
Sub președinția tovarășului Proletari din toate țările, uniți-vă l

NICOL AE CEAUSESCU

IAL PARTIDULUI ZIAR

portul
AL CONSILIULUI NAIlOftfft PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, marți. 24 martie, 
au inceput lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Plenara a adoptat, in una
nimitate, la propunerea Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., următoarea 
ordine de zi :

partid pentru înfăptuirea hotă- 
ririlor și directivelor partidului.

3. Raport cu privire la activi
tatea desfășurată de organele 
de partid, de stat și organiza
țiile de masă in anul 1986 pen
tru înfăptuirea politicii de ca
dre a partidului.

g

l
g

| ANUL XLIII - Nr. 11 587 I 4 PAGINI - 50 BANI Miercuri 25 martie 1987 |

Astăzi, de la ora 16, pe stadionul Steaua

1. Raport privind realizarea 
planului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României pe trimestrul I, mă
surile pentru îndeplinirea planu
lui in trimestrul II și pe intregul 
an 1987, precum și pentru des
fășurarea in bune condiții a lu
crărilor agricole de primăvară.

4. Raport privind activitatea 
de rezolvare a propunerilor, se
sizărilor, reclamațiilor 
rilor oamenilor muncii 
1986.

in
cere- 
anul

5. Raport cu privire 
vitatea internațională 
dului și statului in 1986 și prin
cipalele obiective ale politicii 
externe in anul 1987.

acti-la 
a parti-

I

ROMÂNIA - ALBANIA 
în preliminariile Campionatului European 

MULT SUCCES FOTBALIȘTILOR „TRICOLORI"!
• Partida va fi transmisă în direct

2. Raport privind efectivul, 
compoziția și structura organi
zatorică a partidului la 31 de
cembrie 1986 și activitatea poli- 
tico-organizatorică desfășurată 
de organele și organizațiile de

la radio și televiziune
Dacă un comentator euro

pean neutru ar fi invitat să 
dea un pronostic pentru meciul 
România — Albania, el ar por
ni în primul rând de la ideea 
că parWa se joacă la Bucu
rești, că fotbalul românesc a 
făcut cîțiva pași mari în ulti
mii cinci ani, înoepînd cu cali
ficarea răsunătoare la „euro
pene", în dauna unor echipe 
de prim rang — mult mai bine 
cotate dedt „tricolorii" la ora 
aceea — și sfirșind cu euper- 
performanța Stelei la Monte 
Carlo, unde a învins, fără drept 
de apel, pe Dinamo Kiev.

Poate că unii oomentatori vor 
pune In balanță și o anumită 
tenacitate (recunoscută) a fot-

(seniori, tineret, juniori I) iar g baliștilor albanezi, manifestată 
la ora 10 : maraton (seniori); Ș în cel mai înalt grad — pentru 
duminici, la ora 9: 35 km g că jocul era In deplasare —
marș (seniori), ora 10 : 5 km g I"tr-U.” ,meoi R F- . Ge™na-

, g ma, end echipa lud Der-marș (junioare), ora 10,45 : 10 wall a fost la lin pas de...
km marș (senioare) * < necalitbcare pină In minutul 80.

6. Probleme organizatorice.

i (^ROMÂNIA
lovan Bumbescu

Lung
Belodedici

Hagi
La lucrările plenarei iau 

parte, ca invitați, cadre din 
aparatul de partid si de stat 
care nu sinf membri ai C.C. 
al P.C.R. |

Lucrările plenarei continuă.

CONCURS REPUBLICAN DE ATLETISM
La sfîrșitul săptămînii se va 

desfășura pe șoseaua Constan
ța — Mamaia Concursul repu-' 
blican de atletism la probe 
de mare fond și marș. Astfel, 
sîmbătă, la ora 9 este progra
mată cursa de 20 km marș

La naționalele de la bazinul acoperit din Baia Mare

PROTAGONISTELE
Desfășurate, s-o spunem din 

capul locului, în bune con
diții, naționalele in bazin aco
perit au însemnat o confirmare 
și au generat, totodată, noi și 
temeinice promisiuni în pers
pectiva Universiadei și euro
penelor. Cunoscători și — cum 
au dovedit-o mai bine de un 
deceniu — iubitori reali ai îno
tului, băimărenii au avut șan-

ȘI-AU RECONFIRMAT VALOAREA
sa de a urmări cam tot ce are 
mai bun natația noastră, elita 
reunindu-se, de fapt, pentru 
prima dată in acest an, după 
șirul de remarcabile partici
pări Ia concursuri din cîteva 
mari orașe ale bătrtnului con
tinent. și a fost o competiție 
la Înalt nivel, cu contribuția 
covîrșitoare a fetelor la reu
șita de ansamblu a disputelor.

PROBELE DE VITEZĂ-MAI LA ÎNDEMÎNA 
SCHIORILOR NOȘTRI FRUNTAȘI

Considerații dupâ campionatele de „alpine"
La începutul sezonului de 

schi zăpada s-a lăsat cam mult 
așteptată. Acum, în schimb, 
cînd primăvara ar cam trebui 
să fie în drepturi depline, stra
tul de nea este 
prezent aproape 
peste tot, iar la 
munte prilejuiește 
iubitorilor schiului 
practicarea acestui 
frumos sport în 
condiții dintre cele 
mai bune.

Așa a fost și la 
recentele Campio
nate Naționale de 
schi alpin ale se
niorilor și junio
rilor, desfășurate 
pe pîrtiile din Po
iana Brașov și 
Predeal. Acestea 
au permis celor 
mai buni specia
liști ai genului din 
întreaga țară să-si 
etaleze cunoștințe
le și calitățile — 
fără a mai acuza, 
ca în alte rânduri, 
starea zăpezii — 
în cele patru curse 
prevăzute în pro
gram. Pe pirtia 
Lupului, amenajată 
plar, schiorii și-au 
tat „proba adevărului", 
se mai zice coborîrii. Vili Po 
daru și-a confirmat renumele 
de cunoscător al tuturor secre
telor acestui traseu și a cîști- 
gat clar, secondat de un alt 
„veteran" al acestui gen de 
curse. Csaba Portik (A.S.A.) ;

iar printre fruntași au mai a- 
părut Viorel Constantin și Dan 
Iliescu (Dinamo), Dan Focșe- 
neanu (A.S.A.) și Dorin Dinu 
(CSU Brașov). Cu toții au de-

De astă-dată, Tamara Costa
che și Noemi Lung, autoare de 
recorduri ale țării și chiar ale 
lumii (bazin de 25 m) cu puțină 
vreme înainte, nu au mai făcut 
să se modifice tabelele per
formanțelor de vîrf. Dar cele 
două valoroase înotătoare au a- 
tins o asemenea valoare, îneît și 
atunci cînd concurează cu... 
rezerve, nefiind tocmai în for
ma ideală, opresc cronometrele 
la cifre cu prea puține terme
ne de comparație în arena in
ternațională ! Ploieșteanca a 
„mers" fără să forțeze 25,80 
și în serii, și în finală. Ce 
reprezintă un asemenea timp? 
Unul superior celui al meda
liatei cu bronz de la Madrid, 
unde Tamara își apropria titlul 
mondial. Iar consecvența elevei 
lui Mihail Gothe — mereu sub 
limita celor 26 de secunde — 
este, pur și simplu, unică 
bazinele lumii, în vreme 
rezultatul de la sută 
are, de asemenea, competitivi-

în 
ce 

(55,98)

Lăcătuș

Stoica 
(Mateuț)

Boloni

Muca 
Demollari 

Hodja

Arbitru : Manuel Fernandez Coreeia (Portugalia)

Jera Josa
Zmijani Taho 

Musta

golul victoriei vest-germanilor 
venind Intr-un moment în 
care albanezii erau în 10 oa
meni. Dar această observație — 
de luat în considerație — an
grenează In discuție și nu prea 
îndepărtatul 4—0 al „tricolori
lor" cu echipa Austriei la 
București, rezultat care amin
tește, Ia rtndul său, și de fap
tul că albanezii au pierdut la 
Vieoia cu 3—0, chiar In preli
minariile actuale.

- Nu vom insista asupra „cal-

Ungureanu 
(Rednic) 

Klein

Pițurcă

Minga 
Ferko 

Omuri

ALBANIA •-waaaJ

cuiului hîrtiei", care poate duce 
la fel de fel de concluzii. Im
portant aste faptul că echipa 
României este favorită și por
nește „campania** 1987 cu con
vingerea că trebuie să obțină 
astăzi victoria — dacă se poate 
una netă — incit să micșoreze 
handicapul pe care și l-a creat 
la Sevilla, după un meci în

loan CHIRILA
(Continuare In vag. 2*3)

ȘTIINȚA BACĂU, IN FINALA

Ion Pinke (A.S.A. Brașov) învingătorul 
celor două curse de la Predeal

Foto : Aurel D. NEAGU

exem- 
dispu- 
cum i

monstrat că dacă s-ar fi pre
gătit mai mult și cu atenție 
pentru această probă, schiorii 
noștri ar fi competitivi in a- 
ceastă cursă și în concursuri

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)

CUPEI ROMÂNIEI LA HANDBAL (f)
• in meciul de ieri, 26-21 cu Chimistul
BACAU, 24 (prin telefon). In

Sala sporturilor — cu tribune 
pline pină la refuz — s-a dispu
tat partlda-retur din semifinalele 
cupei Bomâniel la handbal feminin, 
tn care Știința Bacău a dispus 
cu 26—21 (13—11) de Chimistul
Rm. Vilcea. La capătul unui 
frumos spectacol sportiv — care 
se putea constitui într-o verita
bilă finală — Știința Bacău s-a 
calificat in ultimul act al Cupei 
României șl a Daciadel de per
formanță, urmând să tatîlnească 
duminică, la Craiova, pe Mure
șul Tg. Mureș.

A fost o partidă de un anga
jament total din partea ambelor 
formații (fapt îmbucurător, in- 
trucît at. știința, cit și Chimis
tul vor susține, la 5 aprilie, pri
ma manșă din semifinalele cupe
lor europene), ele „urmărin- 
du-se“ reciproc, dar numai plnă 
în mln. 21 (9—9). Din acest mo
ment al primei reprize Maria 
Verigeanu care, plnă atunci. În
scrisese de multe ori pentru

Chimistul, este marcată strict 
„om la om" de către băcăuane» 
Adriana Popa. Aceasta se va do
vedi o decizie chibzuită a antre
norului Alexandru Mengonl, ran
damentul oaspetelor tnceptnd să 
scadă. Repriza se termină cu 
numai două goluri avans pentru 
băcăuance. In repriza secundă 

■gazdele forțează (spiritul sportiv 
rămîne însă nealterat) dnd Chi
mistul s-a apropiat la un gol 
(12—13 In min. 34. grație formei 
excelente a portarului Doina 
Rodeanu). Au înscris: Ttrcă 13 
(7 din aruncări de la 7 m), 
Cervenciuc C. Danllof 3, Ciubota
rii 2, Butnăiașu 1, Lunca 1 — 
pentru știința ; TSrfik 8, Verigea
nu 6, M. Petre 4, Romete 2, 
Bloju 1. La reușita frumosului 
spectacol handbalistic o contri
buție de seamă a avut și arbi
trajul excelent prestat de cu
plul bucureștean Jean Mateescu 
— Valter Dăncescu.

Mihail VESA

LA „ȘCOALA DE VOLEI" SUCEVEANA: 0 CLASĂ DE COORDONATOARE— ,,7
Cînd și-a început activita

tea, în 1973, secția de volei a 
C.S.Ș. Suceava avea cîte o gru
pă de băieți și de fete. Acum, 
schema ei de funcționare indi
că un semnificativ „3+3". A 
crescut, in răstimp. numeric, 
dar și valoric. Mai mult chiar, 
s-a dezvoltat ca o „școală" în ... 
școală care, în ultimii ani, a 
dat eșaloanelor divizionare su
perioare o serie de jucători și 
(mal ales) jucătoare de real 
talent. Unele dintre „speran
țele" sucevene au avut o as
censiune rapidă : Speranța Ga- 
man (23 de ani), Cristina Bu- 
zilă (18 ani), Carmen Titiliuc 
(17 ani), promovate, pe rînd, 
la echipe „de vîrf" din Divizia 
A. O asemenea ascensiune „In 
salt" nu ar fi fost posibilă fără 
acumulările anterioare, din 
..școala de volei" de la Sucea
va. „Și nici fără lucru în con
tinuitate" — completează Mace
don Gheorghiță, directorul ad-

junct al C.S.Ș. Suceava, îm
preună cu care revedem selec
tiv. „fișa de date” a secției de 
volei, coordonată. în calitate de 
antrenor, de însuși interlocu
torul nostru. „Continuitatea este 
cea care ne permite să vorbim

Idei in acfiune

astăzi, forțînd puțin sensul cu- 
vîntului, de... -"generații- mai 
vechi și mai noi. Distanța în
tre ele e, intr-adevăr, mică, 
"pasul de timp» a ajuns să cal
ce chiar de pe un an pe altul”.

S-au schimbat, Intre timp, 
în una și aceeași „școală", me
todica și formele 
tehnica de lucru cu 
la performanță. Un 
„promoției Titiliuc" 
țiilor „în curs de..." le-âu de.

pregătirii, 
candidatele 

exemplu t 
și promo-

vertît familiare, mult mai de
vreme. „lecțiile cu videocase- 
te“, antrenamentele avînd ca 
bază de referință Înregistrări
le de la marile competiții in
ternaționale. S-a schimbat mal 
întâi, însă, ooncepția asupra 
rosturilor și obiectivelor ..șoo- 
lii". ale grupelor acesteia. Per
formanța din 1975, de a fi pri
mul C.S.Ș. intrat tn Divizia B 
de volei, părea. atunci, o reu
șită aproape maximă. „Astăzi, 
cum e și firesc, sîntem princi
palul furnizor al actualei divi
zionare B din Suceava — Con
fecția : dar considerăm mai 
important faptul că pe rînd. 
cele mai bune dintre elevele 
noastre urcă |a echipe din pri
ma grupă valorică sau în Iotu
rile naționale... De altfel, dato-

George ROTARU

(Continuare In pag 2-3)



"Sfiortiitln Vlața'cvtUtiattâ Rubrica rezervata elevilor

A TINERETULUI și studenților

de filologie-istorie 
are club sportiv 

“r cu o 
puternică de baschet

• Liceul 
din Oradea 
propriu (C.S.Ș. nr. 2), 
»ecție _ ' 2,
fete — în recreația mare cine 
nu trece prin inelul coșului 
10—20 de mingi rămîne după 

” orele de curs să mai exerse
ze I Vine, adică, la profesorul 
coordonator al clubului și spu
ne deschis : „Tovarășe Livio 
Naghi, eu, astăzi, am ratat mai 
multe aruncări. Fot rămîne in 
salg ca să exersez ? Fostul 
baschetbalist (vă mal amintiți 
„echipa de aur“ : Folbert, Ne- 
def, Fodor, Răducanu, Naghi?) 
răspunde tot deschis : „Poți ? 
Știu că. în cazul tău, toate a- 
runcările au fost bune, dar 
▼rei să mai exersezi ca să fie 
ți mai bune”...

Liceul, respectiv clubul, are 
săli: de atletism, gimnastică3

și baschet. Toate cu program 
non-stop, toate cu vitrine îm
podobite cu frumoase trofee 
sportive. Echipa de baschet 
fete, bunăoară, a cucerit de 
două ori titlul de campioană 
republicană de juniori ți șco
lari (antrenoare, Ilona Ghiță). 
A cucerit, de asemenea, locuri 
fruntașe la învățătură, direc
toarea liceului, profesoara de 
limba română Violeta Ardc- 
Ieanu, recomandînd acțiuni 
susținute și la... panoul de o- 
noare al școlii. Gabriela Naghi, 
spre exemplu, este acum stu
dentă la Timișoara, joacă Ia 
„Poli" (în familia Naghi min
gea se pasează rapid). Apoi : 
eleva Florica Pop joacă la Cri-

BUCURIA CARE.;. ENERVEAZĂ
Reușita încununează, în a- 

renă, eforturile depuse 
sportiv (săptămîni, 
ani...) pentru obținerea 
formanțel. Șl atunci, in 
mentul dînd obiectivul a

de 
luni, 
per- 
mo- 

__________ __  _ fost 
atins — s-a trecut ștacheta 
fixată ne... un nou record; 
»a înscris un gol; un „ba
raj de netrecut*, ln zecimi 
de secundă sau centimetri, a 
tost depășit ț.a.m.d. — ur
mează așa-zisa explozie de 
bucurie. Este o descărcare 
nervoasă, acumula
tă ln timp, după 
multă muncă si 
renunțări. Gesturi
le. ln asemenea 
ocazii, stnt cunoscute: goana 
entuziastă a fotbaliștilor care 
au marcat, cu pumnii ridi
cați spre cer; săritura 
salteaua de burete, cu bra
țele sus. a atletului care (la 
Înălțime sau prăjină) consta
tă că ștacheta a rămas la lo
cul ei. nemișcată. Am văzut 
o dată un fotbalist care, de 
fericire, după ce a Înscris, 
s-a aruncat pe burtă. eu 
brațele Întinse, ca ln bazin, 
In careul de 18 ml...

Interesant cum Își manifes
tă bucuria sportivii. 
Hagi, după golul Înscris 
Monaco, Îmbrățișat de coe
chipieri, a făcut clțiva pași 
buni, după care, parcă eu o 
explozie înttrzlată, a sărit ln 
sus cu pumnii ridicați ți a 
început să fugă. Doina Me
lilite plinge ades la victorie. 
Chipul multiplului -campion 
de automobilism Nicu Grigo- 
raș, după ce trece primul li-

nla de sosire, aspru de obioei, 
se luminează și-i poți vedea 
zîmbetul cald, prietenos.

Am vrea să ne oprim, însă, 
Sl la un alt mod de a-ți ma
nifesta bucuria; unul... ener
vant. Stnt sportivi care nu 
știu să se bucure, forma a- 
leasă de el nelncadrindu-se, 

de toate, In falr-play. 
exemple culese la ulti- 
turneu de volei mascu- 

Dlvizlel A, disputat la 
Craiova. Pralea 
(Steaua), de pildă, 
student, viitor In
giner, un jucător 
din generația tl- 
avut multe reușite

pe

Iată
la

nără.
In partida cu Elcond Dinamo 
Zalău. După fiecare „bombă" 
sau minge „pusă*, care în
semnau tot atitea puncte, el 
făcea gesturi de satisfacție 
(un fel de „ste!” către spec
tatori!) care 
SI ln loc de 
te, jucătorul 
nă dreptate, 
vehement de _

Dialogul nedorit, 
pentru nn sportiv eu 
Ml, a durat toată 
Curios, au mai greșit 
lari sens — nu sl la 
măsură, exagerată — ____
ril Baldoc de la AS.A. E- 
lectromureș șl Pop de la Di
namo.

Iată, deci, cum prin mani
festări nesportive, chiar dacă 
stnt ale bucuriei, se alunge 
la proverbul: cine seamănă 
vtnt. culege furtună!

Modesto FERRARINI

iritau, enervau, 
aplauze merita- 
amtotit. pe bu- 
era apostrofat 

wtribune*.
nepermis 

preten- 
par.tlda. 
tn ace- 
aceeașl 
jucăto-

ț I
j
i

i4
{
J

șui Oradea (Dlv. A), Florina 
jiraș (clasa a X-a) este la Me
talul Salonta (Div. B), iar Ga
briela Balogh în totul republi
can de cadete.
• Mult baschet și la C.S.Ș. 

Botoșani (8 grupe cu 120 de ta
lentate și ambițioase jucătoare). 
Campioanele de acum doi ani 
(ia juniori și școlari) au pro
movat în Divizia B, CSȘ Bo
toșani fuzionînd cu echipa în
treprinderii Electrocontact. Cele 
mai bune eleve ale antreno
rului Mircea Wcisser : Mihacla 
Lung, clasa a Xlî-a, Liceul 
Ind. nr. 2 (In lotul de junioa
re), Mihaela Handrache, clasa 
a XH-a (Lie. ind. de chimie), 
Delia Cuzic (1,96 m — Lie. Ind. 
Moldova). Cele mai bune.’., foste 
eleve ale județului Botoșani : 
Doina Melinte, Sanda Toma, 
Elisabeta Lipă.
• Mai în fiecare zi baschet

și la CSU Construcții Bucu
rești. Joacă sub panourile din 
Parcul Herăstrău caiacistele, 
lacul fiind încă înghețat. Prof. 
Mihai Doară și Cristian Ior- 
dache, antrenorii secției nau
tice, n-au cerut „time-out” cit 
a fost iarna de mare ! S-a ve
nit aici, la bază, în parcul 
Herăstrău, mai în fiecare zi : 
cros pe zăpadă, sală de forță, 
jocuri sub panoul de baschet. 
S-a „marcat” eficient, în pers
pectiva regatelor care urmea
ză, junioarele de la CSU Con
strucții fiind mereu în prim- 
planul întrecerilor : Lenuța
Dragnea, Ionela Ștefan. Alina 
Dumitrița — toate eleve la 
Lie. Ind. nr. 37 din Capitală. 
Lot de giganți există și la 
caiac, iar din această secție 
nautică au fost selecționate Vio
rica Iordache, Anca Iorda'-he, 
la „perspectivă” fiind ȚTtics 
Stana și Săndica Lupu, eleve tot 
la Liceul industrial nr. 37.

Grupaj realizat de 
Vasile TOFAN
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PROTAGONISTELE
(Urmare din pag. 1)

ta te. 
bătut 
zinul 
Insă, 
42,09 
care ______  _
dialelor ’86 s-a cîștigat

Nici Noemi Lung nu a 
recorduri acum, în ba- 
din orașul său. A fost, 
cronometrată cu un 4: 
la 400 mixt, probă în 
medalia de aur a mon- 

cu... 
4:43,75. Orice alte argumente 
ne apar de prisos ! Să mai re
ținem, totuși, că și 2:16,60 la 
200 mixt înseamnă ceva, după 
cum înregistrările sportivei 
antrenate de Gheorghe Dîmcca 
în spectaculoasele curse de 200 
și 400 liber au relevanță inter
națională ; iar „dubla" ei de 
la bras interesează, de bună 
seamă, tot cu gîndul la pro- 
cedeul-procedeelor, progresul 
lntr-un stil deficitar neputînd 
fi decît tonic.

Dacă Tamara și Noemi au 
avut cele mai bine punctate 
performanțe ale concursului, 
conform tabelei internaționale, 
figura centrală a naționalelor 
din piscina acoperită a Mara
mureșului a fost, totuși, Stela 
Pura. Nu numai prin evantaiul

PIO
ASA

Campionatul de box pe echipe

DINAMO, DIN NOU VICTORIE IN DEPLASARE
Cea de a Il-a etapă a Cam

pionatului național de box pe 
echipe, Divizia A, s-a încheiat, 
am putea spune, fără surpri
ze, performeră fiind Dinamo 
București învingătoare din nou 
în deplasare.

BC GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 2—9. Victorie mai 
mult decît lejeră a dinamoviș- 
tilor, care au lăsat gazdelor 
doar două puncte. Dacă succe
sul lor era de presupus, ni
meni, credem, nu se aștepta 
ca sportivii gălățeni să cedeze 
la acest scor pe ringul propriu 
și, mai ales, să piardă 7 (șap
te !) meciuri prin abandon, așa 
cum s-a întîmplat. Singurele 
puncte ale gazdelor au fost ob
ținute de campionul „penelor" 
Ionel Pan ai ie și „semigreul" 
Cristian Băltățescu, învingători 
la puncte în fața lui Nicolae 
Talpos și, respectiv, Viorel 
Neagu. Dinamoviștii Amzăr, 
Manea, Petric, Țireomnicu, D. 
Ilie, Lugigan și Răcaru au 
cîștigat înainte de limită. Am
bele formații nu au prezentat 
sportivi la categoria grea.

BC braila — AEM timi
șoara 8—4. Peste 1 500 de spec
tatori prezenți în Sala Spor
turilor din Brăila au aplaudat 
victoria reprezentanților lor în 
partida cu nou promovata în 
prima divizie AEM Timișoa
ra. Oaspeții, deși au plecat cu 
două puncte avans „culese" 
fără luptă de Dumitru Senciuc 
și Bănuț Gontariu, cărora brăi- 
lenii nu le-au opus adversari, 
nu au putut limita proporțiile 
scorului, singurele puncte cu
cerite „pe ring" fiind realizate 
pentru timișoreni de Gheorghe 
Pirvănescu și Mihai Ciubotaru. 
Reținem forma bună a „greu
lui" brăilean Alexandru Mir
cea la a doua victorie în ac
tualul campionat, de data a- 
ceasta în fața lui Petrică Mier- 
toiu.

SELECȚIONATA MUSCE
LUL + VlLCEA — PRAHOVA 
ASA PLOIEȘTI 9—3. Sala 
Sporturilor din Rîmnicu Vîl- 
cea a găzduit această partidă,

la care au asistat circa 300 de 
spectatori. Gazdele au obținut 
victoria fără probleme, oaspe
ții rodind în această etapă și 
cîțiva juniori.

ASA BUZĂU — METALUL 
BUCUREȘTI 6—6. Intîlnire 
deosebit de echilibrată pe rin
gul Sălii Sporturilor din Bu
zău. Cu toate eforturile, gaz
dele nu au putut trece de re
dutabila formație a metalurgiș- 
tilor, care a beneficiat de un 
punct „fără luptă" campionul 
Petre Borncscu neavînd ad
versar.

In această etapă formațiile 
Steaua și Farul au avut 
pauză.

în etapa a IlI-a (4—5 aprilie) 
sînt programate următoarele 
partide — seria I: AEM Timișoa
ra — Metalul București și ASA 
Buzău — Farul Constanța ; se
ria a Il-a: Prahova ASA Plo
iești — BC Galați Si Dinamo 
București — Steaua. BC Brăila 
și Selecționata Muscelul + Vîl- 
cea — pauză.

Sîmbătă și duminică a în
ceput și Campionatul Diviziei 
B. Iată rezultatele înregistra
te — seria I : CFR Craiova — 
CSM Borzcști 9—3 si Selecțio
nata Dîmbovița — Metalul 
peni 7—4 ; seria a Il-a : 
Cluj-Napoca — Pandurii 
Jiu 6—6 și Metalurgistul 
gir — Selecționata Brașov 
în etapa viitoare (9—10 
sînt programate partidele — 
seria I : CS Borzești — Selec
ționata Dîmbovița și Metalul 
Plopeni — CFR Craiova : se
ria a Il-a : Pandurii Tg. Jiu — 
Metalurgistul Cugir și. Selec
ționata Brașov — ASÂ Cluj- 
Napoca.

mai)

îiitr-un med restanță al Diviziei A de rugDij

SPORTUL STUDENȚESC CIȘTIGA LA CLUJ-NAPOCA!
Ieri, într-un meci restanță 

din cadrul Diviziei A de rug
by, Universitatea 16 Februarie 
Cluj-Napoca a pierdut cu 
15—22 in fâța Sportului Stu- 
dențesc-Construcții București. 
Cu această victorie, „XV“-le

studențesc bucureștean și-a 
sporit șansele de a termina 
competiția în primele ’6 echipe 
ale seriei I (dat fiind faptul 
că în ultima partidă din cam
pionat va juca acasă cu T. C. 
Ind. Constanța).

ȘI-AU RECONFIRMAT VALOAREA
celor cinci victorii în probe in
dividuale, nu doar cînd soco
tim totalul celor cinci recor
duri republicane doborîte. Pen
tru că, aflată într-o dispoziție 
fără precedent, această tînără 
cu calități de excepție mar
chează o ascensiune impresio
nantă în topul ultimelor se
zoane, 4:09,70, reprezentînd și 
o limită depășită la 400- liber, 
și cea mai bună performanță 
a .începutului de an interna
țional, și un rezultat care ar 
fi urcat-o pe dubla campioană 
europeană de junioare pe po
diumul C.M. de seniori. 2:10,70 
la 200 fluture are, de aseme
nea, o foarte ridicată valoare. 
2:00,18 pe 200 liber este doar 
la îndemîna marilor înotătoare, 
iar coborîrea sub 1:02 la 100 
fluture înseamnă intrarea In 
plutonul mondial de frunte I 
Totul e ca Stela să' țină, pe 
mai departe, ritmul, mai în- 
tli, se înțelege, în nespectacu- 
loasele ore de pregătire. Ta
lent cu... carul are — o spu
nem cu riscul repetiției — din 
plin !

După o remarcabilă evoluție 
în Spania, Anca Fătrășcoiu a 
fost urmărită cu firesc inte
res de specialiști. Și prima me
daliată olimpică a natației ro
mânești a confirmat perioada 
fastă în care se află. Mult do
rita ei revenire în prim-plan 
s-a concretizat atît în cursele 
procedeului preferat (spate), 
dar și la 200 fluture, eleva 
Cristinei Șopterian situîndu-se 
în partea de sus a clasamente
lor sezonului internațional, 
plus în topul... speranțelor. 
Dintre celelalte rezultate con
semnate, privite, prin prisma 

. marilor întreceri ale anului, se 
cuvin subliniate cele ale Lu
miniței Dobrescu, reșițeanca co- 
borînd spectaculos la 50 și 100 
liber — 26,10, respectiv 56,33 
— sau ale Andreei Sighiarto, 
din moment ce băimăreanca 
și-a argumentat la modul cel 
mai concret aspirațiile spre 
podiumul europenelor de ju
niori cu recorduri personale 
notabile, chiar naționale (2:22, 
10 la 200 mixt a corectat un 
rezultat de vîrf al categoriei.

EXCURSII CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI 
.ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri și restaurante bucurești anunță că au 
, FOST PUSE IN VINZARE BILETELE PENTRU EXCURSIILE ORGANIZATE CU OCAZIA ZILEI DE 

1 MAIt

. Pe litoralul Mării Negre, vor fi deschise 
hotelurile din stațiunile MAMAIA (hotelurile 
„Pescăruș", „Delfin". „Dacia", „Lotus", „Se- 

1 lect". „Aurora", 
i"dor“, „Comandor".1 .

i
t
t

i lect". „Aurora", „Meridian", „Doina", „Con- 
juj . „yuuiauuor *, „Amiral", „Orfeu", „Savoy"

EFORIE NORD (hotelurile „Europa", 
„Bega", „Felix". .Belvedere", „Meteor", 
„Selena", „Jupiter", „Cupidon", „Fortuna") 
NEPTUN — OLIMP (hotelurile „Neptun", 

.. „Panoramic", „Amfiteatru", „Belvedere",
„Dacia", „Dobrogea", „Sulina", „Caraiman", 
„Tera", „Romanța", „Bîlea", „Covasna", 
„Clăbucet", „Midia", „Tomis", „Histria") 
JUPITER (hotelurile „Scoica", „Tismana",

„Cometa", „Meteor", „Capitol", „Delta") 
Bazele de’agrement din fiecare stațiune vor 

funcționa.
Tarifele de cazare : 26 lei/zi la categorial 

A (duș)
30 lei/zi la categoria I 
A (baie)
51 ......................................lei/zi lâ categoria 
Lux B
99 lei la apartamente 
în hotel Lux A

Zilnic puteți procura biletele pentru sta
țiunea preferată vizitînd AGENȚIILE DE 
TURISM DIN BUCUREȘTI ALE I.T.H.R.

H.

vechi de șapte ani), 
siune s-a prezentat, 
Corina Dumitru, un 
față, dar campioană a ambiției. 
Livia Copariu a primit din 
nou aplauze pentru alunecarea 

■ ei pe apă, după cum Eniko
Palencsar sau Kamona Tcrșan- 
schi — ca să numim două „ex
treme” de vîrstă ale grupului 
celorlalte fruntașe — au arâ 
tat că vor să privească spre 
vară cu încredere.

Dintre băieți, protagonistul 
s-a numit Robert Pințer, cva
druplu campion, triplu record 
man al competiției, 
sportiv pasionat ca 
una. Ionuț Mușat a 
competitiv 23,10 pe 
probă în care Teodor 
atins un foarte 
24,45, 
„colecționat” trei recorduri 
pentru categoria 14 ani, Fla
vius Vișan a reușit, între al
tele, premiera de „sub 56“ la 
100 fluture, Romeo Macovei s-a 
aflat în progres marcant în 
trei curse, Laurențiu Nicolescu 
a fost un cîștigător surprin
zător la 100 spate. Au mai 
terminat învingători Dan Dră- 
guleț — specialistul nr. 1 al 
brasului. Cristian Ponta (a con
curat însă după o convalescen
ță). Lucian Voiculeț, in vreme 
oe la juniori în prim-plan s-;au 
mai situat Al. Moldoveanu, Vio
rica Marin, M. Iliescu, L. Bay.

Sigur, în competiția de la 
Baia Mare nu totul a fost la 
superlativ (la celălalt... pol : 
doar doi-treî băieți competitivi 
în marea arenă, reprezentarea 
simbolică a unui centru de tra
diția Reșiței, absența unor 
foarte tineri sportivi, proble
ma lipsei unei instalații do 
cronometraj electronic), dar 
grație, înainte de toate, amin
titelor performanțe ale grupu 
Iui de elită din înotul nostru, 
naționalele în bazin acoperit 
s-au înscris pe drumul ascen
dent început in sezonul tre
cut. Gîndind totul, se înțelege, 
în perspectiva sezonului in
ternațional de vlrf.

In ascen- 
la rîndu-i 
nod de

același 
Intotdea- 
avut un 

50 liber, 
Irimia a 

un foarte promit;"! or 
Dragoș Băcescu a mai

PROBELE DE VITEZA l
(Urmare din pag 1)

internaționale. Dar la noi cursa 
de coborîre este privită de an
trenori ca o „cenușăreasă" a 
schiului. Și nu înțelegem de 
ce...

„Superuriașul" i-a arătat pe 
aceiași protagoniști ca la cobo
rîre. Nurpai. că, acum, în pri
mele trei , locuri a apărut și Mi
hai Bira. Ambele curse au de
monstrat că schiorii români sint 
atrași de viteză, de risc și 
spectaculozitate, mai mult de
cît de serpuireâ porților de 
slalom, unde șansele de a greși 
sînt mult mai mari. Cu ma
teriale și echipamente adecva
te, schiorii români, dacă își vor 
insufi eforturile in pregătire, 
pot realiza performanțe remar
cabile în aceste două probe.

Cele două curse de slalom 
uriaș și slalom au avut loc pe 
pîrtia de sub telefericul din 
Predeal. Condițiile excelente de 
întrecere, zăpada înghețată și 
bine tasată au făcut ca toți

//

comp 
trase- 
toată 
tașii 
tinue 
apăru 
Dresic 
nerilo 
vingăl 
surpr 
țin a 
Prede 
(A.S.i 
destul 
Finke 
la 21 
reduta 
grese 

Un 
aceste 
Dinu, 
uriaș 
pe loc 
Si slal 
cursei 
Paul 1 
avut 
înainte 
fiecare 
și cum

ȘCOALA DE VOLEI"
(Urmare din pag. 1)

voleiul 
să ne 
ridică-

necesar

riilc noastre față de 
românesc ne-au făcut 
gîndim la o -clasă de 
toare*

S-e plecat de la un
Ia zi pentru rolul de „condu
cător din teren" cu care voleiul 
modern l-a Investit pe ridică
torul tradițional. A fost alcă
tuită și o programă proprie — 
în care baza e tot individuali
zarea — pentru această „clasă" 
cu eleve avînd vîrste în soară. 
O structură sui-generis. moti
vată însă de obiectivul propus : 
creșterea, în rate constante de 
timp. a unei serii de coordo
natoare. aPte să extindă și să 
întărească fondul dc jucătoare

ale pri 
pregăti 
Gheors 
țantrer 
Confec 
le grui 

Ca îi 
modera 
ment : 
volei" 
donate» 
aceasta 
riantă 
trej tip 
tradiție 
tactică, 
tă pe < 
luția die 
volei le 
perform 
„mai ar
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A

în preliminariile grupei I a C. E. de tineret

MECIUL NR. 393
să șl statornică trad'ție în a- 
ceastă parte a țării.

Prof. Pintilie a realizat mult 
mal mult: a stimulat de ase
menea elemente de elită, 
care treptat s-au desprins 
din anonimat, prin calități 
și perseverență, ajungînd ti
tulari al unor echipe divizio
nare A dintre cele rrai cu
noscute, Bucan la Politehnica 
Iași, apoi la Știința Petroșani 
șl In prezent la 
București, totodată 
internațional. după 
Asmarandei Ia Olimpia _ 
Arad. Nlstor și Grigoraș la 
Universitatea Timișoara. Iar 

recent Lcucluc la Poli
tehnica Iași, until 
dintre cei mai ti
neri componenti ai 
lotului reprezenta
tiv, toți pășcă- 

nenl, lată-1 acum, dlrijînd 
o adevărată „școală de rugby“.

Așadar, un centru sportiv 
cunoscut mai mult prin in
termediul fotbalului (C.F.R. 
Pașcani activează într-un sis
tem divizionar de aproape o 
jumătate de secol), se afir
mă și în rugby, ca o pepi
nieră de autentice valori. O 
face înainte de orice, prin 
pasiunea prof. Pintilie șl a 
celorlalți oameni de rugby 
din localitate. ing. Lucian 
Blaga, președintele secției de 
resort de la Locomotiva Paș
cani. ing. AI. Moraru, ing. 
D. Cojocaru, fostul și respec
tiv actualul director al 
ceului industrial 
dr. Constantin Știrbu; 
bună seamă, mai sînt si al
ții. O face cu dorința since
ră de a sluji primul 
sporturile de 
noi. fără pretenții, fără 
diții speciale*. T „ 
de aceea s-ar cuveni 
semen ea pepinieră să 
tivată șl să nu fie
tării...

A

Dinamo 
reputat 

aceea 
P.T.T.

I ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNTRECUT FORMAȚIA ALBANIEI: 3-2 
I • Victorie, la limită, la capătul unui joc de mare luptărpra 
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SPECTACOL DE CALITATE

Disputa dintre divizionarele A 
Minaur ?i Steaua — găzduită, du
minică, de sala sporturilor .Da
cia" din Baia Mare — a oferit 
statornicilor iubitori ai echipei lo
cale un autentic spectacol hand
balistic.

Steaua a câștigat pe merit, avind 
un final mai eficient, In ultimele 
trei minute ale meciului înscriind 
trei goluri, față de unul singur al 
băimărenilor. In imagine : Doru 
Porum □ (Minaur) înscrie pentru 
formația sa.

Foto: Petru AOȘAN —
Baia Mare

3 de 
’nd 
,i- 

con- 
ă a 
eim- 
arte- 
> în
spre 
pu— 

„iviu 
talan 
deau

Ion 
că 

:hior 
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;ă la 
lorin 
iper- 
dată 
triaș 
ă. în 
11 lui 
v) a 
pînă 
ți în 

ste 
.’Do-

rin nu a mai avut răbdare, și 
a pierdut, la sutimi de secun
dă, ambele tricouri de cam
pion. îi va fi, sperăm, învăță
tură

Pe aceleași trasee (și in ace
leași condiții) 
titlurile de campioni naționali 
și juniorii. întrecerile lor au 
fost aprig disputate și Aron 
Gorog (RAMIRA Baia Sprie) — 
antrenor tatăl său, A. Gorog — 
a reunit să cîștige două locuri I 
(coborîre și superuriaș),. dove
dind că este un schior cu fru
moase posibilități de progres în 
aceste două probe. Dintre cei
lalți tineri competitori, am re
ținut evoluțiile lui Cristian Ji- 
taru (Caraimanul Bușteni) pra- 
gătit de Mircea Enache, 
vingător la slalom uriaș, 
Moraru (Dinamo) — elev 
Liceul de matematică fizică r>r. 
3 din București, cîștigător la 
slalom, precum si ale lui Că
tălin Benașic,» Mihai Meghea și 
•Florin Tirică (de la C.S.Ș. Si
naia), Arpad Kiss (Dinamo), 
Stelian Savu (A.S.A.). Ne-am 
așteptat mai mult și de la ti-, 
nerii schiori de la CSȘ Predeal.

de minte.

și-au disputat
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evo- 
i de 
t de 
care 
npo-

nentă — cea intelectuală", pen- 
' tru că „voleibalistul-total" nu
mit coordonator sau... coordona
toare), în principiu, „gîndește 
sau trebuie să gîndească, în 
joc, cit un întreg sextet".

La Suceava, deci, se g’ndește 
și se acționează de pe acum 
în perspectivă, pentru viitorul 
apropiat, ca și pentru „dincolo 
de mîine". Cele trei „vîrfuri" 
de promoție din rîndul coordo
natoarelor pregătite în succe
siune se numesc Daniela Gîl- 
că (n. 1971, înălțime 1,76 m).
„cea mai bună din Divizia B“, 
Emilia Pintilie (n. 1972, de 1,79 
m) și Alida Cioroianu (n. 1973, 
de 1,80 ni) ; trei noi „speranțe", 
trei posibile ridicătoare comple
te, cu un gabarit corespunzător 
„normelor" internaționale. Un 
obiectiv, tntr-adevăr ambițios 
și ... declarat.

I
I
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I
I
I
I
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I
I
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PITEȘTI, 24 (prin telefon). 
Meci de mare luptă pe stadio
nul „1 Mai" din Pitești (în 
prezența a peste 7000 de spec
tatori), intre selecționatele 
de tineret ale României și 
Albaniei, *- - " * *’
liminariile 
pionatului European, 
greu, alunecos, a 
mat disputa într-o luptă a- 
oerbă, uneori gneșit înțeleasă de 
jucătorii oaspeți, 
regulamentar, 
al adversarilor 
liștii 
grad mult mai 
tehnicitate) i-au 
printr-o laborioasă 
ție a balonului, 
mai mare ingeniozitate a ini
țierii acțiunilor, care, pînă în 
final, le-au adus satisfacția 
unei meritate victorii, fie ea 
chiar și la limită : 3—2 (3—2).

în minutul 6 al partidei, o 
situație neașteptată : Ia o 
centrare in diagonală a Iui 
Kepi, SHEHU a preluat pe 
piept și, din poziție de ofsaid, 
a trimis balonul în plasă, pe

intre 
tineret ale 

în partida din pre- 
grupei I a Cam- 

Terenul 
transfor-

Jocului ne- 
obstrucționist 

noștri, fotba- 
români (evident cu un 
mult mai ridicat de 

răspuns 
circula- 
printr-o

Stîngaciu. Doar 4 mi- 
le-au trebuit jucătorilor

lingă 
nute 
noștri să restabilească egalita
tea : Lupu a executat o lovi
tură liberă de pe partea 
dreaptă ȘÎ BANUȚA, apărut o- 
portun la finalizare, a reluat 
fulgerător in plasa porții lui 
Mersini. Peste două minute 
faza aproape că se repetă, de 
data aceasta Pistol reluînd, 
însă, dintr-o poziție excelentă, 
peste „transversală". în min. 
20, același Lupu centrează și 
Cojocaru 
care trece . „
albaneze. Dar COJOCARU, in 
min. 26, își răscumpără gre
șeala, reluind imparabil, din 
apropiere, balonul centrat pe 
jos de omniprezentul Lupu. 
Tinerii noștri fotbaliști se 
desprind în min. 39, cînd ace
lași Lupu centrează, portarul 
Mersini respinge balonul și 
CADAR, pe fază, înscrie. La o 
nesineronizare a fundașilor noș
tri centrali în min. 40, PANO 
se infiltrează printre ei și 
expediază balonul in poartă.

La reluare, echipa noastră

„șterge” balonul, 
pe lingă buturile

Astăzi, la Plopeni

ROMANIA
— în preliminariile

Cochetul stadion al Plopeni- 
lor găzduiește astăzi (ora 13,30), 
pentru a 5-a oară, o partidă 
oficială a juniorilor „tricolori”. 
Debutul a fost făcut in pri
măvara lui 1985, cu meciul 
România — U.R.S.S., cîștjgat 
cu 3—2 de echipa lui Leu, Po- 
logea, Lupu, Zamfir, Chivu. 
Au urmat. în toamna aceluiași 
an, partidele susținute în pre-

LOTURI, ARBITRI

ROM ANIA; Constantin șl Moi
se (Viitorul Pitești), Ene șl Io
niță (Steaua), Crețulescu si Sla
ve (Dlnamo), Roșu, Sima șl 
ilimcinschi (Viitorul Timișoara), 
Munteanu (CSS Iași), Chiriac 
(Viitorul Buzău), Fulgă (CSS 1 
București), Ruse (Metalul Bucu
rești), Rivis (Viitorul Arad). 
Dula (F.C. Constanta), Duda 
(CSS Constanța), Mi hat (CSS E- 

(Vlltorul 
(Sportul 

CSM Re-

(F.C.

lectroaparataj), Popa 
București), Șumudica 
Studențesc). Calafir 
șița).

PORTUGALIA: Folha, Ze Ma
nuel, Barbosa și Peixoto (F.C. 
Porto), Nelson, Rosario, Bilro și 
Helio (Sporting Lisabona). Joao 
Pinto (Boavista) j Paulo Sergio 
(Lusitano V.R. Santo Antonio), 
Pereiro (Espinho), Yvo (Faren- 
se), Joca (Vlanense), Sergio 
(Benfica). Paulo Oliveira (Var- 
zim), Baptista (Vitoria Guima
raes) .

ARBITRI: Ozkan Oal (Turcia) 
(Tîrgovlște) și— ș. Necșulescu 

Gh. Toth (Alud).

liminariile C.E. 
lui Pojar, GicJ 
Daniel Sava

de promoția 
Popescu, Nuță, 

și coechipierii, 
soldate și ele cu două fru
moase succese : 1—0 cu Cehos
lovacia și 4—0 cu Turcia.

Exact cu un an în urmă, 
pe ' același gazon, echipa 
U.E.F.A. ’88, pe care am nu
mit-o a lui Stănici și Rădu- 
cioiu, cele două talentate vîr- 
furi de atac, a luat ți ea o 
serioasă opțiune asupra cali
ficării (2—0 cu Turcia) în ca

PORTUGALIA
C.E. de juniori B

drul Campionatului european 
B, competiție la startul căreia 
se aliniază astăzi și selecționa
ta U.E.F.A. ’89. Așadar, la Plo
peni, echipele noastre de ju
niori AU JUCAT ÎNTOTDEA
UNA BINE și au obținut nu
mai victorii, motiv care a cln- 
tărit greu în alegerea aceluiași 
stadion și pentru partida cu 
echipa Portugaliei.

Sigur că și acest meci este 
foarte greu. Și este foarte 
greu, deoarece juniorii români 
n-au mai jucat cu cei lusitani 
din... 1969, de la turneul final 
din R.D. Germană (2—0 pentru 
„tricolorii" de atunci, Ștefă- 
nescu, Beldeanu, Broșovschi, 
Atodiresei). Va fi, deci, un 
meci împotriva unei echipe 
complet necunoscute, dar ace
lași handicap îl au, fără în
doială și adversarii echipei 
noastre. „Ne-am pregătit cu 
mare atenție, cu rîvnă, și sper 
mult ca echipa să arate în joc 
tot ceea ce și-a însușit pe par
cursul orelor de antrenamente” 
— ne spunea, cu 48 de ore 
înaintea meciului, antrenorul 
federal Gh. Ola. „Știu că ne 
așteaptă un meci foarte greu, 
însă jucătorii noștri sînt deciși 
să-și apere cu abnegație toate 
șansele" — declara, la rîndul 
lui, imediat după sosirea la 
Ploiești, antrenorul Jose Au-, 
gusto, fostul internațional por
tughez și titular al echipei 
Benfica din anii ’70.

La Plopeni se dispută astăzi 
a 5-a partidă oficială din ul
timii doi ani a 
colori". Se va

juniorilor „tri- 
încheia ea cu 

un nou succes? E tot ce-și do
rește — pentru a nu infirma... 
antecedentele — echipa lui Si
ma, Ioniță și Ruse, în pers
pectiva realizării obiectivului 
propus : calificarea pentru Pa
ris, deoarece Franța organi
zează
an 
de

deoarece Franța
» turneul final din acest 

al Campionatului european 
juniori B.

Laurențiu DUMITRESCU

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 22 MARTIE : 
cat. 1 (15 rezultate) : 12 variante 
100% 5.578 led și 314 variante 25% 
a 1.395 le’ ; cat. 2 (12 rezultate) : 
145 variante 100% a 510 lei ș! 4.876 
variante 25% a 121 lei ; cat. 3 (11 
rezultate) : 1.092 variante 100% a 
11” le; și 35.131 variante 25% a 29 
lei.

• TRAGEREA OBIȘNUITA PRO- 
NOEXPRES de astăzi, miercuri, 
25 martie, va avea loc în Bucu
rești. in sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la 
ora 15.50. Transmisia radio a o-

accelerează ritmul, In ciuda 
numeroaselor obstrucții ale 
oaspeților și ocaziile de gol se 
succed la poarta Albaniei. Ra
tează Cojocaru în min. 60. în 
min. 62 asistăm la cea mai e- 
lectrizantă fază a partidei: 
Pistol a șutat violent din a- 
fara careului, Mersini a res
pins, Cadar a reluat în stîlpul 
din stingă porții albaneze, ba
lonul a revenit în teren și Co
jocaru a expediat balonul „a- 
fară", irosind o ocazie rarisi
mă. în min. 65, Achim a tri
mis cu capul din apropiere, 
dar Mersini a evitat golul.

Final nedorit. în urma unei 
busculade la un fault al Iui 
Topolinschi, Ramadani comite 
un gest reprobabil, lovi.ndu-1 
fără balon pe jucătorul nostru, 
arbitrul elimin ndu-i pe arnîn- 
doi. Și meciul se încheie cu 
satisfanț ia obținerii 
rli indiscutabile a 
noștri, superiori pe 
nuri le.

Arbitrul. Edgar 
(Malta) a condus 
următoarele formații :

ROMANIA : Stîngaciu — A- 
chim, Cîrstea, Gh. Popescu, 
Topolinschi — LUPU, PISTOL, 
BANUȚA, Sabou (min. 75 P. 
Badea) — CADAR (min. 80 
Țîră), COJOCARU.

ALBANIA : MERSINI - 
Kepi, Ramadani, Lekbello. Ali- 
mehmeti — Gega, ZIU, Pano 
(min. 66 Gjyli), Milla — Kurin 
SHEHU.

Gheorghe NERTEA

unei victo- 
Juc&tarilor 
toate pla-

Azzopardi 
satisfăcător

• Reprezentativa noastră a 
Început anul cu două re
zultate bune, ambele reușite 
In deplasareo victorie (la 
Ankara) șl un meci egal (la 
Atena). Cel de la Atena a 
constituit egalul cu numărul 
100 din palmaresul naționalei, 
care arată astfel ; S92 partide 
disputate. 159 de victorii. 100 
jocuri încheiate Ia egalitate, 
133 de înfrîngeri. Golaverajul: 
643—597.
• Meciul de azi va fî eel 

de-al ll-lea susținut Intre 
cele două formații, primul 
dlsputlndu-se acum mal bine 
de patru decenii, mai precis 
la 13 octombrie 1946. la Tira
na, in Campionatul Balcanic. 
bilanț : șapte victorii româ
nești. un meci egal șl două 
înfrîngeri. Golaveraj : 25—7.
• Din lotul României pen

tru partida de azi fac parte 
jucătorii : Lung (30 ani, 41 
selecții). Cristian I (30 — 14) 
— portari ; tovan (26, 17)
Bunibescu (27. 0). Belodedlct 
(22, 8). Ungureanu (30, 43),
Rednic (25, S3). Movilă (25,
13), Zare (27, 7) — fundași : 
Hagi (22, 35). Mateuț (21. 22). 
T. Stoica (32. 12), BSIflnl (34, 
96). — ' — —----- -- —
16) 
17). 
(27. 
atacanțl.
• Meciul de astăzi 

cel de-al cincilea in 
china națională va fi condu
să de Emerich Jenei. Bilan
țul său 1 4 2 1 1 3—5 5 p. Se
cundul său este Cornel Dră- 
gușln

Kleln (27 , 55). Balint (24, 
— mijlocași; Lăcătuș (23,
Pițurcă (30. 8). ~ ‘ " 
22). Gabor (25,

Geolgăii
35) -

va ti 
care e-

este Cornel DrA-

★
grupei I a pre- 

C.E, s-au dispu-
In . cadrul 

Hminarillor 
tat pînă acum partidele :

ROMANIA — Austria 4—0 
Austria — Albania 3—0 ; Spa-
nla — ROMANȚA 1—9 ; 
nia — Spania 1—2.

Alba-

Clasamentul grupei :
1. Spania 2 2 0 0 2-1 4
2. România 2 1 0 1 4-1 S
2. Austria 2 1 0 1 3-4 2
4. Albania 2 0 0 2 1-5 0

Mal slnt de disputat fntn-
nlrile :

Astăzi. 25 martie : ROMA
NIA — ALBANIA ; 4 aprilie ■: 
Austria — Spania ; 29 apri
lie : ROMANIA — SPANIA î 
14 octombrie : Spania — Aus
tria : 28 octombrie : ALBA
NIA — ROMANIA : 18 no
iembrie: AUSTRIA — ROMA
NIA si Spania — Albania.

PE STADIONUL STEAUA
(Urmare din pag 1)

care presa spaniolă a 
faptul că „românii au 
buni timp de o oră".

Ilață de meciul cu 
Austriei, din toamna 
o singură modificare de esență: 
absența lui Cămătaru, indispo
nibil. O absență regretată în 
mijlocul „tricolorilor", — Că
mătaru făcînd o partidă exce
lentă la acel 4—0 —. dar care 
e compensată, într-o anumită 
măsură, de prezența lui Pițur- 
că, vîrful blocului stelist, care 
domină formația noastră.

Echipa României mai are și 
avantajul că „oamenii din pa
ranteză" (Mateuț și Rednic) 
slnt într-o formă bună, remar- 
mancată, de altfel, de antreno
rul Jenei după meciul de la 
Cluj-Napoca, ceea ce face ca 
eventualele „mutări" (inope
rante cînd echipa merge bine 
din start) 6ă poată fi — la ne
voie — fructuoase și să ofere 
variante de joc.

în meciul de astăzi, desigur, 
echipa României va ffi la dr- 
ma jocului, în fața unei forma
ții care, avînd o apărare fer
mă, va miza — ca de obicei — 
pe forța contraatacului. Se aș
teaptă, deci, un scenariu de
venit clasic în meciurile cu 
dublă manșă. Se pare că tere
nul mai greu, de pe urma plodi 
și ninsorii, ar putea avantaja 
echipa care „taie" jocul, dar 
nu credem că afirmația are a- 
coperire totală, dată fiind vi
teza de joc pe care o poate 
dezvolta echipa României. (Spe
răm că la ora jocului terenul 
să fie cît mai aproape de con-

subliniat 
fost mai

echipa 
trecută.

diția Indispensabilă fotbalului).
Part'da de astăzi, pe care 

oaspeții — al căror „unspreze
ce" probabil îl publicăm în 
chenar — o pregătesc cu o gri
jă care lasă uitat faptul că ei 
au înregistrat pînă acum două 
înfrîngeri, este una în care ju
cătorii noștri trebuie să evo
lueze cu elanul din meciul cu 
Austria, pentru evitarea orică
rei surprize posibile. Indiferent 
de capacitatea de luptă a f<>t- 
baliștilor albanezi. formația 
noastră are o valoare binecu
noscută în Europa, cu un por
tar (Lung) aplaudat pe ■ sta
dioanele continentului, cu o 
apărare care a fost și este 
trambulina Stelei și cu o linie 
de mijloc în care cele 96 de 
tricouri ale lui Boloni fac casă 
bună cu cei 
ai lui Hagi...

Să sperăm 
tri vor face 
insensibil la 
nă. Un joc bun și un rezultat 
pe măsură ar însemna un 
doilea star; psihologic, 
doua respirație, care să 
lungească favorabil, pînă la 29 
aprilie, dată la care va veni la 
București echipa Spaniei.

(numai) 22 de ani

că fotbaliștii noe- 
ca jocul să curgă, 
terenul de... toam-

al
o a 

se pre-

SELECȚIE PENTRW FOTBAL 
K CHAIOVA

de pregătire o- 
,VIITORUL" Craio-

STAT LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
peratiunilor 
audiată pe . _
16,45 (în pauza întâlnirii de fot
bal România — Albania). Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
si -în reluare, la ora 23, pe pro
gramul I, și mîine. joi, 26 mar
tie. la ora 8,55, 
gram.

de tragere poate t 
programul I, la ora

de participant!. De ase- 
concursul este astfel al- 

incît să dea posibilitatea 
ceea 

interesul

pe același pro

PRONOSPORT 
martie, progra

S CONCURSUL 
de duminică, 29 
mează o serie de tntîlniri a’e di
vizionarelor A din Romania 
Italia, prin aceasta reușind, 
sigur, să satisfacă în mare 
sură preferințele diverselor

Și 
de- 

mă- 
ca-

tegorii 
menea, 
cătuit, ------ — ---- , -
unor anticipări ’nteresante, 
ce va menține treaz 
tuturor șl. desigur, va solda 
cu importante cîștlguri. Iată
care e
1. Jiul
—
Argeș; 
Dinamo
— Avellino;
ta: 8. —
Milan
—' Juventus; 11. Torino
12. Udinese
— Empoli.

cîștlguri.
componența concursului:'
— Victoria: 2. Corvinul 
Craiova; 3. Otelul — F.C. 
4. Flacăra — Steaua;
— F.C. Olt; 6. Brescia 

7. Como — Atalsn-
Fiorentlna — Ascall; 9. 
- Sampdoria; 10. Napoli 

Inter;
Roma; 13. Verona

Centrul
Umpică „ 
va organizează o acțiune de 
selecție care se 
șura astfel :

• în zilele 
martie pentru 
între 1 august 
lie 1973 ;

• în zilele 
prilie pentru cei născuți in
tre 1 august 1970 și 31 iulie 
1971 (dar numai jucători le
gitimați) ;

• în zilele de 3 și 4 apri
lie pentru 
1 august 
1972.

Acțiunea

va desfă-

de 
cei 

1972

30 și 31 
născuți 

și 31 iu-

de 1

cei
1971

se

5.

și 2 a-

născuți între
și 31 iulie

va desfășura 
pe stadionul Tineretului, zil
nic, începînd de la ora 9. 

Informații suplimentare la 
telefonul 941/34326.

Pentru cei admiși, se asi
gură cazare, masă gratuit 
și școlarizare la Liceul „Fra
ții Buzești" din Craiova.



SrîR$n Dt SEZON IN SCHIUL ALPIN

A
SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI PESTE HOTARE

BIATLONISTUL VLAD:M1R TODAȘCĂ
A CiȘTIGAT CURSA DE 10 KM LA BANSKO

locul III, ca și echipa de șta
fetă a României

In stațiunea de sporturi de 
iarnă Bansko (Bulgaria) a a- 
vut loc, zilele trecute, con
cursul internațional de biatlon 
dotat cu „Cupa Pirin“, la care 
au fost prezenți sportivi din 
mai multe țări, printre care și 
România.

într-o companie valoroasă, în 
cursa de 10 km, sportivul nos-

tru Vladimir Todașcă a înre
gistrat un frumos succes, ocu- 
pind primul loc cu timpul de 
38,26,0 (cu 2 ture de penali
zare). El a fost urmat de Hristo 
Bojeniciarov (Bulgaria) 38:30,2 
(2) și Iaroslav Pinț (Ceho
slovacia) 38:22,2 (2). în cursa 
de 20 km, reprezentantul nos
tru Sorin Popa s-a clasat petru Sorin Popa s-a clasat

DE LA PICTURA LA SPORT
La încetarea din viată a 

lul Renato Guttuso, petrecută 
recent, întreaga lume a pic
turii contemporane s-a îm
brăcat în doliu. Dispărea un 
virtuoz, încununat cu o glo
rie nepieritoare (în 1950, pri
mea șl Medalia de Aur a 
Păcii), Inclus In cele mal e- 
xlgente dicționare ale genu
lui. Șef incontestabil al școlii 
neorealiste italiene, „penei* 
de reputație mondială, Guttu
so a zugrăvit, ca nimeni altul, 
necazurile omului simplu („Tă-

toarea declarație : „Iubesc
sportul și-l prețuiesc, tn cel 
mal Înalt grad, pe cel care 
11 practică. Arta mea caută 
viața adevărată și nu cred să 
greșesc afirmlnd că, umbllnd 
după ea, o găsesc de multe 
ori, vie, palpitantă, in sport". 
Firește, nu ne pot face declt 
plăcere asemenea cuvinte ros
tite de unul dintre „monștrii 
sacri" al picturii contempora
ne, vorbe care subliniază, o 
dată în plus, importanța și 
noblețea -spirituală a sportu

lui. De altfel, însuși Guttuso 
a ținut să le completeze, ex- 
pllcîndu-se șl mal tranșant 
cu prilejul vernisajului unei 
expoziții deschise, tn 1985, la 
„Foro Italico" din Roma : 
„Mulțl se miră că, deși bă- 
trin (n.n. născut tn 1912), con
tinui să oglindesc sportul tn 
operele mele. Dlntr-un motiv 
simplu, eu mă mindrese cu 
asta : sportul înseamnă cul
tură".

Un mod de a gîndl de pe 
urma căruia, sigur, a cîștlgat 
pictura, dar s-a lărgit si Îm
bogățit $1 atlt de generoasa 
idee de sport. (Or. I.).

ram in cimpie", „Muncitor 
care citește ziarul" etc.), pei
sajul zbuciumat al Calabriel, 
încrîncenata sărăcie siciliana 
și așa mal departe.

Marele pictor a fost, aspect 
mal puțin relevat, șl un prie
ten statornic al sportului. El 
însuși atras de box tn tine
rețe, ca șl Hemingway, Gut
tuso a înfățișat adesea in 
pînzele sale aspra realitate ă 
ringului, întrecerea loială din
tre doi bărbați care, pregă- 
tlndu-se cu migală, visează, 
fiecare, să demonstreze că e 
mai puternic. Dar nu numai 
atît. Lui Renato Guttuso ti 
datorăm (între altele) urmă-

MIHA1 CIOC - LOCUL 3 LA 
„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO 

ALE R. D. GERMANE
La Campionatele Internațio

nale de judo ale R. D. Ger
mane, desfășurate Ia Potsdam, 
au participat concurenți din 17 
țări, printre care și România. 
Mihai Cioc s-a clasat pe lo
cul 3 la categoria grea, prin
tre învinșii săi numărîndu-se 
și campionul european Van der 
GrOben (R. F. Germania). „Su- 
perușorul" Silvia Laz&r s-a si
tuat pe locul 5.

A căzut cortina peste acti- 
vltatea oficială a sezonului com- 
petitional de schi, ale cărui În
treceri, începute ou ctteva luni 
în urmă, ne-au reținut atentia, 
săptămină de săptămină. prin 
nenumăratele concursuri pe care 
le-a programat tn munți al Eu- 
ropeiț dar șl în America șl în 
Asia. Corolar al acestei extraor
dinare activități a fost „Cupa 
Mondială", în prim-plan de mai 
mulțl ani și care In acest se
zon a programat la schiul al
pin 65 de probe, 34 masculine și 
31 feminine (dar să nu uităm 
faptul că numărul acestora a 
fost mal mlo declt tn trecut, 
deoarece sportivii s-au rezervat 
șl au concurat la Campionatele 
Mondiale desfășurate în Elveția, 
pe pîrtllle de la Crans-Montana).

In conul de lumină al actua
lității sezonului 1986/87 s-au a- 
flat excelențil schiori elvețieni 
Marla Walllser șl Pirmln Zur
briggen. tn afara faptului că el 
au dominat practic, în multe

FESTIVALUL SPORTIV OLIMPIC
CIUDAD DE MEXICO (Ager- 

pres). — în perioada 28 martie — 
17 mal, la Ciudad de Mexico șl 
în alte orașe mexicane se va 
desfășura Festivalul sportiv o- 
limplc, ce va programa Între
ceri la 42 de discipline, reunind 
peste 3 000 de concurenți din 35 
de țări. Președintele Comitetu
lui Ollmplo mexican, Mario Vas- 
quez Rana, a declarat că a- 
ceastă întrecere va servi pregă-

tirii sportivilor mexicani șl din 
țările Americll pentru Jocurile 
panamericane, ce vor avea loc 
tn vara acestui an la Indiana
polis (S.U.A.). De asemenea, a 
spus oficialul mexican, festiva
lul nostru, sub egida C.I.O., va 
permite sportivilor din țările eu
ropene șl din celelalte continente 
să verifice și să selecteze spor
tivii în vederea Olimpiadei de 
vară din 1988.

Preliminariile Campionatului European

Grupe u 7-a: TREI CANDIDATE LA PRIMUL LOC!
Iată-ne ajunși la prezentarea 

ultimei grupe (a 7-a) a prelimi
nariilor Campionatului European. 
Reamintim că din flecare grupă 
se va califica o singură echipă 
pentru turneul final de anul vii
tor. la care se va mai adăuga, 
din oficiu, reprezentativa R. F. 
Germania, ca țară organizatoare.

Ce se tntîmplă tn grupa a 7-a 7 
Privind componentele el, vom 
observa că trei reprezentative au- 
fost prezente anul trecut, la C.M. 
din Mexic (Belgia. Scoția și Bul
garia).

Un start bun l-a luat selecțio
nata Bulgariei, care a reușit două 
scoruri egale tn deplasare : 0—0
cu Scoția șl 1—1 cu Belgia I In 
aceste partide, antrenorul Vuțov 
a folosit doar 13 jucători, ceea 
ce Înseamnă că există, de pe 
acum, un „schelet* de bază, ce 
oare contează selecționerul. Din

ÎNTRE CAMPIOANA MONDIALĂ Șl 
LA FLORETĂ MASCULIN DISTANȚA NU

ECHIPA DE ASTAZI
E NUMAI IN TIMP...

ieșit cam 
circuitul

Floretiștii noștri au 
de multă vreme din 
marilor valori internaționale, a- 
mlntindu-ne cu 
trecut ceva 
de cînd echipa României ctști- 
ga. la Montreal, ........
(din formația de 
parte Iuiiu Falb, 
trenor principal al 
zentativ masculin), 
mai bine de un deceniu 
Petru Kuki (antrenorul 
al aceluiași lot) cucerea, 
la rînd. laurii învingătorului la 
„mondialele" de tineret, trebuln- 
du-i anoi un cincinal să se im
pună șl pe planșele seniorilor 
(vlcecamplon mondial 1931, Cler
mont-Ferrand).

în primăvara 
de tineret, de 
mică Molea a 
te ultimul asalt al - 
după o evoluție spectaculoasă și 
promițătoare. Apăruse o floare... 
Cînd în vară, la Întrecerea simi
lară a seniorilor, floretistul mi
litar a fost. Insă, departe de 
forma -uccesului primâvăratic. 
am dat totul pe inconstantă sau 
pe o defectuoasă dozare a pre
gătirii în vederea obținerii a 
două vîrfuri de formă într-un 
sezon. Si iată-1 acum pe primul 
floretist al echipei naționale e- 
voluînd. între slab și mediocru, 
la Campionatele 
ale României.

Sigur, scorurile 
ral edificatoare.

nostalgie că au 
ani din 1967,

titlul 
atunci 
actualul 
lotului 
că a

mondial 
făcând 

an- 
repre- 
trecut 

de cînd 
secund 

doi ani

trecută, la C.M. 
la Stuttgart, Ro- 

ajuns să-și dlspu- 
?ompetiției.

Internationale

sînt în gene- 
dar ele nu re

flectă întotdeauna ne deplin re
alitatea. Tată, de exemplu 
două asalturi consecutive pentru 
intrarea în finală. Molea a pier
dut la cubanezul O. 
după un asalt dramatic 
dună ee a remontat de la 7—9). Si in ‘ ' - - ---
mânia 
antrenorii săi spunînd că Molea 
este... complexat în fata

în

Ga reia. 
(9—10,

fata Iul Nlcolae Ttle 
ITT). lamentabil

(Ro-
■ 5—10)

______ ..._ _ aces
tuia’? Pentru desfacerea acestui 
eșafodaj de scuze vom maî a- 
dăuga că ulter’or în finala de 
opt a probei individuale, flore- 
tistul cubanez care l-a e’îminat 
pe Molea a fost surclasat de Li
vius Buzan (10—4) si că în în-

tot fac parte, printre alții, porta
rul Mihailov, Kolev, G. Dimi
trov, Sadkov, Petrov șl clțlva 
foarte buni oameni de gol, ca 
Slrakov, Alexandrov, Tanev, Is- 
krenov, aflați tn fruntea clasa
mentului golgeteritor europeni In 
campionatele naționale. Bulgarii 
mizează acum pe victoriile de 
acasă, care 11 pot aduce pe pri
mul loc.

Directorul tehnic al selecționa
tei Belgiei, Guy Thya (S4 de ani), 
de mult tknp la timonă, are mo
tive de îngrijorare. „Startul n-a 
fost prea promițător, spune Thys, 
șl nici echipele noastre de club — 
Anderiecht, Bruges, Standard — 
nu stat ta formă". Intr-adevăr, 
fostele vedete, ea Vercauteren, 
Claessen, Scifo, Demol și îndeo
sebi ceulemans — anul trecut 
declarat oeă mal bun jucător al 
țării sale — n-au dat randamen
tul dorit, Jean Marie Pfaff, por- 

. tarul reprezentativei, afirma că 
„pregătirea fizică lasă de dorit"...

Reprezentativa Scoției, sub ba
gheta lut Andy Roxburgh, a fost 
supusă unul mare șoc etnd a fost 
Învinsă pe teren propriu de Ir
landa. Scoțienii speră Insă să se 
reabiliteze ' ‘
Souness șl 

vtrstă de îl 
lot după o 
chiar a lul
— antrenor-jucător, 
verpool. Se contează, desigur, pe 
„tunarul" McClalr (Celtic), aflat 
în plutonul fruntaș al golgeteri- 
lor europeni.

Echipa Irlandei, pregătită te
meinic de fostul internațional en
glez Jackie Chariton, „poate fur- 

■ niza multe surprize" — declara 
portarul Bonner. El afirmă că

prin 
Hansen, 
de ani) 
absență 
Dalglish

lui
(în

revenlrea 
ultimul 
rechemat tn 
de 4 ani, ba 
(36 de ani I) 
Ia F. C. Ll-

Scrimerul nostru Livius Buzan 
cu O. Garcia (Cuba).

(in stingă), in asaltul din finală
Foto: Aurel D. NEAGU

trecerea pe echipe — a cărei fi
nală s-a disputat între reprezen
tativele României șl Cubei — cel 
care trebuia să fie „nr. I", adi
că vicecampionul mondial de ti
neret nu a reușit nici o victo
rie, pierzînd din nou la O. 
Garclaț O fi avînd si cu acesta 
un... complex? Realitatea impu
ne, Insă, concluzia că t’nărul 
nostru floretist bate pasul pe ioc, 
ba chiar se observă un ușor re
gres pe planul deciziei si echili
brului psihic. Prea repede a În
ceput să creadă Romică Molea 
că știe totul șl că o performan
tă durează o veșnicie. Antrenorii 
lotuluj au datoria să plivească 
„buruienile" pentru ea „floarea" 
să ajungă la maturitate.

...Dar nici chiar cu o floare nu 
se face primăvară, după cum 
Drea bine s-a văzut si în proba 
pe echipe. In meciul decisiv (de 
fapt singurul .moment al adevă-

rulul"), cu puternica reprezen
tativă a Cubei, de autentică cla
să internațională (avînd dceot li
der pe vicecampionul mondial 
de seniori. Tulio Dlaz), doar 
Buzan șl File au punctat cite o 
dată, tn timo ce Molea și Ducu 
(și acest- din urmă, mal nesigur 
declt la debutul său in echipa 
națională, anul trecut, la C.M.) 
n-au realizat nici o victorie, șl 
orin comparație cu rezultatul 
meciului Cuba — Dynamo Ber
lin (în formația berlineză evo- 
luînd trei titulari ai reprezenta
tivei R:D. Germane): 8—8. cuba
nezii accedînd în finală doar 
orin tușaveraj (60—571 rezultă 
că echipa noastră masculină 
floretă este încă departe de 
cesităti și așteptări.

tntreba rea 
tentăm ?

ASTAZI, la Banja Luka, este 
programat meciul amical dintre 
reprezentativele Austriei șl Iugo
slaviei. După cum se știe, echipa 
Austriei face parte din grupa I 
(alături de selecționata țării 
noastre, Spania șl Albania) a 
preliminariilor C.E. Iată lotul 
anunțat pentru partida de azi : 
portari — Llndenberger (LASK), 
Wohlfahrt (Austria) ; fundași și 
mijlocași — Pieslenger (LASK). 
Kienast, Brauneder, Weinhofer 
(Rapid), Pezzey (Bremen), Bau- 

(Austria), Stelnbauer 
Messlender, Llnzmaier (Tirol), 
Zsak (Admira — Wacker). Wer
ber (Voest) — Polster, Ogrls 
(Austria). Pacult (Tirol).

melster

de 
ne-

: cît să mai aș-

Pa'jl SLAVESCU

probe, întrecerile C.M. de la 
Crans-Montana, unde au ciștigat 
ori s-au aflat printre fruntași, 
la toate probele. Walllser și Zur
briggen au dominat. în final, șl 
în clasamentul Cupei Mondiale. 
Este mal mult decK revelator 
faptul că Zurbriggen a fost pe 
primul loo în patru din cele 
cinci clasamente ale competiției, 
iar colega sa în trei clasamente 
a fost prima șl Încă într-unul 
pe locul secund ! Iată-le : FE
MEI : general : 1. Maria Walliser 269 - - - - - 
veția) 262 p, 
(Elveția) 
MIchela Figini (Elveția)
2. Walllser 99 p ; slalom super 
uriaș : 1. Walliser 82 p, 2. Cathe
rine Quittet (Franța) 57 p : 
slalom uriaș : 1. Walllser și
Schneider 120 p ; slalom special :
1. Corinne Schmidhauser (Elve
ția) 110 p, 2. Tamara McKinney 
(S.U.A.) 99 p ; BĂRBAȚI : ge
neral : ' 
p, 2. 
burg)
maler (R.F.G.) 174 p ; coborîre t 

Zurbriggen .
Mtiller (Elveția) 105 p ; 
super uriaș : 1. Zurbriggen 85 p,
2. Girardelli 65 p ; slalom uriaș : 
1. Zurbriggen 102 p, 2. Joel Gas- 
poz (Elveția) 102 p ; slalom spe-

Bojan Krizaj (Iugosla- 
Ingemar Stenmark

p, 2. Vrenl Schneider (El- 
Brigltte Ortli 
coborîre : 1.

93 p.
206

3. 
p ;

1. Pirmln Zurbriggen 33» 
Marc Girardelll (Luxem- 190 - -- -P, 3. Markus Was-

1. 125 p. 2. Peter 
slalom

rial : 1. 
via) 105 p. 2. 
(Suedia) 96 p.
Organizatori, 

arbitri ș.a. se 
acum, pentru 
acestui uriaș 
știe ce este aceea odihnă.

sportivi, antrenori, 
pregătesc, de pe 
viitoarea ediție a 

,Circ alb", care nu

Romeo VILARA

MECIURILE DE PlNA ACUM
Scoția — Bulgaria 0—0, Belgia— 

Irlanda 2—2, Luxemburg — Bel
gia 0—6, Irlanda — Scoția 0—0, 
Scoția — Luxemburg 3—0, Bel
gia — Bulgaria 1—1, Scoția — 
Irlanda 0—1.

1. 
2.
3.
4.
5.

CLASAMENT
3
4
3

I 2 1
2

1
1
1
o 
o

2
2
2
2
o

o 
1 
o 
o
2

9—3
3—1
3—2
1—1
0—9

4 
4
4
2
•

Belgla
Scoția 
Irlanda 
Bulgaria 
Luxemburg
INTILNIRILE

1 aprilie : Bulgaria — 
șl Belgia — Scoția ; 29 
Irlanda — Belgia ; 30 
Luxemburg — Bulgaria ; 
Bulgaria — Luxemburg ; 
Luxemburg — Irlanda ; 
tembrie : Irlanda — Luxemburg ; 
23 septembrie : Bulgaria — Bel
gia ; 14 octombrie : Scoția — Bel
gia șl Irlanda — Bulgaria : 11 
noiembrie : Belgia — Luxemburg 
șl Bulgaria — Scoția ; 2 decem
brie : Luxemburg — Scoția.

URMĂTOARE
Irlanda 

aprilie : 
aprilie : 
20 mai : 
28 mal : 
9 sep-

„Jackie a contribuit la o mal 
bună colaborare între jucători, 
condiție esențială pentru a obți
ne unele succese, chiar dacă vira
ta medie a fotbaliștilor este 

28 de ani". Din formație nu lip
sesc fotbaliști de valoare 
Brady, Lawrenson, Stapleton.

In fine, ctteva cuvinte despre 
„mica echipă" a Luxemburgului, 
cum este denumită în presa ță
rilor occidentale. Reprezentativa 
pregătită acum de Paul Philippe 
nu poate intra în „elita" fotba
lului european, din simplul mo
tiv că practic acest sport nu are 
o bază de masă. Tn Luxemburg, 

la numărul 
bucură de o 
de mare 
dar nu 

,________ , bucură
spunea Paul Philippe — că 
desta noastră selecționată 
urmărită cu interes șl peste ho
tare : la meciul de la Glasgow, 
cu Scoția, au fost prezenți 50 000 
de spectatori !

Ion OCHSENFELD

fotbalul — raportat 
locuitorilor — se 
popularitate destul 
rtndul spectatorilor, 
practicanților. „Mă

de

ca

tn 
șl a

mo- 
este

ȘTIRI, CAMPIONATE, ȘTIR’
IUGOSLAVIA

zan „---- , -
jek 3—1, Vardar — Sutjeiska 4—2, 
Nrș — Steaua Roșie 1—1, Subotl- 
ca ~ ‘ ' L' "*
lik 2—1, Hajduk- — Pristina 1—0, 
Vinkovicl — Dinamo Zagreb 0—0, 
Sarajevo — Zeleznicear 1—1. în 
clasament : Vardar 26 
zan 25 p, Hajduk 25 p.

PORTUGALIA (et. 23). 
ca — Chaves 0—0, Porto 
nenses 1—0, Boavista — 
raes 1—1, Braga — Sporting 0—2. 
Varzlm — Portimonense 1—1, Fa- 
rense — Salgueiros 0—0, Elvas — 
Rio Ave 1—0. în clasament : Ben
fica 39 p, Porto 36 p, Guimaraes 
33 p.

(et. 22) : Partl-
Rijeka 1—1, Velez — Osl-

Tuzla 1—1, Titograd — Ce-

P. Parti-

Benfl-
— Bele-
Guima-

• PE SCURT © PE SCURT • PE SCURT •
AUTOMOBILISM • Cursa in

ternațională desfășurată pe cir
cuitul de la Jarama (Spania) a 
fost ctștlgată de echipajul John 
Watson (Anglia) — 
mers (Olanda), pe o 
guar", cu o medie 
144,464 km. Pe locul 
situat pilotul englez 
(„Porsche").

HANDBAL 0 tn ultima zi a 
competiției feminine de la Gyor 
(Ungaria) s-au Înregistrat urmă
toarele rezultate: Ungaria — R.F. 
Germania 19—17 (10—8), Austria
— Bulgaria 26—22 (14—11).

Tn clasamentul final pe primul 
Ioc s-a situat Ungaria — 6 p. ur-

Jan Lam-
mașină ..Ja
orară de
secund s-a
Derek Bell

mată de Austria — 3 p, Bulgaria 
— 2 p și R.F. Germania — 1 p.

PATINAJ VITEZA 0 La Heer- 
enven. olandezul Gerard Kemkers 
a cîștlgat cursa de 10000 m — 
14:04,04. iar sovieticul Oleg Bo- 
șiev pe cea de 1500 m — 1:53,4.

ȘAH 0 Cea de-a 10-a nartidă 
a medului dintre Anatoli Kar
pov și Andrei • Șokolov, ce se 
dispută în orașul spaniol Lina
res. a fost cîștlgată de Karpov. 
Scorul este în prezent de 6,5— 
3.5 n în favoarea lui Karpov.

TENIS • In finala turneului 
feminin de la Dallas (Texas): 
Chris Evert-Lloyd — Pam Shri
ver 6—1. 6—3.

Redacția si administrația, coo 7977S București, str V Conta 16, oț P.I.I.B t. tei centrală 11 îs.îo ,1 ți.50.59: coresp. 10.20.30; Interurban 137; telex 10 350 romsp Telefax : (90) Nr. 11.60.33
Tiparul: I.P. „Informația" Pentru străinătate abonamente prin Rompresftlaielia seci. -sport import nresă p.o.B 12—201. telex 10376, prsftr București. Caiet Griviței nr. 61-66 10 369


