
SPORTIVI DIN 18 ȚARI
LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE GIMNASTICA ALE ROMÂNIEI

Vineri, «îmbăia $1 duminica, la Ploiești

In activitatea gimnasticii, aceas
tă săptămînă este dominată de 
Campionatele Internaționale ale 
României, întrecere tradițională, 
de prestigiu mondial, ajunsă la 
cea de a 29-a ediție. Ca de obi
cei. concursul 11 va aduce în fața 
spectatorilor pe cei mai buni 
gimnaști români la 
această oră, compo- 
nanți al loturilor 
republicane șl olim
pice, care pregătesc 
cu asiduitate viitoa
rele mari examene 
internaționale, pre
cum și numeroși 
gimnaști de peste 
hotare.

Această a 29-a c- 
dițle a Campionate
lor Internaționale de 
gimnastică ale Ro
mâniei marchează o 
interesantă șl sem
nificativă noutate : 
pentru a treia oară 
consecutiv, competi
ția se va desfășura 
in Sala Sporturilor 
„Victoria" din Plo
iești, gazdă ospita
lieră și a edițiilor 
din 1984 șl 1985. Nu
mai Capitala țării, 

Bucureștiul, a orga
nizat mal mult de 
două ediții conse
cutive ale acestei 
tradiționale întreceri 
a gimnasticii româ
nești.

Kenumele de care 
concursul găzduit 
de țara noastră se 
bucură pe plai in
ternațional este ilus
trat, intre altele, și 
de numărul țărilor 
care și-au anunțat 
participarea la a- 
ceastă Întrecere. 
Pînă la această oră, gimnaste și 
gimnaști din 17 țări au comuni
cat forului nostru de specialitate 
că vor evolua la Campionatele 
Internaționale alo României, 
programate in zilele de vineri, 
simbătă și duminică. Astfel, 
spectatorii ti vor urmări la 
lucru și îl vor aplauda cu căl
dură pe gtmnaștil din Belgia,

TIMIȘOARA, 23 (prin tele
fon). La o săptămînă după ce 
Steaua a reușit marea perfor
mantă de a se califica în fi
nala Cupei Campionilor Euro
peni, „tricolorii" au realizat, 
aici, la Timișoara, o altă pre
mieră " fotbalul românesc :

Cămătaru
au învins pentru prima oară 
echipa Uniunii Sovietice, a- 
flata în faza finală a pregăti
rilor pentru „Mundialul" mexi
can, după un meci de mare 
angajament și spectaculozitate.

De miine plnă duminică, turnee de calificare pentru C.E. de baschet

JUNIORII (la Consîan(a) Șl JUNIOARELE (la Budapesta)

Nu mai puțin de patru re
prezentative de baschet ale 
României vor lua. parte anul a- 
cesta la Campionatele Europene 
seniorii la grupa B. senioarele 
juniorii și junioarele la tur
neele de calificare. Debutul va 
fi făcut chiar săptămîna aceas
ta. de juniori (în Sala Sportu
rilor din Constanța) și de ju
nioare (la Budapesta), care vor 
lupta pentru clasarea pe unul 
din primele două locuri ale 
clasamentelor, deci pentru pro
movarea în turneele finale ale 
respectivelor 
ropene.

Băieții fac 
pă deosebit 
neri de întrecere fiindu-le bas- 
chetbaliști din Bulgaria. Ce-

campionate eu-
parte dintr-ogru- 

de dificilă, parte-

Brazilia, Bulgaria, Canada, ceho
slovacia, Cuba, Elveția, R. D. 
Germană, Grecia, India, Israel, 
Italia, Spania, Statele Unite ale 
Amerlcii, Turcia, Ungaria, Uni
unea Sovietică. Ca ...țară gazdă. 
România va fi prezentă în între
cere cu mai multe gimnaste și 

Daniqla Silivaș
mai mulți gimnaști, dintre care, 
insă, numai cite trei vor puncta 
în clasamentul oficial. Antrenorii 
loturilor noastre nu au stabilit 
Încă componența definitivă a e- 
chipelor ce vor evolua la Ploiești, 
dar el au la lndemină loturile 
naționale lărgite: Ecaterina Sza-

(Continuare In vag. 3—3)

O victorie mult aplaudată și 
pe deplin meritată, in fața u- 
nul adversar cu mare ambiție 
și putere de luptă, venit la 
Timișoara cu atuul tradiției în 
fața „tricolorilor" (4 victorii, 
două egalurl, 0 infrlngerl, go
laveraj 11—4) șl al stagiului 
de pregătire de două săptămîni 
în comun la Simferopol. în po
fida căldurii mark a unor in
disponibilități și absențe și a 
potențialului fizic deosebit al 
formației sovietice, reprezenta
tiva noastră a reușit un meci 
foarte bine gindlt, elevii lui 
Mircea Lucescu șl Mircea Ra
dulescu remardndu-se printr-o 
superioară organizare a jocu
lui, prin blocări excelente în 
defensivă șl atacuri de finețe, 
in fața unui „unsprezece" te
nace si insistent pînă în ultima 
secundă.

Această nouă premieră din 
fotbalul românesc a fost apre
ciată ca absolut meritată de 
toți cel prezent! aid, inclusiv 
de observatorii neutri, antreno
rul reprezentativei franceze. 
Henri Michel, al celei austriece, 
Branco Elsner, șl al celei iu
goslave. Miljan Miljanici. Ei 

hoslovacia si Ungaria, țări ale 
căror reprezentative au obținut 
de-a lungul anilor rezultate 
bune (formația bulgară, de pil
dă. s-a clasat pe locul 3 la 
ediția din 1982 a competiției). 
Din cele 11 ediții disputate 
pînă acum, echipa țării noastre 
a participat la două, clasîn- 
du-se pe locurile 9 (în 1970) și 
11 (în 1978). Componenta se
lecționatei : B. Holt, M. Iva
nov, M. Hălmăgianu (CSȘ 4 
ICED București), C. Pintea, M. 
Cristescu, R. Reisenbuchler, Al. 
Panaitescu (Steaua). E. Toader 
(Dinamo București). CI. Mun- 
teanu, M. Corun (CSȘ Mediaș). 
C. Moscalu (Politehnica Iași) :

(Continuare în pag. a 4-a)
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• Gazdă bună 
intreprinderea 
Confecții ți Tricota
je București • 
Participare nu
meroasă la întrece
rile Daciadei • 
Pretutindeni în ța
ră : centre de .gim
nastică de întreți

nere

In programul vizi
tei la I.C.T.B. : vi
zionarea unei „re
prize" de gimnas
tică la locul 

muncă
Foto : 

Aurel D. NEAGU

O realitate a ultimilor ani : 
femeile, care aduc o contri
buție deosebită la progresul 
multilateral al tării, la reali
zarea sarcinilor de plan în do-

• -

ROMÂNIA
U.R.S.S.

2 (1)
1 (0)

Stadion „l Mal“; teren foarte 
bun; timp călduros; spectatori — 
circa 40 000. Șuturi: 19—15 (pe 
poartă: 14—12). Cornere: 3—9. Au 
marcat: HAGI (min. 13), CAMA- 
TARU (min. 80), respectiv RO
DIONOV (min. 70).

ROMANIA: LUNG — REDNIC, 
MOVILA Nicolae, CRISTEA (min. 
71 Andone) — MATEUT (min. 82 
Bălăci), BOLONI, KLEIN, HAGI 
— Coraș (min. 60 Geolgău), CA- 
MATARU (min. 88 Gabor).

U.R.S.S.: DASAEV — Morozov, 
Civadze, Kuznețov, DEMIANEN
KO — IAREMCIUK (min. 80 Ll- 
tovcenko), Bessonov (min. 60 A- 
leinnlkov), Cerenkov (min. 41 
Rodionov), RAT — PROTASOV, 
BLOHIN (mln. 73 Gotsmanov).

A arbitrat bine D. Komadlnicl 
(Iugoslavia): la linie: D. Buciu
mau și E. Seracin (ambii din 
Timișoara).

au fost Impresionați de jocul 
colectiv al reprezentativei 
noastre șl de rezolvările indi
viduale în defensivă, ca și de 
clasa lui Hagi, cel care și-a 
etalat, in prima repriză cu de
osebire, clasa europeană, el 
fiind secundat de Mateuț, un 
alt tînăr care s-a impus prin 
travaliul său deosebit. De alt
fel, confratele T. Mihailovich 
de la publicația „Arena" din 
Zagreb, declara că „echipa ro
mană pare o formație care 
s-ar pregăti pentru Mexic.

(Continuare tn vag(Continuare tn pag 2—3)

La Baia Mare : ROMÂNIA

ționate olimpice)

tineret) 2-2

- R. D. GERMANA (selec

i In celelalte partide susți- 
; nute ieri de fotbaliștii 

noștri :

La Soci : U. R. S. S.

Mircea M. IONESCU

Călin TomaOiilia Budi seu

ROMÂNIA — (echipe de

T Joi 24 aprilie 1986
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materiale, 
în ce mai 
exercițiilor 
turism uluL

meniul producției 
sînt atrase din ce 
mult la practicarea 
fizice, sportului și ________ _
Acum, cu prilejul întîmpinării 
celei de a 65-a aniversări a 
partidului, cînd trecem în re
vistă și frumoasele împliniri 
din domeniul sportului, putem 
afirma că această reușită este 
urmarea traducerii în faptă a 
sarcinilor de partid care cer 
organelor sportive creșterea 
necontenită a preocupărilor 
pentru atragerea tot mai largă

Campionatele Naționale de tenis de masă (j)

OTILIA BĂDESCU Șl CĂLIN TOMA
CIȘTIGATORII PROBELOR DE SIMPLU
Tinerii jucători de tenis de 

masă și-au încheiat, ieri, tn Sala 
Floreasca din Capitală, disputele 
din cadrul finalelor Campionate
lor Naționale, desemnlndu-șl 
campionii tn probele de simplu: 
otilia Bădescu (Spartac CSS 1 
București — antrenor Marius 
Lăzărescu) șl Călin Toma (Uni
versitatea ASA Craiova — antre
nori Virgil Bălan șl Mihal Bo- 
boclcă), victoriile lor fiind ob
ținute la capătul unor evoluții 
constante, de bună calitate, de-a- 
lungul întregii competiții.

Campioana europeană a cade- 
telor. Otilia Bădescu. recent me
daliată cu bronz și la „europe
nele* de senioare, și-a valorificat 
potențialul de joc, reallzlnd un 
frumos succes, dar, pe parcursul 
disputei, ea a trebuit să facă fa
tă unor jucătoare tenace, care 
nu s-au lăsat ușor depășite: Cris
tina Enulescu, Gabriela Gherman 
șl. mal ales, Klnga Lohr. tn fi
nală. Ultimul meci, așteptat cu 
deosebit interes, avind tn vede
re si faptul că mureșanca. re
venită după o lungă absență da
torată unei accidentări, isl avea 
de apărat titlul cucerit la ediția 
precedentă. Cu atacuri puterni
ce. bine dirijate, cu servicii mal 
dificile. Otilia Bădescu a reușit 
să se impună cu 2—0 <20, 17), la 
capătul unui joc frumos, in cart 
ambele fete au demonstrat indis
cutabile calități. Pentru locurile 

a elementului feminin în are
nele sportului.

Pe această linie s-a înscris 
și schimbul de experiență la 
care am luat parte zilele tre
cute, inițiat, in preajma Con
gresului U.G.S.R., de către Co
misia Centrală pentru educația 
fizică și sport feminin din ca
drul C.N.E.F.S., la întreprin
derea de Confecții si Tricotaje

Modesto FERRARINI

(Continuare In pap 2—3)

3—4: Marla Bogoslov — Cristina 
Enulescu 2—0 (16, 10), iar pentru 
5—6: Gabriela Gherman — Anca 
Cheier 2—1 (—26. 18, 16).

Conform așteptărilor, in finala 
masculină s-au. întîlnlt craiovenii 
Călin Toma șl Cristian Ignat, 
colegi, totodată, șl de echipă na
țională. ambii clasați la ediția 
precedentă pe locurile 3 șl 4. 
Lider (campionul de anul tre
cut. Vasile Florea, a trecut la 
senlorat) a devenit, nu fără e- 
motli. Călin Toma. un jucător 
cu certe disponibilități, care și-a 
depășit principalii adversari be
neficiind nu numai de atuurile 
experienței, ci șl de o pregătire 
tehnică superioară. Meciul din 
finală l-a dominat de la un ca
păt la celălalt, chiar dacă, in 
setul al doilea. Cristian Ignat a 
avut un moment de zvicnlre. un 
foc stins insă mult prea repede. 
Deci 2—1 (16, —18, 13) pentru
Călin Toma, care Isi Înscrie tn 
palmares și singurul titlu care-i 
lipsea la nivelul juniorilor. In 
disputa pentru locurile 3—4: Vio
rel Bădescu — Mihai Muntean 
2—0 (17. 11), iar pentru 5—6: Că
lin Creangă — Daniel Cioca 2—0 
(17. 16).

Emanuel FANTÂNEANU



La Oradea genericul Daciadei

O FINAIA Dt 1AIIG IIITtRES A SPOMUIUI Dl MASA, Cupa rnmaver:i la tir 
PRIMA ZI - PRIMELE SEMNE BUNE

desfășurat în ca
drul Cupei U.T.C.,. ediția a 14-a, 
finala pe țară „a Festivalului 
ansamblurilor școlare de gimnas
tică ritmică. Timp de două zile, 
în Sala Sporturilor din Oradea^ 
s-au întîlnit frumosul, grația și 
armonia, această finală reușind 
astfel să concureze alte competi
ții de interes ce se desfășurau 
în municipiu. Cele peste 300 de 
participante, reprezentînd toate 
județele țării (și aceasta este o 
notă bună pentru sportul de 
masă în rîndul tineretului, sub 
însemnul generos al Daciadei) 
au fost puternic însuflețite de 
cadrul festiv creat la deschide
rea oficială a acestei întreceri. 
Au evoluat 41 de echipe, fiecare 
participantă sperînd într-o evo
luție cît mai bună. Exercițiul 
imnus -a relevat apropierea de 
gimnastica ritmică de performan
tă prin 
(minge, 
dar s-a 
specifice 
fost si 
concomitent două obiecte, (re
scind astfel gradul de dificultate 
al exercitiilor. Publicul a știut 
să aprecieze aceasta, nu puține 
fiind momentele cînd s-a aplau
dat la scenă deschisă un reușit 
schimb de obiecte, o legare de 
sărituri urmată de elemente de 
echilibru simultan cu o mînuire 
specifică a cercului sau mingii, 
o mișcare din grupa balansuri
lor. amnlă. plină de vigoare și 
finalizată expresiv. Multe dih- 
tre echipe au dovedit o atentă 
preocupare pentru tot ceea ce 

caracteristic gimnasticii rit- 
sportive — expresie corpo- 
corelată cu specificul mu- 
pe care se execută. Au fost 
și ansambluri unde ținuta 

iar 
s-a trans-

obiectul de execuție 
cerc, panglică, coardă), 
lucrat și cu obiecte ne- 
(esarfe și steaguri',. Au 

echipe care au folosit 
două obiecte.

fată de cei precedent, inregis- 
trîndu-so Ia echipele din partea 
superioară a clasamentului exe
cuții demne de remarcat".

încă de la exercițiul Impus 
s-au departajat echipele din lași, 
București și Maramureș, urmate 
de reprezentative care au făcut 
si ele o bună impresie: Timiș, 
Suceava, Gprj, Bihor. Fetele de 
la Liceul Economic nr. 2 Bucu
rești au evoluat la exercițiul im
pus cu minge și cerc. Brigada 
de arbitre le-a notat cu 9,90. e- 
xecuția nefiind, însă, la nive
lul înalt pe care l-au atins la 
alt’e concursuri, și chiar la aco
modarea din acea dimineață. E- 
levele din Iași, evoluînd în con
curs după mai puțin reușita 
bucurestencelor. au știut să se 
mobilizeze, obțlnînd nota 10 la 
compoziție și 9,80 la execuție. E- 
chipa clasată pe locul 
prima reuniune a fost 
reș, băimărencele fiind 
9.90 și 9.00.

Exercițiul liber ales

ITI după
M a ram ti
no ta te cu

stabilească definitiv clasamentul 
acestei finale. Lipsa obiectului a 
dat posibilitatea mai multor e- 
chipe să se prezinte mai bine în 
cea de a doua zi a concursului. 
Astfel, notele de 10 (atît la com
poziție, cît și la execuție) obți
nute de elevele de Ia Liceul de 
Construcții nr. 7 Iași reflectă 
munca lor de zi cu zi, sub 
directa îndrumare a profesorului 
Radu Constantin (specializare 
handbal!). La liber, bucureșten- 
cele, antrenate de profesoara Ele
na Popescu, au obținut 9,90 și 
9,80. impunîndu-se prin ținută, 
expresie și „C“-uri (elemente de 
mare dificultate), prezente în 
compoziție. Dar iată clasamen
tul final: 1. Iași 318,20 p, 2.
București 312,80 p, 3. Maramureș 
308,40 p, 4. Timiș 293,20 p, 5. Bi
hor 292 p. 6. Gorj 282 p. 7. Cluj
279.60 p. 8. Suceava 275,20 p, 9. 
Satu Mare 272,40 p, 10. Brașov
269.60 D.

Teodora OLARU

este 
mice 
rală 
zici!
însă ____
artistică a lăsat de dorit 
mînuirea obiectului nu 
mis din elementul tehnic execu
tat, ceea ce a făcut ca acesta să 
fie 
Dar.
zii de arbitre. tovarășa
Nâstase:
chîpelor a crescut în acest an

un slmnlu obiect de decor, 
cum ne spunea șefa brigă- 

Lucia 
,tn general, valoarea e-

avea să

EZeuele Liceului de Construcții nr. 7 din Iași, pentru a 7-a 
oară cîștigătoare ale Cupei U.T.C. la gimnastică ritmică
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Bucureșli. Mai întii, partici
pantele — responsabile si 
membre ale comisiilor de fe
mei din județele tării (au lip
sit, însă, nejustifieat. repre
zentantele din Argeș, Dolj, 
Giurgiu, Gorj. Hunedoara. Ia
lomița, Mehedinți, Olt, Sălaj, 
Timiș !) — au fost puse în 
temă cu activitatea economică 
și sportivă a întreprinderii 
(prin gazdele Viorica Orneac 
și Sofia David), după care Ma
ria Negoifă, 
a trecut în 
succesele 
4 121 000 de 
școli» facultăți, 
instituții, cooperația meșteșu
gărească și mediul rural) Ia 
întrecerile de masă ale Da- 
eiadei ; organizarea de festi
valuri ale sportului feminin în 
aproape toate județele țării 
(evidențiateiași, Vîlcea, Su
ceava, Mehedinți, Harghita, 
Dîmbovița și Municipiul Bucu
rești) ; inițierea unor compe
tiții interesante : Festivalul fe
telor vrîncene, Cupa căminelor 
de nefamiliste la Suceava, 
Cupa fetelor gorjene, Cupa 
Mărțișorului ș.a. ; prezența an
samblurilor din toate județele 
la „Serile Daciadei" ; succese 
pe linia înființării de noi cen
tre de gimnastică de întreține
re pentru femei, a introducerii

secretara comisiei, 
revistă citeva din 
anului trecut : 
participante (din 

întreprinderi,

gimnasticii la locul de muncă 
ș.a.

Interesante au fo6t și discu
țiile din care a reieșit preo
cuparea comisiilor de a găsi 
noi căi și forme de cuprinde
re a femeilor în activitatea 
sportivă, 
pe această linie : 
vem 
tică 
mei, 
tale" 
„Am 
schi, 
Băișoara* ,___ ____ ___
Avem centre de întreținere la 
■---j, Slănic Moldova și Gh.

’■"'Dej. Ne preocupă 
sportului 

.Cupa fluturașul" ne 
la

în
Acțiunile întreprinsa 

„în Iași a- 
acum 6 centre de gimnas- 
de întreținere pentru fe- 
rentabile și foarte solici- 
(Melania Murariu-Iași) ; 

organizat un concurs de 
numai pentru femei la 

i" (Irina Ienac-Cluj) :
Bacău, F” -
Gheorghiu-Dej. Ne 
mult „inocularea" 
la fetițe.
ajută și la selecție pentru 
sportul de performanță" (Eleo
nora Constantinescu-Bacău) : 
„Am organizat — cu bune re
zultate — un schimb de ex
periență la noi în Călărași cu 
reprezentante ale comisiilor de 
femei din 3 județe : Constanța- 
Tulcea-Călărași" (Lidia Soobici- 
Călărași) ; „Evident, profesoa
rele de educație fizică pot fa
ce mult pentru buna activitate 
a centrelor de întreținere, a 
introducerii gimnasticii Ia lo
cul de muncă. Pasiunea, mun
ca lor trebuie însă puternic 
susținute de către toți factorii 
responsabili, fapt indispensabil 
pentru
(Lucia

trele de gimnastică de întreți
nere pentru femei — avem 
multe în Capitală — sînt soli
citate și rentabile... La noi, 
pentru urmărirea modului în 
care se practică gimnastica la 
locul de muncă în întreprinderi 
și instituții, există un coman
dament special" (Lucia Bucu- 
roiu — București).

în cadrul schimbului de ex
periență de la ICT București 
au fost scoase în relief și de
ficiențele, greșelile făcute în 
această direcție, cit si stările 
de automulțumire nejustificată 
din unele județe. S-au făcut, 
de asemenea, propuneri 
bunătățire a 
direcție.

O filă din 
lui feminin

muncii în

activitatea 
din țara

SIMPOZION OMAGIAL
în cadrul manifestărilor de

dicate sărbătoririi celei de-a 
65-a aniversări a făuririi Parti
dului Comunist Român, Consi
liul Municipal București pentru 
Educație Fizică și Sport, în 
colaborare cu Cabinetul Muni
cipal pentru activități ideologi
ce și politico-educative, organi
zează mîine, la ora 12, la Ca

Astăzi, pc complexul

FINALELE „CUPEI
Eveniment sportiv de am

ploare pentru viitorii tehni
cieni si ingineri constructori : 
finalele „Cupei Anghel Salig- 
ny“, acum la a 23-a ediție.

Dedicată gloriosului jubileu 
al partidului, întrecerea va reu
ni, astăzi, de la ora 15, pe 
frumoasele baze sportive de la 
Complexul U.A.S.C.R. de la 
Lacul Tei, sute de tineri si 
tinere apartinînd celor 5 fa
cultăți ale Institutului de Con
strucții din București, practi-

de îm- 
această

sportu- 
noastră..

consemnarca reușitei"
Ene-Constanța) ; „Cen-

ÎN CAPITALĂ
Municipal de partid, dinbinetul

strada povernei nr. 6, un sim
pozion dedicat gloriosului ju
bileu.

Participă conducătorii unită
ților sportive din Capitală, 
membrii birourilor organiza
țiilor de partid, antrenori, teh
nicieni, sportivi fruntași.

studențesc de la Tei

ANGHEL SALIGNY“
eanți ai atletismului, gimnasti
cii, șahului, tenisului de masă, 
tenisului de cimp și jocurilor 
sportive — handbal, fotbal și 
volei.

Organizată de colectivul de 
educație fizică și sport și Con
siliul Asociației Studenților 
Comuniști din institut, întrece
rea se înscrie sub insemnele 
„Daciadei", fiind cea mai im
portantă acțiune sportivă de 
masă a „universitarilor" con
structori bucureșteni.

Ieri au început, la poligoanele 
bucureștene Tunari și din parcul 
Dinamo, întrecerile Cupei Primă
verii la tir pentru arme cu glonț 
șl cu aer comprimat. O prezență 
masivă (ta total, peste 150 de 
țintași junior! și seniori) și am
bianța plăcută a poligonului Tu
nari (de lăudat eforturile gospo
darilor de aici și conducerea 
I.E.A.B.S., care au pus la punct 
totul in vederea sezonului In aer 
liber) au contribuit la o primă 
zi reușită de Întreceri. Primele 
probe au relevat faptul că, după 
pauza de iarnă, în fruntea ie
rarhiilor nu s-au petrecut schim
bări notabile. Cîteva talente tinere 
(pușcașii C. Ciobunu șl S. Micu- 
șan, pistolareie Daniela Dumi- 
trașcu și Maria Ciobanu) cresc 
poate prea tnoH, dar sigur, în 
valoare. In special la pistol sport 
se poate remarca faptul că acum 
e pe cale de a se cristaliza o 
echipă valoros-omogenă de juni
oare ta vederea competițiilor din 
vară, ta special pentru Balca
niadă șl pentru Campionatele 
Mondiale. In Întrecerea de pușcă 
standard 60 f.c. a senioarelor

însă un singur rezultat ceva mai 
răsărit, înregistrat de Dumitra 
Matei, care a cîștigat cu 594 p, 
la care a adăugat 98 p, în 
întrecerea finală. Și un minus, 
la adresa unora dintre trăgători 
și mai cu seamă a antrenorilor: 
nu s-au făcut toate instructajele 
necesare pentru însușirea perfec
tă a regulamentelor de desfășu
rare a întrecerilor, conform noi
lor prevederi (concursul propriu- 
zis la care se adaugă finala)...

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
standard, 60 f.c. senioare: 1. Du
mitra Matei (Dinamo) 692 (5944-98) 
p; 2. Aurelia Toader (Steaua) 688 
(589+9©) p; 3. Maria Popa (CSU 
Oradea) 695 (588+97) p; pușcă li
beră, 60 f.c. juniori: 1. C. Cio- 
banu (CSȘ Bacău) 687 (590+97) ; 
2. S. Micușan (Universitatea Cluj- 
Napoca) 685 (587 + 98): 3. G. Tuf an 
(Steaua) 684 (588+96) p; pistol
sport, junioare: 1. Daniela Du- 
mitrașcu (OS Alexandria) 666 
(569+97) p: 2. Maria Ciobanu 
(CSU Brașov) 664 (565+99) p; 3. 
Ileana Szin (UTA) 651 (566+95) p.
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Radu TIMOFTE
MÎINE, IN JUDEȚUL TULCEA, „RALIUL DELTEI”

Milne, pe șoselele județului 
Tulcea se va desfășura un in
teresant concurs automobilistic: 
„Raliul Deltei", ajuns la cea de 
a 8-a ediție. în cadrul acestui 
raliu — al doilea din cele șase 
ale campionatului republican — 
eoncurenții vor avea de străbă
tut 429 km, cu 19 controale orare 
și se vor Întrece în 17 probe de 
clasament (pe asfalt și pe ma
cadam) .

Plecarea primului echipai 
avea loc vineri — ora 17,01 
din fața Casei de Cultură, iar so
sirea a doua zi, sîmbătă, ince- 
pînd de la ora 2,45. După cum 
se vede, spre deosebire de „Ra
liul Brașovului", cel din Tulcea 
prezintă U.-1 grad mai mare de 
dificultate atit pentru concurenți 
cit și pentru mașini. „Raliul Del
tei" este cu 131 km mai lung și' 
mai mult de jumătate se va des
fășura pe timpul nopții.

va

NAȚIONALELE DE
(Urmare din vag. I)

să subliniem, în încheiere, șl 
foarte buna organizare a acestei 
ediții, asigurată de Sala Floreas- 
ca, un argument că și In Capita
lă se pot desfășura competiții de 
tenis de masă de mai mare am
ploare.

ALTE REZULTATE — feminin: 
Lohr — Ciosu 2—1, Bogoslov — 
Cheler 2—1, Enulescu — Glrbină 
2—1, Bădescu — Gherman 2—0, 
Cheler — Ciosu 2—1, Gherman
— Nâstase 2—1, Ciosu — Cocoș 
2—1, Gherman — Gîrblnă 2—1, 
Enulescu — Cheler 2—1, Bogoslov
— Gherman 2—1, Gîrblnă — Cio
su 2—1. Semifinale: Bădescu — 
Enulescu 2—1 (9, —20, 14), Lohr
— Bogoslov 2—0 (15, 17), mascu
lin: Creangă — Cloca 2—1, Ignat
— Simion 2—0, Bădescu — Mun-

INTERNAȚIONALELE
(Urmare din pag. 1)

bo, Daniela Silivaș, Celestina Po
pa, Camelia Voînea, Eugenia Go
lea, Mariana Tudor, Lenuța Rus, 
Dana Dumitru, Mădălina Tănase 
(feminin), respectiv Valentin 
Pîntea, Marius Gherman, Marian 
Rizan, Emili an Nicula (masculin).

1986 fiind un an de tranziție in

ÎNOT, exista o 
Înotători care încep 
mării. E cazul, 
Liana Comun. La numai 11 ani, eleva lui 
I. Miclăuș înoată suta bras in 122 — „ceea 
ce înseamnă ceva, de vreme ce cu acest 
rezultat poate intra intr-o finală de... se
nioare!", exclamă antrenorul federal Dan 
Ionescu — și se dovedește la fd de pro
mițătoare la celelalte procedee. Astfel, la 
100 m liber Liana a coborît sub 1:05! Șl 
mal stat incă alții, talentațl și hamid, In 
„noul val" al cărui lider este Dragoș Bă- 
cescu, ploieșteanul care a început să-și nu
mere cu zecile recordurile. (G. R.)

JUDO. LA turneul FINAL al Campio
natelor Naționale pe echipe, rezervate ju
niorilor și tineretului, au participat și cei 
patru sportivi care au reprezentat țara la 
Campionatele Mondiale de tineret, desfă
șurate cu puțin timp în urmă- ta Italia: 
Dragoș Bolbose (superușoară), Florin Las- 
cău (semimijlocie), Petre Anițoaie (mijlocie) 
și Adrian Clinei (semigrea). Este interesant 
de semnalat faptul că, în timp ce Bolbose, 
Anițoaie șl Clinei au concurat ta campio
natul de tineret, Lascău — datorită vlrstel 
sale (n-a împlinit tacă 17 ani) — a luptat 
ta Întrecerea juniorilor, contribuind sub
stanțial la cucerirea titlului de campioană 
a țării de către echipa Spartac Oradea. 
Prestații asemănătoare au avut Dragoș 
Bolbose și Petre Anițoaie. In mod surprin
zător, tocmai sportivul care a obținut me
dalia de bronz în Întrecerea supremă re
zervată tineretului, dinamovistul Adrian 
Clinei, a avut o comportare mult sub aș
teptări, nereușind să-și valorifice șansa ta 
partida decisivă cu Marian Grozea (Stea
ua), atund ctad victoria lui (anticipată de

seamă de foarte tineri 
. să bată la poarta aflr- 
spre pildă, al sibience!

TENIS DE MASĂ
tean 2—0, Toma — Birlan 2—0, 
Muntean — Creangă 2—1, semifi
nale: Toma — Creangă 2—1 (—7, 
11, 15), Ignat — Bădescu 2—0 
(19, 15).

CLASAMENTE FINALE — fe
minin: OTILIA bădescu (Spar
tac CSS 2 București), 2. Kinga 
Lohr (Constructorul IJGCL 
Mureș), 
talul CSS Hm. Vîlcea), 
tina Enulescu (Juventus 
București). 5. Gabriela 
(CSM — - — 
Cheler 
culin: 
sitatea 
Ignat 
Viorel 
ASA), 
greșul 
lin Creangă (Sticla CSS Bistri
ța), 6. Daniel Cioca (CSM Cluj- 
Napoca).

___________ Tg.
3. Maria Bogoslov (Me- 

4. Cris- 
MILMC 

Gherman 
Cluj-Napoca), 6. Anca 
(Juventus MILMC): mas- 

1. CĂLIN TOMA (Univer- 
ASA Craiova), 2. Cristian 
(Universitatea AS A), 3.
Bădescu (Universitatea 

4. Mihai Muntean (Pro- 
IIRUC București), 5. Că-
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DE GIMNASTICA
activitatea competition ală de virf, 
Campionatele Internaționale ale 
României, aidoma celor de la 
Moscova, Riga și Leningrad sau 
Cottbus, programează numai e- 
xerciții liber alese, un motiv ta 
plus pentru spectaculozitatea și 
atraetivltatea celor trei reuniuni 
de gimnastică programate ta sala 
„Victoria" din orașul aurului 
negru.

putut aduce echipeitoată lumea) ar fi .
sale titlul de campioană. Că A. Clinei a 
evoluat mult sub posibilitățile unul meda
liat la „mondiale" ne-a convins și Infrin- 
gerea sa (în aceeași competiție) ta fața 
lui Nicolae Iosif (TCI Oradea), sportiv 
care concurează, de obicei, la o categorie 
Inferioară de greutate. Credem că un mo
ment de meditație i-ar fi necesar lui A- 
drian Clinei... (M. Tr.)

LUPTE. LA RECENTELE Campionate 
Europene care au avut loc la Atena, teh-

Frs- - - - - - - - - - - 1[Post scriptura1
nicienii — și, ta general, toți specialiștii 
prezenți — au fost plăcut surprinși de o 
apariție editorială dedicată, îndeosebi, lor. 
Este vorba despre o impresionantă lucrare, 
Intitulată „Evoluția tehnicii ta luptele mo
derne", redactată de reputatul antrenor 
român Ion Corneanu, împreună cu polone
zul Sygmunt Dmowski și italianul Saverio 
Neri. Nu mai puțin de 1198 de fotografii 
color Ilustrează suitele de procedee tehnice 
de atac, apărare, contraatac șl combinarea 
cea mal sigură de reușită a acestora. • 
DOUA DEBUTURI ta arena „europenelor" 
din capitala elenă. Mai tatii, apariția, în 
premieră, la colțul sportivilor români de 
la stilul libere a antrenorului principal 
Ntcolae Paveî, până nu de mult aflat la 
Iotul nostru de lupte greco-romane. Pentru

• La 
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mai es- 
a can 
pentru 
fem; 
se .

prima oară, profesori 
stantta Bușoi (Craio- 
tre arbitri. Și faptul 
pentru o țigară rek 
deosebita solicitare - 
debutant, sipre decs 
care ar fi putut să 
somn. (C. Ch.)

RUGBY. IN JURUI 
la Complexul steau 
med al campioanei 
Marti după-amiază li 
Studențesc s-a desfăi 
pentru simplul mo 
sarea jocului au afli 
rugbyului. In presă 
anunț, fiindcă nimeir 
buiau s-o facă, deși 
nita, elementara, in 
Cînd se va înțelege 
are nevoie de spe< 
puținii martori oc 
pricina, binecunosc 
Morarii și Radu Den 
doi (plus Moraru-ju: 
fin cunoscător al jo 
liul și clarviziunea 
Ranker valoros, car 
nou!, atenției seleeti 
activ și inspirat d< 
Încă juniorul de 19 
(de ce oareT) numa 
Turneu FURA. Pe lî 
tulul Studențesc — 
altfel — muați alțl 
Bucur, Boviceanu, 
G. Stoica, prmzătoi 
ftizie de tinerețe i 
dacă ea vine • îtr-ui 
Îndrăgita ecl tra uni 
pentru evitarea ret

<aU.S£EXCURSIE DE 1 MAI LA DEVA Șl 6E0AGIU-BĂI 
rii Adunări Naționale), pe tra
seul : București — Pitești — 
Rîmnicu Vîlcea — Cozia — Si
biu (dejun) — Sebeș — Orășți» 
— Deva. Cazare la hotel „De. 
va", cină festivă cu program 
artistic.

1 MAI : vizitarea Țării 
Hațegului. Sarmisegetuza —

Densus ; dejun la restaurantul 
Complex Stata Maria-Orlea, ci
nă la restaurantul „Rusca" si 
cazare la hotelul cu același nu
me din Hunedoara.

2 MAI: deplasare ia Geoa- 
giu ' Băi; dejun si cină

cazare la
Geoagiu

festivă cu program ; 
hotelul .Diana" din 
Băi.

3 MAI : dejun la 
giu Băi ; plecare la 
vizitarea cetăților dacioe Bli- 
daru-Costești; foc de tabără.

Geoa-
CosteștL

4 MA 
seul Oi 
troșani 
Horezu 
Horezu) 
cea — 
sire în

înscri 
te age 
LT.H.R.
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:at anticipat la rugby
UL STUDENȚESC 61-12 I
— 12) prin eseurile lui Fulcu, Da-

ri- vid, Vărzaru — cîte 3, Giucăl 2, |
3i- transformările lui Alexandru 4, |
‘ța Codoi 3, ultimul mareînd și din

l.p., respectiv P.R. Marin — _
a eseu, Cojocarii — 1. p. și transf., I

;o- Năstase l.p. A arbitrat corect I
3— Gh. Voinea (Buzău).

ECHIPELOR DE ȘAH
n- tuala deținătoare a titlului, for-
Ela mația I. T. București.
ar, Echipele participante la divizia | 
in, secundă încep azi Întrecerea, to I 
ire cadrul a trei grupe. Gazde sînt ■ 
la Băile Herculane, Eforie Nord și
ic- Sovata. I
IIVIZIA B DE TINERET

Ia soci, in mtrrtcrca lormațiilor dc tineret

U. R. S. S. — ROMÂNIA 2-2 (1-2)

calitate și H.C. Minaur Baia 
Mare.
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• VOLEI
In cea de-a 15-a etapă a Divi

ziei B de tineret la volei s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
FEMININ, seria I — Ceahlăul 
TCMRIC P. Neamț — CSV IEFS 
București 2—3. Hidrotehnica Foc
șani — ASSU Craiova 3—2, 
Metal 33 București — Chimpex 
Constanta 3—2. CSM Otelul Tir- 
goviște — Braiconf Brăila 3—1,. 
Oltcit Craiova — Chimia Tr. Mă
gurele 3—0. Comerțul Constanta— cp București 3—0 ; seria a 
Ii-a Flacăra Roșie II București
— Armătura Zalău 1—3. Maratex 
Baia Mare — GIGCL Brașov 
3—2. Olimpia Oradea — Explor- 
min Caransebeș 3—1. ITB Electra 
București — Politehnica Timișoa
ra 2—3. Universitatea Cluj-Napo- 
ca — CSM Lugoj 3—0, Voința 
București — Metalotehnica Tg. 
Mures 3—2. MASCULIN, seria I: 
CSM Delta Tulcea — Vulcan 
București 3—0, Prahova Ploiești
— Calculatorul II București 3—1, 
CSV Galati — SABO Tîrgoviște 
3—1. Gloria Tulcea — IATSA 
Dacia Pitești 3—2. Viitorul Bacău
— ITB Electro București 3—0, 
ASA Buzău — Spartacus Brăila 
2—3: seria a H-a: ASA Sibiu — 
Expl. știința n B. Mare 1—3, 
Voința Zalău — Oțelul Dr. P. 
Groza 3—0. Tractorul n Brașov — 
Metalul Hunedoara 3—0, PECO 
Ploiești — Oltul Rm. Vîlcea 3—2, 
CSM Caransebeș — IOR Bucu
rești 3—2. Voința Alba Iulia — 
Rapid București 3—2.

(Corespondenți : N. Matecscu, 
C. Gruia. I. Ionescu. I. Ghișa, P. 
Com,șa, I. Iancu, N. Magda, O. 
Bălteanu, I. Domuța, Ch. Gol
denberg. St. Gurgui A. Crisan, I. 
Pocol. M. Avanu, I. Anghelina, 
S. Nicolescu).

DIN VOLEI

SCOR ALB INTR-UN MEC! ECHILIBRAT

AL SELECȚIONATELOR OLIMPICE
DIN ROMÂNIA Șl R.D. GERMANĂ

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

BAIA MARE, 23 (prin tele
fon). După două zile de ploaie, 
timp splendid la Baia Mare. 
Gazdele s-au străduit să ofere 
cele mai bune condiții de des
fășurare partidei dintre echi
pele olimpice ale României și 
R.D. Germane, însă în tribune 
au luat loc doar aproximativ 
5 000 de spectatori.

Partida s-a încheiat cu un 
scor alb, care reflectă fidel 
desfășurarea ' jocului și care 
exprimă carența principală a 
ambelor echipe — ineficacita
tea. Fotbaliștii noștri, e ade
vărat. au șutat de 16 ori la 
poartă. însă doar șase șuturi 
și-au atins ținta, iar cele mai 
multe fără să pună probleme 
masivului portar Heine. De 
altfel, acesta, la cei 1.98 me
tri ai săi, a cules fără difi
cultate repetatele și neinspira
tele centrări cu boltă ale ju
cătorilor noștri. Selecționata 
română a combinat mai mult, 
a avut inițiativa perioade lungi, 
dar s-a complicat în faza de 
finalizare, în timp ce parte
nera, cu un joc mult mai sim
plu, a contraatacat periculos, 
manifestînd și ea amintitele 
carențe în zona de finalizare. 
Spre edificare, vom spune că 
oaspeții au șutat pentru prima 
oară la poartă abia în min. 
58 ! Un meci încheiat cu un 
scor alb a fost presărat, to
tuși, cu destule ocazii de gol : 
DoU (min. 11), Pastor (min. 
15), „bombă" Orac din lovitură 
liberă de la 25 m, deviată în 
corner de portar (min. 19), 
Augustin (min. 27) — pătrun
dere frumoasă, dar lovire im
precisă a mingii, Văidean (min. 
30) — șut peste poartă de la 
8 m. Cea mai frumoasă ac-

ROMÂNIA 0
R.D.G. 0

Stadion „23 August" ; teren 
denivelat ; timp frumos ; spec
tatori — circa 5 000. Șuturi 16—4 
(pe poartă : 6—1). Cornere: 10—1.

ROMÂNIA î Speriatu — M. MA
RIAN. Stancu, ȘTEFAN (min. 67 
Zare). Varga — TICLEANU, 
Dragnea, Bîcu, Orac — Văidean 
(min. 75 Jurcă), AUGUSTIN.

R.D. GERMANA : HEINE — 
Krauter, PESCHKE. Palke, 
Ksienczyk — LIBERAM. Krauss 
(min. 71 Keller), BOGER (min. 
87 Ddring), Mathas (min. 89 
Schulz) — Pastor, Doll (min. 80 
Busse).

A arbitrat foarte bine L. Hart
man (Ungaria) ; la linie : I. 
Gherghell și Gh. Cagula (ambii 
din Baia Mare).

Cartonașe galbene : DRAGNEA, 
DOLL.

•

țiune, în min. 37, la combina
ția Stancu — Varga — Văi
dean, dar ultimul a trimis 
mingea, cu capul, pe lingă 
bară.

După pauză, la numai 30 de 
secunde de la reluare, Augus
tin a trimis mingea spre poarta 
goală, dar Liberam a respins 
cu... călcâiul. A mai ratat Au
gustin (min. 66), a mai scos 
Heine la lovitura liberă a lui 
Orac (min. 71). pentru ca M. 
Marian să rezolve o situație 
dificilă în min. 76. după care 
au ratat Busse si Pastor (min. 
84 și. respectiv, 86). In sfîrșit, 
în min. 89, Augustin a trimis 
mingea, din voi eu, razant cu 
„transversala". Așa s-a înche
iat o partidă care. în ansam
blu, nu s-a ridicat la nivelul 
pretins unor selecționate o- 
limpice.

Constantin ALEXE

SOCI, 23 (prin telefon). Timp 
de 48 de ore a plouat sîciitor 
pe litoralul renumitei stațiuni 
internaționale sovietice, astfel 
că terenul stadionului din loca
litate a fost serios afectat la 
ora disputării meciului dintre 
reprezentativele de tineret ale 
U.R.S.S. si României, meci 
încheiat la egalitate : 2—2
(1—2). Cu o bună organizare a 
jocului, atentă in faza de apă
rare, în care pressingul și mar
cajul s-au făcut cu precizie, e- 
chipa noastră s-a dovedit com
bativă și în atac încă din start. 
Astfel, că, în minutele 5 și 7, 
portarul Jekiu a fost pus în 
mare dificultate, el avînd in
tervenții de ultim moment la 
incursiunile lui Lazăr (în exce
lentă dispoziție de joc) si, res
pectiv, Sa,bou. Gazdele încearcă, 
in replică, cîteva șarje ofensive, 
stopate departe de poarta lui 
Toader. Ca urmare a dominării 
exercitate, a superiorității teh
nice și tactice manifestate, în 
min. 23 reprezentativa Româ
niei deschide scorul : la o ac
țiune purtată inteligent de 
Badea, acesta a simulat pasa, Ia 
25 m, i-a scos pe cei doi 
fundași centrali din dispozitiv, 
apoi a șutat, portarul Jekiu a 
respins cu dificultate si 
BOBARU a înscris. 11 minute 
mai tirziu, SĂNDOI a recuperat 
o minge de la Masalicin, a 
driblat doi .adversari si apoi a 
trimis pe sub portarul Jekiu în 
plasă : 0—2.

Echipa gazdă insistă în atac 
și Toader, în min. 38, scoate o 
minge de sub „transversală", 
după care, în min. 40. urmea

In vederea partidei de mline cu echipa U.R.S.S, din preliminariile C.E.

JUMULII NOȘTRI AU PLECAT, IERI, EA TBILISI
Mline, la Tbilisi, selecționata 

noastră de juniori UE.F.A. ’86 va 
susține ultimul el examen în ca
drul preliminariilor C.E., Intltnind 
echipa similară a U.R.S.S. Va fi, 
de fapt, finala grupei, un meci 
hotăritor pentru calificarea la 
turneul final. Ieri, lotul nostru a 
plecat pe ruta Moscova — Tbi

ză o mare ratare a lui Moh. în 
min. 41 arbitrul Ivan Tima- 
șenko nu sancționează poziția, 
clară de ofsaid a Iui IVA- 
NAUSKAS, care reduce din 
scor. Echipa noastră nu demo
bilizează, își strînge rîndurile, 
în ciuda faptului eă si în re
priza secundă va fi dezavanta
jată de arbitraj. In min. 56, Ia 
un contraatac declanșat de 
Badea, Lazăr este faultat în 
careu de Seroki, dar arbitrul 
nu dictează nimic. In min. 60, 
Ia un corner executat de Șali- 
mov, Tatarciuk îl blochează pe 
Toader, răpindu-i posibilitatea 
să intervină si MOH egalează. 
Reprezentativa noastră depune 
în continuare eforturi serioase 
pentru a păstra măcar acest 
rezultat, dar își crează și o- 
cazii în min. 70 și 84, să 
înscrie golul victoriei pe care 
ar fi meritat-o din plin (pen
tru dăruirea cu care a jucat, 
pentru frumoasa ei evoluție), 
dar Ivanov și, respectiv, Gurilîi 
salvează in extremis.

Arbitrul sovietic Ivan Tima- 
șenko a condus foarte șlab ur
mătoarele formații :

U.R.S.S,. Jekiu — Ketașvili, 
(min. 75 Seroki), Gurilîi. MOH, 
Kolotovkin — Sklearov, MASA
LICIN, Ivanauskas, SALIMOV 
(min. 75 Ivanov) — Tatarciuk, 
Karapitean.

ROMANIA : Toader — Polo- 
gea, MIHALI, CIOROIANU, 
TOPOLINSCHI — Pascu, Sabou, 
SĂNDOI, BADEA (min. 84 Bo- 
zeșan II) — BOBARU (min. 70 
Mărgărit), LAZĂR.

Stelian TRANDAFIRESCU

lisi. Au făcut deplasarea urmă
torii jucători : Hristea, Prunes, 
Bejenaru, D. Petrescu, Strai», 
Sedecaru, Pojar, Gh. Popescu, 
Oloșutean, D. Sava, Dumitrașeu, 
Cr. Sava, Nuță, Jercălău și Sabău. 
Antrenorii echipei sînt Gheor- 
ghe Staicu și Constantin Frățilă.
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de sălile din To plita și Timișoa
ra. La masculin (19 echipe)., faza E 
de zonă se desfășoară la Focșani, I 
Slatina, Arad și Bistrița. •
• Reprezentativele țării parti

cipă la câteva competiții amicale I 
și oficiale: între 30 aprilie și 4 B 
mai echipele de tineret vor evo- ■ 
lua în turneele din Spania pen
tru calificare la C.E. (băieții la ■ 
Madrid, fetele la San Sebastian); I 
între 1 și 4 mai, reprezentativa A I 
masculină participă la „Cupa Vo- 
lan“ în Ungaria; între 20 și 25 ■ 
mai, echipele de juniori și juni- I 
oare vor fi prezente la „Cupa I 
Capitalelor", în Polonia; la sfîr- 
șitul lui mai (27—31), primele re- - 
prezentative (fete și băieți) vor I 
lua parte la Campionatele Bal- | 
cani-ce, în Grecia.te
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
23 APRILIE: Extragerea I: 25 37 
18 21 13 44; extragerea a H-a : 
41 24 10 9 26 14. Fond total de 
cîștiguri: 1 105 170 lei din care
135 062 lei report la cat. 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII

EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 13 APRILIE: FAZA I: cat. 1: 
1 variantă 25% autoturism „Dacia 
1300“ (70 000 lei); cat. 2: 3 va
riante 100% a 30 135 lei, din care 
o excursie de 2 locuri In U.R.S.S. 
și diferența în numerar și 10 va
riante 25% a 9 100 lei; cat. 3: 4 
variante 100% a 14 616 lei, din 
care o excursie de 1 loc in 
U.R.S.S. și diferența în numerar 
șl 21 variante 25% a 3 654 lei; 
cat. 4: 50,25 variante a 2 691 lei; 
cat. 5: 119 a 1136 lei; cat. 6: 
673,25 a 100 lei; cat. 7: 9 420 a 40 
lei. FAZA A n-a: cat. A: 1 va
riantă 25% a 45 600 lei; cat. B: 1 
variantă 25% a 45 600 lei; cat, C: 
22 variante a 2 073 lei; cat. D: 
112 a 407 lei; cat. E: 179,75 a 254 
lei; cat, F: 5 588,25 a 40- lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
obținut de Zamfir Constantin din 
Slatina, jud. Olt.
• ASTĂZI, JOI, este ULTIMA 

ZI pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO care va 
avea loc mline, vineri, 25 aprilie.
• Duminică, 27 aprilie, are loo 

TRAGEREA SPECIALA LOTO, la 
care se atribuie importante cîști
guri în autoturisme „DACIA 
1300“, mari sume de bani, de va
lori fixe (50 000 lei, 10 000 lei, 
5 000 lei etc.) și variabile, precum 
șl excursii în U.R.S.S.

Tragerea constă dintr-o fază o- 
bișnuită (două extrageri, în con
tinuare, a cite 9 numere), o fază 
suplimentară (două extrageri, în 
continuare, de cite 8 numere) și 
o fază specială (trei extrageri, 
tn continuare, a câte 10 numere 
diferite), existând posibilitatea 
obținerii de cîștiguri și eu 3 nu
mere, din 16, 18, 20 și, respectiv, 
30 da numere extrase.
• în atenția participanților la 

Pronosport! Duminică, 27 aprilie, 
report la categoria 1: 112 836 lei.
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VICTORIE CU
(Urmare din pag. 1)

Hagi fiind unul dintre marii 
jucători ai momentului".

Reprezentativa română a âș- 
tigat, în primul rînd. psihic 
partida de la Timișoara, prima 
din acest an disputată acasă. 
Pentru că. după ce se putea 
desprinde în urma superbului 
gol al lui Hagi, a rezistat so
cului (neașteptat) produs de 
penaltyul lui Civadze, apărat 
de Lung și, mai ales, de golul 
egalizator. Ea a găsit resurse 
pentru a contracara atacurile 
din repriza secundă ale oaspe
ților printr-o apărare echili
brată și atentă, deși într-o for
mulă inedită ca urmare a ab
sențelor cunoscute, o defensivă 
excelent coordonată de Boloni,

FILMUL JOCULUI
După ce căpitanul echipei 

României, Rodnic, îi înmânează 
lui Blohi-n o cupă pentru cele 
100 de selecții ale acestuia în e- 
chipa Uniunii Sovietice- și în
cepe meciul, același Blohin se 
infiltrează insinuant în apărare, 
dar Cămătaru intervine foarte 
decis și trimite spre Rednic, care 
expediază un șut puternic din 
lateral ștînga. în continuare, e- 
chipa României are mai multă 
vitalitate și combină mai bine, 
cum s-a întâmplat în min. 10, 
cînd, în urma unei mingi trimi
se de Klein, Hagi se află foarte 
aproape de gol. A fost o „pre
față" a fazei din min. 13, cînd 
același HAGI deschide scorul în 
urma unei lovituri libere de Ia 
circa 25 m. A fost un șut înșe
lător, pe care atacantul nostru 
l-a trimis în colțul scurt al lui 
Dasaev. Un gol subliniat cu a- 
plauze de un întreg stadion, un 
gol perfect meritat, care prefi
gura victoria „tricolorilor44 și jo
cul lor bun. Din păcate, însă, 
Coraș nu se integrează în acest 
joc, greșește nu numai destule 
pase, dar și șuturile sale ocolesc 
poarta sau ea însuși se dovedeș
te neinspirat în acțiunile de a- 
tac. La un atac viguros al oas
peților (min. 28), la centrarea lui 
Iaremciuk, Bessonov și Protasov 
se găsesc bine plasați, dar Lung 
este mai iute și înlătură perico
lul. Notăm o a doua bună situa
ție rezolvată de Lung în min. 30, 
la un șut al lui Cerenkov. Por
tarul craiovean își va dovedi cla
sa și în min. 44: Cristea (care a 
confirmat, totuși) îl faultează în 
careu pe Protasov, penaltyul este 
executat de experimentatul Ci
vadze, dar Lung, pe fază, reține.

2-1 ÎN iNTÎLNIREA
ajuns la cel de al 89-lea tri
cou în națională, apărare în 
care toți și-au făcut datoria, 
inclusiv cu o mențiune pentru 
Cristea, aflat la adevăratul său 
debut în acest meci, introdus 
cu mult curaj în formație cu 
sarcina de a-1 marca pe gol- 
geterul sovietic, Protasov. Dar 
„tricolorii" au impresionat și 
prin ruperi de ritm declan
șate de Hagi și deschideri 
lungi, din păcate irosite prea 
ușor de Coraș și Cămătaru, ul
timul răscumpărindu-și greșe
lile prin frumosul gol al vic
toriei, înscris cu tehnica unui 
vîrf de clasă.

Premiera de la Timișoara, a- 
ceastă frumoasă și meritată 
victorie a „tricolorilor", este 
una dintre cele mai notabile

în general, repriza a aparținut 
formației noastre, în ciuda fap
tului că scorul la cornere a fost 
favorabil oaspeților (4—1).

Și după pauză echipa noastră 
se menține în atac și chiar in 
min. 46 Rednic are o poziție 
foarte bună, ca și Mateuț in 
min. 49, dar de fiecare dată 
mingea nu-și atinge ținta. în 
min. 53, Blohin a introdus min
gea în plasă, dar se afla în da
ră poziție de ofsaid, astfel că 
golul nu a fost validat. Jocul 
este în continuare interesant, 
disputat, și după ce Dasaev res
pinge un șut al lui Hagi (mim. 
54), Blohin (min. 56) șutează 
foarte tare, dar milimetric pe 
lingă poarta noastră. în ciuda 
jocului mai bun al fotbaliștilor 
pregătiți de Mircea Lucescu și 
Mircea Rădulescu, în min. 70 
RODIONOV, bine servit de Blo
hin, egalează scorul. De remarcat 
că, cu două minute înainte, Că
mătaru a avut o excelentă po
ziție de șut, după o combinație 
cu Hagi, dar el a trimis mingea 
în portar. în min. 73, Blohin se 
autoaecidentează (ruptură mus
culară), ceea ce-1 va face inapt 
pentru finala „Cupei Cupelor44, 
de Ia Lyon. Golul victoriei noas
tre va veni cu zece minute îna
inte de final: Cristea este înlo
cuit cu An dane, noul intrat pri
mește mingea, schimbă cu Geol- 
gău, care prelungește Ia CAMA- 
TARU și acesta înscrie, clin a- 
propiere, golul victoriei: 2—1.

Victorie meritată,, Ia finele u- 
nui joc disputat, cu multe mo
mente de fotbal de clasă.

Mircea TUDOR AN

CU ECHIPA UNIUNII SOVIETICE
din palmaresul lor. Iii primul 
rînd pentru că adversarul în
vins reprezintă o forță în fot
balul mondial. O victorie do- 
bîndită greu, dar cu cit a fost 
mai dificilă lupta în. teren, cu 
atît este mai frumoasă aoeastă 
izbîndâ. Prima victorie a „tri
colorilor" în fața reprezentati
vei sovietice, în formație oom- 
pletă, inclusiv cu „blocul" Di
namo Kiev, finalista Cupei Cu
pelor. demonstrează în spocial 
resursele jucătorilor „tricolori". 
Un succes care relansează, cu 
un moral bun. reprezentativa 
antrenată de Mircea Lucescu 
șl Mircea Rădulescu în pregă
tirea noii sale curse, cea a 
preliminariilor europene. Mo-

DECLARAȚII DUPĂ MINUTUL 90
MIRCEA LUCESCU (antrenorul 

echipei României) : „Victorie de
osebit de prețioasă, în fața uneia 
dintre cele mai puternice echipe 
care se vor alinia la startul 
„Mundialului44 mexican. Forma
ția noastră a reușit să treacă pes
te dificultățile etapelor de cam
pionat și cele cauzate de lipsa 
unei perioade de pregătire pen
tru acest meci. Căldura și-a pus 
și ea amprenta asupra tempo u- 
lui, dar consider că fotbalul e- 
talat a fost de bună calitate. S-a 
remarcat toată echipa. în mod 
deosebit Boloni. Cu toate că a 
pierdut, echipa Uniunii Sovietice 
a lăsat o foarte bună impresie. 
Este un „unsprezece44 (cu un po
tențial fizic — îndeosebi — foarte 
mare), alcătuit pe osatura cam
pioanei, Dinamo Kiev, finalista 
Cupei Cupelor. Regret autoacci- 
dentarea lui Blohin, care pînă a- 
tunci a făcut o partidă exce
lentă. Alături de el, mi-au plă
cut Iaremeciuk, Protasov și Kuz- 
nețov“.

EDUARD MALOFEEV (antreno
rul echipei U.R.S.S.) : „Felicit e- 
chipa României pentru victoria 
ei absolut meritată. A fost un 
joc viu disputat, • cu numeroase 
acțiuni bine concepute. Sînt 
mulțumit de echipa mea, care a 
probat resurse bune, cu pers
pectiva de creștere a formei spor
tive. Remarc jocul exact al e- 
chipei României. Rog să nu-mi 
cereți să remarc jucători de la 
noi sau de la dumneavoastră. Pen
tru mine, ceea ce contează este 
evoluția de ansamblu și ambele 
echipe și-au făcut datoria. încă o 
dată, felicitări pentru victorie44.

Arbitrul D. KOMADINICI (Iu
goslavia) : „Am avut de condus 

bilizîndu-se exemplar, gîndiiid 
și luptînd cu abnegație în fața 
unul adversar cu firmă, fot
baliștii „tricolori" au obținut 
nu numai o victorie de pal
mares, ci una de răsunet in
ternațional, reprezentativa U- 
niunii Sovietioe fiind clasată 
pe locul I în clasamentul eu
ropean al anului 1985. Aici, Ia 
Timișoara, Intr-o excelentă 
ambianță pentru fotbal, la o 
săptămînă după frumoasa ca
lificare a Stelei în finala Cu
pei Campionilor Europeni, „tri
colorii" antrenați de Mircea 
Lucescu și Mircea Rădulescu 
au oferit, într-un reușit schimb 
de ștafetă, o nouă mare satis
facție sportului românesc.

un joc disputat într-o perfectă 
sportivitate. N-am avut nici-un 
prilej de a apela la cartonașe. 
Echipa României s-a dovedit a 
fi superioară și a obținut o vic
torie incontestabilă. Remarc în 
mod deosebit jocul lui B61oni, 
dispecerul echipei, și sprinturile 
lui Hagi și Mateuț, doi jucători 
de mare talent44.

MIRCEA RADULESCU (antre
norul secund al echipei Româ
niei) î „Victoria noastră e deo
sebit de prețioasă, mai ales că 
a fost obținută de o formație 
incompletă. Echipa a demon
strat, totuși, că are resurse și 
iubitorii fotbalului pot avea în
credere în „unsprezecele trico
lor44, cu atît mai mult cu cit, 
iată, au apărut nume noi. Ad
versarul întâlnit a fost foarte 
puternic, momentul psihologic al 
meciului fiind ratarea penal- 
ty-ului de către oaspeți44.

REDNIC : „Mă bucur mult, de
oarece victoria de azi oferă 
perspective bune pentru viitoa
rele întîlnlri Internationale și 
pentru sezonul oficial de toam
nă44.

• Clubul Dinamo or
ganizează astăzi, la ora 
19, la sediul său, o întfl- 
nire cu membrii susți
nători.



Vineri și simbăta, în bazinul Olimpia din Sibiu

SĂRITORI DIN 7 ȚĂRI PARTICIPĂ 
LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

Tradiționalele Campionate In
ternationale de sărituri în apă 
ale tării noastre reunesc, si 
la această a 19-a ediție, ju
niori sl junioare de valoare, 
reprezentant! ai șapte țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană. Polonia. Ungaria, 
U.R.S.S. și. bineînțeles. Ro
mânia. Pentru participanți. în
trecerile constituie — pe lingă 
disputa în sine pentru ocupa
rea unui loc cit mai bun în 
clasament — și un bun prilej 
de verificare a pregătirilor pe 
care le efectuează în vederea 
competițiilor oficiale ale sezo
nului, ca, de pilda, Campiona
tele Europene, Jocurile Balca
nice și Concursul Prietenia.

Bazinul Olimpia din Sibiu, 
gazdă (pentru a 8-a oară) a 
Campionatelor Internationale,

în meci de verificare la volei feminin

ROMÂNIA - BULGARIA 3-2
PITEȘTI, 25 (prin telefon). 

Binevenite aceste întîlniri ami
cale dintre echipele feminine de 
volei ale României șl Bulgariei 
acum, în pragul sezonului inter
national oficial. In Sala Sportu
rilor de aici, a venit un numeros 
public, dornic să vadă în com
pania unor partenere valoroase 
cele două reprezentative ale țării 
noastre : cec, de tineret (care 
sîmbătă va pleca în Spania la 
turneul de calificare pentru faza 
finală a C.E.) și prima națională 
(care se pregătește pentru Cam
pionatul Balcanic de luna viitoare).

Oaspetele a- aliniat, însă, în 
ambele partide programate în 
prima -’in celp trei runde ale 
confruntării, sextete de senioare. 
Prin urmare, meci dificil, în 
deschiderea reuniunii, pentru ti
nerele noastre voleibaliste (media 
de vîrstă sub 19 ani) în fața u- 
nui sextet bulgar experimentat 
(medie peste 25 de ani), căruia 
i-au dat o foarte bună replică 
în prima jumătate a partidei. 
Rezultat final : Bulgaria B — 
România tineret 3—1 (—9, 19, 6, 
3). Arbitrii M. Stamate — V. 
Dumitru au condus foarte bine 
echipele: ROMÂNIA tineret — 
Corina Holban (Daniela Iacob), 
Mihaela Marian, Cristina Buzllă 
(Mirela Cazangiu), Cristina An
ton (Anca Beșta), Felicia Popescu 
(Daniela Blănaru), Otilia Szent- 
kovics (Gabriela Dumitrescu) ; 
BULGARIA It : Verka Borisova, 
Maia Gheorghieva, Milena Deve- 
nizova, Madca Krlstcva, Desilava 
Nikodlnova, Valea Roșeva.

Un meci de luptă, cel dintre 
primele reprezentative ale Româ
niei șl Bulgariei. Voleibalistele

Pregătirile popicarilor noștri pentru „mondialele" de seniori

Șl ACUM, TRIALURILE PESTE HOTARE
Preparativele popicarilor noș

tri în vederea apropiatelor 
Camrionate Mondiale (18—23 
mai. la Munchen) au intrat în 
linie dreaptă. După o înde
lungată perioadă de pregătire, 
efectuată la secții, jucătoarele 
și jucătorii vizați a reprezen
ta țara noastră la cea mai im
portantă competiție a seniori
lor au susținut, pe arena Vo
ința din Capitală, la o distan
tă de o săptămînă. două duble 
întîlniri de verificare cu se
lecționatele Cehoslovaciei și 
Iugoslaviei

Conform așteptărilor, oaspe
ții — aflați și ei în plină cam
panie pentru definitivarea e- 
chipelor care se vor deplasa la 
Miinchen — au fost parteneri 
puternici de întrecere pentru re
prezentanții țării noastre. De 
fiecare dată, echipele Româ
niei au obținut victorii mun
cite, pe deplin meritate. In a- 
oeste jocuri, specialiștii fede
rației au rulat pe toți membrii 
celor două loturi republicane. 
J-am urmărit pe sportivii din 
„vechea gardă" șl le-am aplau
dat reușitele. Ne-am bucurat 
și pentru succesele înregistra
te de tinerii angajați în cursa 
pentru titularizare (Viorica 
Botezalu, Rodica Baciu, Silviu 
Beiivacă, Traian Țâlnar și Ma
rian Andrei). Și am regretat 
atunci cînd si unii, și alții au 
avut oscilații de randament, de 
la o manșă la alta sau chiar 
pe parcursul aceleiași manșe. 
Astfel. Elena Andreescu (138 
p d). Margareta Cătineanu (62 
și 133). Doina Țăgcan (61 si 
61). Ilie Hosu (131). Iosif Tis- 
mănar (133) sau Erno Gergely 
(137 sl 63) —: ca să dăm numai 
cîteva din cifrele realizate sub 

este pregătit să asigure, ca de 
obicei, condiții cit mai bune 
de participare sportivilor care 
se vor întrece după următorul 
program : vineri, ora 10: tram
bulină 3 m fete : ora 16 : plat
formă băieți ; sîmbătă, ora 10: 
trambulină 3 m băieți, ora 16 : 
platformă fete.

Lotul țării noastre este alcă
tuit din : Vladia Dicu, Arina 
Manta, S. Fredel, B. Cibu, S. 
Baca (CSȘ Sibiu), Daniela Lo
vi, I. Petrache, N. Lepăduș, 
FI. Avasiloaie (Lie. ind. 37 
București). Ioana Voicu (Pro
gresul București), Daniela Popa 
(Crișul Oradea), Luana' Pătac 
(Steaua), Iuliana Nicula (CSȘ 
Triumf București) ; antrenori : 
N. Sparios — coordonator. Vio
rica Kelcmen, Elena Timar, C. 
Totan și D. Popoaie.

noastre au cîștlgat cu 3—2 (—3, 
—16, 10, 11, 9), evoluția lor fi
ind nesigură la începutul parti
dei, dar îmbunătățlndu-se pe 
parcurs. Sextetul român a fost 
stimulat de prestația excelentă 
a Speranței Găman. Arbitrii Gh. 
Toma — D. Biaha au condus 
corect echipele : ROMANIA A 
— Eugenia Cotescu, Dolnița Dl- 
mofte, Georgeta Ene (Daniela 
Coșoveanu), Speranța Găman, 
Dantela Dlnică, Mirela Popoviciu; 
BULGARIA A — Krasimira Ma- 
nolova. Emilia Pașova, Svetla 
Krlmova, Mila Kioseva, Panca 
Aișinova, Valentina Illeva.

Joi, începînd de la ora 16 : 
România (tineret) — Bulgaria B; 
România A — Bulgaria A.

Aurelian BREBEANU

TURNEE DE CALIFICARE PENTRU C.E. DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

antrenori : I* Călin și O. Șer- 
ban.

Programul turneului : vineri: 
Ungaria — Bulgaria, România 
— Cehoslovacia; sîmbătă: 
Cehoslovacia — Ungaria, Ro
mânia — Bulgaria ; duminică : 
Cehoslovacia — Bulgaria. Ro
mânia — Ungaria. In fiecare 
zi, jocurile încep la ora 17.

Delegați F.I.B.A. : J. Jarzse- 
binskj (Polonia) — comisar, H. 
Erdem (Turcia) și I. Grbac 
(Iugoslavia) — arbitri neutri.

posibilitățile reale la „pline" 
sau „izolate" — au dovedit in
constanță de la o manșă la 
alta, fapt ce le-a diminuat re
zultatele finale. Existența a- 
cestor discrepanțe de expri
mare, pe piste ale căror parti
cularități Ie erau bine cunos
cute, se datorează, după păre
rea noastră, neatenției sau 
unei premature relaxări in joc.

După cum am precizat la în
ceput. selecționabilii au la ac
tiv un scurt program de pre
gătire în comun. iar timpul 
pină la startul „mondialelor1- 
este destul de limitat. Prin ur
mare. concluziile după primele 
două teste, pe arenele proprii 
vor fi concretizate în trialurile 
pe care selecționabilii urmează 
să le susțină în deplasare. S-ar 
putea spune că abia acum în
cepe greul în cursa de titula
rizare. tn aceste zile echipele 
naționale reîntîlnesc la Buda
pesta. pe o arenă nouă, repre
zentativele feminine și mascu
line ale Ungariei. Au făcut de
plasarea : Elena Andreescu. Ro
dica Baciu, Maria Zsizsik. Mar
gareta Cătineanu, Doina Ță- 
gean, Maria Todea, Ibolya 
Mathe, respectiv. Iosif Tismă- 
nar, Stelian Boafiu, Ilie Hosu. 
Vasia Donos, Gheorghe Silves
tru, Silviu Beiivacă si Marian 
Andrei. Pe temeiul ascensiunii 
lor valorice, tinerii Viorica Bo
tezata și Traian Țălnar vor 
evolua sîmbătă sî duminică în 
Polonia, la „Cupa Poznania" 
Apoi, loturile se vor reuni în 
vederea ultimului test, tot in 
deplasare, cu valoroasele se
lecționate ale R.D. Germane 
Așadar trialurile Dește hotare 
vor constitui cele mai conclu
dente teste.

Troian tOANUESCU

Concurs de marș la Ruse
COSTEL ȘOFRAN —

rezultat de valoare europeană
Ca în fiecare dintre prlmăve- 

rile ultimilor ani, mărșăluitorii 
noștri și-au inaugurat sezonul in
ternațional de concursuri prin 
participarea la competiția de la 
Ruse, care marchează astfel un 
veritabil start în noul sezon, 
iată rezultatele întrecerilor de 
duminică: SENIORI — 20 KM : 1. 
Reima Salonen (Finlanda) 1.20:02, 
2. Zdlszlaw Skijapkin (Polonia) 
1.24:49, 3. Costel Șofran (Româ
nia) 1.25:13... ;0. Tudor Grlgore 
1.28:39... 18. Vaslle Clobanu
1.34:01: SENIOARE — 5 KM: 1. 
Victoria Oprea (România) 22:25, 
2. Slrka Oikarunen (Finlanda) 
22:34; JUNIOARE — 5 KM: 1. 
Katrin Born (R.D.G.) 22:36, 2.
Olimpiada Ivanova (U.R.S.S.) 
22:45, 3. Mihaela Dogăroiu (Ro
mânia) 23:05.

Performanța finlandezului Sa
lonen este cea mal bună din 
lume în acest an, iar cea a Iul 
Costel șofran (PTT, antrenor 
Leonida Caraiosifoglu) constituie 
al doilea rezultat românesc după 
recordul de 1 24:26 al iul Con
stantin Staicu din 1981 (stabilit 
tot la Ruse, pe același traseu), 
pe care tînărul Șofran șl-a pro
pus să-l doboare. Rezultatul său 
este, la această oră, unul dintre 
cele mai bune de pe continent.

„MARATONUL PRIETENIEI"
„Maratonul prieteniei", disputat 

pe traseul situat între orașele 
Wolgast (R.D.G.) șl Swlnozice 
(Polonia), a revenit atletului 
Heinz Lachman (de la clubul 
Empor Berlin) înregistrat pe dis
tanța de 42,195 km în 2h 25:54. La 
întrecere au participat 125 de 
sportivi din Polonia și R. D. Ger
mană.

Junioarele vor evolua la Buda
pesta, ele disputindu-și primele 
două locuri în compania selec
ționatelor Bulgariei Greciei șL 
bineînțeles, a țării gazdă. Com
ponența Iotului : Aurora Dra- 
goș, Ildiko Manasses, Tiinde 
Enyedl (CSȘ Viitorul Cluj-Na- 
poca). Elen» Vasile, Anamaria 
Gera, Roxana Ștefan (Voința 
București). Gabriela Petre, An- 
toaneta Barbu (CSȘ Rm. Vîl- 
oea), Iulia Alioman (CSȘ 2 Con
stanța). Cecilia Laszlo (Pro
gresul București). Erzsebet 
Bcrnad (CSȘ Sf. Gheorghe) ; 
antrenori : H, Pop șj A. loan: 
medic : S, Puia. Echipa țării 
noastre va juca în ordine cu : 
Bulgaria. Grecia si Ungaria.

Tot la sfîrșitul acestei săptâ- 
mîni. selecționata de senioare 
va lua parte la tradiționalul 
turneu de la Halle, după care 
se va deplasa în Polonia, la 
Gdansk, pentru a susține me
ciurile din cadrul Cupei Mării 
Baltice. Componența lotului : 
Magdalena Jerebie, Virginia 
Popa, Gabriela Kiss, Paula 
Misăilă (Universitatea Cluj- 
Napoca). Rodica Jugănaru, E- 
lena Filip (Voința București), 
Marilena Marinache (Olimpia 
București), Melania Lefter, Lu
minița Măringuț (Progresul 
București), Carmen Moldoveanu 
(Politehnica București) ; antre
nori : M. Strugaru și Al. Moi
se : medic: Martha Baroga.

TELEX «TELEX «TELEX «TELEX
ATLETISM • Maratonul Inter

national de la Budapesta a fost 
cîșttgat de Sandor Sendre! (Un
garia) cu 2.16:18. A fost urmat 
de Veselin Vaslilev (Bulgaria) 
2.18:37 și Gyula Pocosh (Unga
ria) 2.19:25.

CICLISM a Turul Spaniei. E- 
tapa prolog, desfășurată ta Pal
ma de Majorca, ne distanta de 
5.7 km a revenit francezului Thie
rry Marie în 6:43. A fost ur
mat de australianul Allan Pelner 
la 6 s si de spaniolul Miguel In- 
durain la 7 s.

HOCHEI « tn ziua a șaptea a 
C.M. de la Moscova, s-au jucat 
două partide restante: Cehoslova
cia — Canada 3—1 n—0 1—1.
1—0) și U.R.S.S. — S.U.A. 5—1 
(0—1. 3—0 2—0). Potrivit clasa
mentului Uniunea So--’etică Sue
dia. Finlanda și Canada ’31 con
tinuă. de astăzi disputa oentru 
cucerirea titlului mondial tar 
Cehoslovacia. S.U.A RFG si 
Polonia vor ltmta nentru evita
rea ultimului loc -el care va 
dertde forma+ia -are va -etco- 
grsda In gruna B

ȘAH Cu o r-ndă înainte de 
încheierea turn»”1’’! de ’a Sara-
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Comentariul săptămânii

LA STÎLPUL INFAMIEI!
Pentru acest secol al cuceririi Cosmosului de către om, 

acest secol al unei adevărate „explozii" a științei, tehnicii, <i 
culturii si a... sportului, citeva chestiuni (si nu dintre cele - 
mai fără de importanță) au rămas în afara zilelor noastre, j
moștenire rușinoasă a unui trecut pe care-l dorim uitat! ’
Este vorba, intre altele, de colonialism si de politica de 
apartheid, practicată incă in unele țări, cu precădere în 
Republica Sud-Africană. Opinia publică internațională le-a 
pus la stilpul infamiei, si poate că nu va mai trebui să 
treacă prea multă vreme pină ce istoria va consemna era
dicarea lor definitivă. Chestiunea insă nu-i de loc simplă, 
mai ales cea a apartheidului, înfierat de o întreagă lume, 
chiar în cadrul marilor si importantelor organisme interna
ționale. O.N.U. l-a blamat si a adoptat măsuri împotriva 
Africii de Sud, C.I.O., la rîndul său. a exclus, pur si sim
plu, această țară din rîndurile sale, iar multe dintre fe
derațiile sportive internaționale au procedat la fel. Alte 
foruri sportive internaționale Insă, cum ar fi cele care '■ 
guvernează tenisul, rugbyul, boxul profesionist si alte cî
teva, nu au luat încă o poziție fermă de excludere, de 
izolare a organizațiilor sportive sud-africane, ba dimpo
trivă ! ?

Rugbyul sud-african are, se pare, o valoare bună, in j 
1976, cind o echipă din Noua Zeelandă a susținut citeva 
partide in R.S.A., in pofida protestului opiniei publice in
ternaționale, replica majorității țărilor din Africa a fost 
categorică : retragerea de la J.O. de la Montreal! in 1984, 
cind se aranjase un turneu pentru XV-le Franței, insusi 
guvernul francez s-a opus, in cele din urmă, acestei depla
sări. Anul trecut însă, în pofida unei veritabile demonstra
ții de masă, echipa de rugby a Angliei a efectuat un turneu 
în Africa de Sud. Dar n-a plecat, cum ar fi fost firesc, 
pe usa din față a marelui aeroport londonez, de la Heat- 
row, ci i s-a găsit un coridor dosnic, ferit de ochii pu
blicului !

Dar „povestea" nu s-a oprit, din păcate, aici. Recent, o 
echipă de rugbyști din Noua Zeelandă, huiduită la plecare 
pe aeroportul din Christchurch, a pornit să joace mai multe 
meciuri în R.S.A, Au avut loc mari manifestații anti-apart- 
heid, iar primul ministru, David Lange, a declarat : „Acest 
turneu nu folosește nici rugbyului, nici Noii Zeelande!“...

Zilele trecute, la Cardiff, cu prilejul aniversării centena
rului lui International Board, în meciurile omagiale dintre 
o echipă de rugby a „Leilor britanici" și cea a „Restului 
Lumii", alături de francezi, neozeelandezi și australieni au 
fost selecționați mai mulți sud-afrlcani (!), a căror prezență 
a stirnit, firește, dezaprobare.

Uneori, în astfel de situații, se obișnuiește a se spune : 
comentariile sint de prisos ! tn acest caz însă, dimpotrivă, 
comentariile si mai ales... măsurile sînt absolut trebuincioase !

Romeo VILARA

• BORDEAUX - MARSEILLE IN FINALA CUPEI FRANȚEI • UL
TIMA ETAPA VA DECIDE CAMPIOANA R.F. GERMANIA • PAR
TIZAN BELGRAD SE DISTANȚEAZĂ • DZIEKANOWSKI - ACCI
DENTAT • LOTUL SPANIEI VA PLECA LA 10 MAI IN MEXIC

• Se cunosc finalistele Cupei
Franței. Iată rezultatele din re
tur (între paranteze cele din 
tur): Bordeaux — Paris St. Ger
main 2—1 (1—1). Rennes — Mar
seille 1—1 (0—1). Prin urmare,
tn finală vor juca Bordeaux cu 
Marseille, la 30 aprilie, pe sta
dionul Parc des Princes din Pa
ris.

• In penultima etapă a cam
pionatului vest-german, derby-ul 
dintre Werder Bremen și Ba
yern Miinchen s-a încheiat ta 
egalitate (0—0). Dacă Bremen va 
mai obține în ultima etapă un 
ounct la Stuttgart va deveni 
campioană; titlul nu l-a mal 
cucerit din 19651 Bayern mal are 
șanse, în cazul unei victorii pe 
teren propriu cu Borussia MSn- 
chengladbach și o înfrîngere a 
echipei din Bremen, avînd un 
golaveraj mai bun declt actuala 
lideră. Iată celelalte rezultate 
ale etapei a 33-a: Ddsseldorf — 
Ndrnberg 2—1, Mannheim — F.C. 
Kain 1—1, Bochum — Hamburg 
2—0. Frankfurt — Saarbrdcken 
1—3. Kaiserslautern — Hanovra 
1—0, Dortmund — Schalke 1—1, 
Leverkusen — Stuttgart 2—1.

jevo. în clasament conduc Psahis 
(U.R.S.S.), Gheorghlev (Bulgaria) 
si Portlsch (Ungaria) cu cite 7 
o. urmați de argentinianul Cam- 
nora cu 6,5 d. tn runda a 12-a 
Gheorghlev a cîștlgat la Cebalo. 
tn timp ce partidele Psahis — 
Dlzdarevlci, Arjak Petrosian — 
Portisch șl Campora — Gli- 
gorici s-au terminat remiză.

TENIS • Turneul de la Monte 
Carlo, din cadrul Marelui Premiu 
— Nabisco: Marian Vajda — 
Guillermo Vilas 1—6. 7—3. 6—4.
Aaron Kricksteln — Broderick 
Dyke 7—5. 6—1. Diego Perez — E- 
milio Sanchez 6—1, 6—3. Paul 
McNamee — Peter Lundgren 
6—3. 6—1 Fernando Luna —
Tomas Smid 6—3, 6—3. Mlloslav 
Mecir — Kent Carlsson 6—3 6—3 
n Ivan Lendl, accidentat mai 
multă vreme. își va face rein
trarea cu prilejul turneului, ne 
z«u-ă de la Forest Hills, la New 
Vork. prevăzut între 5 si 11 mal 
1 °”dl continuă să fie liderul 

Premiu — Nabisco cu 
•«76 n fiind urmat de suedez”! 
toak’m NystrSm cu 1143 d si 
rimmy Connors cu 755 o.

MS.” 

ir

■

Monchengladbach — Uerdingen
1— 2!. Pe primele locuri Werder 
Bremen 49 p, Bayern Mfinchen 
47 p, Monchengladbach 42 p, Uer- 
dlngen 39 p; pe ultimele: 16. 
Dortmund 26 p, 17. Saarbrdcken 
21 p. 18. Hanovra 18 p.
• Finala Cupei Țării Galilor va 

avea loc între echipele Wrexham 
șl Kidderminster. In semifinale 
(retur): Wrexham — Cardiff 2—1 
(în tur 4—1); Hareford — Kidder
minster 3—1 (retur) 1—4 (tur).
• Meci restant în campionatul 

Angliei: W.B. Albion — Sheffield 
Wednesday 1—1.
• în-Iugoslavia s-a desfășurat 

o nouă etapă de campionat, a 
25-a: Partizan — Sarajevo 2—0, 
Steaua Roșie Belgrad — Dinamo 
Zagreb 1—31, Dinamo Vlnkovlci 
— Buducnost 1—2, Osijek — Ve
lez Mostar 1—1, Tuzla — Hajduk 
Split 0—0, Zeleznicear — O.F.K. 
4—1, Rijeka — Vardar Skoplje
2— 0. Pe primele locuri: Partizan 
35 p. Steaua Roșie 32 p, Velez 
Mostar 29 p.
• Internaționalul polonez Dzie- 

kanowski, unul dintre cel mal 
buni jucători ai echipei reprezen
tative care activează Ia Legia 
Varșovia, a fost accidentat la 
cap. tn meciul de duminică, cu 
formația Zaglebie Sosnowiec. 
Antrenorul reprezentativei. An
toni Plechnlczek, speră ca ..tu
narul” să se refacă curtnd și să 
revină tn lot.
• Celebrul jucător Fernando 

Gomes (29 de ani), de la F.C. 
Porto, a dezmințit faptul că ar 
dori să joace în Franța, la echi
pa F.C. Metz. El a anunțat că 
dorește să-sl prelungească con
tractul cu actualul său club pe 
o perioadă de cel puțin doi ani.

• Selecționata Spaniei își va 
amina cu cîteva zile plecarea 
pentru turneul final din Mexic. 
Motivul este lesne de Înțeles. 
Trei echipe valoroase stnt angre
nate tn finalele cupelor europe
ne. Initial, lotul Spaniei trebuia 
să plece la 5 mai. tn Mexic, dar 
Acest lucru nu mai este posibil 
avlnd în vedere faptul că C. F. 
Barcelona va iuca finala C.C.E. 
’n 7 mai. iar Real Madrid finala 
-unei U.E.F.A. (retur), cu F.C. 
KSln. ta 8 mai. Miguel Munoz, 
selecționerul echipei Spaniei, va 
da publicității lista celor 22 de 
iueători. ta 28 aprilie, dună fi
nala Cunei Spaniei dintre C.F? 
Barcelona și Zaragoza, orocra-

ia 76 anr’Ue. la Madrid.
«t Aseară, la Bruxelles, in mec! 

amical. Belgia — Bulgaria 2—0 
(I—0).
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