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3M, 12 martie, s-a Încheiat
vizita oficială de prietenie pe 
eare președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreunl 
eu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a efectuat-o în Republica In
dia, la invitația președintelui 
Giant Zail Singh și a primu
lui ministru, Rajiv Gandhi.

Prin Întreaga sa desfășurare, 
prin rezultatele ei rodnice, vi
zita s-a înscris ca un nou și 
important moment în dezvolta
rea prieteniei și colaborării din
tre România și India, ea nn 
eveniment politic de largă re
zonanță internațională.

De la reședința „Rashtrapati 
Bhavan*, președintele Nicolae 
Ceaușescu $1 tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost Însoțiți pînă 
la aeroport de președintele 
Giani Zail Singh și Mânjit 
Kaur.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați din nou. cu deose
bită cordialitate, de președintele 
Giani Zail Singh și de premie
rul Rajiv Gandhi.

★
Tovarășul Nioolae Ceaușescu, 

președintele Republicii So
cialiste România, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
Început, Joj la amiază, vizita 
oficială de prietenie in Re
publica Populară Bangladesh, 
la invitația președintelui Hu
ssain Mohammad Ershad și a 
doamnei Raushan Ershad.

Sosirea distinșilor reprezen
tanți ai poporului român a fost 
așteptată ou mare interes, sa
lutată cu deosebită căldură, 
sentimentele de respect și prie
tenie manifestate Încă din pri

mele momente ale vizitei fiind 
Inspirate de apreoierea adusă 
contribuțiilor remarcabile ale 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu la afirmarea 
spiritului Înțelegerii și colabo
rării in viața internațională, de 
convingerea că dialogul la cel 
mal înalt nivel de la Dhaka 
va marca un moment de refe
rință In dezvoltarea și apro
fundarea relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Bangladesh, 

Ora 11,35. Aeronava prezi
dențială, care a fost esoortată 
de la graniță de avioane mili
tare ale Republicii Populare 
Bangladesh a aterizat pe aero
portul din Dhaka.
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășul Valentin Ceaușescu 
sînt întîmpinațl la scara avio
nului cu aleasă prietenie 
cordialitate de președintele 
ssain Mohammad Ershad 
doamna Ershad. Cei doi 
de stat iși string mîinile 
căldură și își exprimă satisfac
ția deosebită de a se întîlni 
pentru prima oară pe pămîntul 
ospitalier al Republicii Populare

șl 
Hu-

cu

Elena 
Ershad

celor

Bangladesh. Tovarășa 
Ceaușescu șt doamna 
Se salută eu prietenie.

Se intonează imnurile 
două țări și, in semn de salut,
*e trag 21 de salve de artilerie. 

Atmosfera caldă, prietenească 
■ intîmpinăril Înaltei solii _ a 
poporului român a fost Întregită 
de un frumos dans al bucuriei 
șl ospitalității executat pe pla
toul aerogării de un ansamblu 
de tinere care purtau ghirlande 
multicolore, eșarfe și flori.

Cei doi șefi de stat șl persoa
nele care-i însoțesc s-au în
dreptat apoi spre Palatul 
„Shugandha”, rezervat ca re
ședință înalților oaspeți ro
mâni in timpul vizitei in Ban
gladesh.

La reședința oficială, Palatul 
„Shugandha". pînă la care au 
fost conduși de gazde, președin
tele Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul 
Valentin Ceaușescu se întrețin 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească cu președintele Hussain 
Mohammad Ershad și cu doamna 
Ershad.

l SPORTURILE IERNII AU CUCERIT INIMILE 
l A ZECI DE MII DE TINERI!
I
ț* în Capitală și în întreaga țară continuă
I să se desfășoare
■

Organizația revoluționară a 
Șș tineretului din patria noastră, 

U.T.C., care va împlini , în cu- 
g rînd 65 de ani de glorioasă exis- 
g tență, cunoaște tn preajma săr- 
g bătoririi acestui important eve- 
g niment frumoase succese și pe 
g plan sportiv. întrecerile în spor- 
g turile de iarnă au marcat în

competiții omagiale
aniversare a U.T.C.", finale pe 
țară tn cadrul marii competiții 
naționale Daciada.

Declanșate anul trecut, o dată 
cu primele ninsori, la nivelul 
tuturor asociațiilor sportive din 
școli profesionale și licee, din 
întreprinderi și instituții și de 
la sate, aceste mult îndrăgite

★
_ Președintele 'Republicii 

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întilnit. 
Joi după-amiază, cu președintele 
Republicii Populare Bangladesh. 
Hussain Mohammad Ershad, și 
doamna Raushan Ershad.

, A participat tovarășul Valen
tin Ceaușescu.

Intr-o atmosferă de caldă 
prietenie a avut loc, cu acest 
prilej, un prim schimb de pă
reri cu privire la dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor din
tre România și Bangladesh, pre
cum șl la unele probleme ale 
vieții internaționale.

★
Președintele Republicii , So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
depus, Joi după-amiază, o 
coroană de flori la Monumen
tul național din Savar, ridicat 
tn memoria martirilor eare 
s-au Jertfit In lupta pentru li
bertatea și independența țării.

★In onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, joi 
seara a fost oferit un banchet 
oficial de către președintele 
Republicii Populare Bangladesh, 
Hussain Mohammad Ershad, și 
doamna Raushan Ershad.

Președintele Hussain Moham
mad Ershad și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi, urmărite cu deosebi
tă atenție și marcate de vii a- 
plauze. Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări.

Desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, banchetul a oferit 
cadrul în care cei doi șefi de 
stat s-au întreținut, în continua
re. cu cordialitate.

Ca și în sezoanele trecute, ediția de iarnă a Daciadei antrenează, 
și acum, un mare număr de competitori. Foto : Gabriel MIRONI< toate cazurile reușite notabile 

ș în acțiunea de antrenare a ti- 
șg neretului. fie tn probe de schi- 

fond și alpine, fie la patinai 
și biatlon, competiții de anver-

Sj gură dotate cu „Cupa a 65-a

Întreceri sportive de masă au 
reunit la start zeci de mii de 
tineri și tinere din Întreaga 
țară. Mai mult decît la edițiile 
precedente ale competițiilor ier
nii, participarea a fost deose-$

bit de spectaculoasă, favorizată 
de condițiile optime asigurat» 
în județe și în municipiul Bucu
rești de către organele și or
ganizațiile de tineret, în colabo
rare cu cele sportive, cu ins
pectoratele școlare. Au contri
buit la reușită și condițiile me
teorologice, zăpada așternută In 
strat masiv peste tot In țară 
constituind o fascinantă invita
ție, prompt onorată, pe ptrtii 
sau De patinoare naturale. în 
același timp, gazdele actelor fi
nale ale competițiilor de iarnă 
— Complexul turistic maramu- 
reșan de la Șuior— pentru biat
lon, patinoarul din municipiul 
Suceava și stațiunea balneo-cll- 
materică Vatra Dornei — în 
cazul schiului (fond și alpin)

Tiberiu STAMA
(Continuare in pag. 2-3)

LA SCHI ALPIN, ÎNTRECERI VIU DISPUTATE IN ULTIMA ZI
PEEDEAL, 12 (prin telefon).
O vreme splendidă a însoțit În

trecerile din ultima zl a Campio
natelor Naționale de schi alpin 
ale seniorilor și juniorilor. Un 
soare strălucitor, o pirtie exce
lentă, □ zăpadă înghețată au per
mis schiorilor să-șl etaleze din 
plin calitățile șl posibilitățile. 
Cursa de slalom a fost așteptată 
cu nerăbdare de toți cel ce urmă
resc aceste campionate, mal ales 
in urma rezultatelor Înregistrate 
în proba anterioară de slalom u- 
riaș. ,,Camplonul-surprlză“ din 
ziua precedentă, Ion Pinke a ți
nut să confirme că succesul în
registrat nu a fost lntîmplător. El 
a abordat proba cu încredere șl 
tăpîn pe mijloacele tehnice ne

cesare, în vizibil progres, a fă
cut încă o dată dovada calităților 
care l-au propulsat, iată, p-intre 
cel mal buni schiori al țării.

tn prima manșă cel mal bun 
timp l-a înregistrat Vili Podaru 
— care a avut nr. 1 de start — 
52,81. în imediata apropiere (cu 
nr. 2) s-a situat acest talentat

dar capricios sportiv, care este 
Dorin Dinu : 53,07. Plecat cu nu
mărul 5, Ion Plnke a alunecat 
bine prin labirintul porților șl a 
realizat 52,83. Ceilalți contracan- 
dldațl la șefie, intre care Minai 
Btră șl Ion Frățilă, au abando
nat.

Cursa de slalom ; loc de dispu
tare : pirtia de sub telefericul de 
pe Clăbucet ; lungime : 550 tp î
diferență de nivel : 220 m ; man
șa 1, 54 de porțl (marcate de N. 
Barbu) ; manșa a II-a 53 de porți 
(marcate de P. Ivănescu); con- 
curențl : 53 de seniori șl juniori.

JLuptele libere, sport prioritar la Tg. Jiu

Manșa a 2-a a permis o viteză 
mult mal mare de alunecare, fa- 
cilittnd pe cel ce riscă. Dorin 
Dinu a făcut acest lucru, a avut 
o ezitare, care l-a costat din nou 
titlul de campion. Ion Pinke a 
profitat din plin de aranjamen
tul porților șl la sosire s-a văzut 
Încununat cu cel de al doilea- titlu 
de campion național, spre bucu
ria antrenorilor săi Llviu Prede- 
Ieanu șl Gh, Bălan, dar nu nu
mai a lor. Principalul contracan-

dldat. Vili Podaru, a pornit notă- 
rît din start, dar după aproxima
tiv 200 m șl-a rupt bățul și a 
făcut o cobortre directă, consim
țind astfel abandonul. O cursă 
bună a făcut Ferencz Bir o eare 
a ocupat un merituos loc 3. La 
juniori, după mal multe tentative, 
tată, tinărul Ion Moraru îșl vede 
eforturile încununate de succes. 
După o primă manșă, tn care a 
înregistrat cel mal bun timp, în 
cea de a 2-a el a cobortt cursiv, 
nu a riscat nimic și a obținut tit
lul de campion.

Rezultate tehnice : seniori — 1 
Ion Pinke (ASA) 1:41,75, 2. Dorin 
Dinu (CSU Brașov) 1:44,88, 3. Fe
rencz BIro (ASA) 1:42,16, 4. Au
rel Folcluc (Dinamo) 1:43,36, 5. 
Viorel Constantin (Dlnamo) 
1 :43,47, 6. Ortvin Frdhn (Dlnamo) 
l :43.53 : juniori — 1. Ion Moraru 
(Dlnamo) 1:51,28, 2. Aron GOrOg 
(Ramlra Bala Sprle) 1:52,34, 8. 
Ion Pogan (CSS Predeal) 1:52.74, 
4. Attila Bonlș (CSS M. Clue) 
1:53,27, 5. Cătălin Șerbulea (CSS 
Sinaia) 1:53,48, 6. Arpad Kiss (Dl
namo) 1:54,09.

Paul IOVAN

DE LA UN CENTRU JUDEȚEAN, LA UNUL OLIMPIC
La Tg. Jiu, neexistînd un club sportiv de 

performanță, C.J.E.F.S. Gorj a luat măsura în
ființării unui cenlru județean de antrenament 
la lupte libere, disciplină sportivă în care ti
nerii gorjeni mai obținuseră unele rezultate 
promițătoare cu cîțiva ani înainte. Actul de 
naștere a acestei unități sportive a fost semnat 
la 1 noiembrie 1981. |

Hotârîrea avea să se justifice după puțină 
vreme, unul dintre reprezentanții acestei sec
ții Costin Dănăilă, devenind campion național 
de seniori, motiv pentru care a fost și selec
ționat în echipa reprezentativă și a participat 
la Campionatele Europene și cele Mondiale.

Dar, pasiunea și priceperea antrenorului A- 
lexandru Motorga — fiu al Gorjului —. au dus 
mai departe realizările luptătorilor din Tg. Jiu. 
In anul 1984, echipa C.A.L. din localitate a pro
movat în prima Divizie a țării, de atunci și 
pînă anul trecut calificîndu-se de fiecare dată 
în turneu] • fina] al campionatului pe echipe.

Treptat, treptat, întrecerile de lupte libere au 
cîștigat mulți simpatizanți în rîndul localnici
lor, în jurul saltelelor de concurs adunîndu-se 
tot mai , mulți spectatori. Aceasta este și ex
plicația faptului că ultimele două ediții ale 
Turneului Internațional de lupte libere pentru 
juniori al României au fost programate la Tg. 
Jiu și ele s-au bucurat de un apreciabil succes 
de public și organizatoric. Pe de altă parte.

spre sala de antrenament au început să-și în
drepte pașii tot mai mulți tineri vînjoși și bine 
dotați pentru acest sport al bărbăției. In aceste 
condiții, a fost angajat un al doilea antrenor. 
Aurel Gorjanu, secția numărînd azi peste 40 
de sportivi legitimați .între care mai mult de 20 
sînt juniori .Din rîndul acestora din urmă, patru 
fac parte din lotul național : Florin Mîndreci 
(48 kg), Cătălin Aldea (63 kg) Marin Toma (81 
kg), Nicolae Vasile (+88 kg). Iar _ unul dintre 
foștii juniori ai secției. Eugen Livezcanu (20 
de ani) face parte din lotul național de seniori.

Și în acest an echipa divizionară din Tg Jiu 
a pornit bine tn întrecerea celor mai bune 
formații din țară. După prima etapă, cu două 
victorii, se află pe locul secund în clasamen
tul seriei. Juniorii stau și mai bine : cu patru 
victorii, obținute toate în deplasare, ocupă pri
mul loc în serie. In afara celor patru tineri 
selecționați în lotul național, cei doi tehnicieni 
își pun mari speranțe în juniorul de 17 ani. 
Daniel Roșea (115 kg), care poate deveni un 
„greu" de valoare.

Am enumerat aici o parte din realizările 
luptelor libere de la Tg. Jiu, unde această 
disciplină sportivă are un climat bun. propice

Mihai TRANCA

(Continuare tn pag 2-3)

După primele starturi din' acest an 

ale halterofililor noștri fruntași 

„VALOAREA VA El CONFIRMATA
LA MOMENTUL POTRIVIT"

-aprcclaiâ antrenorul principal al lotului, șiclaa Adtlm

Recent. la Budapesta, s-a 
desfășurat primul concurs de 
anvergură al anului, la haltere 
Cupa Dunării (cu 7 echipe) și 
Cupa Panonia (cu sportivi din 
22 de țări) ținute simultan. 
Pentru a afla amănunte de la 
aceste întreceri ne-am adresat 
antrenorului principal al lotu
lui nostru reprezentativ Ștefan 
Achim, care a prezentat în 
concurs opt sportivi români.

• O primă întrebare : cum 
aprcciați evoluția reprezentanți
lor noștri, la această importantă 
confruntare ? • Consider că
prestația unor halterofili români 
a fost foarte bună, tinînd cont 
de actuala etapă de pregătire 
Mă refer la N. Vlad. A. Czan-

ka A. Socaci și chiar C. Or- 
daș. • Dar despre rezultatele 
mai modeste și puțin competiti
ve ale altora ce ne puteți 
spune ? • Debutantul A. Jigău 
are doar 16 ani și este un tînăr 
cu reale perspective; D. Ne- 
greanu a concurat bolnav în 
urma unui răceli dinaintea re
uniunii. iar un alt debutant, D. 
Șuteu a fost evident marcat de 
emoțiile unui mare concurs, 
nereușind decît 330 kg — la 
categoria 90 kg. • Să revenim 
la comportarea «vîrfurilor» 
noastre... • N. Vlad n-a avut 
în obiectiv obținerea unei mari

Ion OCHSENFELD
(Continuare in pag a 4-a)



ACTIVITATEA SPORTIVA
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DESFĂȘURATE 
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Șl INSTITUȚII

CAMPIONAT1 • COMPETIȚII • C/l

• BASCHET MASCULIN

IN PRIM-PLAN, CONCURSURILE FEMININE
începutul lunii martie a con

semnat o adevărată și firească 
efervescență sportivă în rîndul 
fetelor, cărora organizatorii din 
întreprinderi și instituții le-au a- 
cordat o binemeritată priori
tate.

zentantelor asociațiilor amintite 
s-au prezentat multe iubitoare 
ale sportului din alte unități.

• La telefon, Doina Săvăstru, 
secretara C.J.E.F.S. Brașov : 
„în luna martie, Ia noi în ju
deț s-au organizat multe com
petiții — Ziua schiului brașo
vean, Cupa 8 Martîe la volei, 
Cupa Carpaților Meridionali la 
schi — la care au luat parte și 
foarte multe femei...". La soli
citarea noastră, am aflat și nu
mele cîtorva asociații sportive 
sindicale care s-au remarcat 
prin multă grijă în atragerea 
elementului feminin : întreprin
derea de autocamioane — Bra
șov, Electroprerizia — Săcele, 
6 Martie — ZSrnești, Chimia — 
Kîșnov, Nitramonia*— Făgăraș.

• Stăm de vorbă cu tovară
șul N. Dragu, președintele 
CJ.E.F.S. Buzău, care, la rîn- 
du-i, subliniază prezența masi
vă în arenă a buzoiencelor. „De 
pildă, ne spune, la întreprinde
rea de Contactoare a avut loc 
o reușită competiție de handbal 
feminin la care au luat parte 
și echipe din județele Prahova, 
Vrancta și Brăila. De asemenea, 
în Parcul Crîng din Buzău, s-a 
desfășurat un mare cros rezer
vat femeilor și tinerelor din ju
deț. Intre participante, multe 
din asociațiile sportive sindica
le cum ar fi ! 
Textila, Chimia,

• La asociațiile Electra, Vic
toria, M.T.Tc., Voința, Proiect- 
Club, toate din Botoșani, pre
cum și altele din orașele ju
dețului (Dorohoi, Dărăbani, Să- 
veni, Bucecea) s-au organizat 
atractive întreceri sportive. 
După care, la reședința de ju
deț, au avut loc finalele Cupei 8 
Martie la trei discipline : șah, 
tenis de masă, popice.

o veste din Oradea : 
sportivă Comerțul a 
în această perioadă o

• Și 
asociația 
organizat 
interesantă competiție femini
nă de handbal.

Contactoare,
Fîltex ș.a.“.

Alba Iulia

• In două mari unități in
dustriale din Brăila — Fabrica 
de Confecții și Șantierul Naval 
— s-au desfășurat întreceri la 
șah. tenis de masă, popice și 
volei. In prim-plan, însă, la 
Brăila, s-a aflat finala „Cupei 
Femina", la care în afara repre- 

»

• „La noi în
am aflat la Consiliul județean 
al sindicatelor — s-a desfășurat 
finala Cupei Femina la cros, 
handbal, tenis de masă. șah, 
după etapa pe unități și loca
lități (Alba Iulia, Blaj, Aiud. 
Sebeș)". Iată cîteva asociații 
bine reprezentate la finale : 
Porțelanul, Ardeleana, ambele 
din Alba Iulia. Textila și Că
prioara din Sebeș.

• De multe alte competiții 
rezervate femeilor am aflat de 
la corespondenții noștri: la 
Craiova un turneu de handbal 
fete, la Olimpia București 
concurs de popice pentru 
nioare. la Deva un turneu 
handbal feminin...

Fetelor din întreprinderi 
instituții le place sportul!

un 
ju
de

PIONII ADUC

DECIZIA

Rubrică realizată de 
Modesto FERRARINI

TG. JIU, U (prin telefon). 
urma rezultatelor Înregistrate 
ultima zi a turneului final 
grupe 5—a — a Diviziei A 
baschet masculin, echipele Aca
demia Militară Mecanică 
București (antrenori : 
R. Diaconescu) șl Rapid 
reștl (V. Bulancea) au 
locurile 1 șl 2 In clasament, cu- 
cerindu-șl astfel dreptul de a lua 
parte la grupa valorică 1—8, a 
ediției viitoare a competiției. 
Ocupantele locurilor 3 șl 
Balanța Sibiu șl Farul 
Constanța, vor juca In 
7—12. Rezultate :

ACADEMIA MILITARĂ 
SIBIU 84—73 (44—40). întrecerea 
a fost echilibrată plnă spre ju
mătatea reprizei secunde, 
care bucureștenll 
66—56 ' '
36) și 
deplin 
tribult 
seamă 
Șarlă 20, Scarlat 18, 
12, Zdrenghea 7, Hoit 118, 
6, Oczelak 3 pentru Învingători, 
respectiv C. Munteanu 20, Blea- 
hu 17, Palhegy 4, Kineses 2, 
Apostu 4, Herbert 14, Bretz 12.

RAPID — FARUL 89—85 (49—43). 
După 38 de minute de joc echi
librat, cu dese răstumări de scor. 
Marinache a Înscris două arun
cări de 3 p, care s-au dovedit In 
cele din urmă hotărltoare In ob-

In 
in

d«
Fină

D. Loca și
Bucu- 

ocupat

4, CSU 
CSȘ 1 

grupa

csu

după 
s-au detașat 

(min. 30) șl 77—61 Cmin. 
au realizat o victorie pe 
meritată, la care au con
tați jucătorii, dar mai cu 
Șarlă șl Hoit. Au înscris: 

Marinescu
Neagu

SPORTURILE IERNII
(Urmarț din pag 1)

ținerea victoriei. Au Înscria : Ma- 
rinache 21 (cel mai bun de pe 
teren), Mihai 10, Popovici 34, M. 
Dumitru 2, Gh. Dumitru 3, Slpoș 
5, Ghiță 1, Suciu 11, Bănică 2 
pentru Rapid, respectiv Băicea- 
nu 24, Moldoveanu 18, Mănăllâ 
19, Tecău 6, Marin 4, Splnu 4, 
Ilucă 10.

Partidele au fost conduse bine 
de cuplurile G. Dutka — I. An
tonescu șl respectiv I. Olaru — 
M. Constantin.

Nicoleto ALDEA
• Azi Începe In Sala Sportu

rilor din Tg. Mureș turneul fi
nal al grupei valorice 9—12 a 
Diviziei masculine A. Clasamen
tul înaintea meciurilor Inaugu
rale : 9. ramira Bala Mare 60 
p, 10. Politehnica Iași 60 p, 11, 
Politehnica București 55 p, 12. 
Universitatea Cluj-Napoca 49 p. 
Ultimele două echipe vor retro
grada.
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DIN TOPUL MONDIAL
MARILOR ÎNTR

Unul din primii teoreticieni 
ai șahului, francezul A. D. 
Phllldor (campion mondial, 
desigur neoficial, la sfîrșlt de 
veac xvnn, a dat o definiție 
foarte expresivă, valabilă și 
azi, strategiei jocului : „Pionii 
■tnt sufletul partidei de șah*. 
Practica a confirmat de ne
numărate ori justețea maximei 
lui Phllldor. Dacă in compli
cațiile luptei pe eșichier ce
lelalte piese au rolul major, 
tot pionii stnt cei care decid 
ta faza ultimă soarta unei 
partide. Structura pionilor 
trebuie atent elaborată, de ea 
depinde raportul de forțe din
tre cete două tabere. După 
cum avantajul umil singur 
pion în plus, sau promovarea 
tari pe ultima Hnte — cum 
am mal avut prilejul să «ră- 
tftm — pot avea o Impor
tanță hotărftaare.

Aceste Mei sînt Incluse și 
în analiza poziție! prezentate 
în rubrica trecută (laTb — Rd2, 
ngs, TM, fă, Ces, Pa«, rf, 
eS, <14, f3, g2, h4 ; negru — 
Rh7, De7, TM, h5, Net, Pa7, 
M, e4, <T5, e«, g7). Este, de 
fapt, o poziție re survine în 
comentariul pe care-1 făcea 
repetatul maestru internatio
nal dr. O. Troianesctt la pair- 
tMa sa ea maestrul G. Ale- 
xaudresen, pirbTlcată în „Re
vista Română de Șah- nr. 4 
aprilie ÎOT7. Se împttnesa exact 40 de ani...

Si «nafflzăm ol noi. Piesete 
negre țintesc pionul dtn h4, 
iar acesfti nu poate fl apărat 
deeft eu prețul pierderii unul 
„tempo* Important, anume 
LThl. Trotaneseu (teu albele) 
tndlcă o altă continuare, muft 
mal eficientă, l.T îbf T, căci 

î.T^74- 1 D^7 ».Drg74-

R:g7 4.a7 ar duce Imediat la 
transformare. Comentariul nu 
ne spune, insă, ce se lntîm- 
plă la 1...TU14, o Încercare in
teresantă de a complica Jocul. 
Așadar, să facem completarea 
necesară. Le 2,T:h4 a :b6 

3.T:h6+, g:h6, sau 2.Tb7 T:g4 
3.D:g4 Df6 4,T:a7 Thl, lupta s-ar 
mal prelungi. Dar albul dis
pune de o resursă excelentă 
tot prin 2,T:g7+ I I șl acum, 
după 2..J):g7 3.Tb7 Dd>7 4.a:b7, 
victoria albului este asigurată. 
Observați : In complexitatea 
variantelor, pionul avansat 
,j* est» mereu factorul de
cisiv.

La ultima ediție a Campio
natelor Europene de junlori- 
Cottbus 1985, In proba femi
nină de 8U0 m s-a înregistrat 
un caz inedit in istoria a- 
cestei importante competiții 
continentale : două atlete, Ma
ria Pintea (România) și Ga
briela Sedlakova (Cehoslova
cia)- treceau linia de sosire 
in același timp (2:03,22), ana
liza fotografiei lndicind două 
campioane ale Europei 1 Tînă- 
ra noastră • alergătoare (care 
a început urcușul spre ma
rea performantă la Bistrița), 
după ce a fost lideră in to
pul mondial 1985 al junioa
relor pe distanța de 800 m 
(2:00,90) în anul care a tre
cut — de tranziție de la ju
niori la seniori — n-a mai 
avut o prezentă marcată șl 
remarcată pe plan national. în 
timp ce colega el de podium 
de la Cottbus, aflată încă 1» 
vîrsta Junioratului, mal cu
cerea o medalie (argint) Iz 
premiera mondialelor de ju
niori, de la Atena, Intrecln- 
d-o pe atleta noastră Adrian» 
Dumitru șl lnstalîndu-se, a- 
poi, pe primul loc In topul 
anual al probei (2:00,61).

Și zilele trecute, la o altâ 
premieră sub egida IAAF. 
Campionatele Mondiale "pe te
ren acoperit, la Indianopolls, 
Marla Pîntea și Gabriela Sedla
kova s-au reîntîlnlt pe aceeași 
distanță, tn finala probei. 
Desigur, din start o perfor
manță pentru ambele tinere

alergă 
comp; 
Chri&t 
1:56,71 
(U.R.5 
(aer 
lergăt 
clasat 
atleta
(2:04,1

Deși 
trager 
ginea 
Ies, s; 
lor d< 
ale u;

de iarnă și ale ansamblurilor de 
gimnastică, după inedita întîl- 
nire a tinerilor cu sportivi de 
performanță, continuă să se 
desfășoare competițiile de șah, 
tenis de masă, orientare turis
tică, baschet, tir, judo și atle
tism, care au debutat de la ni
velul asociațiilor sportive și au 
ajuns la cel al sectoarelor. In 
curînd vor fi < 
gătorii „Cupei 
re a U.T.C.* 
București.

Și în țară 
sportive dedicate 
U.T.C,. desfășurate

și sanie, toți cel angajați, 1d 
organizarea întrecerilor au 
făcut remarcabile eforturi pen
tru a fi la înălțime.

Cum s-a subliniat la o anali
ză, efectuată de inițiatori — C.C 
ar U.T.C., prin comisia de re
sort și C.N.E.F.S., prin federa
țiile de specialitate — rezulta
tele tehnice, peste așteptări, au 
confirmat vocația în sporturile 
iernii a unor județe (Brașov, 
Mureș, Maramureș, Alba, Bis- 
trița-Năsăud, Suceava la schi 
fond, Covasna, Hunedoara, Bra
șov Timiș, Mureș la schi al
pin. Maramureș, Brașov, Har
ghita la biatlon. Suceava, Har
ghita, Hunedoara la sanie), dar 
și strădaniile altora de a depă
și propriile limite și de a face 
pași spre afirmare : București 
— locul 4 la alpine, Ialomița și 
Dolj — locurile 3, respectiv 4 
la sanie, Bucureștiul — locul 6 
la aceeași probă. Pentru toți fi- 
naliștii — peste 1 000 — „Cupa 
a 65-a aniversare a U.T.C.* la 
sporturile de iarnă a însemnat 
un argument convingător în 
sprijinul practicării sportului 
pentru toți, respectîndu-se ast
fel una din recomandările cu
prinse in Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat Con
ferinței pe țară a mișcării spor
tive : „Pe primul plan trebuie 
pusă desfășurarea unei puter
nice mișcări de masă pentru 
antrenarea întregului tineret — 
incepînd cu copiii, cu pionierii 
și elevii, cu studenții, cu tine
retul din întreprinderi și insti
tuții, de la orașe și sate — la 
practicarea exercițiilor fizice, a 
sportului și turismului...*

Aniversarea U.T.C. este
tîmpinată pretutindeni prin alte 
numeroase șl atractive între
ceri sportive, sub mobilizatorul 
generic al Daciadel. în Capi
tală, de pildă, după interesan
tele Festivaluri ale sporturilor

cunoscuți cîști- 
a 65-a aniversa- 
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__________ « sub însem
nele Daciadei, cunoaște cu fie
care zi o amploare crescîndă, 
în orașe, municipii și județe (cu 
mențiuni pentru cele din Bra
șov, Bacău, Timiș, Dolj. Tul- 
cea, Maramureș, Mehedinți, 
Suceava și Dîmbovița), reliefind 
apropierea firească a tineretu
lui de exercițiul fizic, înțelege
rea utilității acestuia pentru 
sănătate și vigoare, pentru creș
terea capacității de învățătură 
și de muncă. Tineretul se an
gajează astfel să dea curs al
tei recomandări prețioase 
prinse în Mesaj : „Să 
deci, în așa fel. incit 
competiție
Daciada să cuprindă practic în 
cadrul ei
patriei, să se afirme tot mai 
puternic ca o uriașă mișcare 
de masă care să asigure parti
ciparea celor mai largi cate
gorii de oameni ai muncii de la 
orașe și sate la practicarea or
ganizată și sistematică a exer
cițiilor fizice, sportului și turis
mului, acesta fiind obiectivul 
fundamental pus de 
fața mișcării noastre 
în aceas'.ă perioadă.

Toate competițiiletn-

întregul tineret al

peste 70 de concurențl. 
premiere, antrenorul 

RAduIescu, inițiatorul a- 
a oferit primilor trei 
probă frumoase cupe șl

« b <
Cum

6 W
1* a
H *

1 * gr

is
B 1

■

clștlgă albul 1

Pioni șl 
frunlă de 
noastră diagramă. Negrul a- 
menlnță nru mal puțin de 
două maturi, cu b2 aau Tel. 
Dar la mutare este albul și 
ri va avea nu numai primul, 
ci și ultimul euvlnt de spus.

Soluția 1 O Iscusită combi
nație, cu momente de „sus
pense* demne de admirat.

Radu VOIA

alte piese se 
asemenea In noua

HANDBAL tn topul eficacității 
fo Divizia A(f) conduce Maria Verigeanu 
(Chimistul) eu 1* goluri Înscrise lnir-un 
meci, avlnd la activ șl partide cu 13 sau 
12 goluri. Ea este urmată de Mariana Tlr- 
că (Știința) ÎS (13, 12), Daniela Paștiu
(C.S.M. Sibiu) 14 (9), Esztera Laszlo, lider 
autoritar al Trofeului .Sportul” pentru 
eficacitate, eu 13 (de trei ori 12). Elena 
Mocanu (Dorobanțul) 13 (10,9), Larisa Ca- 
zacu (Hidrotehnica) 12 (11). Mariana Stan 
(Constructorul) 12 (10), Cristina Tache
(Rulmentul) 12 (11), Vasilica Dobre (Ra
pid) 11 (8) șl nu mal puțin de 10 prezențe 
cu «decari*. (M.V.).

LUPTE. 'TN ACTUALA edlțle a primei 
Divizii de «libere*, echipa Rapid București 
se prezintă la o cotă valorică superioară 
fată de anii trecutl, Inreglstrlnd rezultate 
toarte bune. Este meritul antrenorului Ste- 
Dan Popescu, dar și urmare a faptului că 
lotul a fost Întărit cu clțiva sportivi ta- 
lentațl. Ce surprinde In componenta echi
pei din Giuleștl este prezența unor nume 
care se repetă: Florin șl Daniel Ionlță sau 
George șl Cristian Poteraș. Primii doi slnt 
născuțl și In același an: 1967, De aid șl 
convingerea mal multor Iubitori al aces
tui sport că ed doi Ionltă de la Rapid 
sînt frați, poate chiar gemeni. Realitatea 
este că doar George șl Cristian Poteraș 
slnt frați, amlndol deprtnzînd tainele lup
telor la clubul Rapid. Cri doi Ionlță, deși 
provin din Buzău (primul antrenor ștefan 
Isfache), nu au nld o legătură de rudenie.

Un sir de coincidențe: de nume, de dată 
Si loc de naștere, de sală în care au În
ceput să practice luptele... Am putea a- 
dăuga noi, de talent sl (de ce n-am spu- 
ne-o deschis?) de valoare, P1 fiind realiza
torii multor victorii pentru echipa Rapid. 
(M. TR.).

PATINAJ ARTISTIC ÎN timpul cam- 
Dlonatelor Naționale de patinaj artistic ale 
juniorilor, de la Miercurea duc, l-am vă
zut șl auzit, în permanență, pe Marius Ne
grea — unul din patinatorii noștri 
tașl seniori — cum, din tribună, îl 
uda șl 11 încuraja pe concurenții cu 
zări tehnice deosebite. L-am văzut. 
fellcitându-1 personal pe aceștia, ca 
antrenorii lor. Sportivitatea acestui 
vărat... sportiv ne-a Impresionat în ____
deosebit. Marius Negrea merită toată sti
ma. tn gestul său citim deopotrivă recu
noașterea valorii adversarului (cît de greu 
este acest lucru o știm prea bine!) șl res
pect față de colegii săi mal mici. (D. S.).

SANIE PRILEJUITĂ DE aniversarea a 
68 de anî de la înființarea Întreprinderii 
Tractorul din Brașov, ediția Inaugurală a 
.Cupei Tractorul* s-a bucurat de un deo
sebit succes de participare. La startul în
trecerilor, desfășurate pe pîrtla de la Săr- 
maș, s-au aliniat 
La festivitatea de 
brașovean Vastle 
cestri competiții, 
clasați în flecare _____  ___________r
diplome. • AM îNTtLNTT la Topllța an

frun- 
apla- 
reall- 
apot, 

și pe 
ade- 
mod

eu- 
facem, 
marea 

sportivă națională

partid în 
sportive

omagiale 
aflate în organizarea U.T.C. au 
avut și au menirea de a apro
pia tot mai mult tineretul pa
triei de fenomenul sportiv, spre 
folosul iui și al națiunii noastre 
socialiste.

mare iubitor al sportului, practicant 
Însuși al schiului șl turismului montan, 
care trăiește din plin, alături de sănleril 
din localitate, fiecare eoborlre efectuată. 
Numele lui: loan Hilbert • UN FRUMOS 
EXEMPLU de abnegație sportivă l-a oferit 
Dumitrița Popovici (IACED Buc.) care — 
avlnd mina stingă puternic contuzlonată 
șl pusă In ațele — a vrut și a reușit să 
efectueze eobortri (de altfel destul de re
ușite) tn cadrul .Cupei Federației*, aceas
ta In pofida staturilor primite de a nu 
concura. Pentru a putea să Învingi adver
sarii, trebuie să te Învingi, in primul 
rtnd, pe tine însuți. Ea a reușit, spre sti
ma tuturor, acest lucru! (H.S.)

SCHI. ÎN PROBA de superurlaș a Cam
pionatelor Naționale de schi, probă alt
minteri excelent organizată, linia de sosi
re a fost amplasată tntr-un loc nelnsplrat 
— chiar deasupra ' “ " “ * '
mul Albastru. In 
sportivi au Izbutit 
condițlunl, Imediat 
bel, cel mal multi 
cercau să frfneze, 
accidentări, totul rezumlndu-se la... puțină 
zăpadă In urechi, cum glumea fostul cam
pion Kurt Gohn. Dar s-ar fi putut Intîm- 
pla șl altfel !... @ PTRTTA LUPULOT, pe 
care a avut loc această Întrecere, s-ar 
putea numi foarte btae șl... Ptrtla Ursului: 
mal in flecare dimineață, o ursoaică Înso
țită de doi pul Ișl făcea apariția prin 
preajma pirtiei, mărind puțin... pulsul ar
bitrilor sau conourențllor care o zăreau. 
Mal mult declt attt, Îmblănitele vizitatoare 
au arătat un oarecare interes șl pentru 
schi, strtngtnd cam jumătate din fanioa
nele care jalonau traseul De sici nu tre
buie Insă făcută neapărat o legătură In
tre apariția ursoaicei șl ed 113,348 km.li. 
al învingătorului din proba de eoborlre... (8. A.).

„săritorilor* de la Dru- 
aceste condiții, puțini 

să se oprească în bune 
după terminarea pro- 
răs tu rnîndu -s e cînd ln- 

Din fericirp n-au fost

«a

LOTURILE ECHIPELOR D
Echipele divizionare de tenis 

de masă se află in preajma 
startului în noul campionat al 
Diviziei A, al cărui prim turneu 
se va desfășura duminică, luni 
și marți in patru localități din 
tară. Ca întotdeauna, iată care 
este componența loturilor ' " 
tea noii ediții, a 59-a din 
acestei competiții :

MASCULIN
UNIVERSITATEA A.S.A. I 

IOVA : Vaslle Florea, Cristian Ig
nat, Călin Toma, Cristian Tiugan, 
Eugen Florescu, Marius Bărăgan 
(antrenori : Virgil Bălan, '
Boboclcă ; președinte 
noș Felier).

UNIVERSITATEA 
CRAIOVA : Mircea 
Viorel Bădescu, Ion 
Daniel Clocîrlie, Marius 
Mircea Vltan (antrenori : 
Boboclcă, Virgil Bălan ; președin
te secție : Feher Ianoș).

PROGRESUL IIRUC BUCU
REȘTI : Ștefan Moraru, Mihal 
Craioveanu, Valeriu Moroianu. 
Mihal Munteanu, Clăudiu Be- 
rescu. Florin Moraru (antrenor : 
Iile Stan ; președinte secție t 
lancu Mergeani).

CONSTRUCTORUL IJGCL TG. 
MUREȘ : Deneș Paal, Sever Nal- 
din, Florin Vaida, Tiberlu Galfi. 
Csaba Simon, Iosif LOrincz (an
trenori : Ioan Lohr, Constantin 
Macovel, Peter Pal ; președinte 
secție : Tiberlu Bidlga).

MECANICĂ FINA BUCUREȘTI: 
Cornel Stoica, Florin slmion, 
Fernando Godini, Benone Grlgo- 
re. Mihal Anghel, Teodor Gheor- 
ghe, Mihal Grlgorean, Dumitru 
Ghiță (antrenor : George Dumt- ’ 
trescu : președinte secție: Gheor- 
ghe Georgescu).

C.S.M. CLUJ-NAPOCA : Slmion 
Crișan, Eugen Borca, Tiberlu
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drlan C 
George ( 
tole, Ni< 
Emllian 
tie • Lut

VOINT^ 
Makoldl, 
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CIȘTIGUKILE TRAGERII LOTO 
DIN 6 MARTIE : cat. 1 : 4 varian
te 2S% a 50.000 lei ; cat. 2 : 4 va
riante 100% a 14.537 lei șl 14 va
riante 25% a 3.634 lei ; cat. 3 : 6 
variante 100% a 5.451 lei șl 56 va
riante 25% a 1.363 lei ; cat.
31,75 variante a 3.434 lri ; cat. 5 1 
203,50 variante a 523 lei ; cat. 6 : 
429,25 variante a 254 lei ; cat. 6 : 
2.093,26 variante a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 53.543 lei. Cîștlgu- 
rile tn valoare de 50.000 lei au re
venit partldpantllor : Dan Par- 
tenie din Brașov, Stroe Petre din 
Constanta, Constantinescu Nico
lae din Iași șl Alecsandrescu Du
mitru din Rm. vncea.
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- eeava și Botoșani. Gălățenll vor 

avea ca oaspeți echipe puter
nice, Steaua șl Metalul Rădăuți, 
sarcina lor anunțtndu-se dintre 
cele mai dificile. La Suceava se 
reunesc Rapid București, Hidro
tehnica Șiret șl Rulmentul Su
ceava, Iar la Botoșani gazdele 
primesc vizita luptătorilor de la 
Farul Constanța șl Progresul 
Brăila.

Multipla campioană a țării, e- 
echlpa Dinamo București, se va 
deplasa la Cluj-Napoca, unde va 
Intîlnl pe ASA din localitate șl 
pe Pfogresul București. Intere
santă se anunță numai partida 
dintre localnici și Progresul, Di
namo fiind principala favorită. 
La Slatina, puternica echipă lo
cală va primi vizita a două for
mații care, teoretic, nu U pot 
pune mari probleme : Crișul Ora
dea și C.S. Arad, La Craioya se 
tatilnesc Muscelul Cîmpulung, 
Simared Bala Mare șl Electropu- 
tere Craiova.

I

I
I
I

I
George ROTARU I• SCRIMA

I
I

I
I
I
I
I
I
I
ILorena

I
I
I
I
I
I

An-
Nicolae, 

Vlorel 
Anton 

secție :

I

continuă seria

precum șl pe- 
fac plățile la

«llttfllIlSlUC y 
MtCUUW

l, PE PODIUMUL 
ENIORILOR !

dială de juniori la 3 000 
ta 1986, nu le întrezărim 
startul marii performante 
acest an preolimplo, ta timp 
ce Doina Mellnte (31 ani) șl 
Mariclca Puică (37) dovedesc 
că mal au ceva a spune t

In topul primelor 5 rezul
tate mondiale 1986 ale Junio
rilor, alcătuit de Federația In
ternațională de Atletism, fi
gurează nu mal puțin de 12 
atlete din țara noastră : A- 
driana Dumitru (loc 3 — S00 
m) ; Ana Pădureanu (1), Si
mona Staicu (2), Cristina Mi- 
saroș (3), Luminița Zaițuc (4) 
șl Doina Homneac (5) — toa
te la 1 500 m (!) ; Adriana Du
mitru (1), Cleopatra Pălăcian 
(3) șl Dorina Calenlc (5) la 
3 000 m ; Ana-Maria Drăghia 
(1 — la 400 m g) ; Alina As- 
tafei (1 — la Înălțime) ; Mi- 
rela Belu (4 — la lungime) șl 
Cristina Boiț (5 — la disc). 
Șl pentru ca nu peste multă 
vreme aceste tinere șl talen
tate atlete din România să 
urce și pe podiumul marilor 
întreceri ale seniorilor, totl 
cel implicați direct in forma
rea acestora ea mari perfor • 
mere (antrenori, medici, psi
hologi, cluburi, federație și. 
nu tn ultimul tind... înseși 
sportivele) trebuie să fie ra- 
eordați la cerințele antrena
mentului modem, care În
seamnă știință și nu empi
rism, exigență șl nu jumătăți 

măsură.
Paul SL4VESCU

FEMININ
SPART AC C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI; 

Otilia Bădescu, Emilia Closu, E- 
lena Tăriță, Iolanda Closu, Eu- 
fimia Măgureanu (antrenor ; Vio
rica Dragu ; președinte secție : 
loan Iaru).

JUVENTUS MILMC BUCU
REȘTI : Cristina Enulescu. Car
men Găgeatu, Minaela Angneles- 
cu. Adriana Năstase, Maria Co
coș, Gabriela Dumitrescu, Anca 
Cheler (antrenori ; Vaslle Dumi
trescu, Claudlu Petre ; președinte 
secție : Doru Tureanu).

METALUL C.S.Ș. RM. VÎLCEA: 
Maria Albolu, Maria Bogoslov. 
Anda Gîrblnă, Iulian a Lazăr, Lu
minița Nlca, Ana Clobancan, Io
nela Copaci (antrenori : Traian 
Ancuța, Eugen Popescu ; pre
ședinte secție : Gheorghe Sche
rer).

CONSTRUCTORUL IJGCL TG. 
MUREȘ : Kings Lohr, Marla Lo- 
sonezi. Daniela Popoviciu, Iudlth 
Klsgyârgy, Emeșe Erdfls, Erlka 
Gyeresl (antrenori : Ioan Lohr, 
Constantin Macovel. Peter Pal ; 
președinte secție : Tlberlu Bi- 
dlga).

C. S. ARAD : Gabriela Kadar- 
Keri, Andrea Geller, Monica 
Spîrleanu, Simona Otavă, Anca 
Otavă (anttenor : Magdalena
Leszay ; președinte secție 
fan Geller).

C.S.M. CLUJ-NAPOCA t 
briela Gherman, Ana Maria Mi
ron, Zltta Ferenczl, Cristina Chin- 
drlș. Luminița Lupu (antrenori t 
Farkaș Paneth, Mlhal Bledea, 
Serban Doboșl ; președinte sec
ție : Florian Gogu).

C.S.S. UNIVERSITATEA CON
STRUCTORUL TAGCM CRATO- 
VA : Maria Păun, Carmen Ma- 
nole. Slmona Predușcă. Irina Să-

• Partlclpanțil care au obținut 
cîștiguri la sistemele Loto, Pro- 
noexpres și Pronosport, ale că
ror bilete au fost deja omologa
te, sînt invitați să se prezinte 
la casieriile plătitoare pentru a-șl 
ridica sumele cuvenite. Reamin
tim că pe adeverințe se Indică 
numărul casieriei, 
rioada în care se 
respectiva tragere.

• Lozul In Plic 
surprizelor, oferind mari cîștiguri 
la emisiunea specială limitată 
„LOZUL MĂRȚIȘORULUI”, afla
tă Încă In vlnzare la agențiile șl 
vlnzătorll volanți.

• VOLEI MASCULIN
TIMIȘOARA, 12 (prin telefon). 

Cu cea de a treia zi, turneul mas-Cu cea de a treia zi, turneul mas- | 
culln de volei a) Diviziei A, grupa I 
valorică 7—12, a Intrat într-o pe- ■

I
rioadă calmă, In care, este de 
presupus, trebuie să se joace nu 
atit la rezultat, cît pentru... volei.

Prima partidă a zilei dintre RA
PID BUCUREȘTI șl TRACTORUL 
BRAȘOV n-a susținut prin nimic" 
această supoziție, ambele comba
tante evolulnd, să spunem așa, 
prea... deschis șl cu angajament 
Indecis, ca la un „amical” oare
care. Au clștlgat, fiindcă trebuia 
desemnat un Învingător, brașove
nii cu 3—2 (—13, 7, 6, —14, 11).
Nici un remarcat, doar o notă 
bună pentru arbitrajul atent șl 
prompt al brigăzii : C. Păduraru 
— D. Dobrescu.

Meciul următor a arătat o e- 
ehipă cu multe posibilități de ex
primare ta teren șl foarte hotă- 
rîtă ta primele două seturi, 
C.S.M.U. SUCEAVA,care a pus în 
evidentă slăbiciunea formației. 
C.S.M. DELTA TULCEA. O scă
dere de combativitate ta setul 3 
a dat însă curaj tulcenilor șl de 
la o victorie foarte scurtă s-a a- 
juns la una, fără dubii, cu 3—1 
(4, 3, —14, 12). Remarcați de la 
echipa învingătoare : Mărginean, 
Mogoș, Costenluc, iar de la cea 
Învinsă : Stanclu. Au arbitrat cu 
cîteva greșeli : I. Plntea — M. 
Marian.

Ultima partidă a fost cea din
tre RELONUL SAVINEȘTT șl PO
LITEHNICA TIMIȘOARA. O in- 
tîlnlre tensionată, pe alocuri 
dramatică, cu faze lungi, spec
taculoase, care au Încălzit pu
blicul local. A clștlgat Politeh
nica cu scorul de 3—2 (14, —11, 
», —14, 12).

Remarcați : Buruș, Rădulescu, 
Șofron (R), Urzică, Dalacu, Mîțu 
(P). Au arbitrat M. Herta șl I. 
Plntea, care nu au luat întot
deauna cele mal bune decizii.

— L. Dobrin (UC3). 
(CSSM), I. Mocanu 
Slobozia) ; AS UCB, 

CSȘ Steaua 
Diana 

Gregorovlciu. 
(toate CSSM) ; 

CS Satu

Recent, s-a desfășurat la Satu 
Mare, Concursul Republican de 
scrimă pentru juniori IU. Iată 
rezultatele : FLORETA bAieți — 
Individual : M. Rădulescu (IEFS),
S. Ionas (CS Satu Mare), C. IUe
(CTA Steaua) ; echipe : CS Satu 
Mare, Petrolul Ploiești, Progresul 
Buc. SABIE * - - . -------
Z. Bodnar 
(CSȘ Votata 
CSȘ Voința Slob., 
Buc. FLORETA FETE 
Borota, Dolores 
Daniela Dance 
CS Tractorul Brașov, 
Mare, CSȘ Constanța. SPADA —
T. Andrasfi (CSSM), D. Velea- 
nu, D. Iordache, (ambii CSȘ O- 
limpia Craiova) ; CSȘ Olimpia 
Craiova, CS Satu Mare, CSȘ 
Steaua București.

Aurelia Marinas, Simona 
Coroian, Floreta scărlătescu Ma
tineu Marinescu (antrenor : Că
tălin Cojocaru ; președinți sec
ție : Ion Suvalna, Constantin 
Chimoiu).

C.S.Ș. 2 ȘTIINȚA IJPIPS CON
STANȚA : Daniela Șerban, Ele
na Pintllie, Monica Sudu. 
dreia Drăgan, Laura 
Gina Sterlu (antrenori : 
Filimon, Stelian Hașoti, 
Cojocaru ; președinte 
Constantin Albu).

TRACTORUL BRAȘOV : 
Minai, Maria Gaftea, Liliana Ro
man, Mihaela Mlhal (antrenor : 
Ovidiu Mitrol ; președinte secție : 
Ioan Țirea).

FA1MAR BAIA MARE : Maria 
Vintilă, Adriana Palamluc. Iren 
Marton, Edith Hofman, Daniela 
Kiss, Erlka Buzaș, Eugenia Baiu 
Izabella Lang (antrenori : Zoltan 
Hoiman, Stefan Hofman ; pre
ședinte secție : Dan Gola).

C.S.Ș. I.P.C. SLATINA : Izolda 
Ghiță, Gabriela Radu, Felicia Pi- 
poș, Geta Cojocaru, Elvira Mari- 
neanu (antrenor : Petre Arnăutu ; 
președinte secție : Mircea Dumi
trescu) .

HIDROTEHNICA C.S.M. C.S.Ș. 
BUZĂU : Iulia Rîșcanu, Daniela 
Mușetoiu, Săndica Calcan, Betrics 
Romanescu, Luminița Șerban 
(antrenor : Emilian Băclolu ; pre
ședinte secție : Lucian Oltean).

15 MARTIE 198?
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ
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Amicalul

de la Atena

uînriA VERIFICARE TROFEUL

ÎNAINTEA MECIULUI CD ALBANIA
Selecționabilii au evoluat bine la Atena

FAIR-PLAY

telefon), 
de pe

I
I
I

I 
I

ATENA, 12 (prin 
Partida de miercuri, 
„Karaiskakis", dintre selecțio
natele României și Greciei a 
avut, ca și aceea de săptămîna 
trecută, de la Ankara, dintre 
România și Turcia, caracterul 
unuj meci jubiliar, fiind cea 
de-a douăzecea confruntare 
dintre cele două reprezentative. 
Selecționata noastră caire, în 
general, In fața celei elene a 
realizat meciuri bune (palma
resul ne este favorabil : 13
victorii, 6 meciuri încheiate la 
egalitate șl doar o Inirfngere ț 
golaveraj : 55—21 tn favoarea 
României), nu s-a dezmințit 
nicj de data asta. într-adevăr, 
în ciuda faptului că față de 
partida din capitala Turciei, 
deci la distanță de numai o 
săptămină, a întrebuințat cinci 
jucători noi (Rednic, Movilă, 
Zare, Balint, Geolgău),' selecțio
nata noastră a jucat din nou 
bine. în plus față de Ankara 
au fost condițiile meteorologice 
deosebit de dificile, neobișnui
te pentru această lună chiar 
și în Grecia, unde în aceas
tă perioadă înfloresc migdalii 
și portocalii.

Caracterul jubiliar al Intllnirii 
fiind... lăsat la cabine, cele 
două protagoniste s-au lansat de 
la început într-un joc dispu
tat, tempo-ul fiind deosebit de 
viu. în ciuda viscolului, ca In 
plină iarnă, și cu toate că se
lecționata noastră a avut, mai 
ales tn defensivă, altă alcă
tuire, ea și-a păstrat caracte
risticile jocului prin care »-a 
impus la Ankara : maturitate 

i sa. datorită supe-I impus la J 
în evoluția

DĂRUIREA ȘI DORINȚA DE AFIRMARE
Mereu, la Inoeput de sezon, 

divizionarele noastre A își com
pletează loturile de jucători, 
aducînd, de regulă, nume noi, 
fotbaliști dornici de afirmare, 
care nu se împacă cu „statu
tul de rezervă" cum s-a tntîm- 
plat, din păcate, cu destui ju
cători. Acești tineri se pregă
tesc cu asiduitate, sînt recep
tivi la tot ce le spune antre
norul și abia așteaptă să intre 
în teren. Iar cînd li șe oferă 
această șansă, a titularizării, 
tac tot ce pot pentru păstrarea 
locului în echipă. Așa s-a In- 
tîmplat cu mulți jucători, de 
începuturile cărora ne amintim 
cu plăcere pentru dăruirea cu 
care jucau și apărau culorile 
tricoului pe care abia îl îmbră
case, Dumitru. Mateuț, T. Stoi
ca. Boloni...

Un recent caz ni l-a oferit

O FRUMOASA 
INIȚIATIVA

dată cu începerea returu- 
Diviziel A de fotbal, clu- 
Rapid a luat frumoasa 1-

O 
iul 

bul . 
nițlatlvă de a rezerva, la sta
dionul Gluleștl. un sector al 
peluzei a n-a pentru copiii 
sub 16 ani. Aceștia vor avea 
acces gratuit la meciurile e- 
chlpel feroviare; intrarea fă- 
clndu-se pe poarta G (din 
Calea Gluleștl).

INCA o 
avantajoasa 

OCAZIE I
• 7 extrageri, „le
gate" cîte două sau 
cîte trei, cu un to
tal de 66 numere ;.
• Se ciștigă și cu 
3 numere din 24 și, 
respectiv, 18 extra
se ;
• Numeroase cate
gorii de cîștiguri;
• Variantele de 25 
lei participă, la toa
te extragerile ;
• ULTIMA ZI de 
participare, simbătă, 
14 martie I 

riorității tehnico-tactice. In 
care și „rezervele" și-au dat 
interesul să dovedească forma 
bună In care se află, sprijinirea 
jucătorului In posesia căruia 
se afla balonul etc.

Așa cum s-a văzut și din cro
nica partidei, trei dintre jucătorii 
liniei de mijloc au fost evjden- 
țiați, ceea ce înseamnă că acest 
compartiment a fost și cel mai 
valoros în partida de miercuri. 
Și Boloni, și Hagi, dar și Ma
teuț au manevrat cu inteligen
ță balonul, fie.. intercalîndu-se 
tn atac (așa cum a făcut Hagi 
la faza care a precedat faultul 
făcut în careu asupra sa), fie 
aglomerînd apărarea și aplicînd 
un strict marcaj om la om a- 
tunci cînd atacau fotbaliștii 
grec; (mai ales prin Mitropou
los și Anastopoulos, dar și prin 
fundașul Saravakos, autorul 
golului). Pentru că, trebuie spus, 
echipa Greciei, care și ea se 
află în plină perioada de pre
gătire în vederea meciului de 
la 25 martie, cu Olanda, tn de
plasare, tot în cadrul califică
rilor pentru C.E. 1988, s-a ară
tat nu numai ambițioasă, 
și altă dată, cd a dovedit 
de o parte preocupare pentru 
joc, iar pe de alta a șubliniat 
progresul în care se află fot
balul elen. Pe scurt, un meci 
binevenit și tn același timp reu
șit, In care rezultatul ne pu
tea fi favorabil dacă nu s-ar 
fi ratat, din nou, incredibil, 
ocazii uriașe. în special pe 
fortificarea acțiunilor de atac, 
pe limpezirea lor va trebui in
sistat la pregătirile ce se vor 
face în viitor.

ca 
pe

(duminica trecută) ploieșteanul 
Manea. Produs al fotbalului 
prahovean, transferat de la di
vizionara C Chimia Brazi (de 
unde au mai venit și alți ju
cători. ca frații Gușe, de pil
dă), la 22 de ani ai săi, Ma
nea a avut marea șansă să fie 
titularizat. în prima etapă a 
returului. In dificila partidă cu

Pe teme actuale

Corvinul. Și In 39 de minute, 
cit a evoluat în plenitudinea 
capacității fizice, Manea s-a 
dovedit harnic și tenace, a aler
gat pe tot terenul, înainte și 
înapoi. Lipsit de experiența 
primei divizii Insă și din do
rința de a face tot ce putea, 
atunci. 
Intr-o 
giocnit 
rămas 
gravă.
dea să părăsească terenul, 
să-și piardă (probabil a«?a gtn- 
dea) postul de titular. Au mai

în min. 39 s-a angajat 
fază periculoasă, s-a 
cu portarul Ionlță și a 
la pămînt Accidentare 
Dar Manea nu se gîn- 

părăsească terenul.

• MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE •

• C.F.R. B.T.A. BUCUREȘTI— 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—2 
(1—1), Golurile au fost Înscrise 
de Petru? plrvu (mln. 30 șl 75) 
pentru Autobuzul, V. Dumitru 
(mln. 20) pentru C.F.R. (Răzvan 
Bortea, coresp.).
• A.S.A. TG. MUREȘ — 

CEAVDAR SOFIA 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de Bo

SPORT PRIORITAR TA Tg. JIU
(Urmare din vag. 1)

dezvoltării în continuare. Cu 
ocazia plenarei C.J.E.F.S. 
Gorj desfășurată recent la Tg. 
Jiu, am avut prilejul să con
statăm sprijinul pe care lupte
le libere îl primesc din partea 
organelor sportive locale, ca și 
din partea unor oameni pasio
nați. cum sînt Mircea Fometes- 
cu, președintele Comisiei Ju
dețene de lupte, lng. Cornel 
Andrițoiu, fost mulți ani di
rector al Liceului Industrial nr. 
5 din Tg. Jiu, în cadru] căruia 
urmează să »e înființeze și un 
club sportiv școlar. In cuvîntul 
său la plenară, acesta din urmă, 
prezentînd condițiile existente 
la Liceul Industrial nr. S (can
tină, dormitoare .sală de sport.

SPORTUL"
dată cu startul returului Dl-O _______________________

vlzlei A s-a pus în mișcare șl 
competiția sportivității ta care 
sînt angajate echipele primului 
eșalon. Este o întrecere la iei 
de pasionantă, in iapt un baro
metru fidel al stării disciplinare. 
Care este „cota” Înregistrată ta 
etapa de debut a stagiunii de 
primăvară 7 Una îmbucurătoare, 
dacă aducem ta discuție numă
rul cartonașelor galbene, doar 12. 
Fruntașele confirmă — cazul e- 
chlpelor F.C.M. Brașov, Corvlnul 
șl Flacăra Moreni, care au 
mas la cartonașele primite 
tur, însă, au „confirmat” 
două dintre echipele aflate 
subsolul clasamentului 
formațiilor Chimia și 
cîte alte două cartonașe galbene 
ta cont, ceea ce le-a depărtat 
și mal mult de pluton.

Să parcurgem configurația cla
samentului „Trofeului fair-piay 
Sportul” după desfășurarea par
tidelor etapei a 18-a :

ră- 
In
Șl 
in 

— cazul 
Jiul, cu

suspendare ; P — punctaj.

C R S P*)

1. F.C.M. Brașov 10 — — 250
2, Corvinul 12 — — 240
3. Flacăra 7 1 6 235
4. Steaua 12 1 — 230

5— 7. Victoria 15 — — 225
S. C. Bacău 15 — — 225
Petrolul 13 1 1 225

8—10. Rapid 16 — — 220
F. C. Olt 13 1 3 220
Univ. Craiova 11 1 5 220

11. Sportul Stud. 19 — — 205
12. WU“ Cluj-Nap. 19 1 1 195
13. Dinamo 18 1 5 135
14. Oțelul 24 — — 180
15. F. C. Argeș 23 1 2 175
IC. Gloria 24 1 6 150
17. Jiul 26 3 14 Î00
18. Chimia 28 3 19 65

♦) C — cartonașe galbene R —
cartonașe roșii : S — etape de

pe 
pe

a- 
de 
de

trecut cîteva minute, a mai a- 
lergat puțin, cu mari eforturi, 
căzînd, în cele din urmă, 
gazon, de unde a fost dus, 
brațe, la vestiare.

Ce vrem să spunem prin 
eeste rînduri 7 Că oricit 
mare e dorința de a juca,
a deveni titular, jucătorul tre
buie să se respecte și, impli
cit, să-și respecte adversarul. 
Terenurile sînt încă tari, grele 
și o intrare necontrolată poate 
duce Ia grave accidentări, după 
cum o accidentare ușoară șe 
poate agrava dacă jucătorul în 
cauză ține să rămînă în teren. 
Aici medicii de la echipe au un 
mare rol, mai ales în îndru
marea și supravegherea jucăto
rilor tineri, lipsiți de expe
riență.

Și tot vizavi de dăruirea cu 
care joacă, de regulă, debutan- 
ții : după ce timpul trece și 
devin titulari de drept, unii 
parcă nu mai sînt ei, uîtînd 
că titularizarea se obține greu, 
dar se păstrează șl mai greu 1

Constantin ALEXE

teza» (mln. U). (C. Albu, coresp.)
• INDUSTRIA SIRMEI C.

TURZII — .,U“ CLUJ-NAPOCA
0—0.
• A.S. DROBETA TR. SEVE

RIN — C.S. BOTOȘANI 2—1 (2—1). 
Au marcat : Ureche (mln. 15), 
Cațan (mln. 19), respectiv Nicoa- 
ră (mln. 12). (M. Focșan, coresp.)

posibilități de învățătură etc.) 
a propus conducerii C.J.E.F.S. 
Gorj și FR Lupte înființarea 
unui Centru de pregătire olirti- 

'plică pentru luptele libere la 
Tg. Jiu angajîndu-se să spri
jine în mod susținut activitatea 
acestei unități sportive de per
formanță.

în momentul cînd scriem a- 
ceste rinduri, hotărîrea înfiin
țării unui Centru de pregătire 
olimpică la lupte libere la Tg. 
Jiu a fost luată. Deci mai ve
chiul centru județean a fost 
promovat pe o treaptă valorică 
superioară, căpătînd, ca să spu
nem așa, Învestitură olimpică. 
Argumentele acestei ascensiuni 
au fost enumerate mai sus. E- 
fectele, roadele, sperăm să a- 
pară Intr-un viitor cit mai a- 
propiat.



9 VICTORII ROMANEȘTI

LA „INTERNAȚIONALELE"

DE ÎNOT ALE SPANIEI
Luminița Dobrescu distinsă cn „Marele Premiu41

Natația românească și-a do
vedit. din nou. clasa înaltă tn 
cadrul „internaționalelor" Spa
niei. desfășurate zilele trecute, 
tn bazin de 25 m, la Barcelo
na. Luînd startul tntr-o com
panie dintre cele mal selecte, 
alături de înotătoare din R.D.G., 
Anglia. Franța! Italia, R.F.G. 
și. firește. Spania, cele trei 
fete ale noastre prezente tn 
conours. Luminița Dobrescu 
(antrenori Mircda Hohoiu și 
Mihail Gothe). Anca Pătrășcoiu 
(antrenor Cristina Șopterian) și 
Eniko Palencsar (antrenor 
Gheorghe Dimeca). au repur
tat nu mai puțin de 9 victorii, 
lăsînd o deosebită impresie tn 
rîndul specialiștilor și, socotind 
elogiile apărute tn „El Mundo 
Deportivo", ‘al ziariștilor.

Cîștigâtoare In probele de 
100 m liber (55,90). 200 m liber 
(2:01,41), 50 m liber (26,53) și 
400 m liber (4:13,22) reșițeanca 
Luminița Dobrescu a fost una 
dintre „stelele" reuniunii fiind 
onorată cu „Marele Premiu" al 
federației spaniole. Pentru a 
sublinia anvergura concursului, 
e suficient să amintim că. la 
masculin, respectivul trofeu a 
fost atribuit reputatului
pion Uwe Dassler. Singura care 
a amenințat, în competiția găz
duită de Barcelona, supremația 
Luminiței Dobrescu a fost o altă 
înotătoare româncă, dinamovis-

ta Anca Pătrășooiu, și ea tn- 
«-ingătoare In 4 probe : 200 m 
spate (2:10,77, nou record na
țional). 200 m fluture (2:12,47),- 
100 m spate (1:02,12) și 400 m 
mixt (4:49,70) ! Adăugind că șl 
Eniko Palencsar a ocupat un 
loc 1, la 800 m liber (8:44,44), 
completăm imaginea frumoasei 
comportări a reprezentantelor 
noastre, care au demonstrat, și 
la Barcelona, temeinica ascen
siune a natației românești de 
azi. tot mai apreciată pretu
tindeni.

.<■

cam-

VALOAREA VA
(Urmare din pag l)

performanțe. Ar fi fost pre
matur să se înregistreze recor
duri. acum cînd mai sînt încă 
două luni pînă la „europene". 
Nicu Vlad este tipul sportivului 
care știe să se pregătească con
știincios și să... apese pe forța 
și resursele sale tehnice atunci 
cînd trebuie. Primul obiectiv 
al lui. ca și ai celorlalți, îl con
stituie campionatele continen
tului și. apoi, forma maximă va 
trebui atinsă la „mondialele" 
din toamnă. Să ne amintim că 
exact acum un an. la concursul 
internațional de la Volgograd 
Vlad a ridicat doar 390 kg, iar 
tn luna mai a devenit campion 
al Europei cu 417,5 kg. și în 
noiembrie, campion mondial cu 
437,5 kg — cu record mondial 
la stilul smuls 200,5 kg ! Acum, 
la Budapesta, cu 412,5 kg — la 
egalitate cu ungurul Szany — 
sînt mulțumit de comportarea 
campionului nostru. Foarte bi
ne au evoluat A. Czanka — 
primul loc la categoria 60 kg 
cu 282,5 kg, ratînd o singură 
încercare din cele șase — 125 
la smuls — și A. Socaci care 
a totalizat 345 kg. Acesta din 
urmă se poate mîndri că I-a

CONCURS :'»v^Vrtv>w,rtv^vBv>’ .•v»

DE ATLETISM
LA HAVANA
Pe Stadionul ,.Pedro Marre 

Ro“ din Havana se va desfă
șura în zilele de 13 șl 14 mar
tie un mare concur» interna
țional de atletism.

Din țara noastră vor fi pre
zenți la întreceri o serie de 
atleți tineri, de real talent. Este 
vorba de săritoarea în lungime 
Mirela Belu, de alergătoarea 
peste garduri Florina Neder, de 
aruncătorii Jean Ungureanu, la 
suliță, și Eleodor Roșea, la ciocan.

Se așteaptă ca la întreceri să 
fie prezenți și protagoniști ai 
recentelor Campionate Mondiale 
de sală de la Indianapolis.

TURNEUL ZONAL FEMININ DE ȘAH
Balatonf&Idvar. Ultima rundă a 

Turneului zonal feminin de șah 
la care au participat șl reprezen
tantele noastre, nu ne-a adus 
calificarea dorită. Deși a luptat 
cu multă ambiție (partida a du
rat mai mult de 8 ore 1), marea 
maestră Margareta Mureșan nu 
a reușit să obțină mai mult de
ctt remiză tn fața lui Madl. Mu
reșan s-a clasat astfel doar pe 
locul 6, cu 9 p.

Iată tabloul complet al 
de-a 17-a runde : Klimova 
Wiese 1—0, Volska — Grosch 
Baumstark — Kubikova, 
szky — Stanciu, Ivanka 
man, Szmacinska — Verbci 
Anghelova — Erenska remize. 
Clasament final : 1. Klimova
(Cehoslovacia) 12,5 p 2—3. Ivan

ka (Ungaria), Volska (Bulgaria) 
10 p. 4—5. Verdel, Madl (ambele 
Ungaria) 9,5 p, 6. Mureșan 
(România) 9 p, 7-S. Wiese (Polo
nia), Anghelova (Bulgaria) 8.5 p, 
9—11. Baumstark, Stanciu (am
bele România). Erenska (Ceho-

celei

1—0, 
Porub- 
— Jlc-

Ș1

FI CONFIRMATĂ
Invlns pe campionul lumii și 
recordmanul mondial A. Varba- 
nov la smuls : 155 kg, respectiv 
152,5 kg. In fine, voi mai re
marca pe C. Urdaș, clasat pe 
poziția a 3-a la categoria 82.5 
kg. El putea să realizeze mai 
mult șl să ocupe chiar primul 
loc, dacă nu ar fi ratat 165 kg 
la smulș și de două ori 210 kg 
la aruncat. Dar sînt convins că 
el va putea ridica aceste greu
tăți, ba chiar mai mari. • In 
concluzie după această primă 
verificare din cadrul ciclului de 
pregătire, ce părere aveți* și ce 
trebuie să mai faceți 7 • Stnt 
convins că peste două luni, la 
Campionatele Europene, ne vom 
realiza obiectivele propuse, prin 
atingerea formei maxime de 
către cei care vor fi prezenți 
Ia Reims : mă refer în primul 
rînd la N. Vlad, A. Czanka. A. 
Socaci și C. Urdaș care pot 
obține o salbă de medalii, din
tre care mai multe de aur. Pre
gătirile lotului nostru reprezen
tativ s-au și reluat, imediat 
după reîntoarcerea în țară.

Așteptăm deci confirmările 
unei munci serioase și, impli
cit, ale celor declarate de antre
norul halterofililor noștrț 
fruntași.

IN DEMONSTRAȚIE LA J.O.
Fotbalul de sală, cu echipe formate din 

cite cinci jucători, se bucură de o ade
ziune tot mai mare, ceea ce i-a 
nat pe unii să se și gîndească la posibili
tatea organizării unui... Campionat Mondial. 
De la intenții la fapte! Și iată că s-au și 
găsit amatori să organizeze un astfel de 
campionat. Pentru anul 1988. cînd urmează 
a se desfășura ediția inaugurală 
astfel de CM și-au u _________
federațiile de fotbal din S.U.A și Spania. 
Urmează, desigur ca

determi-

a unui
și depus candidatura

------ ---- F.I.F.A să decidă, tn 
orice caz este foarte posibil ca acest fotbal 
în 5 să figureze ca sport demonstrativ pe 
programul Jocurilor Olimpice din anul 1992. 
de la Barcelona ’ ■

UN „RECORD1
Recordurile au a- 

iuns astăzi un fel de 
obsesie, nu doar in 
sporturile în care a- 
semenea performanțe 
sînt totuși ca .sarea în

DE VITEZA.. * 
bucate" cl, In te miri 
ce disciplină. Iată de 
pildă un asemenea 
.record" Înregistrat pe 
o... nlanșă de scrimă, 
în finala Turneului

p. 12. Szmacinskaslovacia) 8 __ n___________
(Polonia) 7,5 p, 13. Savova (Bul
garia) 6,5 p. 14. Porubszky (Un
garia) 6 p, 15. Jlcman (Româ
nia) 5,5 p. 16. ~ ‘ 
slovacia) 5 p 
garla) 4 p

Primele trei 
tul de a juca 
zonal, In timp 
vor susțltle un med suplimentar 
de baraj.

Kubikova (Ceho-
17. ~Grosch (Un-

*

LA RETRAGEREA UNUI CAMPION
A fost unul dintre talentele 

precoce ale tenisului de masă 
Internațional, debutant In echipa 
Franțed la nici 11 ani, cel mai tl- 

la Ljubljana (1965) etc. Dar șl unulde ... .
prestigioase ale Istoriei mingii de celu-

au 
ta ce

obținut drep- 
Turneul lnter- 
VerScl șl Madl

n&r participam la CAI. 
dintre numele cele mal , __ ___  __ ________ _
lold. Încununat de titluri mondiale și europene, la simplu (Praga 
1976). ta dublu (Berna, 1980), la dublu mixt (Birmingham, 1977, 
Moscova 1984) realizate pe durata unul deceniu. Numai că, 
firește, anii s-au scurs șl. la recentele CAI. de la New Delhi 
(1987), acest Roberto Benzi al paletei s-a trezit In postura de 
veteran al competiției, cu puțin timp înainte de a-șl sărbători a 
39-a aniversare. Nemalputtnd rezista la cel mal Înalt nivel, a 
decis să se retragă, după 28 de sezoane petrecute sub culorile 
„cocoșului galic", notlnd cu nostalgie și umor că „nici campio
nul lumii și nici cel al Europei de azi nu se născuseră clnd eu 
ajunsesem să joc la mondiale" 1

La despărțire, a fost invitat (de ,,1’Equlpe") să zăbovească 
asupra celui mai semnificativ moment al Îndelungatei și stră
lucitei sale cariere. Nu i-a fost ușor, dar a optat, mărturisirea 
sa apărlnd ca o tulburătoare argumentație despre sensul șl ros
turile sportului î „Cel mal frumos meci al meu a fost cel cu 
Orlovskl disputat In semifinalele C.E. de la Praga. Nu exagerez 
zictnd că a fost divin. Parcă eram pe altă lume, rupți de sală, 
de arbitri, de antrenori, dar plini de prețuire șl admirație unul 
pentru celălalt. Cred că tocmai acestui respect față de adversar, 
care e un lucru important, ar trebui să i se acorde mai mare 
atenție In educația sportivă. A competitorilor șl a publicului. Se 
cuvine să-i facem pe tineri să tnțeleagă, intr-o măsură sporită, 
că sportul nu e decît un mijloc de a se descoperi pe ei înșiși In 
Întrecere cu alții. Că nu e altfel vorbind, dectt respect nemăr
ginit pentru ființa umană".

Avlnd ca autor pe Jacques Secretin, căci la el ne-am referit 
cuvintele de mai sus vin să asigure un reconfortant final unei 
cariere care a stat aproape 3 decenii, sub semnul modestiei și 
al perseverenței.

Ovidiu

/

Preliminariile Campionatului European

Grupa a 4-a: ANGLIA SAU IUGOSLAVIA?
Fără Îndoială, că selecționerul 

englez Bobby Robson (Împreună 
cu asistenții săi) trebuie să albă 
„ochi toarte buni" pentru a-i alege 
pe cel mal In formă dintre ce! 
67 de jucători (!) din lotul lărgit a! 
Angliei, pentru aici— 
mal bune echipe, înaintea 
meci. După semi-eșecul 
Mexic, Bobby a lucrat tn pers
pectivă șl, privind fără 
Înapoi a reușit In preliminariile 
C.E două victorii importante. An
glia se află deci, pe primul loc 
și are teoretic prima șansă de ca- 
liflcare dacă șl in continuare va 
absolvi examenele grele de 
ta Belfast și Belgrad. In lotul 
englez se află desigur, celebrul 
„tunar" Lineker, golgeter al 
C.M. din Mexic, iar recent auto
rul celor patru goluri In „amica
lul" cu Spania (4—2 ta Madrid) 1 
Insularii lșl mal pun mari spe
ranțe și tntr-un alt jucător 
consacrat : Brian Robson. Din
tre cel mal. vechi tn echipă, 
vom menționa pe portarul Shil
ton (de 89 ori internațional), 
Gary Stevens, Ray Wilkins (88 de 
selecționări), Vlv Anderson, San
som, mai tineri fiind Cottee, 
Beardsley șl Mabbutt.

”* Singura adversară (de anver
gură) a Angliei este selecționata 
Iugoslaviei, pregătită asiduu de 
coordonatorul tehnic Milan Milia- 
nlcl șl de către antrenorul lotului, 
Ivlca Oslm. Vecinii noștri au 
avut șl au fotbaliști celebri. în 
prezent, tn reprezentativă se con- ■ 
tează pe consacrațli Zoran și 
Zlatko Vujovicl, Kataneț, Skoro, 
Sliskovlcl șl pe mal noii Ravni- 
cl, lankovlcl, Iurtei, Tuțe, Mi-

\\\\\\\\\W.\\\\^^

hailovici, Mrkela eto. Dacă se
lecționata Iugoslaviei va ctștlga 
acasă toate inttlnlrlle și va ob-

alcătuirea celei 
unul 

din

mlnle

MECIURILE DE FINA ACUM

AngUa — Irlanda de Nord 3—0 ; 
Iugoslavia — Turcia 4—0 ; Tur
cia — Irlanda de Nord 0—0 ; An
glia — Iugoslavia 2—0.

CLASAMENT
1. Anglia 2 2 0 9 5—0 4
2. Iugoslavia 2 10 1 4—2 2

3. Irlanda de Nord 2 0 11 0—3 14. Turcia 2 0 11 0—4 1
JOCURILE URMĂTOARE

1 aprilie : Irlanda de Nord 
Anglia ; 29 aprilie ; Irlanda 
Nord — Iugoslavia și Turcia
Anglia ; 14 octombrie : Iugo
slavia — Irlanda de Nord șl An
glia — Turcia ; 11 noiembrie : 
Iugoslavia — Anglia și Irlanda 
de Nord — Turcia ; 16 decem
brie : Turcia — Iugoslavia.

de

deplasare (cuține puncte In
Turcia șl Irlanda de Nord) poate 
și ea spera la primul loc.

IOANIȚOAIA î;
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Irlanda de Nord trece printr-0 
criză de jucători, după retra
gerea celebrului portar Pat Jen
nings (119 selecționări — pe pri
mul loc tn lume in acest do
meniu) a Iul C. Nicboll, Armstrong 
șl Hamilton. Dintre cel vechi (șl 
mal cunoscuțl) au rămas Mei 11- 
roy, Donaghy, Whiteside, Mc- 
Creery și mal puțin experi
mentați! Campbell și McNally 
(prea puțin Insă față de vete
rani). Există Insă încă o pro
blemă : cine va fi noul antre
nor tn locul lui Bingham, 
are un contract In Arabia 
dltă t

In fine, echipa Turciei, 
pretenții prea mari, dorește 
se reabiliteze. Șl aici există 
criză de antrenori, tn ultimii 
ani, selecționata a avut trei 
ponsablll! Acum la timonă, este M. 
Denlzll, dar federația de spe
cialitate duce tratative cu brita
nicul Ron Atkinson.

REZULTATE, ȘT.RI

care 
Sau-

Ion OCHSENFEID

Chamaliers, In Franța, 
un ttnăr floretist lyo- 
nez, Thierry Constant, 
și-a întrecut adversa
rul cu scorul de 8—0.

Dar nu acesta este 
„recordul", ci acela că 
finala, toată, n-a du
rat decît 51 de secun
de!

CA Șl LA CANOTAJ !
Dar apropo de schiul 

de fond. La recentele 
Campionate Mondiale 
de la Oberstdorf, un 
fabricant de materiale 
sportive a prezentat, 
pe pîrtie, o pereche 
de schiuri lungi de 17 
m, la care au fost 
folosite... 190 km lemn, 
cu legături pentru 16

• Un meci foarte Important in 
campionatul Angliei : Arsenal — 
F. C. Liverpool 0—1 (0—1). A 
marcat Jan Rush (mln. 20). Este 
cel de al 22-lea gol marcat de 
Rush în campionat și al 30-lea 
In sezonul 1986—87 (in care se 
includ șl meciurile de Cupă). 
Cele două formații se vor în- 
lllnl tn finala Cupei Ligii en
gleze, la 10 aprilie, pe Wembley, 
tn clasament : Liverpool 61 p 
(31 j), Everton 55 p (30 j). • A 
Început campionatul U.R.S.S. 
Iată primele rezultate : Baku — 
Torpedo Moscova 0—0. Ț.S.K.A. — 
Dinamo Minsk 1—0, Dinamo Tbi
lisi — Spartak Moscova 
Dnlepr — Alma Ata 0—0.
van — Harkov 1—0, Doneț — Ze
nit Leningrad 1—1. Dinamo Kiev 
nu a jucat. • în meci de veri
ficare, reprezentativa olimpică a 
R. F. Germania (viitoarea adver-

1—3, 
Ere-

sară a reprezentativei țării noas
tre, in preliminariile (J. O.) a 
terminat la egalitate, 1—1 (1—1), 
cu formația din prima ligă, Bo
chum. Golul olimpicilor a fost 
Înscris de Dorfner • La Sofia : 
Bulgaria (tineret) — Cehoslova
cia (echipa olimpică) 2—3 (1—0). 
• La Welsenfels (echipe olim
pice) : R. D. Germană — Polonia 
2—1 (1—0). • A fost numit noul 
antrenor al echipei olimpice a 
Perului : el este fostul interna
țional Fernando Cuellar. • Ar
gentinianul Valdano (Real Ma
drid) nu va mai juca In aoest 
sezon. în virată de 31 de ani, 
celebrul atacant s-a îmbolnăvit 
de hepatită I. • în campionatul 
Italiei a fost respinsă propune
rea ca din echipele de club să 
tacă parte trei jucători străini, 
in loc de doi, cit pot activa a- 
cum.

• PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT •

schiorl. Evident că 
pentru a putea aluneca 
se cere o perfectă o- 
mogenizare a celor 16 
sportivi care trebuie 
să execute identic a- 
celeași mișcări. Exact 
ca un echipaj, să zi
cem, de 8+1 la cano
taj-

SCOR ASTRONOMIC...
în fiecare an. urmărit cu mult interes 

peste Ocean, este așa-numitul All Star Game 
al NBA (liga națională de baschet). Recent, 
în finala de la 
natele Estului 
unii dintre cei 
niști. Victoria 
care a cîștigat . __ ___ ____ .
149 ÎAdică aproape mereu, se înscriau co
șuri și se repunea mingea în joc de la linia 
de fund... Cel mai bun jucător al finalei 
a fost desemnat Tom Chambrers (West) care 
a înscris 34 puncte, a dat multe pase decisi
ve și a mai făcut și unele recuperări Ia 
panou din fața unor jucători foarte înalti

Seattle, s-au tntîlnit selectio- 
și Westului cuprinzînd pe 
mai buni jucători profesio- 
a revenit echipei Westului 
cu un scor neobișnuit : 154—

$

JRubrică realizată de Romeo VILARA

ATLETISM • Cursa de mara
ton de la Arusha (Tanzania) s-a 
încheiat cu victoria atletului e- 
tiopian Negash Eube cronome
trat pe 42,195 km tn 2.20:43. 
Această competiție, deosebit de 
dificilă, se dispută pe un traseu 
montan, altitudinea maximă r 
parcursului fiind de 4 566 metri.

SCHI • Proba feminină de 
eoborlre disputată pe pîrtia o- 
lîmpică de la Calgary In cadrul 
„Cupei Mondiale" a fost cîștlgată 
de sportiva elvețiană Michel i 
Flglnl, cronometrată cu timpul de 
1:21,15. Pe locul doi s-a clasat 
Laurie Graham (Canada) — 1:22,25, 
iar pe locul trei s-a situat Re
gine Mlsenlechner (R. F. Germa
nia) — 1:22.26. • Pe pîrtia de
la Bansko (Bulgaria) s-a desfă
șurat, tn cadrul „Cupei Europei" 
o nouă probă masculină de slalom 
special, tn care victoria a re-

venit sportivului iugoslav Grega 
Benedik, înregistrat în cele două 
manșe cu timpul de 1:43,04. Pe 
locul secund s-a clasat vest-ger- 
manul Florian Beck — 1:43,22. iar 
locul trei a fost ocupat de el
vețianul Daniel Delaise — 1:43,43.

ȘAH • Cea de-a 7-a partidă a 
meciului de la Linares (Spania), 
între marii maeștri soivetici Ana
toli Karpov și Andrei Sokolov, s-a 
încheiat remiză la mutarea 41. 
Scorul este de 3,5 — 2,5 puncte (o 
partidă întreruptă), în favoarea 
lui Karpov.

VOLEI • în ultimul meci al 
turneului pe care l-a întreprins 
tn S.U.A., echipa feminină a
R. P. Chineze a întrecut la Phoe
nix (Arizona), cu scorul de 3—0 
(3. 13, 4) selecționata țării gazdă, 
în cadrul turneului, reprezenta
tiva chineză a susținut patru 
partide în compania formației
S. U.A.. cîștigîndu-le De toate.


