napoca, 
Dinamo și Crișul să termine la 
egalitate, 11—11, după un meci 
cu un final de-a dreptul dra- 

ponenții ei — Valentin I'ogo- 
naru — face parte din lotul 
reprezentativ de seniori. în 
Divizia B de tineret, formația 
I.C.E.D. II (antrenor : Liviu 
Călin) este alcătuită în exclu
sivitate din membrii selecțio
natei de juniori a țării, iar în 
Divizia școlară și de juniori, 
echipa I.C.E.D.-C.S.Ș. 4 (antre
nor : Horațiu Giurgiu) s-a ca
lificat în turneul final al com
petiției. • ÎN ACESTE CON
DIȚII. INIȚIATIVA F.R. BAS
CHET de a înființa in unita
tea respectivă primul centru 
național de baschet-juniori 
este binevenită și creează 
perspectiva unor viitoare per
formanțe bune. • COLABO
RAREA dintre secțiile de bas
chet I.C.E.D. și C.S.Ș. 4 în
seamnă, pentru echipele clu
bului școlar, facilitarea condi
țiilor de pregătire (în sala 
Construcția) și dotarea cu e- 
chipament. Din partea cealaltă, 
se primește sprijin prin acor
darea dreptului de joc pentru 
unii dintre cel mai valoroși 
juniori, ea — de pildă — Ti- 
beriu Rist și Romeo Mărgărit. 
• A STÎRNIT SENZAȚIE fap
tul că bucureșteanca Rodica 
Constantin (elevă în clasa a 
X-a a Liceului Economic nr. 
3) a cucerit, la Sinaia, titlul 

caiac-canoe. întrecerile se vor 
desfășura pe un splendid canal 
de apă, cu pistă de 5 000 m, o 
singură întoarcere, deci, pentru 
caiaciștii și canoiștii care vor 
evolua pe 10 kilometri. Con
cursul se anunță a fi disputat, 
în fruntea canoiștUor, care vor 
lua startul sîmbătă dimineața, 
situîndu-se Aurel Macarencu 
(de două ori medaliat la ulti
ma ediție a C.M.), Vasile Le- 
haci. Vasile Afanase. Dumitru 
Bețiu, Petre Danilov. Fetele își

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3) 

matic. Și astfel, diferența a 
ajuns la limită! A ...încurcat 
lucrurile, se știe, tînăra, com
bativa echipă a Stelei, care a 
reușit un egal al ambiției (pri
mul în acest campionat. în fa
ta liderei).

Prin urmare, în mai puțin de 
o lună, s-a ajuns ca nimic să 
nu mai fie limpede, ceea ce 
părea foarte simplu a devenit 
tare complicat. Cele șase for
mații așteaptă, perechi-perechi. 
ora deciziilor, din mai. Dina
mo și Crișul vizează titlul. Ra
pid și Steaua „bronzul". Pro
gresul si Voința vor. fiecare, 
să scape de locul 6. Ce se poa
te spune, pe cale de anticipa
ție. luînd în seamă. firește, 
ceea ce a fost pînă acum?

Liderul pleacă, totuși, cu o 
șansă mai mult. Un punct a- 
vans, deci, și atuul unui posi
bil rezultat de egalitate în (de 
pe acum) așteptatul derby, 
plus că turneul decisiv va a- 
vea loc. în aer liber. în pisci
na proprie, din Sos. Stefan cel 
Mare. Dincolo de orice calcule.

Geo RAETCHI

(Continuare fn pag 2—3) 

de campioană de junioare a 
României la... sanie. Talentata 
sportivă (antrenată de Florin 
Țicu) s-a mal clasat pe locul 
secund la Campionatul Națio
nal de senioare și pe locul 4 
la Concursul Prietenia, perfor
manțe bune, oricum superioare 
celorlalte săniere românce pro
venind din centre montane, cu 
tradiție în acest sport. Antre
norul Țicu ne-a dat cîteva ex
plicații asupra saltului calita
tiv al Rodicăi Constantin : „La 
selecția, pe role, efectuată în 
1984, am remarcat calitățile 
atletice ale junioarei Constan
tin. In primul ei sezon pe 
gheață — 1984—1985 —, Rodica 
a manifestat un deosebit simț 
al echilibrului și alunecării, 
ceea ce m-a îndemnat să-l a- 
cord o atenție aparte, iar anul 
acesta ea a confirmat din Plin 
că este nu numai talentată, d 
și serioasă și perseverentă". • 
ÎNCĂ DOUA MENȚIUNI : su
rorile Mioara si Ionela Duță 
sînt și de pe cale să urce spre 
culmile ierarhiei sănierilor din 
țara noastră ; pentru sezonul 
viitor, obiectivul principal al 
secției va fi obținerea unei

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag. 2—3)



FINALELE DE LUPTE GRECO-ROMANE 
ÎNALTE

ALE JUNIORILOR, GIMNASTELE DIN DEVA 6 VICTORII
LA COTE

Lugojenii, aceleași
253 de juniori din numeroase 

cluburi și asociații sportive și-au 
dat intilnire la Lugoj pentru 
a-și disputa Întâietatea in cadrul 
finalelor Campionatelor Bepubii- 
eane individuale de lupte greco- 
romane. Această ediție se Înscrie, 
neîndoios, printre ceie mai reu
șite, dacă nu chiar firi egal. 
Lugojenii, iubitori statornici de 
decenii și decenii ai sportului 
luptelor, i-au Înconjurat pe oas
peți cu deosebită căldură. Este 
suficient, credem, să subliniem 
că festivitatea de deschidere a 
atins fastul marilor competiții 
internaționale.

In cele trei zile de la sfârși
tul săptăminii trecute, la Casa 
de Cultură Jugojeană, Întrecerile 
juniorilor au prilejuit meciuri de 
mare angajament fizic, am văzut 
nenumărate procedee tehnice fi
nalizate cu măiestria unor veri
tabili campioni, am asistat la 
multe răsturnări spectaculoase 
de rezultate... Explicația ? Ma
joritatea finaliștUor de acum au 
concurat, cu «dțiva ani in urmă, 
la primele campionate de <x>pli. 
Și, iată, copiii au crescut alun
gind juniori foarte bine pregă
tiți. Nu este mai puțin adevărat 
și faptul că dincolo de mult rtv- 
niteie locuri pe podium se afla 
dorința multora de a Întruni su- 
Ireglile selecției în lotul repre
zentativ «lin care ee va alcătui, 
apoi, echipa pentru cea mai ma
re competiție a anului, Camplti* 
natele Mondiale de juniori, de 
la mijlociii lunii iulie (Schiffer
stadt, R.F.G.).

Firește, cel mai buni au ajuns 
tn finale, asupra cărora ne vom 
opri pe scurt. La prima catego
rie. 44 kg, lugojeanul șt. Nagy. 
deși a fost condus la puncte 
(2—4) in prima repriză de ră- 
dăuțeanul it. Hrințescu, a reușit 
să întoarcă rezultatul și să ciști- 
ge: 5—4. Cu o spectaculoasă vic
torie Înainte de limită (superio
ritate de puncte) s-a încheiat 
partida de la „4« kg", V. SMerea 
(CSȘ Rădăuți) — I. Minciună

gazde ospitaliere
(SC Muscelul Cîmpulung). Cu 
serii repetate de centurări late
rale N. Negrișan (CSȘ Constan
ța) l-a învins net la puncte 
(9—4) pe A. Munteanu (Letea 
Bacău), la „52 kg". Finala de 
la „56 kg“ s-a încheiat în min. 
1,35, eînd P. Onchi (CSȘ Steaua) 
a ajuna la ia—0 in dudul cu V. 
Apostol (CSȘ Rădăuți). Tot re
pede (tuș, min. 2) a cîștigat și
1. Dumbravt (SC Bacău), la „60
kg", ki fața lui Gh. Băiașu țsc 
Clmpulung). Talentatul junior M. 
Constantin (Energia Buc.) s-a 
detașat de Cr. Mreană (CS Bo
toșani) la „65 kg", (ntrecindu-1 
prin superioritate la puncte 
(min. 4,28). Categoriile mari au 
fost dominate de juniorii oră- 
Oeni și de «tei de la Dinamo 
București. Iată rezultatele: 76 kg 
— FI. Merca (Crișul Oradea) b.p. 
C. lorgu (Rapid Buc.); 75 kg — 
B. Dongo (Crișul) b.t. (min. 2) 
V. Mirșu (Minerul Motru); 81kg — N. Croitoru (SC Muscelul) 
b. sup. p. (min. 5) Al. Bacanov 
(CSȘ Tulcea); 87 kg — FI. lacob 
(Dinamo Buc.) b.t. (min. 2,16) 
P. Macavei (Crișul); -1-87 kg - 
M. Simion (Dinamo Buc.) b.t. 
(min. 1,30) P. Lazăr (Metalul 
IURT Lugoj).

Au urcat pe podiumul acestei 
ediții în eadrui unei frumoase 
festivități de premiere: cat. M 
kg: 1. Ștefan Nagy (CSȘ Lugoj), 
t. U. Hrineescu (CSȘ Rădăuți),
2. C. Purcaru (Ceahlăul P. 
Neamț): «8 kg: 1. Vasile Sbie- 
rea (CSM Metalul Rădăuți), 2. 
I. Minciună (SC Muscelul Cimpu- 
lung), 3. A. Mariuț (LC Dacia 
Pitești); 52 kg: 1. Nieolae Ne-

----- * ' ■ ' 2. A.
3. Gh. 
kg: 1. 
V. A- 

3. Gh.
1. Ion 

Gh.

grișan (CSȘ Constanța), 
Munteanu (Letea Bacău), 
Bologea (CSȘ Lugoj); ss 
Petre Onclu (Steaua), 2. 
postol (CSȘ Rădăuți), 
Nagy (CSȘ Lugoj); 60 kg: 
Dumbravă (SC Bacău), 2. 
Bălașu (SC Muscelul Clmpulumg). 
3. V. Gherase (CSȘ Galați); 65 
kg: 1. Mircea Constantin (CSȘ 
Energia București), 2. Cr. Mrea-

REZULTATELE DIVIZIEI B DE TINERET LA VOLEI
Duminică s-a desfășurat etapa 

a xni-a (a II-a din retur) a 
Campionatului Diviziei B, de ti
neret, la volei. Iată rezultatele : 
FEMININ, seria I: Hidrotehnica 
Focșani — CSU IEFS București
1— 3, Metal 33 București — Cea
hlăul TCMR.IC P. Neamț 3—0, 
CSM Oțelul Tîrgoviște — ASSU 
Craiova 3—2, Oitdt Craiova — 
Chimpex Ccnstanța 3—0, Comer
țul Constanța — Braicont Brăila 
3—1, CPB București — Chimia 
Tg. Măgurele 2—3. Seria a n-a: 
Manatex Baia Mare — Armătura 
Zalău 3—0, Olimpia Oradea — 
FI. Roșie II București JTB
Hectra București 
șov 1—3, “ • 
poea 
»-2. nica 
nica
2- 3.

GIGCL Bra- 
Universltatea Ctuj-Na- 
Explormin Caransebeș 

Voința București — Politeh- 
Timlșcara 0—3, Metaloteh- 
Tg. Mureș — CSM Lugoj 

MASCULIN, seria I: Pra-

hova Ploiești — Vulcan Bucu
rești 3—2, CSU Galați — CSM 
Delta Tulcea 1—3, Gloria Tulcea
— Calculatorul n București 2—3, 
Viitorul Bacău — ȘARO Tirgo- 
viște 2—3, ASA Buzău — IATSA 
Dacia Pitești 3—1, Spârtacus Bră
ila — ITB Electra București 3—1. 
Seria a n-a: Voința zalău — 
Expl. Știința H B. Marc 3—1, 
Tractorul II Brașov — ASA Si
biu 3—1, PECO Ploiești — Oțe
lul Or. Dr. P. Groza 3—0, CSM Ca
ransebeș — Metalul Hunedoara 
3_1, Voința Alba Iulia — Oltul 
Rm. Vilcea 3—2, Rapid București
— 1OR București 3—0. (Corespon
denți: N. Mateescu, I. Domuța, 
I. Ghișa, V. Sănduleseu, Gh. La- 
zăr, I. lancu, N. Magda, C. Gru
ia, G. Rizu, O. Bălteanu, M. A- 
vanu, A. Szabo, A. Cr ișan. I. 
Diaconu, S. Nicolescu, I. Anghe- 
lina, C. Necula, S. Nacc).

DISPUNEM DE SCHIOARE TALENTATE
(Urmare din pag 1)

a doua a realizat un punctaj 
F.I.S. care-i permite prezența 
In sezonul viitor în concursuri 
de „Cupă Mondială", în care 
cheltuielile de participare sânt 
suportate parțial de organiza
tori. Iată, deci, premise favo
rabile ca tinerele noastre schi
oare (Liliana se află în pri
mul an de seniorat) să reali- 
»eze și în sezonul viitor noi 
salturi în ierarhia valorică in
ternațională. în imediata lor 
apropiere se află și Claudia 
Postolache (Dinamo Brașov). 
Această tânără sportivă a awit 
insă un final de sezon mai 
puțin concludent. Cu toate a- 
oestea, în cursa de slalom u- 
riaș din Buregi ea a fost 
foarte aproape de câștigarea 
titlului de campioană (de care 
au despărțit-o doar cîteva su
timi de secundă) și doar o 
singură ezitare a făcut ca ea 
să ajungă pe treapta a doua 
a podiumului de premiere. 
Avem convingerea că tînăra 
sportivă dinamovistă are pu
terea și calitățile necesare de 
a se menține în apropierea co
legelor și prietenelor sale de 
mai sus și, împreună cu ele, 
să aibă prestații dt mai bune 
In viitoarele întreceri.

Pentru aceasta este necesar 
ea federația de specialitate să 
intensifice munca începută cu 
câțiva ani în urmă, să facă e- 
forturi pentru ca aceste trei 
schioare talentate să benefi
cieze de condiții optime de pre
gătire. să fie prezente în cir
cuitul internațional al con
cursurilor, care asigură lansa
rea spre marea performanță, 
continuî-nd, în același timp, 
munca migăloasă de selecție 
și formare a altor tinere spor
tive, capabile să reprezinte cu 
cinste culorile tării noastre în 
marile competiții.

Cele două probe Bîh cam-

pionatul național ne-au arătat 
că în afara color trei schioare 
fruntașe, mai dispunem de cî
teva junioare talentate, dotate 
pentru schiul de performanță, 
care, la o vîrstă foarte fra
gedă, demonstrează calități 
deosebite, ce se cer cizelate cu 
multă atenție de cei ce răs
pund de formarea lor. Ștefana 
I’alada, la doar 14 ani, a a- 
rătat că se află în apropierea 
fruntașelor schiului nostru al
pin. Formată tot la C.S.Ș. Sibiu, 
Ștefana a arătat că. printr-o 
pregătire atentă, minuțioasă, 
ea poate realiza, în foarte 
scurtă vreme, un salt calitativ 
remarcabil. Calitățile ei, pa
siunea și dragostea pentru a- 
cest sport al curajului și în- 
demînării. pot face din ea o 
bună schioară. în aceeași si
tuație se află și colega ei dc 
selecție, Doris Bonfert, care 
atestă, astfel, că la C.S.Ș. Si
biu antrenorii muncesc bine si 
rezultatele se văd. Cuvinte 
frumoase și despre Gerlinde 
Mihuț (C.S.Ș. Petroșani — 14 
ani), cu promițătoare evoluții 
pe pîrtiile din Valea Pelișoru- 
lui. ca și pentru Codruț» Că
pitan (Pionierul Cluj-Napoea).

Iată, aven, la această oră. 
un mănunchi de tinere schi
oare, care promit rezultate no
tabile în competiții de an
vergură. Pentru materializarea 
acestor promisiuni nu este ne
voie decit de mai multă or
dine și disciplină, de muncă, 
muncă șl iar muncă.

O.N.T. „CARPAȚI" BRA
ȘOV organizează tn zilele 
de 25, 26 și 27 aprilie 1986 

i examenului 
pentru funcția de 

_ ____ schi alpin și 
fond tn stațiunea Poiana 
Brașov.

iuc AU
susținerea 
practic pe 
monitor

L_

nă (CS Botoșani), 3. V. stoichiță 
(CSȘ Timișoara); 70 kg: 1. Florin 
Merca (CS Crișul Oradea) 2. C. 
lorgu (Rapid București), 3. D. 
Stoicescu (CSȘ 2 Constanța); 75 
kg: 1. Robert Bongo (Crișul O- 
radea), 2. V. Mirșu (Minerul Mo- 
tru), 3. I. Iurescu (CSM Meta-

■ ------- «1 kg: 1. Nicolae
(SC Muscelul Cîmpu- 

Al. Bacanov (CSȘ Tul- 
L. lacob (Rapid 
37 kg: 1. Florin 
București), 2. P.

Iul Rădăuți) 
<?roiteru 
lung), 2. 
ooa), 3. 
reștâ);
(Dinamo ______
vei (Crișul Oradea), 3. Cr. 
ța (CSȘ Caransebeș); +87 
Mircea Simion (Dinamo 
rești), 2. P. Laz&r (Metalul IURT 
Lugoj), S. P. Humulescu (CSȘ 
Steaua). Clasamentul pe cluburi 
și asociații sportive: 1. Crișul O- 
radea 17 p, 2. Sport Club Musce
lul Cimpulung 1« p, 3. Dinamo 
București 15 p, 4. Clubul Spor
tiv Școlar 2 Constanța 15 p, 5. 
Clubul Sportiv Școlar Lugoj 14 
p. 6. CSM Metalul Rădăuți 14 P. 
Clasamentul pe județe: 1. Mu
nicipiul București 56 p, 2. Argeș 
28 p, 3. Suceava 24 p, 4. Con
stanța 23 p, 5. Timiș 22 p. 6. 
Bihor 17 p.

C«stin CHIRiAC

Bucu- 
lacob

Maca- 
Pătru- 
kg: 1. 
Bucu-

în organizarea Centrului o- 
limpic de gimnastică Onești s-a 
desfășurat, zilele trecute, finala 
Campionatului Național al clu
burilor sportive școlare, la 
care au participat 131 de gim
naste din 17 unități de per
formanță din țară. Cum era 
și de așteptat. întrecerea a fost 
dominată de tinerele gimnaste 
de la cele două puternice cen
tre ale gimnasticii noastre fe
minine. Deva și Onești, care 
au ciștigat 6. respectiv 2 titluri 
de campioane, un loc_ 1 reve
nind C.S.Ș. nr. 2 
Iată rezultatele 
semnate : 
1. C.S.Ș. 
C.S.Ș. 2 
3. C.S.Ș. 
dividual
Crivineanu (C.S.Ș. 2 Buc.) și 
Ana Goiguf (C.S.Ș. Deva) cu 
37,325 p, 3. Adela Popa (C.S.Ș.

din București, 
tehnice con- 
IV-a, echipe : 
185,100 p. 2.

cat. a
Deva —_

București 184,075 p. 
Onești 181,450 p ; in- 
eompus : 1. Beatrice

Deva) 37,125 p ; cat. a IlI-a, 
echipe : ~ - -
183,275 
182,950 
radea
compus 
purean . . . ...
2. Maria Niculiță (C.S.Ș. Deva)
37,350 p, 3. Monica Stamate 
(C.S.Ș. Deva) 37,000 p ; cat. a 
Il-a, individual compus : 1.
Cristina Bontaș (C.S.Ș. Onești) 

37,537 p. 2. Lăcrămioara Iosif 
(C.S.Ș. 1 Constanta) 37,175 p,
3. Diana Bostan (C.S.Ș. Foc
șani) 37,150 p ; cat I : 1. Lu
minița Mureșan (C.S.Ș. Deva) 
36,737 p, 2. Oana Prosie (C.S.Ș. 
Onești) 36,212 p. 3. Claudia 
Fărcaș (C.S.Ș. Deva) 35,912 p ; 
maestre : 1. Elena Cazan și E- 
lena Tiron, ambele cu 36,575 p, 
3. Raluca Biigner 35,075 p (toate 
de la C.S.S. Deva).

Gh. GRUNZU, coresp.

1. C.S.Ș. Cetate Deva
p, 2. C.S.Ș. Onești

p. 3. C.S.Ș. Spartac O- 
180,775 p ; individual 
: 1. Florentina Cîm-
(C.S.Ș. Onești) 38,100 p,

S/

ÎNAINTEA ultimului turneu in divizia a de polo
(Urmare din pag i>

e forța reală de joc a echipei 
conduse de luliu Capsa (se
cundul său a devenit, de o bu
cată de vreme, Viorel Rus, 
care-și continuă șt activitatea 
de jucător). Facem afirmația 
chiar dacă finalista ultimei edi
ții a Cupei Cupelor a redus 
vizibil ritmul după acel 11—5 
de la Oradea. A intervenit și o 
anume deconcertare, au existat 
si o seamă de probleme de or
din medical —• V. Șerban, Moi- 
ceanu, Găvruș, iar Ș. Popescu 
abia își reintră cu adevărat in 
formă, după hepatită — sau 
chiar disciplinar. Răducanu, 
Hagiu, Diaconu și ceilalți pot 
laolaltă mai mult decit au ară
tat la București sau la Cluj- 
Napoca. Spunînd aceasta. ne 
gîndim înainte de toate la vi
itoarele angajări internaționale. 
Ale naționalei. ale formației 
Dinamo, dar și ale Crișului O- 
radea. același „șapte" cu o re
marcabilă maturitate și 
exemplară disciplină tactică 
argumente care i-au permis 
revină atît de spectaculos
lupta pentru titlul de campioa
nă. cîștigat de ea în premieră 
la ediția precedentă. Antreno
rul Ion Alexandrescu și-a re-

O

să 
în

parte propria personalitate, su
gestiv fiind exemplul lui Din- 
gu, un jucător excelent clădit, 
cu unele realizări 
dar inconstant.

Să așteptăm cu 
ultima secvență a 
lui de polo. Merită !

remarcabile,

mare interes 
campionatu-

De cum 
parcului s 
la intrare 
Marelui S1 
este atrași 
de stup, 
pe terenul 
blican de 
Pricnimdei 
săriți ea i 
nu dau o 
primede o 
pînă dnd 
deunăzi, s 
ceea ce s 
ne-am op 
cîtăva vr< 
ției, realn 
de dinooJ 
de sîrmă

Și la < 
sânte nu 
asist atur 
minute ! 
spus, o a 
„perete" 
nuri, cu : 
te. Cei r 
mai mări 
știenți de 
pe care«4 
tatea mai 
o atitudii 
acest spe 
se strădu 
sub direc 
unor inir

Dar, au 
aspecte < 
nat nepl 
atitudine 
ră de 
azvîrleau 
Cprețloast

mai 
tra- 
mai

venit greu după ce elevii săi 
au scăpat duminică, printre de
gete, victoria, pentru numai... 
două secunde, dar ne place să 
credem că Gordan, Garofeanu, 
Costrăș, Fejer și coechipierii se 
vor „bate" pînă la capăt, intr- 
un pasionant, cu adevărat, fi
nal de campionat.

De a treia poziție e 
aproape Rapid. Giuleștenii 
versează însă un moment
puțin fast. Jocul nu se ..lea
gă" încă după unele mutații 
in lot (a fost schimbat recent 
si antrenorul Cornel Rusu, cu 
Valeriu Tăranu) și. așa cum au 
stat lucrurile în cele mai re
cente etape. o surpriză din 
partea Stelei nu este exclusă. 
Această din urmă echipă con
tinuă să fie o... campioană a 
locului în mișcare, dar si a 
ratărilor, treeîndu-și suporterii 
dintr-o stare în alta, totul da
torită insuficientei maturități. 
Cea mai neașteptată — poate 
pentru că era de mult aștep
tată ! — revenire a fost a clu
jenilor de la Voința. Evoluînd 
mai curajos, mai sigur, ei s-au 
apropiat amenințător de treap
ta a cincea a clasamentului, la 
care părea „abonată" echipa 
Progresul București. Aceasta 
din urmă îsi caută pe mai de-

(Urmare din pag D

medalii la Concursul Prietenia, 
în sfîrșit. să amintim că spri
jinul primit din partea condu
cerii Liceului Economic nr. 3 
(directoare: Elena Babe) a 
fost determinant în fructifica
rea acțiunilor de selecție. • 
LĂCĂTUȘUL (la I.C.M.C.C.) 
ANGELO CHELARU (elev în 
clasa a X-a, la cursul seral. 
a Liceului Industrial de Con
strucții nr. 21) este mîndria 
secției de lupte greco-romane 
(antrenor: Adrian Popa, aju
tat de Petre Stroe). Chelaru

VI
Co 
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A XI-A EDITIE A AGRONOMIADEI
(Urmare din pag. 1)

nirea de a forma activiști vo
luntari ai mișcării sportive de 
masă in mediul rural, in 
C.A.P.-uri și I.AS.-uri, acolo 
unde viitorii absolvenți ur
mează să își desfășoare activi
tatea profesională. Este cel mai 
important beneficiu pe care îl 
aduce Agronomiada". O obser
vație reală, pentru că în foarte 
multe cazuri, animatorii acti
vității sportive de masă la sate 
sînt inginerii agronomi și me
dicii veterinari, instructori

chiar 
între- 

intilriit în 
Bistrița- 

și Caraș-

Bălcescu", i-au felicitat; pe fi- 
naliști pentru spiritul de fair- 
play de care au dat dovadă și 
le-au urat noi reușite în acti
vitatea lor.

@ Tradiționalul cros de pri
măvară. organizat duminică de 
Institutul Politehnic din Bucu
rești, s-a bucurat de participa
rea a peste 3 500 de studenți 
și studente. Pe podiumul pre
mialilor au urcat Filofteia Ar- 
sene (Metalurgie). Iulia Andrei 

tar al Centrului Universitar de (Mec.■ agricolă). Carmen Sandu 
partid București, și prof. Con
stantin Pintilie, rector al In
stitutului Agronomic „Nicolae

sportivi și nu rareori 
con-curenți în diferite 
ceri, așa cum am 
județe’e Teleorman, 
Năsăud. Iași. Tulcea 
Severin.

La festivitatea de 
a competiției, la care au luat 
parte reprezentanți ai condu
cerii U.A.S. C.R., ai
București și ai tuturor Institu
telor Agronomice participante, 
prof. Jean Moncea, prim-secre-

închidere

U.A.S.

(Mecani’că), Gabriel Trif (Trans
porturi). Eugen Iitu si Hristu 
Cușa (T.C.M.)

(cat. 48 kg 
la Coucur: 
trecui) 
lotul e 
ELE 
ZONA 
special 
21 și
se constitu 
piniere nei 
niori (locu 
IlI-a a Di 
de cădeți, 
nați de G1 
Dan Deliu) 
locul I la : 
pionatului 
(la care ia 
și țintesc i 
final. Un 
cabil a fos 
pionatul N 
juniori, la 
a cucerit 
53 kg. • : 
bri ai sec 
legitimați, 
sînt... jun 
pante — 
I.A.C.E.D.I 
mina, alăt 
practicante 
din Car 
BOXEI, 
pionatul A 
nii'le lor i 
în Divizia 
de popice, 
ționarea u 
turtle nai 
nior Euge 
clus în lo 
• SECȚI

SEZONUL SPORTURILOR NAUTICE
(Urmare din pag 1)

vor disputa întîietatea sîmbătă, 
de la ora 15, in probele de K 1, 
K 2, K 4 — 5 000 m, pe linia 
de plecare cu Tecla Borcănea, 
Luminița Munteanu și ale ca- 
iaciste fruntașe. în sfîrșit, reu
niunea de duminică dimineața 
programează întrecerile de fond 
rezervate eaiaciștilor înscriși in

• CÎȘTIGURILE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
6 APRILIE 1986. Cat. 1 (13 re
zultate), 3 variante 25% — au
toturisme Dacia 1300 ; cat. 2 
(12 rezultate), 12 variante 100% 
a 11.016 lei și 102 variante 25% 
a 2.754 lei ; cat. 3 (11 rezul
tate), 131 variante 100% a 1.323 
lei și 1 558 variante 25% a 331 
lei. Report la cat. 1 : 65.411 lei. 
Autoturismele „Dacia 1 300“ de 
la categoria 1 au revenit par- 
ticipanților: GHEORGHE MUN-

Condiții : studii medii și |

cunoașterea unei limbi 
străine (engleză, franceză, i
germană). Informații su
plimentare Ia telefonul 921/ •
13174 sau 92726.22.71 — Po
iana Brașov.

PREGĂTIRILE LOTULUI DE
probele de simplu, dublu și pa
tru. Printre protagoniști : An
gelin Velea, Viorel Polocoșer, 
Dorin Soroocanu, Ionel Con
stantin, Nicolae Feodosei. Re
gata este așteptată eu interes 
de iubitorii sportului din Că
lărași. astăzi ou tineri talentați 
în noile secții nautice, spriji
nite îndeaproape de toți fac
torii cu atribuții în sport din 
localitate.

(Urmare din pag 1)

mult mai bune ; același lucru 
și in privința cățărării. înțele
gerea între sportivi- — de la 
cluburi și de generații diferite 
— este bună. Medicul lotului, 
Constantin Novac, multi ani 
alături de canotori, relevă starea 
fizică bună a sportivilor, date
le biologice fiind edificatoare 
in acest sens. Federația de re-

sort s-a î 
ționarea î 
sambluri 
lanț (foi 
ne, șei, b 
cate în p 
calitatea.

Cu prei 
M. Roma 
Gancea, 
Paraschiv, 
acum în '

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CITORU din Mîndra, județul 
Brașov ; ELISABETA DIA- 
CONU din Gura Ocniței, jude
țul Dîmbovița și GHEORGHE 
ȘERBAN din București.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri 9 
aprilie, va avea loc in București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
15,50. Transmiterea desfășurării 
tragerii se vi face la radio, pe 
programul J, la ora 16,15. Nu
merele extrase vor fi radiodi
fuzate, de asemenea, la ora 18,55 
pe programul II, Ia ora 23 pe 
programul I, precum și miine, 
joi — reluarea lor —, la ora 8,55, 
tot pe programul I.
• ASTĂZI și MÎINE ulti

mele zile pentru procurarea bi
letelor la tragerea obișnuită LO
TO de vineri, 11 aprilie. Procu- 
rați-vă din timp biletele 1

• Duminică 13 aprilie, din 
nou meciuri echilibrate la Pro
nosport. Dar iată care slnt a- 
cestea: 1. AvCliino — Fiorentina; 
2. Bari — Verona; 3. Como — 
Lecce; 4. Milan — Napoli; 5. Pi-

sa — Rom 
ventus; 7. 
dinese — 
Ascoli;
Brescia; 1 
— Politeh.’ 
biu - - C.S 
gul Arad 
să găsiți...

excurs:
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, E 

LURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI 
nizează, cu ocazia zilei de 1 Mai, excui 
perioada 30 aprilie — 4 mai 1986, în s 
nile și localitățile :

EFORIE NORD — complex Agigea 
lei), EFORIE NORD — hotel „Ev 
(1 000 lei), NEPTUN — hotelurile „Sulii 
„Delta" (670 lei), MAMAIA — hotelurile 
voy“, „Pescăruș" și „Condor" (670 lei), 
ȘOV — hotel „Capitol" (1050 lei), CHE
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educative

II! OARE ?
și cum ele enau vinovate pen- 
tru anumite nereușite tehni
ce (!). Și gesturile acestea, 
dar nesportive, treceau nebă
gate în seamă de „învățători11, 
cane nu iinterveneau, educativ, 
In vreun fel anume. Și cred 
că această atitudine a copi
ilor nu este, in nid un caz, 
de trecut cu vederea.

Apoi, faptul care, pur și 
simplu, ne-a deranjat cel 
mai mult. Pentru nu știu ee 
vorbă aruncată în timpul unui 
meci, cu... lacrimi, intre o fe
tiță și un băiat, acesta din 
urmă a fost „sancționat11. 
Sancțiunea ? Ei bine, rnira- 
ți-vă și dv... citeva ture de 
alergare in jurul a trei te
renuri ! ! In ioc ea t&nărul 
respectiv să * fost convins 
că alergarea este un mijloc 
eficace de pregătire fizică, 
absolut trebuincioasă, și pe 
care să simtă nevoia s-o exe
cute cotidian, din proprie ini
țiativă, singur, iată că aler
garea devine, prin sancțiunea 
dată, ceva urft, de care, pro
babil, „vinovatul11 se va feri 
în viitor. Este oare aceasta 
o măsură educativă, stimată 
tovarășă antrenoare, pe care 
ai folosit-o pentru sancționa
rea tânărului aeda 7 Catego
ric, nu I Ha să nu ne ju
căm de-a sancțiunile, cu lu
cruri absolut utile fiecăruia, 
căci „pierderea11 poate ti cu 
mult mai mare decit un, e- 
vcntual, „cîștig" educativ !

Romeo VKARA

I

I
I
I
I

IACED BUCUREȘTI »
află in căutarea unui... antre
nor. Condițiile bune de pregă
tire și de concurs obligă la 
reorganizarea acestei secții, cu 
atît mai mult cu cit cele ci
teva mii de elevi ei liceelor 
industriale și ai școlilor pro
fesionale din zonă sânt o pu
ternică bază de selecție. • 
PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI 
SPORTIVE CONSTRUCȚIA 
I.A.C.E.D.B. Ion Diaconu, ne-a 
declarat : „Preocupările pentru 
continua îmbunătățire a bazei 
materiale sint permanente în 
activitatea consiliului asocia
ției. Sala de jocuri sportive, 
popicăria, sala (improvizată) 
pentru antrenamentele boxeri
lor sint folosite intens, iar 
baza în aer liber (două tere
nuri pentru baschet, volei și 
handbal, o arenă — eu tri
bună — pentru box) se află 
în stadiu de pregătire pentru 
sezonul de primăvară și vară". 
• DINTRE explicațiile prodi
gioasei activități sportive am 
notat sprijinul primit din par
tea conducerii I.A.C.E.D.B. (di
rector : C. Popeșcu) și Consi
liului Sindicatelor Construcții 
(președinte : I. Cățoiu). Sprijin 
acordat sportului de perfor
manță, dar și sportului de 
masă, din ale cărui acțiuni sub
liniem : Festivalul constructori
lor bucureșteni (la șah, tenis 
de masă și de cîmp, popice, 
fotbal, tir), Cupa Construcția 
(la orientare turistică), precum 
si desele excursii organizate pe 
Valea Prahovei.

I
I

NTRU CURSA PĂCII
cipa la Turul Mediteranean), 
Gh. Lăutaru. L. Kovacs, V. A- 
postol, Cr. Neagoe, O. Celea, 
Costel Popa, I. Alexandru, 
frații Aldulea. N. Manolache, A. 
Nagy, V. Buduroi și alții au 
convingerea că au muncit bine 
și așteaptă încrezători startul 
competițiilor viitoare: Turul 
Niedersachsen (R. F. Germa
nia), Turul Regiunilor + Pre
miul Eliberării (Italia) și apoi 
marele examen al ciclismului 
amator — „Cursa Păcii".

în prima competiție interna
țională a sezonului, desfășurată 
în țară, „Cupa F.R. Ciclism", 
doi dintre componenții lotului. 
Cr. Neagoe (locul 3) și Gh. 
Lăutaru (locul 4), au avut evo
luții bune în compania unor 
adversari valoroși, rutieri din 
R.D. Germană și Ungaria.

I

MAI
ABANA VOINA (750 lei), | 
i), SIBIU (1 100 lei), SF. .; 
- hotel „Bodoc" (975 lei), ! i 
IGE$ (1000 lei), GOVORA — i[ 
JRAU (1 200 lei), TUȘNAD — ! i 
TUȘNAD — vile (710 lei), 
nijloc și de nord (1250 Iei), 11 
>00 lei), MALNAS (600 lei), !' 
si), CĂCIULATA (930 lei). '! 
formații — la toate agențiile |1 
‘.H.R. București. ] |
VWWWWWVWWWrtWWr1

I Ieri, Ia Tîrgoviștc ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ
(juniori U. E. F. A 86) 3-2 (2-0)I

IT1RGOVIȘTE, 
Stadionul Muni

I
 lALil 0

U.E.

i pub

I pentru 
Gheorgl

Frățilă,
meci d'

I
I
I

!, 8 (prin telefon).
Municipal din localitate 

a găzduit primul meei amical 
dintre selecționatele de juniori 
V.2.F.A, ’86 ale României și Re
publicii Democrate Germane. A 
fost, indiscutabil, un test util 
pentru jucătorii pregătiți de 
Gheorglie Staicu și Constantin 

......., în perspectiva acelui 
...— decisiv eu echipa Uniunii 
Sovietice, de la 25 aprilie, din 
cadrul preliminariilor Campiona
tului European de juniori A. Dar 
a fost șl o frumoasă victorie, 
3—2 (2—0), obținută în fața unui 
adversar puternic, tenace, ambi
țios, care nu s-a recunoscut în
vins ptnă în ultimul minut de 
joc. Șl jocul a fost presărat cu 
multe faze la cele două porți, 
tonul dîndu-1 oaspeții, prin Pras- 
se. care, in min. 2, a pătruns 
periculos, dar a fost deposedat 
in extremis de Sedecaru. Junio
rii noștri au început să-șl orga
nizeze mai atent acțiunile ofen
sive și, în min. 3. au reușit să deschidă scorul : Jercălău a cen
trat de pe dreapta și OLOȘU- 
TEAN a reluat cu capul, cu bol
tă, peste portarul Zanlrato. După 
numai două minute, același Jer
călău a oferit o minge bună șl 
lui D. Sava, însă acesta a șutat 
pe lîngă poartă. Superioritatea 
teritorială este de partea echipei 
noastre, dar contraatacurile oas
peților sint foarte periculoase. In 
min. 16 a ratat Negrău. la o 
centrare a Jui D. Petrescu. Apoi 
a fost riadul lui Gh. Popescu să 
irosească o bună ocazie, tn min. 
23 a ratat și Praase, șutind peste 
„transversală”. Echipa noastră a 
inserts al doilea gol »n min. 29 : 
NEGRAU l-a revanșat după ra-

0 FEREASTRA DESCHISA ?

I
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Maxi emoții la Cluj-Napoca in 
preajma medului cu Universita
tea Craiova. Abia fuseseră de
pășite cele din meciul cu Dina
mo — desfășurat, de asemenea, 
în fața unui stadion arhiplin — 
și iată că această partidă cu 
Craiova creștea în importanță, 
deoarece, așa cum spuneau toți, 
„ne așteaptă apoi și meciul cu 
Steaua". Deci, trei meciuri de 
minus șase — cum judecă multe 
dintre echipele noastre din afa
ra „cvartetului11.

„U“ a început meciul copleșită 
de emoții. Rezultatul 7 Joc de
zinvolt al cradovenilor și aplauze 
în tribună. (Mircea Canțăr, tri
misul ziarului „înainte”, mărtu
risea după meci: „Minunat pu
blic. E o plăcere să joci astfel 
In deplasare".) Repriza a fost 
dominată de Marian Bîcu, un ju
cător cu o tehnicitate originală, 
cu mișcări imprevizibile, capa
bile să dizloce serii de apărători, 
între noi fie vorba. Bicu 
șl golgeterui... golurilor din 
țiune, cu 13 goluri, urmat 
Conaș, Hagi, Pițurcâ (11)

I
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este 
ac- 
de 

-----  ------ ------- ---- Și-.» Petcu (9). Dacă va continua așa, 
Bleu va putea lua, în perspecti
vă, 1-ocul In echipa națională u- 
nul alt eraiovean, Tioleanu, a că-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^
^5 ol . 11a..

INTRE VESTIAR
• GLORIA A OFERIT 

(s-a subliniat de multe 
ori asta) posibilitatea de 

’ i circuitul 
fotbaliști 
D. Geor- 

i deschide 
unor ju- 

eșaloanele

să-și apere șansele, 
să ne onorăm caiita-

indtferent de situația

g

I

i

i

subliniat 
asta) 

se reînscrie în 
performanței unor 
de valoare, precum 
gescu și Marcu. Ea 
porțile afirmării și 
cători venițl din 
inferioare (Profir sau Julis) 
sau unor veritabile talente 
care s-au ridicat în propriile 
echipe de juniori: vezi cazul 
lui Stan, astăzi titular al re
prezentativei naționale. Intra
rea lui, in repriza secund^, 
în formația gazdelor, s-a fă
cut simțită din plin. • Toată 
considerația pentru modul 
sportiv in care bihorenii con
tinuă
„Vrem 
tea de divizionară A pînă la 
capăt, •
In care ne găsim”, ne spunea 
Gh. Dărăban, antrenorul oră- 
denilor. • Duda Georgescu a 
marcat (bum o face de muiți 
ani. aproape meci de meci) 
$1 in partida de duminică. 
Numai că acum l-am remar
cat și Sn postura de creator. 
El a venit adeseori in linia 
de mijloc, contribuind la reu
șite combinații, dînd pase uti
le coechipierilor. Un dublu 
rol. • BRAȘOV, DUMI
NICA, ora 14,45. Un telefon 
la sediul clubului: „Partida 
de speranțe ae joacă pe te
renul mare V, Întreabă un 
suporter. Președintele duhu
lui brașovean, Dumitru Dra- 
gomlr, răspunde: ^Bineînțe
les I Ca Întotdeauna 1” Și 
pleacă să vadă meciul spe
ranțelor. Pe drum spre teren 
compSetează: „La noi, mereu 
speranțele au Jucat și vor ju
ca in deschidere. Din respect 
pentru spectatori, ea stimul 
pentru tinerii noștri jucători. 
E bine " “
ne din 
foarte __ _____
mari, aflată in dificila cursă 
de evitare a retrogradării, 
dar ne preocupăm și de 
schimbul de mîlne I". o fru
moasă atitudine, care trebuie 
permanentizată la toate echi
pele divizionare.- • Duminică, 
la Brașov, un moldovean ca
re nu ținea cu S.C. Bacău: 

. ea stimul 
_____ noștri jucători, 

să știm cu toții ee vi- 
urmă. Ne interesează 

mult soarta echipei

șs Ghiță. Andrușca, șeful bazei ter al Sportului Studențesc. promovați la acest eșalon va- ’

tarile precedente și a reluat pu
ternic sub bară : 2—0. Pînă în 
fimalul reprizei, o excelentă ocazie 
a lui Sâmmer (min. 37), scăpat 
singur, , dar, deposedat în ultima 
cli,pă de Sedecaru, și clduă șuturi 
violente ale lui D. Sava, în min. 
41 și 43.

La reluare, oaspeții au părut . 
mult mai deciși, forțînd reduce
rea handicapului. Au și reușit 
s-o facă, în min. 54, cînd SAM
MER a șutat fără speranțe pen
tru portarul nostru, Șerban. în 
min. 65, Weichert a fost la un 
pas de 2—2, dar n-a fost 2—2, în 
schimb va fi 3—1 pentru ..trico
lori în min. 63, cînd NUȚA va 
fructifica o centrare a lui Oloșu- 
teaii. Finalul va fi deosebit de 
atractiv. Oaspeții au continuat să 
joace ca la...0—0 și eforturile lor 
au fost răsplătite cu un nou 
gol, marcat in min. 81 de același 
insistent SAMMER, care a trans
format un penalty acordat la un 
fault al Iui Șerban asupra lui 
Weichert.

Arbitrul S. Nccșulescu (Tîrgo- 
viște) a condus bine formațiile :

ROMANIA î Șerban (min. 85 
Hristea) — D. Petrescu, Chebac 
(min. 60 Sfcroia). SEDECARU. Be- 
jenaru — Gh. Popes cil, OLOȘU- 
TEAN. D. SAVA (min. 75 Stan), 
JERCĂLĂU — Nuță, Negrău 
(min. 60 C. Sava).

R. n. GERMANA ; Zanirato — 
BaryHa, NUtzel (mim. 72 Lauri- 
bath). KRAKHT. Schuster — 
— Koller, RITTER, Minkurtz, 
Prasse (min. 56 Weichert) — 
SAMMER. Krise (min. 70 Zim- 
mertang).

Al doilea meci, joi, la Morend.

Adrian VASiLESCU

rui absență (motivată) in ultimii 
doi ani a făcut ea Bancul drept 
al „tricolorilor” să fie sub nive
lul celui sting, de unde au ple
cat — în general — golurile de
cisive.

...După pauză, o dată cu intra
rea lui Laurențiu Moldovan, „U” 
și-a luat zborul spre victorie. A 
fost o repriză pe care „șepcile 
roșii” au jucat-o ca pe vremea 
cvintetului Ivansuc Mareu — 
Gane — Mateianu — H. Moldo
van. „E adevărat — spunea Mir
cea Rădulescu după meci — ti
nerii mei au fost mult prea ge
neroși In apărare, atrași de fru
musețea jocului ofensiv, dar ră- 
mlnem cu mulțumirea că jocul 
acesta, aplaudat, cu „U" e o fe
reastră deschisă spre un fotbal 
mai aerisit, care place atît de 
mult tribunelor”.

Cămătaru era. în schimb, afec
tat: „Ce e și fotbalul ăsta... La 
Bacău am jucat slab, dar am ob
ținut un punct. Aici am jucat 
bine și am pierdut”.

Un compliment indirect la a- 
d.nesa echlpei^clujene, care — du
pă pauză — a jucat un fotbal 
de foarte bună calitate.

loan CHIRILĂ

Coraș (in echipament de culoare închisă) înscrie al doilea 
gol al echipei sale. Fază din

Chimia (3—0).
meciul Sportul 

Foto : Aurel
Studențesc — 
D. NEAGU

l-a apucat de 
jucător vilccan

F.C.M.
1—3.

sportive „Tineretului”. De loo 
din Botoșani, G. And roșea a 
venit sub Timpa acum... 18 
ani. • Ne-a plăcut arbitrajul 
buzoianului A. Chivulescu la 
meciul de speranțe 
Brașov — S.C. Bacău
Puțini știau că acest „cava
ler al fluierului” a jucat fot
bal împreună cu... Costică 
Ștefănescu Ia juniorii Stelei. 
Se vede cine a jucat fotbal... 
• Duminică, in tribunele sta
dionului brașovean. Lăcătuș. 
Avînd două cartonașe galbe
ne. a venit dteva ore în ora
șul natal. înaintea meciului 
echipei băcăuane cu cea bra
șovean ă, Lăcătuș a indicat 
.2—0 pentru F.b.M. 1”. etnd 
scorul a devenit, la un mo
ment dat, 2—1 pentru gazde, 
Lăcătuș a replicat: „îmi men
țin., atunci, 2—0 pentru retu
rul stelei cu Anderiecht, tar 
aid cred că tot ta două go
luri vor ciștiga brașovenii t“; 
Pronostic adeverit. Semn că 
așteptăm să se împlinească și 
cel cu.„ Anderiecht. • CHI
MIA A AVUT CA REZERVE 
un portar (V. Preda) șl doi 
jucători de dîmp (Ancuța și 
Scirlete), în timp ee lista In
disponibilităților ere mai lun
gă: Teleșpan șl Beîdeanu — 
accidentați, fundașul central 
Preda șl Chică — cîte două 
cartonașe galbene. • Cunos
cutul actor Al. Arșinel a stat 
duminică lingă noi. In masa 
presei, fiind un mare supor-

DIN NOU DELEGĂRILE !
etapa de miercurea 

trecută, un arbitru, V. Ti- 
torov, din Drobeta Tr. Se
verin. arbitra slab — pare- 
rea unanimă a cronica- 
rilor — un meci 
probleme. Sportul 
dențesc — „U“ Cluj-Napo- 
ca. In aceeași etapă, tot în 
Capitală, Gr. Macavei, din 
Deva, primea și ei un ca
lificativ asemănător la cen
tru. Greșeli de înțeles, in
tr-un fel, pentru că și ar
bitrii sînt oameni și au și 
ei „eclipse" de formă. De 
neînțeles a fost, însă, dele-. 
garea lor peste... trei zile 
tot în Divizia A și tot în 
Capitală, ceea ce pare ca 
o... recompensă pentru gre
șeli. Și V. Titorov 
a mai primit un 
slab duminică la 
meciul Rapid — 
„Poli" Timișoara, 
pe care l-a condus la cen
tru... Și Gr. Macavei a 
apărut cu greșeli 1a li
nia făcută duminică la 
meciul Sportul Studențesc — 
Chimia. Pe undeva, greșeli
le de duminică ale 
doi sînt explicabile, 
nu-și reveniseră încă 
șocul prestațiilor slabe 
microurea și joia trecute. 
Există un moral al fiecărui 
„cavaler al fluierului" de 
care trebuie ținut seama. 
Așa incit, dacă cei doi au 
greșit și duminică, deci 
consecutiv, de vină sînt ei, 
firește, nu-i putem absolvi 
de culpă, însă ne permitem 
să afirmăm că nu trebuiau 
delegați la citeva zeci de 
ore după ee dovediseră • 
alarmantă lipsă de formă. 
Am mai tras asemenea 
semnale de alarmă, însă ele 
n-au fost recepționate. S-a 
motivat de fiecare dată că 
„delegările erau făcute 
dinainte !“. Ei și ’ ! Ce 
dacă erau făcute dinainte T ! 
înseamnă că delegările a- 
cestea sint făcute după o 
viziune fixistă.

fără Ștu-

celor
Ei

<lin 
de

Cum se explică atunci 
deși unele delegări sînt 
cute dinainte, ele se 
schimbă fie din. cauza ac
cidentărilor unor arbitri, fie 
din alte motive ? ! 
cînd se vrea,

e 
de 
se __ 
oferi

Deei, 
se poate ! N«- 
vorba de VA- 

apărarea ei, 
poate interveni 

partidelor 
„asis-

mai cînd 
IA) ARE, 
atunci nu 
pentru a 
noastre de eampionat 
ten(a tehnică" cea mai com
petentă ? Cînd un arbitru 
greșește, el e conștient și a- 
păsat de lipsa lui de formă. 
Ceea ce ii afectează psihi
cul. și tocmai de aceea tre
buie ca în cazurile respec
tive să i se acorde timpul 
necesar pentru reveninea 

din „șocul" res
pectiv. De aceea 
afirmăm și acum 
că. dacă un ar
bitru grepește
centru sau la li-grav, la ______ _

nie, el să fie scos din bri
găzile în care a fost dele
gat cu... una-două săptă- 
mîni înainte. E spre binele 
arbitrilor, care trebuie me
najați, ca boxerii după k.o.- 
uri, e spre binele fotbalului 
nostru. Delegările nu trebuie 
privite ca un scop în sine 
Știm că ele se fac foarte 
greu, însă tot efortul celor 
care își pierd atîta timp cu 

dacă, 
se um- 

eauza 
de da- 
arbitrii 

delegați

să prî- 
arbiirî-delegarea

ele nu are valoare 
din birocratism, nu 
blă Ia conținut din 
formei. Solicităm și 
ta aceasta ea numai 
in formă să fie ___
mai ales la partidele prime» 
divizii. Criteriul valorii est* 
singurul care trebuie 
meze în 
lor !

Sperăm 
S.O.S.-ul 
cepționat. 
greșeli din ultimele două e- 
tape, e timpul să se acorde 
mai multă responsabilitate 
delegărilor !

Mircea M. IONESCU

■i
I

ca măcar 
nostru să
După cascada de

acux» 
fie re-f

FOTBAL PENTRU ELEVI
Clubul Sportiv Școlar nr. 1 din Capitală organizează o «se

lecție pentru elevii doritori să practice fotbalul. Pot parti
cipa elevii, din București și din provincie, născuți intre anii 
1969—1977.

Selecția are loc în perioada 6—21 aprilie, zilnic între orrie 
9—1B, la baza sportivă a clubului, situată în cartierul Dămă- 
roaia (capătul tramvaiului 24 și autobuzului 331).

Clubul dispune de internat și cantină.
Relații se pot obține la telefonul 65.29.33.

Cînd B-urchel 
tricou pe un .
șl a luat cartonaș galben, ci
neva spunea că nu trebuia 
s-o facă. Arșinel a replicat 
prompt, cu umorul lui: „Da
că a început-o, băiatul n-a 
vrut să lase treaba neteiml- 
nată...”. Șl, Intr-adevăr, Bur- 
chel n-a dat drumul la tri
cou pînă nu a fluierat arbi
trul. • O suporberă de... 3 
ani l-a oferit Iul Hagi o ga
roafă înaintea începerii me
ciului, garoafă pe care Hagi 
* aruncat-o apoi colegilor din 
galeria studențească. O floa
re pentru toată lumea. • A- 
propo de galerie, am reținut 
o subtilă critică la adresa 
favoriților: „Speriatu’, nu ui
ta / joacă Ia valoarea ta” • 
Oe se Întâmplă cu Boldici 1 
După ce ani de zile a stat In 
umbra lui Lung, Boldici s-a 
transferat la chimia, ca să 
joace. Duminică, el nu a 
fost nid rezervă. Cum trec 
anii pentru unii jucători, 
chiar talentațl 1 Alții însă au 
o mare șansă. Cazul lui Pis
tol. Tînărul mijlocaș a avut 
bucuria să joace în semifi
nala C.C.E., deși lumea încă 
nu-1 cunoaște bine in eam
pionat. • DEBUT PROMIȚĂ
TOR CA ARBITRU de centru 
la un meci din prima divizie 

al tânărului ploieștean Adrian
Moroianu. In vttstfi de 32 de 
ani (deci printre cei mal ti
neri „cavaleri al fluierului11

 5 lorio al fotbalului nostru), fiu g- 
al unui fost cunoscut arbitru, -3
Nlcolae Moroianu, el are ca- 
lități și frumoase perspective 
de afirmare. • Boliini și Lă
cătuș au lipsit duminică din 
formația campioanei, efectu- 
îndu-și etapa de suspendare 
pentru acumularea a două 
cartonașe galbene. • FOAR
TE BINE A JUCAT LA PI
TEȘTI echipa de speranțe a 
clubului Dinamo (antrenor: 
Petre Gavrilă). Iar unul din
tre cei mai buni jucători a 
fost Răducioiu, un jucător 
care îl... copiază întocmai pc 
Dumitrache. • Eduard, fun
dașul stânga al lui F.C. Ar
geș, înainte de meci: „Nu 
credeam în ruptul capului că 
voi fi eliminat in meciul de 
la Hm. vncea pentru că i-am 
arătat arbitrului cum am fost 
lovit. Dacă bănuiam, imi ve
deam de treabă chiar și cu 
o tăietură pînă la os“. • Va- 
sile lanul, șeful secției de 
fotbal a clubului din Șos. 
Ștefan cel Mare, a realizat 
duminică un frumos record: 
a vizionat la București me
ciul de juniori Rapid — Di
namo, după car ; a urmărit 
Încă din primul minut întâl
nirea dintre speranțele du
hurilor F.C. Argeș — Dinamo 
și, apoi, firește, partida se
niorilor. „Ne preocupă foarte 
mult soarta jucătorilor tineri, 
cărora dorim să le oferim 
toate condițiile pentru a pro
gresa, pentru a urca treptele 
fotbalului...11, afirma fostul 
fotbalist ieșean. • Cînd s-a 
efectuat prima schimbare în 
echipa Dinamo, toată lumea 
a văzut că a intrat jucătorul 
cu nr. 16, Jercălău. Ei bine, 
n-a fost Jercălău, a fost Mi- 
hăescu, cei doi făcind, că 
așa au vrut el, schimb de 
tricouri ! Nu e prima oară 
Cînd se schimbă tricourile și 
apar astfel de confuzii. Iată 
ce nu trebuie să permită ar
bitrii, antrenorii, conducăto- 
rii-ddegați. • La F.C. Argeș 
continuă să fie editat unul 
dintre cele mai interesante 
programe de meciuri. Cum a 
fost șl ultimul. Toate felici
tările celui care se ocupă de 
ani buni de apariția acestui 
program, Dan Marinescu.

...Șl GAZON



Campionatele Europene de tenis de masă

5./I ÎNCHEIAT PROBA PE ECHIPE
Formațiile României s-au menținut 

in primele grupe valorice GIMNAȘTI ROMÂNI ALPINISM... ÎN SALĂ ?
PRAGA, 8 (prin telefon). 

Așa cum se anticipa, compe- 
'tiția pe echipe a celei de a 
XV-a ediții a Campionatelor 
Europene de tenis de masă a 
fost extrem de echilibrată, do
vadă că luni spre miezul nop
ții ierarhia în grupele preli
minarii a fost stabilită — atît 
la feminin, cit și la masculin 
—- pe criteriul meciaveraiului. 
In urma acestui joc al rezul
tatelor (clasamentul la egali
tate se întocmește între echi
pele interesate) reprezentativa 
noastră feminină, avind același 
număr de puncte cu R.F. Ger
mania și Olanda (echipa 

(U.R.S.S. a fost neînvinsă), a 
pierdut locul secund în grupă, 
trebuind să se mulțumească cu 
disputa în turneul pentru locu
rile 5—8. în situații asemănă
toare s-au găsit și alte echipe 
de valoare — Franța, Olanda 
(f). Iugoslavia, Ungaria. U.R.S.S. 
(m) — care au ieșit din cursa 
pentru medalii din cauza unui 
dezavantaj de un meci sau 
două. Așadar, la încheierea 
grupelor preliminare, ziua de 
marți a fost rezervată dimi
neața semifinalelor, iar după- 
amiaza și seara meciurilor de 
clasament și finalelor mari.

in prima semifinală, fetele 
noastre au intîlnit Franța, o 
formație cu Brigitte Thiriet, 
Patricia Germain si Nadine 
Daviaud. care avea pînă în a- 
cel moment înscrise victorii la 
Iugoslavia, Anglia, Cehoslova
cia si Finlanda, echipe recu
noscute ca valoare. Jucătoarele 
franceze sînt posesoarele unui 
dificil stil de joc, oscilînd în
tre o apărare clasică și o o- 
fensivă debordantă, pe fondul 
unor servicii și preluări remar
cabile. In fața acestora. Maria 
Alboiu, Otilia Bădcscu și Emi
lia Ciosu (ultima introdusă la 
dublu și marcată, evident, de 
emoție a jucat totuși bine) 
n-au găsit mijloacele tehnice 
pentru a se impune : Româ
nia — Franța 0—3. Rezultate: 
Bădescu — Thiriet 0—2 (—20, 
—19), Alboiu — Germain 0—2 
(—6. —21). Bădescu, Ciosu — 
Thiriet, Daviaud 1—2 (—10, 
17, —7). în aceste condiții, e- 
chipa noastră a jucat după- 
amiază cu Olanda pentru locu
rile 7—8. A învins formația 
României cu 3—0, o victorie ca
tegorică a... cadetelor noastre. 
Otilia Bădescu și Emilia Ciosu, 
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Ciosu — Batker 2—1 (—12, 12, 
21). Bădescu — De Groot 2—0 
(8, 15) șl Ciosu. Bădescu — 
Kloppenburg. De Groot 2—1 
(17. —21, 18). Așadar, echipa 
feminină ocupă locul 7.

In ultimul joc al grupelor 
preliminare. echipa noastră 
masculină a intîlnit luni, a- 
proape de miezul nopții, pu
ternica formație a Iugoslaviei, 
candidată Ia unul dintre pri
mele două locuri, în fața căreia 
Andras Fejer, Vasile Fierea șl 
Călin Toma au practicat un 
joc curajos si. chiar dacă au 
pierdut cu 3—5, și-au înscris 
în palmares frumoase victorii 
individuale. Rezultate: Fejer
— Surbek 1—2 (—17, 19. —25), 
Florea — Kalinici 2— 1 (—17, 
9, 15), Toma — Mesaros 1—2 
(15, —15, —18), Florea — Sur- 
bek 2—1 (—19. 14. 18), Fejer
— Mesaros 0—2 (—9, —17),
Toma — Kalinici 0—2 (—10, 
—16), Florea — Mesaros 2—0 
(15, 18). Toma — Surbek 0—2 
(—14. —15). în tentativa loa
ds a rămîne în grupa de elită, 
reprezentanții noștri, au intîl
nit. într-un joc decisiv, forma
ția Austriei, care s-a dovedit 
mai bună decît lăsa să se în
trevadă. România — Austria 
5—4, o victorie in extremis, 
realizată de V. Florea, A. Fejer 
2 și C. Penea 1.

Pentru locurile 9—10, 
la închiderea ediției România— 
Bulgaria 3—3.

Alte rezultate din prelimi
narii : masculin, grupa A: 
Franța — Suedia 0—5, Bulga
ria — U.R.S.S. 1—5, Austria — 
Ungaria 1—5 ; grupa B : Polo
nia — Cehoslovacia 4—5, R.F. 
Germania — Norvegia 5—0 ; 
feminin, grupa A : Anglia — 
Franța 1—3, Cehoslovacia — 
Ungaria 3—1, Finlanda — Iu
goslavia 2—3 ; grupa B : 
U.R.S.S. — Olanda 3—2. R.F. 
Germania — Suedia 3—0. Cla
samentul grupelor preliminare 
in care au evoluat sportivii ro
mâni : masculin, grupa B : 1. 
Poloinia 9 p (24:12), 2. Ceho
slovacia 9 _p (24:13). 3. Iugo
slavia 9 p (23:14). 4. R.F. Ger
mania 7 p, 5. România 6 p, 
6. Norvegia 5 p ; feminin, 
grupa B : 1. U.R.S.S. 10 p, 2. 
R.F. Germania 8 p (12:7), 3. 
Olanda 8 p (12:11), 4. România 
8 p (9:8), 5. Bulgaria 6 p. 6. 
Suedia 5 p.

Emanuel FANTÂNEANU

LA COTTBUS
La Turneul internațional de 

gimnastică sportivă ce urmea
ză a se desfășura, la finele 
acestei săptămini, la Cottbus, 
în R. D. Germană, vor parti
cipa și 4 reprezentant! ai tării 
noastre : Cristina Bontaș și Li
liana Stanciu (fete), respectiv 
Marius Tobă și Marian Stoican.

TURNEE DE ȘAH
• In cadrul turneului feminin 

de șah de la Hyeres (Franța), 
restantă din runda a opta. Eli- 
sabeta Pollhronlade — Luba 
Krisol (Israel) 1—0. Partida Ell- 
sabetei Pollhronlade, cu Lidia Se
menova. din runda a noua, s-a 
IntreruDt. In această rundă, li
dera clasamentului, fosta campi
oană mondială Nona Gaprindaș- 
vlU. a remizat cu Van Der Mije. 
ca și Sbella Jackson cu Tunde 
Csonikcs. Szusza Makai cu Po
lina Anghelova, Eva Karakas cu 
Helga Luft. Au obținut victorii 
Ingrid Dbal la Nathalie Baesjou, 
Irkka Landri la Karin Gundel- 
finger. Anne Mărie Eichner la 
Brigitta Sinka, Magalie Tozzelo 
la Renee Astier, Veronlque Lebey 
Ia Veronlque Dumet. Restul par
tidelor s-au întrerupt.
• In runda a 4-a a turneului 

international feminin de la Var
șovia maestra română Dana Nu- 
țu a remizat cu poloneza Sznța- 
clnska. egalitatea fiind consem
nată si în partidele Brustman — 
Levitina șl Erenska — Ahmîlov- 
skala. Jagodzinska a pierdut la 
Hajkova, Forgo la Kaczorowska. 
In clasament conduce Agneszka 
Brustman (Polonia) cu 3.5 punc
te. urmată de Irina Levitina (URSS) 3 puncte.

C.E. DE HOCHEI

PENTRU JUNIORI
S-au încheiat Întrecerile în ca

drul seriilor preliminare ale C.E. 
de hochei juniori (13 ani). La 
Krefeld: Finlanda — Suedia 6—0, 
Norvegia — România 8—5. Cla
samentul : 1. Finlanda 4 p, 3.
Suedia 3 p, 3. Norvegia 3 p, 4. 
România o p; La Diisseldorf și 
Ratingen : Cehoslovacia —
U.R.S.S. 3—3, R.F.G. — Elveția 
9—2. Clasamentul: 1. Cehoslova
cia 5 p, 2. U.R.S.S. 5 p, 3. R.F.G. 
2 p, 4. Elveția 0 p. Urmează cele 
două turnee pentru locurile 1—4 
(Finlanda, Suedia, Cehoslovacia 
șl U.R.S.S.) și locurile 5—8 (Nor
vegia, România, R.F.G., Elveția).

Că tirul cu arme cu aer com
primat a devenit dominant în 
sportul tragerii la țintă e un ade
văr incontestabil: se afirmă chiar 
că tirul de la 10 metri — copie 
miniaturizată a tirului cu glonț 
— este mult mai aproape de 
esența sportivă a disciplinei și 
că. deci, are șanse să înlocuias
că din ce în ce mal mult ti
rul „clasic". Introducerea In 
programul olimpic a probei de 
pușcă cu aer comprimat, la 
Los Angeles, nu e decît un 
prim pas al depla
sării centrului de 
greutate al tirului 
spre inofensiva a- 
lică de pluimb. 
încă o noutate in 
materie de tir de 
la 10 metri : proba 
de mistreț alergător 
ea, din aer liber, in sală !

Aeromodelismul și navomode- 
lismul constituie, și ele, exem
ple de treceri sportive dintr-un 
sistem de referință Intr-altul. A 
stat la baza acestor transformări 
radicale de dimensiuni, în pri
mul rînd, costul extrem de ri
dicat al sporturilor aviației cla
sice și al ambarcațiilor la sca
ră reală. Există, actualmente, 
numeroase categorii de mini- 
modele aero — și navo — al 
căror imens avantaj il reprezin
tă faptul că ele se află (dat 
fiind prețul redus de fabrica-

a intrat și

• ASTAzi sînt programate 
mai multe meciuri internaționa
le ta cadrul pregătirilor pe care 
echipele le fac ta vederea turne
ului final al C.M. Cel mai inte
resant ni se pare cel de la So
fia. dintre reprezentativele Bul
gariei și Danemarcei (ora 18,30), 
ta care oaspeții vor alinia cea 
mai bună formație, cu jucăto
rii care evoluează ta străinătate. • LA BASEL, echipa Elveției, 
necallficată, primește replica se
lecționatei R.F. Germania (ora 
21). Un meci atractiv, desigur, 
pentru spectatori, șt important 

ție a aparatelor), la îndemîna 
tuturor, inclusiv a copiilor.

Anul trecut, în Uniunea So
vietică și în Italia, o altă dis
ciplină a suferit un proces de 
miniaturizare și, oricît de sur
prinzătoare ar părea lucrurile, 
este vorba despre... alpinism I 
Iar în această primăvară, și 
Franța s-a aliniat la noua ten
dință. Televiziunea din această 
țară a prezentat, în direct, o 
primă demonstrație în materie 
de cățărare la scară redusă : 

„rolul" muntelui ia 
fost jucat de un 
zid înalt de 12 me
tri din incinta Să
lii Sporturilor din 
Vaulx en Vcxin, 
pe care au fost 
„construite" roci si 

au fost bătute pi-crevase și — ,— -
toane, apelîndu-se apoi la cla
sicele frînghii. Reportajul — un 
concurs de cățărare în viteză 1 
— a avut un succes deosebit, 
cu atît mai mult cu cît la de
monstrație au luat parte cel 
mai cunoscuți alpiniști adevă- 
rați ai Franței, care au la ac
tiv cucerirea unor vîrfuri greu 
accesibile de pe glob ! Noul 
„sport" a atras atenția a nu
meroși copii si tineri care au 
solicitat să facă... pe zid. pri
mii pași spre performanța ade
vărată. a mersului pe verticală.

Radu T1MOFTE

■OTBAL

nalele Braziliei și R.D. Germane 
(rezultat care nu ne-a parvenit, 
datorită diferenței de fus orar), 
înainte de partidă, Tele Santana 
a anunțat modificări în echipa 
care va evolua la Golana. Eder 
a fost exclus din lot tpentru 
comportare nesportivă în meciul 
cu Peru), iar Sidney este acci
dentat și nu poate fi recuperat 
pînă la turneul final. Brazilia 
aliniază următorul 11: Gilmar — 
Leandro, Julio Cesar, Mozer, 
Branco — Elzo, Alemao. Falcao 
— Muller, Casagrande, Careca. 
Cele două reprezentative s-au 
mai intîlnit de două ori: în 1974, 
în turneul final din R.F. Germa
nia .(1—0) și în 1982, în Brazilia, 
ta meci amical (3—1) • DOI ju
cători de la Real Madrid »e afli 

în excelentă formă. Este vorba 
de argentinianul Valdano și de 
mexicanul Hugo Sanchez, situați 
în fruntea golgeterilor din cam-

Marc Girardelli: CAMPIONUL RISCULUI CONȘTIENT ASUMAT
Girardelli și Pirmin 
Zurbriggen, nu s-au 
înșelat: slalomul de la 
Bromont, ultimul ofi
cial, mai putea inver-

Cei care anticipau, 
In deschiderea sezonu
lui mondial de schi al
pin 1985—86, că actorii 
principali vor li Marc

sa ordinea dintre cei 
doi, to sensul că o vic
torie a celui de al doi
lea, coroborată cu un 
abandon al luxembur
ghezului, i-ar fi adus 
elvețianului victoria fi
nală to Cupa Mondia
lă I Maro a căzut, in
tr-adevăr, dar Zurbrig
gen n-a oîștigat, așa 
că Girardelli și-a re
editat succesul din se
zonul precedent, le- 
gtod laurii din două 
ediții consecutive și 
călcând astfel pe ur
mele unor predecesori 
iluștri, ca Jean Claude 
Killy sau Ingemar 
Stenmark.

Girardelli nu e 
simplu cîștlgător 
Cupei Mondiale Ia schi 
alpin. Girardelli a de
venit un „caz“ al spor
tului internațional. In
cită la această afirma
ție faptul câ s-a impus 
in maratonul circului 
alb ciștlgtod doar un 
singur concurs in tot 
sezonul (8 luni de 
competiție, 37 decurse), 
superslalomul > de la 
Crans Montana. Adver
sarii săi l-au contes
tat, acuztodu-1 că ar

un 
al

fl câștigat un adevărat 
„trofeu al mediocrită
ții", conferit de punc
taje adunate din locuri 
modeste și nu din vic
torii strălucitoare. Cu
noscătorii găsesc, însă, 
în victoria finală a lui 
Maro Girardelli, un 
excelent prilej de de
monstra țe a valorii 
sale: specialist recu
noscut In probele teh
nice (a c .tigat, In se
zonul 1984—"5, 7 slalo
muri și 4 .s'alomurl u- 
riașe), el â declarat 
presei, in v. a trecută, 
că se va reprofila pen
tru coborlre șl pentru 
super-uriaș și că va 
'fștiga, to ciuda apa
rențelor care-i erau 
astfel împotrivă. Și... a 
clștlgat, reprofilarea sa 
afltodu-se, în continua
re, In plin proces! Așa 
stlnd luorurlle, succe
sul de anul acesta al 
lui Marc Girardelli este 
mai puțin o victorie 
asupra adversarilor, cit 
una asupra lui însuși.

Cîți alți campioni 
și-ar fi asumat un a- 
semenea risc T

Rd. T.

Roberto Pruz- 
zo (A.S. Ro
ma), In dreap
ta imaginii, 
golgeter ta 
campionatul 

italian (17 go
luri) răml- 
ne o mare 
speranță a an
trenorului En
zo Bearzot 
pentru repre
zentativa na

ționali 
Telefoto:

A.P. Agerpres

pentru reprezentativa vest-ger- 
mană. Cu acest prilej, Eranz 
Beckenbauer va trebui să-și ve
rifice lotul șl să se gîndească, 
de pe acum, la cei 22 de jucă
tori care vor face deplasarea ta 
Mexic. Dta lot nu tac parte 
Stielike, Schuster, VOller șl Litt- 
barskl (ultimii doi accidentați). 
Pentru a întări atacul. Becken
bauer l-a chemat ta lot pe Die
ter Hiiness (33 de ani), decan 
de vtrstă la Bayern MUnchen • 
MARTI noaptea s-a desfășurat 
un alt Joc amical. între selecțio-

nionatul Spaniei. Imediat după 
terminarea campionatului spani
ol. cel doi internaționali se vor 
întoarce in țările lor si vor fi 
incluși în loturile respective. E- 
volutia lor este așteptată cu 
mare interes... • ECHIPA Uru- 
guayului (prezentă în turneul fi
nal ta grupa E alături de R.F. 
Germania. Scoția șl Danemarca) 
și-a definitivat programul de 
pregătire: la 11 aprilie, la San 
Jose (California) cu echipa Unl- 
versldad din Guadalajara (Me
xic) : 13 aprilie, la Los Angeles 
cu o formație mexicană; la 21 a- 
prllie, la Wrexham (Țara Galilor)

TELEX • TELEX «TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
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(Franța) se desfășoară turneul 
de calificare pentru C.E. de ju
niori: Finlanda — Islanda 84—76 
(47—42), Suedia — Danemarca 
111—49 (57—27).

BOX > Panamezul Kilario 
Zapata, campion mondial (WBA) 
la cat. muscă, și-a păstrat titlul, 
dlspuntnd categoric la puncte de 
japonezul Shuichi Hozumi. ta 
gala de la Nirasaki (Japonia), 
într-un meci de 15 reprize.

CICLISM • Miroea Romașcanu

a oîștigat ultima etapă a Turului 
mediteranean, Întrecere desfășu
rată to Turcia și clștlgată, pe 
echipe, de U.R.S.S., iar la indi
vidual de Marek Kandn (U.R.S.S.). 
• Turul Texas-ului (feminin) a 
fost clștlgat de Davis Phinney 
ta 11.24:34. respectiv de Rebecca 
Twigg în 7.26:45.

HOCHEI a Meci de verificare, 
la Usti Nad Labem. ta vederea 
grupei A a C.M. (va începe 
sîmbătă la Moscova): Cehoslova

cia — R.D. Germană 11—2 (4—1. 
2—0. 5—1).

HOCHEI PE IARBA • Tur
neul de la Karaci: Australia — 
India 3—0 (3—0).

SCHI a Concurs de fond la 
Kiruna (Suedia, 1.300 km nord 
de Stockholm) 30 km: Torgny 
Mogren (Suedia) 1.19:08. 10 km 
(femei): Simone Opitz (R.D.G.) 
29:13.

TENIS a Turneu la Bari, con- 
tînd pentru Marele Premiu — 
Nabisco: Aprlll — Cancellolti

3—6. 6—3. 7—3. Duncan — Pils 
6—2. 6—3. Colombo — Davin
6—2. 6—1 a Turneu ATP la Li
sabona: Rodriguez — Marques
6—1. 7—6. Ostoja — Molr 6—3, 
3—6. 7—6. Leo — Mazza 6—S, 6-4.

VOLEI a în ziua a treia a 
turneului de califi-ore pentru 
C.M. masculin, de la Atena: gru
pa A: Canada — Bahrein 3—0, 
Coreea de Sud — Australia 3—0, 
Grecia — Tunisia 3—1; grupa B: 
Suedia — Noua Zeelandă 3—0, 
Cuba — Italia 3-6 (14. 13. «).

cu echipa țării gazdă; la 23 a- 
Drilie. la Dublin, cu Irlanda • 
STATUETA de aur masiv, care 
va fi înmînată căpitanului echi
pei învingătoare ta turneul fi
nal al C.M., va fi expusă la 18 
aprilie. în orașul Puebla a ECHI
PA Irakului își continuă pregăti
rile. Recent a învins la Manana 
(Bahrein), cu dificultate, cu 3—2 
(1—2), selecționata Omanului. a 
REPREZENTATIVA Algeriei va 
susține ta această lună trei me
ciuri de pregătire, ta compania 
unor echipe de club: Fluminen- 
se. F.C. Porto șl Aston Villa.
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