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Obiectiv important al mișcării noastre sportive

ETAPEI OE VARĂ A DACIADEI —
UN SPOR DE

# Startul se va
Etapa de Iarnă a celei de-a 

V-a ediții a Daciadei. ale că
rei întreceri au avut loc în 
perioada noiembrie 1986 —
martie 1987, a avut ca princi-

EFICIENTĂ SI CALITATE!
> 7

da luna viitoare
La ora bilanțului. întocmit de 

C.N.E.F.S. în colaborare cu fac
torii cu atribuții, pe baza a- 
nalizelor din cadrul plenarelor 
C.J.E.F.S. și a C.M.E.F.S. Bucu-

sport cuprinse în „Daciada al
bă". Sînt de remarcat citeva 
acțiuni care s-au bucurat de 
o largă audiență : Bucuriile 
Zăpezii" (Vatra Dornei) pentru

(Continuare in pag 2-3)

ȘTACHETA SPORTULUI CLUJEAN
POATE FI SENSIBIL RIDICATĂ
• Bogată activitate de masă
• Baschetul feminin in prim-plan
9 Rămîneri în urmă necesitînd măsuri urgente

Mișcarea sportivă din jude
țul Cluj se mîndrește, în ul
timul timp, cu o serie de fru
moase realizări în activitatea 
de masă și de performanță, 
fapt subliniat și de recentele 
lucrări ale plenarei C.J.E.F.S.

Desigur, ca la orice bilanț, 
rezultatele bune au fost la loc 
de cinste, evidențiați fiind 
sportivii și antrenorii care nu 
precupețesc nimic pentru a 
menține renumele sportiv al 
județului. Dar, spre lauda lor, 
factorii cu atribuții în sport 
din acest județ nu au ocolit 
nici minusurile, lipsurile din 
propria activitate.

Vorbind despre sportul de 
masă trebuie să arătăm că a- 
ceastă activitate cunoaște o 
continuă creștere, tinzînd spre 
cuprinderea unui număr cît 
mai mare de oameni ai mun
cii, de la orașe si sate. în 
rîndul practicanților exercițiilor 
fizice, a mișcării în general. 
Sporturile de iarnă, concursu
rile tehnico-aplicative, gimnas
tica la locul de muncă, pe
trecerea timpului în mijlocul 
naturii sînt forme recreative 
care cuprind oameni de toate 
vîrstele, contribuind - efectiv la 
menținerea $i întărirea sănătă
ții, la sporirea capacității de 
muncă si creație. Citeva exem
ple sînt concludente : la com
petiția națională Daciada au 
luat parte 275 000 de tineri și 
vîrstnici ; gimnastica la locul 
de muncă se practică în 135 de 
unități, cu peste 75 000 de oa
meni ai muncii ; în activitatea 
turistică de masă sînt angre
nați 235 000 de iubitori ai dru
meției. Sînt doar cîteva cifre, 
care oglindesc bogata activitate 
sportivă de masă.

Așa cum spuneam, atît în 
raportul prezentat, cît și în 

luările de cuvînt de la plena
ră, nu au fost ocolite nici lip
surile. S-a arătat deschis că 
sînt încă insuficiente efortu
rile care se depun în asocia
țiile sportive pentru îndeplini
rea sarcinilor în ceea ce pri
vește promovarea formelor de 
largă accesibilitate pentru prac
ticarea exercițiului fizic, că ac
tivitatea de educație fizică și 
sport desfășurată cu elevii, în 
timpul liber, nu asigură volu
mul de efort necesar dezvol
tării fizice armonioase, că nu 
sînt promovate și dezvoltate 
activitățile specifice femeilor 
etc. S-au dat însă asigurări că. 
în domeniile unde au fost ma
nifestate rămîneri în urmă, se 
vor lua grabnice măsuri de 
impulsionare a activității.

Paul IOVAN
(Continuare in -pag. 2-3)

RECORDURI 
ATLETICE

Campionatele Naționale de sală 
ale juniorilor II, la probele com
binate, au adus noi recorduri 
naționale : pentatlon fete : I.
Tamara Jude (Politebnica Timi
șoara) 3 707 p (60 mg — 9,18 S, 
înălțime — 1,64 m. greutate —
9,78 m, 60 m — 7,96 s, lungime — 
5,76 m) — record național, 2. 
Rodica Petrescu (CSȘ 4 Buc.) 
3 423 p, 3. Dorina Negrilă (CSȘ 
C-lung Muscel) 3 384 p ; hexatlon 
băieți : 1. Bogdan Tudor (CSȘ
5 Rapid Buc.) 4 047 p (60 m — 
7,58 s. lungime — 6,85 m înăl
țime — 1,87 m, greutate — 9,44 
m. 60 mg — 9,02 s, prăjină — 
4,30 m) — record național. 2. 
Adrian Popovlci (CSȘ 5 Rapid 
Buc.) 3 660 p, 3. Vasile Tănase 
(CSȘ „M. Eminescu" Iași) 3 540 p.

pală menire îndeplinirea obiec
tivului stabilit de Congresul al 
XIII-lea al partidului și anume 
acordarea în continuare a unei 
atenții majore organizării, des
fășurării și perfecționării com
petiției sportive naționale, pre
cum și înfăptuirea sarcinilor 
cuprinse în Programul de dez- 
vollare a activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 
1985—1990, aprobat de Secreta
riatul C.C. al P.C.R., a indica
țiilor de o deosebită valoare 
teoretică și practică date de 
către tovarășul NICOL. AE
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, prin Mesajul a- 
dresat Conferinței pe țară a 
mișcării sportive, în care se 
precizează : „Pe primul plan 
trebuie pusă desfășurarea unei 
puternice mișcări de masă pen
tru antrenarea întregului tine
ret — înccpind cu copiii, cu 
pionierii și elevii, cu studenții, 
cu tineretul din întreprinderi 
și instituții, de Ia orașe și sa
le — la practicarea exercițiilor 
fizice, a sportului și turismu
lui

în ,,Cupa F. R. Ciclism11

0 CURSĂ ANIMATĂ, ALTA CALMĂ..
CONSTANȚA, 26 (prin tele 

fon). Desfășurată pe șoseaua 
ușor vălurită care duce spre 
Tulcea, cea de-a 11-a etapă a 
„Cupei F.R.C." a fost, în con
dițiile vintului lateral, deose
bit de solicitantă pentru con- 
curenți. • După darea startului 
nimic notabil pînă la kilome
trul 20. Pe urcușul primului 
deal s-au format trei plutoa
ne. La kilometrul 78. 
„sparg" V. Apostol și, apoi, 
Fi. Sandu, care, depanați ra
pid. reușesc să reintre în gru
pul fruntaș. Mai erau 5 km 
pînă la sosire, cînd a atacat 
N. Aldulea, urmat imediat de 
Cr. Neagoe și V. Mitrache. 
Neînțelegîndu-se, ei sînt ajunși, 
moment în care sprintează V. 
Apostol. Rulajul acestuia în for
ță ii va prilejui o victorie clară.

Clasamentul etapei a 2-a (100
km) : 1 V. Apostol 2h31:12
(m.o. 39,800 km). 2. Gh. Lău
tarii. la 18 sec.. 3. P. Mitu.

Joi s-a desfășurat etapa a 
3-a. pe ruta Constanța — A- 
damclisi (120 km). A fost o 
cursă calmă, în care s-a înre
gistrat doar o singură evadare 
întreprinsă de bucureșteanul 
S. Oprescu și mureșeanul D. 
Silard. Cu toate eforturile de
puse de fugari, aceștia vor fi 
încorporați de pluton, după 25 
de km. Sprintul final va ti 

rești și a dezbaterilor recente 
ale Comisiei Centrale de Orga
nizare a Daciadei se poate a- 
precia că întrecerile etapei de 
iarnă, a acestei veritabile O- 
limpiade a sportului românesc, 
organizate de consiliile locale 
pentru educație fizică și sport, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, s-au im
pus atenției printr-o suită de 
initiative valoroase A fost 
mai biqp chibzuit timpul liber 
de la sfîrșitul de săptămînă, 
s-au folosit într-un mod mai 
judicios posibilitățile existente 
pentru buna desfășurare a ac
țiunilor sportive specifice se
zonului de iarnă, în concediile 
de odihnă ale personalului 
muncitor și în vacanțele de 
iarnă ale elevilor și studenților.

Valorificarea mult mai 
promptă a condițiilor climatice 
deosebit de favorabile din se
zonul recent încheiat a avut 
ca urmare organizarea unui 
număr sporit de acțiuni spor
tive de masă la schi, patinai 
(viteză și artistic), bob, hochei 
pe gheață, la alte ramuri de' 

ciștigat de un specialist : O. 
Mitran (Metalul Plopeni), cro
nometrat în 3hl7:20. urmat de 
Al. Ion (Steaua). Gh. Lăutarii 
(Dinamo), P. Mitu (I.M.G 
Suc.) și grosul plutonului ir 
același timp cu învingătorul.

Etapa a 4-a (contratimp in
dividual 20 km) va avea loc 
vineri, pe șoseaua Constanța— 
Basarabi.

Horațiu SIMA

POLOIȘTII DINAMOVIȘTI - PAS HOTĂRÎTOR SPRE TITLU
Turneul desfășurat săptămî- 

na trecută în cadrul primei se
rii a Diviziei A la polo, penul
timul din programul actualei e- 
diții de campionat, a limpezit 
practic, situația. Cu procentaj 
maxim in acest turneu, Dina
mo București s-a distanțat, 
din nou, la 11 puncte, astfel 
îneît echipa antrenată de Iuliu 
Capșa este de pe acum cam
pioană, după doi ani de la 
Întreruperea șirului său de 
succese de către Crișul. Fără 
a anticipa prea mult, se poa
te aprecia că vom putea asis
ta in finalul competiției Ia una 
dintre cele mai categorice vic
torii înregistrate în ultimii ani,

După acest 5-1 cu echipa Albaniei

29 APRILIE, MOMENTUL DE VÎRF 
AL ANULUI FOTBALISTIC

La terminarea meciului de 
fotbal România — Albania. în 
timp ce tabela electronică stă
ruia — în penumbra înserării 
— asupra scorului si numelor 
victorioșilor, am traversat te
renul spre vestiar. Gazonul 
era mult mai greu decît a lă
sat impresia din tribună. Se 
jucase, de fapt, pe o supra
față care a supus la mari e- 
forturi 

Portarul albanez Musta e „in corzi". La numai un metru de el 
ie află libero-ul român Belodedici Foto : I. BĂNICA

dacă poloiștii clubului din șos. 
Ștefan cel Mare vor aborda 
cu aceeași seriozitate cele pa

1. DINAMO 37 32 3 2 450-277 61
2. Crișul 37 27 2 8 430-327 56
3. Steaua 37 18 3 16 333-345 39
4. Rapid 37 10 7 20 301-333 27

5. Voința Cj. 37 4 4 29 289-430 12
6. I.L. Tim. 29 23 2 4 374-233 48

7. CSU-TMUCB 29 21 2 6 317 138 4i
8. Vag. Arad 29 19 3 7 307-253 41
9, Progr. Or. 29 9 3 17 262-300 21

10 Constr. 29 8 0 21 236-355 16

tru partide pe care le mai au 
de disputat.

Și celelalte patru poziții au

în vestiar, chipuri joviale. 
Dar o jovialitate reținută, care 
ne sugera că meciul cu echipa 
Spaniei, incomparabil mai greu 
decit cei în compania „lanter
nei" incontestabile a grupei, a 
luat startul pregătirilor chiar 
în acest minut 91 al meciului 
cu selecționata Albaniei. Și 
faptul că era așa ni l-a con
firmat chiar Silviu Lung, care 
ne-a întisnpinat cu cuvintele : 

ocupantele lor deja cunoscute, 
poziții ce reflectă fidel evolu
ția lor în actuala ediție, cu 
realizări mai mult sau mai 
puțin notabile, dar și cu unele 
fluctuații în comportare. Ast
fel. dacă Crișul a avut o mai 
mare constanță, Rapid a fost 
performera primului turneu al 
anului, de la Oradea — unde 
a reușit patru victorii. între- 
cupind, după 26 de etape, și
rul invincibilității dinamovis- 
Ailor —, pentru ca săptămînă 
trecută, la București, să nu 
obțină decît un punct...

(Continuare in pag 2-3)

„îmi pare foarte rău că nu 
am ciștigat cu o diferență mal 
mare. S-ar fi putut din plin. 
Să ne gindim la numeroasele 
ocazii ratate. întotdeauna e 
bine să ai o marjă de siguran
ță la golaveraj". (Silviu Lung 
se gindea, probabil, la faptul 
că Spania, cînd a fost absolut 
necesar, a reușit să contabili
zeze 12 goluri într-o partidă cu 
Malta, pentru a elimina din 
cursă... Olanda.)

într-un colț, Iovan. îmi 
zîmbește : „Vă mai amintiți de 
declarația pe care v-am fă- 
ciit-o în avancronică 7“ îmi a- 
minlesc. „N-am dat-o pe după 
colt. Am spus clar că batem 
cu 1—1, ce atîta vorbă 7“ îi 
atrag atenția că Bumbescu a 
mai marcat și al cincilea gol, 
compromițîndu-i pronosticul. 
Ride : „Ce, ăla a fost gol 7 De 
Ia un metru 7“ Buna dispozi
ție e firească. Iovan, bun prie
ten cu Bumbescu, îmi spune 
încetișor : „Noroc că arbitrul 
i-a anulat al doilea gol, care 
— fie vorba între noi — cred 
că a fost valabil. $i-ar fi luat 
lumea in cap, că e go1geier...“.

loon CH1RILA

(Continuare în pag 2-3)

ROMÂNIA - UNGARIA 2-0 
LA POPICE (juniori)

Reprezentativele naționale de 
i union ale României la popice, 
care se pregătesc pentru apropia
tele Campionate Mondiale. au 
susținut o dublă întîlnire amica
lă de verificare cu selecționatele 
similare ale Ungariei. Jocurile au 
avut loc în București, pe arena 
Olimpia, și s-au încheiat cu 2—0, 
victorii la scor ale echipelor ță
rii noastre: la fete, 2561—2378 pd, 
la băieți 5177—5055 pd. Jucătorii 
români au obținut următoarele 
rezultate: Melinda Demeter 448, 
Liliana Băjenaru 438, Adriana An- 
tonesie 430. Simina Vodă 425, Ele-' 
na Bîrnaz-Anton 412, Maricica 
Radu 408, respectiv Z. Fezekas 
887, J. Szoverfi 886, I. Ruge 871, 
C. Crîstea 864; V. Breban 837 și 
Z. Csuro 832.



Rubrică rezervată acțiu

tot mai eficient legata de producție nilor desfășurate în între
prinderi și instituții

CAMPIONATE
9 BASCHET (f)

BAZELE SPORTIVE INTIMPINĂ PRIMĂVARA

și

în ciuda unei isrni grele 
sportivii — membri ai asocia
țiilor sportive din întreprinderi 
și instituții — au lucrat curent 
în lunile februarie ș: martie, 
prestînd mii de ore de muncă 
patriotică, la pregătirea baze
lor lor sportive pentru sezonul 
de primăvară. Iată în acest 
sens citeva instantanee:

• Spui „Vagonul Arad"
asta înseamnă... foarte multe* 
mai intîi mișcare sportivă, or
ganizată începută i-i vrmă cu 
75 de ani: 7000 de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
vagoane Arad 
1986 în r ' 
excursii 1 
săptămînă 
Leșului. 
ș.a.): ..Cupa I.V.A." 
Pline..

I-am întîlnit ne 
si T. Țiganu. președinte si vi
cepreședinte ai 
Oarecum grăbiți, 
tit cîte ceva din ceea -- .. 
făcut în 1986. ..Astea au fost!.... 
spuneau preocupați. Multă 
treabă în vederea activității ce 
1987. acum". Vor .ctiva în 
acest an centre de inițiere —

____ ana> enați in 
întrecerile Daciadei : 
la fiecare sfîrsit de 

Valea 
Semen ic 
5 disci-

fiecare 
(Moneasa 

Păltiniș
le

1. Todincă

.Vagonului" 
ne-au amin- 

ce s-a

POLOIȘTII
(Urmare din pag 1)

Clarificarea situației în pri
ma serie valorică a sportului 
nostru cu mingea pe apă a 
pus sub semnul întrebării 
litatea disputării ultimului 
neu, programat in luna 
într-adevăr, acesta nu 
poate schimba nimic în ierar
hia actuală. Dar — chiar dacă 
ar mai exista și justificata re
zervă față 
calendar cu 
curs de o 
după șapte săptămîni 
putem să nu ținem seama si 
de punctul de vedere al spe
cialiștilor care susțin ideea ne
voii de jocuri. Valabilă pentru 
toți jucătorii, nu numai pen
tru componenții lotului națio
nal, ale căror gînduri (și pre
gătiri !) sînt îndreptate deja 
spre C.E. -din vară.

în seria a doua, în care s-au 
disputat mai puține întîlniri 
pînă în prezent, se mențin u- 
nele semne de întrebare, mai 
ales in ce privește lupta pen
tru întîietate a trioului frun
taș (I.L.T., C.S.U.-T.M.U C.B., 
Vagonul).
• TROFEUL SPORTUL. Cei 

mai eficace jucători din prima 
serie sînt GORDAN (Crisul) 
124, Hagiu (Dinamo) 118 Col- 
ceriu (Voința Cluj-Napoca) 111. 
Costrăs (Crișul) 19, Jianu (Ra
pid) 68, Angelescu (Steaua) 67', 
Florincescu (Rapid) 58 Moi- 
ceanu (Dinamo) 56. E. Ionescu 
(Dinamo) 52, Mujnai (Voin
ța) 51.

uti- 
tur- 
mai. 
mai

de stabilirea unui 
trei turnee în de
tună si cu altul 

nu

la gimnastică, înot, judo, te
nis de cimn — pentru copii si 
tineri, în secții este mare vân
zoleală fiindcă începe un cam
pionat de fotbal la care si-au 
anunțai participarea 34 de sec
ții. Dar ce] mai mult s-a rea
lizat — ne-au spus cei doi in
terlocutori — la pregătirea ba
zelor snortive: stadionul tere
nurile de tenis, sala de halte
re si box 
fost gătite pentru 
(reparații, 
grupurilor sanitare 
interes special 1 
Baza de agrement 
Ia Mureșului. Și 
acest an se vă 
ștrand.
• Stăteau unii 

interiorul Stadionului Metalul 
din Capitală. De sus. de pe șo
seaua ce duce spre Panrelimon. 
Si se mirau: „r 
menii ăștia măi 
zăpada? Ce or 
ea?“.

Da, așa părea
re. Am văzut si noi cum. 
într-un furnicar foarte multi 
oameni lucrau aici, căratul ză
pezii fiind preocuparea 
pală. Ne-a lămurit I- 
președintele clubului 
(al oamenilor muncii 
marea întreprindere 
gust): „Terenul nostru este si
tuat. știți. într-o asa zisă căl
dare foarte aproape de pînza 
freatică. Primăvara sîntem a- 
menintati de... inundații. Care 
se creează în Drimnl rind. de 
la topirea zăpezii. Poziția sta
dionului favorizează strîngerea 
de zăpadă pe el asa că înlă
turarea ei este foarie impor-

fost vrec 
aici la

mii de
ai muncii 

că at

bazinul

vopsiri.

de înot au 
or im avară 
refacerea 

s.a.l. De 
bucurat 

Insu- 
în 
la

s-a
! de pe 

totuși
i merse

in

,Da ce fac oa- 
i frate ? Plimbă 

fi avind cu

la prima vede- 
ca

princi- 
Sava 

Metalul 
de 

23
la 

Au-

tantă". în martie. -iu 
2—3 săptămîni ci nd 
stadion, au muncit 
sportivi, de oameni
din întreprindere. S-a 
zăpada cu sănii, căruțe, bascu
lante.

• Una din florie sportive 
ale Bacăului este si baza aso
ciației I.M.U., aoart’r.înd în
treprinderii ce poartă 
nume. Este situată 
sporturilor si cuprinde 
de 
de 
ea. 
fel 
ing. A. I 
sociatiei: _ _
această perioadă. Reparații 
terenuri, repunem bitum ne 
nele din ele s-au reamenaiat 
vestiarele si insta'itiile sanHa- 

am pregătit spațiile verzi, 
ce ne mărginesc 
fost curăta'i". 

nu se putea a't- 
viată imediat ce 

început 
mini-

I.M.U., anartmînd 
același 

ingă Sala 
____ _ ... _____ terenuri 
handbal, minifotbal, tenis 
cîmp și volei. Devenită, și 
în ultimele două luni, un 
de mic șantier. Ne «punea

Coban, pressed ntele 
: „Am făcut multe

TG. MUREȘ, 2G (prin telefon). 
Ecnipa locală Comerțul CSȘ a 
repurtat o dublă victorie in me
ciul restanță susținut in fața 
formației Crișul CSȘ 2 Oradea : 
77—66 (41—32) și 73—60 (34—31).
Au înscris : Fărcaș 5+3. Cristea 
4+10, Olasz 17+7, Popovici 10+0, 
Matiie 33+38, Munteanu 2+9. Ileș 
2+0. Bulgăr 4+6, pentru ' gazde, 
respectiv Casetti 2+4, Cutuș 22+5 
Gulyas 3+16, Balogh 20+19, Gali 
10+5. Chvatal 9+6. Nagy 0+3 
Miclăuș 0+2. Arbitri : C. George 
și O. Marian. (Constantin ALBI) 
coresp.).

• GIMNASTICĂ RITMICA

a- 
in 
la 
u-

re, 
frumoșii plopi 
terenurile au 
Baza. însă — 
fel — a prins
s-a topit zăpada. A 
campionatul intern de 
fotbal. Vin oamenii tineri și 
adulți să joace dar. o oră îna
inte sau după. Iu trează si la 
gospodărirea bazei. Inițiativă 
reușită, care a dus la rezultate 
bune. Numele cîtorva dintre 
cei care au lucrat la pregătirea 
bazei: D. Călistu, I. Andronic, 
I. Bocancea. M. Solomon. Dar 
cîți alții n-au fost. Multi din 
schimbul de noapte veneau 
dimineața direct la bază. „A- 
vem de lucru acolo..." Normal 
bazele sportive trebuie să în- 
tîmpine pretutindeni noul se
zon în haine noi. cu-ate...

Modesto FERRARINI

Sîmbătă și duminică are loc, în 
sala de jocuri a Clubului sportiv 
Dinamo, Cupa Cluburilor sportive 
școlare la gimnastică ritmică ca
tegoriile a IV-a și a IlI-a, pe e- 
chipe, organizată de M.E.Î., In
spectoratul școlar al municipiu
lui București și Comisia munici
pală de gimnastică.

Cupa C.S.Ș. ia „ritmică" se or
ganizează cu scopul de a califica 
primele 6 echipe de la ambele 
categorii pentru finala pe țară de 
la Piatra Neamț. Și-au anunțat 
participarea 16 cluburi sportive 
școlar din țară cu tot atîtea e- 
chipe. care vor intra în concurs 
după următorul program: sîmbă
tă între orele 8—13 și 15—20 vor e- 
volua sportivele de la categoria 
a IV-a și ansamblurile, iar du- 

9 SANIE --------------------------
A. S. Predealul (unitate spor

tivă aparținînd de Comitetul 
sindicatului Consiliului Popular 
al orașului Predeal) șl-a mani
festat prima sa prezență în spor
tul săniei 
organizarea 
pîrtia din 
disputată în condiții foarte bune 
a oferit prilejul unor întreceri 
interesante, la sfîrșitul cărora 
fruntașii clasamentelor au fost 
răsplătiți cu cupe și diplome.

Clasamente — juniori 1:1. L. 
Boroșoiu (CSO Sinaia) '2:25,67 '

9 TENIS DE MASĂ-------
După ce debutul l-au făcut e- 

chipele de seniori în noul sezon 
competițional oficial la tenis de 
masă, iată că %stăzi intră în 
competiție ș. echipele de juniori 
ele urmînd să-și dispute titlurile 
celei de a 4i-a ediții a Campio
natului Național

întrecerile, la care vor partici
pa 14 echipe masculine și tot a- 
tîtea feminine, vor avea loc în 
Sala Sporturilor din Cluj-Napoca, 
programul cuprinzînd, vineri, 
sîmbătă și duminică, 5 reuniuni. 
Reamintim că, la ediția preceden
tă, titlurile au revenit formați
ilor Universitatea A.S.A, i c*’’a- 
iova (masculin) si C.S.Ș. 1 Spar- 
tac București (feminin).

9 BIATLON--------------------
La Predeal, pe complexul Va

lea Rîșnoavei, se vor disputa 
timp de 3 zile, Campionatele Na
ționale de biatlon ale juniorilor. 
Concurenții se vor întrece în pro
bele de 10 km. 15 km, precum și 
ștafetă 4X7*5 km. Printre parti
cipanți se vor număra Vasile 
Gheorghe, Nicolae Serban, Stelian 
Țeposu (toți de la A.S.A. Brașov) 
Marius Vornicu și Iancu Diaco- 
nescu (Dinamo Brașov). Paul 
Verman și Mircea Cimpoia (de la 
C.S.Ș. Dinamo Rîșnov).

de performanță prin 
unui concurs pe 
Sinaia. Competiția.

CROSUL VETERANILOR SAU 0 PASIUNE FĂRĂ
In orașul Sf. Gheorghe s-a 

desfășurat prima ediție a „Cro
sului veteranilor".

Traseul (cu pornirea din sta
țiunea Șugaș Băi) a măsurat

nu mai puțin 
tru bărbați și 
femei. Peste 75 de concurenți 
au luat startul in această difi
cilă probă

Pe un traseu pitoresc, veteranii iau startul 
in cursa de 12 km Foto : P. IONEL

ȘTACHETA SPORTULUI CLUJEAN
(Urmare din pag I)

Ca urmare a eforturilor de
puse, a muncii bine organizate, 
anul 1986 a însemnat pentru 
sportivii clujeni de performan
ță situarea pe poziții fruntașe 
în ierarhia națională. Astfel 
au fost îndeplinite — si chiar 
depășite — obiectivele privind 
contribuția județului la Cam
pionatele Mondiale Europene,

Balcanice și „Concursurile Prie
tenia". Ramurile sportive care 
au obținut succese de presti
giu au fost : haltere, baschet 
fete tenis de masă, rugby, vo
lei, handbal, lupte, 

Desigur, este 
în revistă, în 
împlinirile din 
sportive. Ca să 
exemplu, ne vom referi la e- 
chipa de baschet feminin Uni-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

ciclism ș.a 
greu de trecut 
citeva rînduri, 
toate ramurile 
dăm un singur

de 12 km pen
ii,3 km pentru

(concurenți intre 35 
și... 84 de ani), in 
final neconsem- 
nindu-se decit un 
singur abandon.

In semn de pre
țuire pentru pa
siunea fără... virs- 
tă, vom incerca să 
numim cit 
mulți dintre 
gători. La 
concurente 
București - 
rioara Faighenov, 
Maria Boicu, Ma
ria Orosz, 
Florescu, 
Pagu și 
Ferfelea. La băr
bați, dintre ciști- 

ii amintim 
Danciu, I. 

F. Mos- 
(din Baia 

M. Qprea,

gători 
pe S. 
Hecico, 
covici
Mare),

VÎRSTÂ

mai 
aler- 

femei 
din 

■ Ma

Maria 
Elena 
Maria

• COMPETIȚII
mtnică de la b—13 vor evolua 
gimnastele de la categoria a Ill-a 
și un număr de sportive Indivi
duale, •
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N. Năstase, (din Găești), C. Co- 
roma (din Roman), Gh. Stegaru, 
D. Bănică, V. Moldovan, S. 
Ungureanu, D. Sîrbu, C. Pagu 
R. Sansom, S. Botoș și J. Kacso 
(acesta a primit din partea or
ganizatorilor o frumoasă cupă 
de cristal pentru cei... 84 de 
ani ai săi). Paralel cu sportivii 
veterani, sub conducerea prof. 
D. Buiac (URBIS), au alergat 
și 9 seniori maratoniști. Iată 
și primii clasați : A. Ungurea
nu (URBIS), D. Ciobanu 
(IAMSAT), I. Răduță (URBIS»

A fost o zi frumoasă pentru 
tqțl acei ce am fost martorii 
acestei acțiuni sportive. •

Ionel PANA — coresp.

2. N. Nicoară (AS Predealul) 
2:35,01 ; 3. M. Codleanu (AS Pre
dealul) 2:42,76 ; juniori II : 1. B 
Tudose (AS Predealul) 1:46,70 •
2. D. Sandu (CSȘ Sinaia) 1 :47,26 :
3. C. Tasovechi (Buoegi Sinaia)
1:48,41 : dublu : 1. L. Boroșoiu
(CSO) — V. Vînjeanu (Bucegi) 
1:35,25 ; 2. D. Sandu — T. Bobea 
(CSȘ Sinaia) 1:39,67 ; 3. D. Ju- 
gănaru — S. Neagu (CSȘ Sinaia) 
1:40,50 ; junioare I: 1. Iutko 
Kozak (CSO) 2:27,31 ; 2. Carmen 
Stîngaciu (AS Predealul) 2:43.38 • 
3. Elena Dracea (Bucegi) 2:54,69 : 
junioare II : 1. Elena Stoica (CSȘ 
Sinaia) 1 :46,44 ; 2. Viorica Țonțu 
(AS Predealul) 1:49,01 ; 3. Tuliana 
Spurcaciu (CSȘ Sinaia) 1 :50.43.

Trofeul — „Cupa AS Predea
lul" — a revenit echipei CSO 
Sinaia, urmată în clasament de 
AS Predealul. CSȘ Sinaia, Bu- 
Cegi Sinaia.

Acest concurs a încheiat acti
vitatea competițională pe pîrtia 
sinăiană.

un< 
cor 
(fo

PUNCT FINAL ÎN FESTIVALUL
Turneul internațional feminin 

din cadrul ^festivalului șahist 
..Hercules ’87“ de la Băile Her- 
culane s-a încheiat cu victoria 
maestre! românce Eugenia Ghin
dă. care a totalizat 8 puncte 
din 11 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Judit Chi-

ricuță 
(Bulga 
7 p.
Boicu
(R.F.G. 
p. K; 
5 p. 1 
da) și

DA CIA DA
(Urmare din pag. I)

Zăpezii”

7887
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

«• atribuie cîțtlguri in

BANi.ÂUTOTURISME.EXCURSII
l» H.D.Crrniunâ

UN NOU PRILEJ
DE EXCEPȚIE I

@ 7 extrageri în 
2 faze, cu un 
total de 66 de 
numere ;

9 Se cîștigâ și 
cu 3 numere 
din 24 și, res
pectiv, 18 ex
trase ;

9 Biletele de 25 
lei participă 
la toate ex
tragerile ;

9 ULTIMA Zi 
pentru nume
rele favorite, 
SÎMBĂTĂ, 28 
martie I

versitatea-CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca. Studentele sînt de 
cîțiva ani in posesia titlului 
de campioane naționale. For
mația pregătită de Nicolae 
Martin și Horia Pop s-a aflat 
printre protagonistele C.C.E., 
ajungînd pînă în fazele supe
rioare ale acestei prestigious 
competiții continentale a celor 
mai bune echipe de club. Mul
te dintre baschetbalistele lui 
,.U“ sint componente ale lotu
rilor reprezentative de senioa
re și junioare, iar sportivele 
Magdalena Jerebie. Paula Mi- 
săilă,/Tunde Enyedi. Ildico Ma- 
nasses, Aurora Dragoș, Marga
reta Veres ș-a. P°t evolua cu 
succes în orice formație de 
prestigiu.

Și aici, în sfera performan
tei, au fost scoase la iveală 
unele rămîneri in urmă, facto
rii responsabili propunînd mă
suri urgente de remediere

Concluziile au fost clare. 
Realizările obținute au avut la 
bază o muncă continuă, o se
lecție riguroasă, o pregătire pe 
baze științifice, asistenta me
dicală aducîndu-și un aport ‘ 
important, ca și cercetarea și 
asimilarea noutăților apărute 
pe plan internațional. Vedem, 
așadar, în această muncă — 
pe cit de grea, pe atît de fru
moasă — o cheie a succeselor 
în obținerea marilor perfor
manțe. Spiritul critic și auto
critic în care a fost analizată 
activitatea sportivă din județ, 
semnalarea lipsurilor și indi
carea soluțiilor de eliminare a 
lor, reprezintă garanțiile unei 
creșteri in viitor cantitative și 
calitative, a sportului clujean.

pionieri ; „Serbările
(Izvorul Mureșului) la nivelul 
tuturor categoriilor de tineri; 
„Festin alu] sporturilor de iar
nă” (Oimpulung Moldovenesc), 
la actuala ediție cu peste 4 000 
de participanți ; „Carnavalurile 
pe gheață" de la Buzău, Su
ceava și Miercurea Ciuc, tra
diționalele campionate pentru 
copii la hochei pe gheață din 
așezările harghitene. De un 
frumos succes de participare 
s-a bucurat „Maratonul sănătă
ții pe schiuri” (circa 40 000 de 
copii, tineri și adulți) organi
zat în colaborare cu Ministerul 
Turismului, cu celelalte orga
nizații cu atribuții și redacțiile 
unor ziare. Merită a fi relevate 
îndeosebi acțiunile din cadrul 
acestui maraton desfășurate la 
Codlca, Predeal, Făgăraș și 
Miercurea Ciuc, într-o atmosfe
ră de mare însuflețire s-au 
desfășurat competițiile dedica*- 
te aniversării a 65 de ani de 
Ia crearea U.T.C. și a 30 de 
ani de la înființarea U.A.S.C.R.. 
o serie de alte întreceri spor
tive de masă inițiate pe plan 
local nu numai Ia sporturile 
iernii, ci și la șah și tenis de 
masă („Cupa 39 Decembrie", 
„Cupa Unirii", „Cupa 16 Fe
bruarie”, „Cupa 8 Martie” etc.), 
în. același timp, în multe ju
dețe s-au extins acțiunile de 
învățare a patinajului și schiu
lui. iar lecțiile de educație fi
zică s-au desfășurat, cu prio
ritate, pe patinoare naturale 
sau pe pîrtii. Se estimează la 
peste 220 000 numărul copiilor 
care au fost initiați. în această 
iarnă, la ramurile de sport a- 
mintite. Totodată. în 
organizate în vacanța 
de C.N.O.P., M.E.I., 
U.T.C., U.A.S.C.R., în

taberele 
de iarnă 
C.C. al 

colabo
rare cu C.N.E.F.S., au fost cu
prinși peste 5 600 de elevi și 
studenți în întreceri de schi și 
sanie. Momentul culminant al 
acțiunilor sportive de masă din

DE VARĂ
sezonul alb l-au constituit cele 
15 finale pe țară 'ale Daciadei 
cu peste 4 000 de participanți. 
La Vatra Dornei s-hu întrecut 
finaliștii „Cupei U.G.S.R." 
(schi), „Cupei Pionierul" (bi- 
atlon, schi, sanie). Complexului 
aplicativ „Pentru apărarea pa
triei”, „Cupei U.T.C." la schi 
si sanie : la Șuior — Maramu
reș, s-a desfășurat „Cupa 
U.T.C." la biatlon, în timp ce 
la Poiana Brașov a avut loc 
Campionatul republican univer
sitar de schi. Alte reușite în 
sportul de masă le-au prile
juit Voințiadele la schi (T.Kal- 
naș-băi) și orientare pe schiuri 
(Toplița), Dinamoviada la schi 
(Păltiniș) și întrecerea finală a 
copiilor schiori de pe lingă u- 
nitățile de vînători de munte 
adevărate sărbători ale spor
turilor de iarnă în care 
C.N.E.F.S. șl organele centrale 
cu atribuții au conlucrat rodnic 

în ceea ce privește sportul 
de performanță, federațiile de 
specialitate au organizat 16 fi
nale pe țară ale Daciadei, care 
s-au bucurat de o participare 
mai numeroasă, în raport cu 
edițiile precedente și cu rezul
tate superioare ; mai mult, cu 
evidențierea unui număr sporit 
de tinere talente avind reale 
posibilități pentru a progresa 
pe planul măiestriei.

Reușitele semnalate asa cum 
s-a subliniat în dezbateri’e 
Comisiei Centrale-de Organi
zare a Daciadei, au fost parțial 
umbrite de unele neajunsuri 
care continuă să se facă sim
țite. Nu s-a făcut totul pentru 
cunrinderea și mai largă a co
piilor și tineretului în practi
carea organizată, sistematică a 
exerciti’lor fizice și sportului 
centrul de greutate al activită
ții de educație fizică fiind încă 
departe de nucleul său, aso
ciația sportivă din școli, între
prinderi, de la sate. • Se pune 
încă un prea mare accent pe 
pregătirea unor echipe, negli- 
iîndu-se masa de practicant, ai

sporti 
rul 
încă 
trist ( 
de m; 
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mente 
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aprilie, la Lisabona

cu Portugalia din preliminariile C E de juniori B

AU DUS LA LIMITAREA SCORULUI

dat satisfacție 
Constantin, 
mijlocașul

ASPRIMEA JOCULUI OASPEȚILOR
Șl TRACUL DE DEBUT AL ECHIPEI NOASTRE

• Partida retur — 8
Portughezii erau pentru noi 
mare necunoscută și, cu 

fiecare minut scurs, au deve
nit o foarte mare surpriză, 
ne spunea, la puțin timp după 
meci, antrenorul federal 
Gheorghe Ola. Știam cu toții 
că, în general, fotbalul lusitan 
se evidențiază printr-o tehni
citate deosebită, ca și prin 
unele manevre surprinzătoare 
poptru orice adversar. Ei bine, 
echipa pe care am întîlnit-o 
astăzi s-a remarcat, în primul 
rînd, printr-un fotbal de an
gajament total, aspru, de tip 
nordic. Așa prezentîndu-se lu
crurile, sigur că jucătorii noș- 

din rîndtil cărora au

rare. De altfel, în acest sens, 
imediat după meci, antrenorul 
oaspeților, Jose Augusto, deși 
recunoștea că echipa noastră a 
avut inițiativa și că ea a ob
ținut victoria cu un gol marcat 
din neatenția apărării forma
ției sale, a ținut să sublinieze 
că „altfel vom juca acasă, unde 
vom căuta să punctăm mai 
mult, pentru a obține califi
carea".

„S-ar putea să aibă dreptate, 
afirma și secretarul federației 
noastre, Mihai Ionescu, echipa 
portugheză fiind alcătuită din 
jucători deosebit de puternici, 
poate chiar prea puternici pen-
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în ultima rundă. Ghindă a în
vins-o pe Aladjova, Stanca pe 
Crișan, Nestorova a cîștigat la 
Welnteier, iar în partidele Boicu — 
Radu și Ganț — Grunberg a fost 
consemnată remiza.

Turneul rezervat maeștrilor a 
fost cîștigat de Alexandru Cri- 
san (Hercules B. Herculane) cu 
3,5 p (din 11). Urmat de Mircea 
Radu (Spartac București) și Mar
cel Iosif (Sănătatea București) 8 p.

I
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ARBITRII ETAPELOR DE DUMINICĂ 
ALE DIVIZIEI A...

Gloria Buzău — S. C Bacău: 
A. Gheorghe (p. Veanip: A.
Moroianu (Ploiești) si M. stă- 
nescu (Iași);

Ranid — Chimia Rin Vîlcea: 
V. Antohi (iași); M. Axente și 
R. Cîmpeanu (ambii din Arad):

Dinamo — F.C. Olt: D. Buclu- 
man (Timișoara); Gh. Constan, 
tin (Rm. Vîlcea) și I. Vcrcș (St. 
Gheorghe);

Jiul Petroșani — Victoria: S. 
Necșulescu (Tirgoviște); M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca) și I. Pătruț 
(Timișoara):

Corvinul Hunedoara — Univ. 
Craiova: M. Constantinescu; Gh.

oiițeru (ambii din București) și 
V. Curt (Medgidia);

Sportul Studențesc — Petrolul: 
C. Gheorghe (Suceava): I. Tăt- 
can (Tg. Mureș) si R. Nicoară 
(Tulcea):

Flacăra Moreni — steșua: 1.
Velea (Craiova): I. Coț (Ploiești) 
șl T. Chciu (Giurgiu);

F.C.M Brașov — ,.U“ Clui-Na- 
poca: G. Ionescu (București); 
C. Corocan (Reșița) și D.P Ma- 
nole (București) ;

Oțelul Galați — F.C. Argeș: D. 
Petrescu; P. Iliescu 'ambii din 
București) și St. Rotărăscu 
(Iași)

Meciurile vor începe io ora 18.

Șl DIVIZIEI B

acte- 
»'ează 

iai
- citii 

imați 
gula- 
teazâ 

fic-

tapei 
1 în- 
îpune 
ajun- 

cu 
rece- 
aso- 

îților. 
dțiate 
gene- 

care 
<ă de 
ți. de 
vîrs- 
puse 

ictivi- 
ortivă 
frec- 
chiar 
gim- 

•ă sau 
'•oală), 
i „A- 
tal”. 

rtiere- 
na un 
lui ne 
uristi- 
uprin- 
imeni- 
turis-

tîmpinarea Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist 
Român, în toate asociațiile 
sportive se vor iniția și orga
niza competiții sportive de am
ploare. Va continua și se va 
extinde acțiunea de învățare a 
înotului, în așa fel îneît să fie 
atrași cel puțin 400 000 de co
pii și elevi, dintre care circa 
90 000 să fie testați in vederea 
selecției pentru performanță. 
Se vor lua măsuri deosebite 
pentru asigurarea reușitei fina
lelor pe țară ale etapei de 
vară a Daciadei. Toate aceste 
obiective se vor realiza paralel 
cu intensificarea muncii de e- 
ducație în asociațiile sportive, 
pornind de la adevărul că Da- 
ciada reprezintă mijlocul cel • 
mai amplu de înfăptuire a po
liticii partidului în domeniul 
activității sportive, o formă de 
educare patriotică, cetățeneas
că. de creștere a calității și e- 
ficien+ei educației fizice și 
sportului de formare a unui 
tineret sănătos și viguros, apt 
să-și dovedească talentul, pre
gătirea și măiestria sportivă 
sub culorile tricolorului româ
nesc în marile competiții in
ternaționale, dar și un impor
tant mijloc de mobilizare pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
producție, a marilor obiective 
pe care le avem de înfăptuit 
în acest al 8-lea cincinal.

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

doar portarul 
libero-ul Ioniță, 

Riviș și înaintașii 
Mihai și Sima — au bătut oa
recum in retragere, au fost 
descumpăniți o bună perioadă 
de timp, dar, pînă Ia urmă, 
ei au reușit o victorie absolut 
meritată...".

Din cele afirmate de antre
norul coordonator al 
nostru se desprind, 
două dintre cauzele care 
dus la obținerea doar a unei 
victorii la limită a juniorilor 
noștri „tricolori" : L aspri
mea, tupeul, tenacitatea cu 
care oaspeții au tratat fieca
re fază de joc (uneori această 
asprime a fost vecină cu jocul 
dur) ; 2. lipsa de luciditate a 
echipei noastre, care, la un 
moment dat, și-a văzut bloca
te „motoarele”, 
găsite soluții 
spre buturile unui portar de 
o maturitate 
Manuel Ivo.

Partida de la Plopeni (gaz
dele au făcut eforturi exem
plare pentru a organiza meciul 
in condiții dintre cele mai bu
ne) n-a avut — prin urmare 
— . nici spectaculoasa răsturnare 
de scor din meciul cu U.R.S.S. 
din 1985, nici marele număr 
de ocazii de gol și goluri din 
intîlnirile cu Cehoslovacia și 
Turcia din același an, nici cla
ritatea evoluției „tricolorilor” 
din ediția precedentă a C.E. 
de juniori B, toate jucate pe 
același gazon. Singurul numitor 
comun rămîne VICTORIA, încă 
o victorie obținută la Plopeni, 
o victorie care nu poate fi pu
să nici un moment sub semnul 
îndoielii. Pentru că, în ansam
blu, echipa noastră a fost mai 
mult timp la cîrma jocului, a 
dominat teritorial, a avut mai 
multe cornere (10—3), mai mul
te ocazii de gol (5—1), a șutat 
mai mult (8—5). Dacă toate 
aceste „mai multe” s-ar fi ma
terializat cu încă un gol și pe 
tabela de marcaj, atunci parti
da retur ar fi putut să fie 
privită cu mai puțină îngrijo-

lotului 
așadar, 

au

rareori fiind 
de pătrundere

surprinzătoare,

lată-l pe foarte bunul portar al juniorilor portughezi, Ivo, res- 
pingind, din plonjon, șutul lui S. Mihai. Foto : Gheorghe DAN

tru vîrsta lor de numai 16 ani. 
Dar cum nici un meci nu sea
mănă cu altul, mai ales la 
juniori, am convingerea că vom 
găsi și noi antidotul Ia jocul 
lor. Și dacă in partida retur 
(8 aprilie), Sima, Riviș, Mlhai 
și coechipierii lor vor lăsa la 
cabine tracul inerent din acest 
prim meci, ei vor reuși, cred 
eu, să-și mențină avantajul 
luat astăzi în urma unei con
fruntări aprige, în care oaspe
ții au făcut tot ce-au putut 
pentru a nu primi gol, apoi, 
după ce l-au primit pe cel al 
lui Sima, pentru a limita sco
rul”.

Laurențiu DUMITRESCU

SERIA I : Poiana Cîmplna — 
C.S. Botoșani : L. Pantea (Bucu
rești), F. C. Constanța — Minerul 
Gura Humorului : A. Nicolescu 
(Pitești), Aripile Victoria Ba
cău — Politehnica Iași : J. Gra
ma (București), C.F.R. Pașcani — 
F.C.M Progresul Brăila : O. 
ștreng (Oradea), Olimpia Rm. 
Sărat - FEPA >74 Bîrlad : Al. 
Rolea (București). Ceahlăul P. 
Neamț — Unirea Focșani : M. 
Buciumeanu (Tirgoviște), F.C.M. 
Delta Tulcea — Unirea Slobozia : 
M. Lăzărescu (București), Pra
hova C.S.U. Ploiești — C.S.M. 
Suceava : M. Neșu (Oradea), Du
nărea C.ș.U. Galați — Steaua 
Mizil : I. Dogaru (Rm. Vîlcea) — 
se dispută de la ora 14.

SERIA A Il-a : Autobuzul 
București — Automatica Bucu
rești : I. Crăciunescu (Rm. Vîl- 
cea). I.C.I.M Brașov — Gloria 
Tg. Jiu : Gh. Vodă (P. Neamț), 
A.S. Drobeta Tr. Severin — 

JOVA Roșiori : E. Muntean»
(Deva). Carpați Mîrșa — C.S. Tîr- 
goviște : A. Ganea (Slobozia). 
Sportul Muncitoresc Slatina — 
Inter Sibiu : C. Popovici (C. 
Turzii), IMASA Sf. Gheorghe — 
Chimica Tîrnăveni : Gh. Pîrvu 
(Constanța). Electroputere Cra
iova — Gaz Metan Mediaș : C. 
Manda (Reșița), Progresul Vul
can București — Tractorul Bra
șov : M Dragu (Galați) — sta
dionul „23 August", de la ora 14, 
A.S.A. Tg. Mureș — Mecanică 
Fină Steaua București : Gr. lo- 
nescu (Ploiești).

SERIA A IlI-a : F. C. Bihor 
Oradea — F.C. Maramureș Bala 
Mare : Al. Mustățea (Pitești), 
C.S. U.T. Arad — C.S.M. Reșița: 
C. Teodorescu (Buzău), Olimpia 
Satu Mare — Minerul Paroșeni :
C. Bîtlan (Craiova). Politehnica 
Timișoara — Unlo Satu Mare :
D. Avrigeanu (București), Armă
tura Zalău — Steaua C.F.R. Cluj-

Napoca : M Bădici (Caracal), 
Aurul Brad — Strungul Arad : 
T. Ionescu (București), Dacia 
Mecanica Orâștie — Gloria Bis
trița : R. Petrescu (Brașov). C.I.L, 
Sighet — Minerul Cavnic : I. Me- 
tea (Aîud) Metalul Bocșa — Mu
reșul Deva, V. Dobrescu (Bucu
rești).
Partidele, cu excepția jocurilor 

Dunărea C.S.U. — Steaua și Pro
gresul Vulcan — Tractorul, vor 
începe la ora 11.

SfLECțlt PENTRU FOTBAl
IA CRAIOVA

Centrul de pregătire o- 
limpică „VIITORUL" Craio
va organizează o acțiune de 
selecție care se va desfă
șura astfel :
• In zilele de 30 și 31 

martie pentru cei născuți 
între 1 august 1972 și 31 iu
lie 1973 ;
• tn zilele de 1 și 2 a- 

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

• tn zilele de 3 și 4 apri
lie pentru cei născuți între 
1 august 1971 și 31 iulie 
1972.

Acțiunea se 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 
si școlarizare la Liceul „Fra
ții Buzești" din Craiova.

29 APniLIE, MOMENTUL DE VÎRF
(Urmare din pag I) de a „arbitra"

uri de
■ atle- 

teren 
hand- 
mașă 

Vor fi 
te ac- 
ement 
iminici 

mani 
pent’-u 
ortului. 
) spor- 
și case 
tindere 
araeter 
îm. ra- 
ntîmpi- 
politi- 
în în-

MMINIMiniH DL SUI 1010 I»»0M>SPORI INLOD'ltAZi
ClȘTIGURILE TRAGERII „LO- 

IO“ DIN 20 MARTIE : cat. 1 :
1 variantă 25% — autoturism
Dacia ’.300“ (70 000 lei) : cat. 2: 

10.25 a 11 726 lei : cat. 3 : 17,7F 
a 6 772 lei : cat. 4 : 40,50 a 2 9R8 
lei : cat. 5 : 169.50 a 709 lei : 
cat 6 : 441,25 a 272 lei : cat X :
2 291,00 a 100 lei. . Report la cate
goria 1 : 196 419 lei. Autoturisme’ 
..Dacia 1300“ (70 000 lei) de la
categoria 1 — 25% — a revenit 
participantului Turneanu Marin 
din localitatea Tirgoviște iud. 
Dîmbovița.

A Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 27 martie, va avea 
loc în București, în sala clubu

lui din str. Doamnei nr. 2. înce- 
pind de la ora 15.50. Tragerea va 
fi transmisă la radio, pe progra
mul I la ora 1615.

a La sediul central al Adminis
trației de Stat Loto-Pronosport se 
prezintă săptămânal un mare nu
măr de cîștigători de autoturisme 
Dacia 1300 pentru a li se înmîna 
actele de proprietate.

In ceea ce pr’vește beneficiarii 
de eîștiguri in numerar, la acțiu- 
n le deja omologate, aceștia sînt 
invitați a se prezenta la casieri
ile plătitoare indicate pe adeve
rințe pentru a intra în posesia 
sumelor de bani cuvenite.

Antrenorul Jenei îmi comu
nică „f 
rilor — 
ximă e 
moment 
potrivit 
victorie 
temperatura 
faze, esențială in 
rezistenței 
echipa României a fost în pri
mul rînd un boxer care a a- 
tacat uneori in rafale, dar care 
„a încins cuptorul" în primul 
rînd in cele 25 de minute ale 
golurilor „grupate".

...Am trecut apoi spre ves
tiarul albanez. Atmosferă de 
reculegere. Antrenorii privesc 
în gol, îngrijorați, poate, de 
perspectivele pe care le oferă 
acest 1—5. (Așa e în toată lu
mea.) Agron Sulaj, care cu o 
zi înainte părea foarte distant, 
amînind 
formației 
totul intr-o aură de mister — 
n-am reușit să primim, pînă 
la urmă, „ll“-le probabil — se 
ridică de pe scaun, foarte pre
venitor. Rostește un clar niolto 
bene cînd e vorba despre jo
cul echipei României. Aprecia
ză că în echipa sa a jucat 
bine un singur jucător — Jera 
— si apoi afirmă, fără nici o 

.reticență, că „Hagi e un jucă
tor de mare clasă internațio
nală".
grupa 
între 
fiematie interesantă din partea 
tmui antrenor care a pierdut 
cu 0—3 meciul cu Austria).

★
Așadar, un duel România — 

Spania. Ar fi simplu. Dar lu
crurile sînt ceva mai compli
cate. Pînă acum, Spania e la 
+ 2 România și Austria sini 
Ia zero, iar Albania e practic 
ieșită din cursă, de’și — așa 
cum spunea și Sulaj — își

,în secret" notele jucăto- 
văzute de el. Nota ma
un 8+. Mi se pare un 

de luciditate foarte 
în euforia victoriei. O 
care a scos la iveală 

ridicată a unor 
„spargerea" 

adverse. Miercuri,

mereu comunicarea 
albaneze, învăluind

în sfîrșit, susține că 
se reduce la un meci 

România și Spania. .'A-

rezervă dreptul 
duelul major.

Care ar fi 
prim răspuns 
miercuri, 
Austria 
urmărit de antrenorii Jenei și 
Drăgușin. Se spune că un 
punct luat de spanioli ar com
plica lucrurile. Dar, în actuala 
configurație a grupei, un 
punct, „doar un punct", ar pu
tea fi o armă cu două tăișuri : 
ar însemna doar eliminarea 
practică a Austriei (învinsă net 
de Iugoslavia, în meci amical), 
nu și modificarea raportului de 
forțe „în marș" între echipele 
Spaniei și României.

Sigur că meciul de la Viena 
își are importanța sa, dar me
ciul nr. 1. indiferent de re
zultatul final al partidei Aus
tria — Spania (care nu rezolvă 
totul chiar în cazul unei vic
torii spaniole), rămîne cel de 
la 29 aprilie, de la București, 
cînd „tricolorii" vor înfrunta

variantele ? Un 
poate fi dat 

la Viena, în meciul 
- Spania, care va fi

pe spanioli, in cadrul unei se
rii devenite oarecum tradițio
nale. Iar în acel meci, echipa 
României trebuie să demonstre
ze că are un real plus de va
loare față de formațiile care 
au realizat cu Spania de două 
ori 2—2, la București și la 
Craiova, și chiar decît aceea 
care a cîștigat pe stadionul 
Steaua, cu 1—0.

Dincolo de orice calcul al 
probabilităților, important e ca 
echipa României să ajungă la 
potențialul maxim la 29 apri
lie. ziua meciului care are o 
singură variantă : victoria. Și 
pentru că avem convingerea că 
„tricolorii” pot juca mult mai 
bine decit în meciul cu Alba
nia, sperăm ca ei să-și valo
rifice șansele, indiferent de 
rezultatul de la Viena, în care 
un „1“ ar aduce în arenă încă 
un competitor (Austria), un 
„x“ ar acorda Spaniei o anume 
bonificație, dar nu decisivă, 
iar un „2“ i-ar obliga pe „tri
colori" să-și încordeze toate 
forțele, deoarece, si în acel caz, 
GRUPA SE JOACA !
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EXCURSII LA SOFIA Șl VARNA
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. -IIOTEpxci;RSH£ 

hc» cSEsrs

1« vile l
la pensiune sau la restaurant. „ „

La Sofia se pleacă cu trenul^ in a^ 6-a zi. 
București, și se ajunge r

La Suna CUZ.U.UU --
Sofia se pleacă a doua zi seara și 
dimineața.

dimineața în Sofia.
seara, din

« hotel de categoria I___ ____  _ Din 
se ajunge în București

4
1

v

A

★_
De asemenea, se organizează O 

LA VARNA, combinată cu sejur 
Neptun, în perioada 28 aprilie — 4 

în Neptun. cazarea se asigura în 
masa — la restaurant.

La Varna se pleacă cu _aut_ocarul

EXCURSIE DE O ZI 
de 6 zile în stațiunea 
mai 1987.
hoteluri de categoria I;

*

la varna se uieaca cu »—în data de 4mai. 
Excursiile se organizează și în iunile mai și iunie, 
înscrieri si informații suplimentare la toate agențiile de 

turism ale Înlîeprinderii de Turism, Hoteluri și Restau
rante București.
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$ PISCUL CARE URMEAZĂ

TURUL CICLIST

AL COLUMBIEI
BOGOTA, 25 (Agerpres). Pri

ma ediție a Turului ciclist fe
minin al Columbiei s-a în 
cheiat cu victoria sportivei 
tranceze Jeannie Longo, care 
a cîștigat opt din cele nouă 
etape ale competiției, Încheind 
pe primul loc la 8:54 în fața 
ciclistei situate pe locul se
cund, compatrioata sa Cecile 
Audin.

Ultima etapă, disputată la 
Bogota, pe circuit, a revenit 
lui Cecile Audin, cronometrată 
pe 69 km în 1.35:06. La această 
etapă au asistat 300 000 spec 
ta tori.

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
• Cupa Mondială Ia sărituri 

a prilejuit 
norvegianului 
(în fotografie), 
fost urmat de 
Vettori — 192 
Felder — 177 p.

victoria finală a 
Vegard Opaas 
cu 218 p. El a 
austriecii Ernst 
p și Andreas

Hermann146 p, urmat de 
Weinbuch — 100 p.

• Proba de 10 km
drul campionatelor ____
de biatlon, ce se desfășoară la 
Sverdlovsk, a revenit lui Iuri 
Kașkarov, cu timpul de 26:35,

din ca- 
U.R.S.S.

Inepuizabilă această 
a omului de a feuși 
performante, de a-și depăși 
propriile limite; este. de 
altfel, această tendință una 
dintre trăsăturile care l-au 
ajutat pe homo sapiens să 
să se desprindă d scisiv. pe 
-ultima sută" a istoriei Ter- 
rei. de restul regnului ani
mal. „Ei bine, si-acum. ce 
urmează?" — e o oerpetuă 
întrebare care prefigurează, 
prin (uneori) cele 
teziste viziuni, un 
viitor al perfor
manței, care se do
vedește pînă la ur
mă... real! Aceeași 
dilemă apare atunci cînd 
afli, de pildă, că la 
ceastă oră există in lume 
un om. italianul Reinhold 
Messner, care poate spune, 
numai el. că a văzut lumea 
de De toate • cele 14 vîrfuri 
muntoase de Dește 8000 de 
metri! O „colecție" cu ade
vărat impresionantă avînd 
însă dezavantajul de a nu 
deschide nici o usă spre vi
itor! Dacă nu există munți 
mai înalti decît cei deia 
cuceriți si dacă nu mai e- 
xistă nici măcar alții la fel.

mai poate 
neoficial 
verticală? 
ia de la 

cum repetiția 
lucrurilor în 
hold Messner 
cum o nouă 
de astă dată nu in dome
niul ascensiunilor pure. ci 
în direcția împărtășirii (se
menilor care nu au sansa 
de a le cunoaște) satisfac
țiilor cuceririi înălțimilor. 
Prima etapă : realizarea

sete 
noi

mai fan-

unui film artistic oe Acope
rișul Lumii „cu actori ade- 
vărati". ceea ce ar însem
na. firește, o încercare ex
trem de dificilă, tehnic Si 
omenește vorbind, o foarte 
înaltă performantă. Cel mai 
redutabil alpinist al lumii 
ar dori ca experiențele unei 
discipline organic individu
ale să fie astfel accesibile 
oricui, indiferent de vîrstă 
de puteri de posibilități 
îngăduind astfel un minunat 

_______ exemplu de gene- 
ralizare a sportului. 

xjAVflil conceput de atîteă 
’ ori, ca o lume a 

minunilor deschisă 
doar unor aleși ai soartei. Un 
munte nu devine al nostru 
după ce l-am cucerit, ci apar
ține pentru totdeauna unei i- 
dei! O idee care, sintetic, ar 
putea fi exprimată astfel: ur
căm pe culmi nu atît pen
tru a ne demonstra bravu
ra. cît pentru a ne cunoaște 
mai bine si a ne 
oe noi înșine de 
ne. Astfel privite 
alpinismul, sportul 
ral. nu au nimic cu deviza 
atît de belicoasă în esența 
ei. „Atacă. învinge, cucereș
te!"

O filozofie a alpinismului 
adică un bun la îndemîna 
tuturor — iată noul pisc de 
atins, după cele 14 de peste 
8000 de metri, de către ce’ 
care va rămîne. cu siguran
ță. în istoria sportului, 
putea fi 
ză cel 
rămîne. 
nobil.

5
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ACTUALITATEA

LA TENIS DE MASA
SOFIA. La Haskovo (Bul

garia), în cadrul „Cupei ligii 
europene" la tenis de masă, 
s-a disputat meciul dintre se
lecționatele mixte ale Bulgariei 
și Iugoslaviei. Sportivii iu
goslavi au cîștigat cu scorul 
de 4—3.

PARIS. în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde in 
Franța, echipa masculină de 
tenis de masă a R.P. Chineze 
a evoluat la Arras în compania 
selecționatei țării-gazdă.

Jucătorii din R.P. Chineză 
au terminat învingători cu 
scorul de 5—1.

• Proba de combinată nor
dică din cadrul concursului de 
la Holmenkollen (Norvegia) a 
fost cîștigată de sportivul vest- 
german Hermann Weinbuch, 
cu 432,40 p. Pe locurile urmă
toare s-au situat norvegienii 
Trond Arne Bredesen — 421,49 
p și Torbjorn Lekken 
421,46 p.

în clasamentul final al „ 
pei Mondiale", pe primul loc 
s-a situat Torbjorn Lckken. eu

secundat de Dmitri Vasiliev — 
26:33. Principalul favorit al 
cursei, campionul mondial ,Iuri 
Medvedțev s-a clasat pe locul 
trei, cu 26:43.

Campionatul Mondial de hochei — grupa C

ROMANIA-DANEMARCA 2-8!
BBONDBY 26 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). In partida cu 
reprezentativa țării gazdă — Da
nemarca. hoeheiștii noștri au în
registrat prima înfringere : Da
nemarca — România 8—2 (1—o,
5—2, 2—0). Formația noastră nu a 
mai acționat cu siguranța și a- 
plombu! de pină acum, greșind 
flagrant și, am spune, inadmisi
bil, mai ales în apărare, unde nu 
a opus fermitatea necesară acțiu
nilor în viteză și execuțiilor sub
tile ale adversarilor. Nici înainta
rea nu a mai avut forța de pene
trație din celelalte partide, a pier
dut ușor pucul. între minutele 
34 și 39 mecanismul echipei s-a 
dovedit complet dereglat, pi'imin- 
du-se nu mai puțin de 4 goluri, 
ultimele 3 înscrise de același Niel
sen !

Pentru formația noastră au în
scris Tureanu (min. 23) și Hă- 
lăucă (39), iar pentru Danemarca 
Jakobsen ț6) Pedersen (25). Klau- 
sen (34) Nielsen (36, 38, 39, 56) și 
Karlsen (53).

Au arbitrat bine : 
lia). asistat de
(U.R.S.S.) șl Zanon (Italia).

Clasament : i. Danemarca 9 p

2. România 8 p, 3. Japonia 7 p, 4. 
Iugoslavia 7 p^5. Ungaria 4 p, 6. 
Bulgaria 3 p, 7 R.P.D. Coreeană 
2 p, 8. Belgia 0 p.

Vineri e zi de odinnă, sîmbătă 
echipa noastră va întîlni Unga
ria, iar duminică Iugoslavia.

Alte rezultate : japonia — Un
garia 3—1, Belgia — Danemarca 
l—8, R.P.D. Coreeană — Bulga
ria 3—2. Iugoslavia — Japonia 
5—5, Ungaria — Belgia 8—4.

Mirceo fUDORAN

TURNEU DE CALIFICARE

Alaimo (Tta-
Drukarenko

PENTRU J. 0.
17
Brazilia

Intre 10 și 
fășura în 
masculin de ____ ...____ ___
lificarea la J.O. de vară din 
anul 1988. La întreceri vor lua 
parte 6 echipe i Japonia, Ar
gentina, Franța, Cuba, Egipt 
și Brazilia, cîștigătoarea ur- 
mînd a se califica la turneul 
olimpic.

mai se va des- 
turneul 

volei pentru ca-

anronia 
oerfectiu- 
iucrarile 
în sene-

face cam pi o- 
al drumețiilor
Poate doar 
început! Dar 

nu e„ în firea 
sport. Rein- 

urmărește 
performantă.

Ar
Discul care urmea- 

mai dificil, dar el 
oricum.

Radu TIMOFTE

MECIURI INTERNATIONALEdl
• La Bellinzona: Elveția — Ce

hoslovacia 1—2 (1—0). Au mar
cat Hermann (min. 11), respectiv 
Kubik (min. 74 și 79). La Gubias-

Miercuri seara s-au desfășurat 
cîteva jocuri internaționale. La 
Rotterdam. In preliminariile C.E. 
(gr. a 5-a> echipa Greciei a ob
ținut un rezultat foarte bun, în 
compania selecționatei Olandei J 
1—1 (0—1). Oaspeții au deschis 
scorul prin Saravakos (min. 6), 
după care, egal a rea a survenit 
prin golul marcat de Van Baston 
(min. 56).

In urma acestui rezultat, Grecia 
se menține în frunte șl candi
dează pentru calificarea în tur
neul final. lată
1. Grecia
2. Olanda
3. Polonia
4. Ungaria
5. Cipru

• Ln meciul amical de la Ban
ta Luka echipa Austriei (cu cea 
mai bună formație, printre care 
s-au numărat Pezzey, pacult, 
Polster, Messlănder, piessinger,, 
Kienast) a fost învinsă categorie 
de reprezentativa Iugoslaviei : 
o—4 i Golurile au fost marcate de
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• La Istanbul, in meci amical, 
echipa Turciei a dispus cu 3—1 
(1—1) de reprezentativa R.D. Ger
mane. Au înscris: Keser (min. 45). 
Kayhan (min. 47.) și Tanyu (min. 
78), respectiv Minge (min. 29).

© Echipa olimpică a R.F. Ger
mania (viitoare adversară a se
lecționatei țării noastre în pre
liminariile J.O.) a jucat la Tel 
Aviv cu formația similară a Is
raelului Formația vest-germană 
a cîștigat cu 2—1 (1—1). prin go
lurile lui Funke’ (min. 31) și Mill 
(51), respectiv Azulai (min. 44). 
Tot la Tel Aviv, în joc amical, 
prima reprezentativă a R.F.G. a 
dispus cu ?—0 (1—0) de Israel, 
prin golurile lui Thon (min. 9) 
și Matthăus (min. 79 din pe
nalty) .
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Insă Dește. .. doi ani cut și timpul trece
Dar atitea «înt de fă- atît de repede.

GEMENII..
In Cupa Cuoelor la pel Lor. Fapt interesant

fotbal. în formația so- că tatăl lor. mare iu-

ÎNTRECEREA familiilor
între feluritele com

petiții cu larg caracter 
de mase, organizate în 
Bulgaria se află și 
tradiționala „Sparta- 
chiadă de iarnă a fa
miliilor". Recenta fi
nală a competiției a 
fost cîștigată de fami
lia Gheorghlev din lo
calitatea Sepelar. în- 
trecerile s-au desfășu
rat în munții Pampo- 
rovo

start 32 de famtlii (soț. 
soție și. eventual, un 
copil) Pe p.ogramul 
ie concurs au figurat 
concursuri de schi, să
niuțe, ștafetă și... con
struirea unor figuri 
din zăpadă și gheață. 
Familia Gheorghlev a 
realizat punctaje maxi
me la fiecare 
acestea, ceea 
adus, firește, 
loc si un autentic re
cord!

ASCENSIUNE IN PREM ERĂ

dintre 
ce î-a 

primul

și au reunit îs

La 
tala 
de 
mai 
pedițiile alpine care-și 
propun -cucerirea 
coperișulul lumii" 
moșul Everest, se

Katmandu.
Nepalului, 

plecare îl 
multe dintre

eapi- 
locul 
celor 

ex-

A- 
fal- 

af ă.

pentru prima oară, o 
exneditie africană, al
cătuită din sportivi din 

Kenya Aceștia desfă
șoară o minuțioasă 
pregătire în vederea 
ascensiunii programate

vietică Torpedo Mos
cova. care a eliminat 
vfB Stuttgart, evolu
ează și frații gemeni 
Nikolai șl iuri Savicev. 
care au si înscris îm
preună șase din oele 
șapte goluri ile echi-

sportului, dar 
îndrăgostit de 

oe gheată 
vrut și pe ei 

dar băieții.

bitor al 
puternic 
hocheiul 
i-ar fi 

aocheiști, 
jhiar dacă nu mai fo
losesc cro;a. nu și-au 
decepționat. totuși,
oărintele...

AL SECOLULUI I

I

UN NOU „MECI
tn lumea boxului profesionist unui meci „tare-'4 
se spune, aproape din oficiu, ...meci al seco

lului ! în ultimii ani au fost atît de multe ase
menea întîlnlrl că ele au depășit de mult seco
lul 25 ! Ultima într-o imediată perspectivă, va 
fi intîlnirea dintre Marvin Hagler și Ray Sugar 
Leonard, actualul și fostul campion al lumii, in
discutabil doi dintre cei mai buni pugiliști ai 
acestui deceniu. După cum poate vă amintiți 
Leonard, în urma loviturilor orimite, a suferit 
o desprindere a retinei, ceea ce a necesitat o 
intervenție chirurgicală, după care a fost ne
voit să abandoneze boxul. Acum fără prea 
multe explicații el revine în ring, tntr-un meci 
atît de greu, cu Hagler De ce ? ! Apropo_ de 
acest meci, Hagler a declarat: „Vreau neapărat 
să trimit pe cei doi medici ai mei să se conv? 
gă de starea Iui de sănătate. Dacă va fi g^sif 
bine, promit să mă ocup eu de el !•••“

Rubrică realizată de Romeo VILARA
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Există meciuri de fotbal — din 
cărora se înregistrează acte huliganice, _________ __  ___
așa-ziși suporteri, care nu fac altceva decît să umbrească com
portarea demnă a marii majorități a acelora care încurajează 
loial pe jucători, care aplaudă acțiunile frumoase ale jocului sav 
chiar pe cele ale echipei adverse.

Zilele trecute am citit o știre, pe cit de scurtă, pe atît de sem-r 
nificativă. La meciul Steaua Roșie Belgrad — Real Madrid, din 
C.C.E., spectatorii iugoslavi l-au întâmpinat cu uraile pe celebrul 
internațional spaniol Juan Gomez Juanito (în vîrstă de 33 de ani, 
care continuă să joace de peste un deceniu în celebra formație 
madrilenă) l Dar el nu a fost numai aplaudat, ci și sărbătorit : 
un grup de spectatori l-au oferit o frumoasă cupă de cristal. Cel 
care i-a înmînat-o l-a rugat să primească acest trofeu, cerîndu-i 
scuze din partea suporterilor iugoslavi pentru gestul petrecut ul
tima oară cînd el evoluase la Belgrad. Am răsfoit ziarele și iată 
despre ce era vorba : la 30 noiembrie 1977, la întâlnirea din ca
drul preliminariilor C.M., dintre reprezentativele Iugoslaviei și 
Spaniei (0—1), unul din spectatori a aruncat cu o sticlă in Jua
nito !

Au trecut de atunci 10 ani ! Poate că Juanito a și uitat acest 
act de violență, dar să reținem că spectatorii și-au adus aminte 
că trebuie să se reabiliteze în fața acestui mare fotbalist

Un gest care' spune mult f

păcate, nu puține — In cursul 
nesăbuite, săvîrșite de

loan OCHSENFELD

co (Elveția): Elveția — Cehoslo
vacia (echipe olimpice) 0—3 (0—2), 
Au înscris: Herda, Jeslinek și 
Kula.
• Ferencvaro* — Dinamo Kiev 

1—2 (1—0). Au înscris: Fischer, 
respectiv Blohin și Raț.

Pancev (min. 38 și 78), Stoikovici 
(min. 57) și Tuțe (min. 75). Gaz
dele au aliniat o echipă tînără, 
fără internaționalii care evoluea
ză peste hotare printre care fra
ții, Zlatko și Zoran Vujovici 
(Bordeaux)

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • In prima manșă 

a finalei campionatului unional 
masculin, echipa Ț.S.K.A. Mosco
va a întrecut, la Kaunas, cu 
scorul de 92—81 (45—36), forma
ția locală Jalghlris.

CICLISM • Etapă a doua a 
competiției ce se desfășoară in 
Spania a,revenit rutierului vest- 
german Peter Hilse, care l-a în
trecut la sprint pe spaniolul Vin
cente Belda — ambii fiind crono
metrați pe distanța de 250 km cu 
timpul de 7.42:03. în clasamentul 
general conduce Hilse, urmat la 
13 secunde de Belda.

ÎNOT • Cu prilejul campiona
telor Spaniei, desfășurate la Ma
drid. au fost stabilite 15 noi re
corduri naționale. Dintre acestea 
cel mai valoros a fost realizat 
Francisco Pose, înregistrat 
proba masculină de 50 m 
23,26.

TENIS • Turneul de 
xelles, contînd pentru 
Premiu", a programat 
partide din primul tur. încheiate 
ou următoarele rezultate : Hogs- 
ted (Suedia) — Smld (Ceho
slovacia) 7—6, 6—4 ; Zivojinovici 
(Iugoslavia) — Jelen (R.F. Ger-

liber

de 
în 
cu

la Bru- 
„Marele 
ultimele

manta) 6—4, 6—3 ; Wilander (Sue
dia) — Masso (Argentina) 7—5, 
6—2 ; Jarryd (Suedia) — Pimels 
(Cehoslovacia) 6—3, 6—3 ; Leacb 
(S.U.A.) — Langendonck (Olanda) 
T—5, 6—7, 6—3.

TIR • In ultima zi a competi
ției de la Havana, proba femi
nină de pușcă standard 3x29 
focuri a fost cîștigată de Launt 
Meili (S.U.A.), care, cu rezultatul 
de 684,4 p, a stabilit un nou re
cord mondial. Pe locurile urmă
toare s-au situat Carmen Geise 
(R.F. Germania) — 668,5 p și Va
lentina Cerkasova (U.R.S.S.) —
665,5 p. Proba 
nit francezului 
eu 220 t.d.

ȘAH • După 
neul zonal de

Chile, lider al

de skeet 
Stephane

a reve- 
Tyssier,

în tur- 
de
se

11 runde 
la Santiago

__ , ____ _  clasamentului 
menține Gilberto Milos (Brazilia), 

cu 9.5 p, urmat de Oscar Panno 
(Argentina) și Julio Granda 
(Peru) — ou cite 8,5 p.

VOLEI • în „Cup<a Canadei", 
(femei) R. P. Chineză — Coreea 
de Sud 3—1 (11, ‘ - - -
ponia — Canada 
10, 8) • La Lima (bărbați) : Pe
ru — Cuba 1—3 (—7, —7, 8. -12).
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