
CLASAMENTUL

1. STEAUA 19 17 2 0 45- 7 36
2. Dinamo 20 12 5 3 46-16 29
3. Victoria 20 10 3 7 24-18 23
4. F.C. Argeș 20 9 5 6 18-12 23
5. F.C. Olt 20 9 5 6 18-16 23
6. Petrolul 20 6 10 4 14-11 22
7. Sp. Stud. 20 8 4 8 30-21 20
8. FCM Brașov 20 9 2 9 19-26 20
9. „U“ Cluj-N. 20 8 3 9 33-25 19

10. S.C. Bacău 20 8 3 9 24-31 19
11. Univ. Cv. 19 4 10 5 13-14 18
12. Rapid 20 7 3 10 23-35 17
13. CorvinuJ 20 6 4 10 32-32 16
14. Chimia 20 6 4 10 24-37 16
15. Gloria 20 7 2 11 19-41 10
16. Oțelul 20 4 7 9 15-21 15
17. Jiul 20 6 3 11 17-25 15
18. Flacăra 20 5 1 14 15-41 11

J Moreni :
București :
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Vliine, etapa a 21-a a Diviziei A de fotbal

PARTIDE DE ATRACȚIE ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

■; București :
i Petroșani :
J Hunedoara : 
ș București :

PROGRAMUL JOCURILOR
FLACĂRA - STEAUA
RAPID - CHIMIA

(Stadionul Gluleștl)
DINAMO - F.C. OLT

(Stadionul Dinamo)
JIUL - VICTORIA
CORVINUL - UNIV. CRAIOVA
SPORTUL STUD. - PETROLUL

(Stadionul Sportul Studențesc)
GLORIA _ s.C. BACAU
F.C.M. _ „U" CLUJ-NAPOCA
OȚELUL _ F.C. ARGEȘ

Buzău:
Brașov:
Galați:

Toate partidele vor începe ia ora 16.
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săptămînă cu odeUn final
agendă a Daciadei care trezeș
te interesul multor iubitori al 
sportului. Rețin atenția Cam
pionatele Republicane Univer
sitare rezervate echipelor mas
culine de baschet, care urmea
ză să stabilească duminică, la 
Galați, echipa cu cele mai 
multe victorii, apoi Festivalul 
sportiv pionieresc de la Că
lărași, programat tot duminică. 
Practic, o trecere în revistă a 
tot ce are mai valoros pe plan 
sportiv mișcarea pionierească 
din municipiu și județ.

„Mondialele'1 de la Varșovia la ora concluziilor

CROSUL ESTE, TOTUȘI, UN SPORT DE SINE STĂTĂTOR!
Intercalată între cursa ju

niorilor și cea a seniorilor, 
finala feminină a „mondialelor” 
de cros, ediția a 15-a (Var
șovia, 22 martie 1987), s-a în
cheiat cu o mare surpriză, mi
cuța franțuzoaică Anette Ser
gent (numai din cavalerism s-a 
evitat o discuție despre statura 
ei ; nu măsoară decît 1,48 m, 
la 40 kg 1) întrecind-o pe In
grid Kristiansen, către care se 
îndreptaseră, am zice logic, 
mai toate sufragiile dinaintea 
startului 1 Cu riscul de a pier
de plecarea seniorilor, ne-am 
îndreptat către conferința de 
presă, curioși să urmărim reac
ția norvegiencei, clasată abia 
a 3-a (locul 2, „necunoscuta”

Cu Kristiansen la trenă, plutonul • fruntaș (din care nu lipsesc 
Stănescu și Ivan) impțtne cursei un tempo infernal

• Apariția supercampioanel 
Europei la Moreni anunță an 
record de public • Rapid - 
hotârită să facă uitată 
„excursia* la Cluj-Napoca • 
Dinamo, in formă, primește re
plica unei echipe ieșite din— 
forma sportivă etalată în sezo-

de toamnă • Jiu! - Victo
ria, o partidă deschisă tuturor 
variantelor : 1, X, 2 • Corvtrtul 
ți Universitatea Craiova, două 
garnituri întinerite față in față
• In „Regie*, gazdele pornesc 
totuși favorite in compania unui 
„unsprezece* care știe să se

LA SFIRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ...

Și tot duminică în Capitală, 
în organizarea C.M.B.E.F.S. și a 

Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., pe Stadionul 

. „23 August”, de la orele 10, va 
avea loc un atractiv festival 
sportiv sub egida Dacîadei. 
Vot evolua tineri gimnast! din 
Cluburile Sportive Școlare nr. 
1, nr. 2 sl Triumf, precum si 
de la Steaua șl Dinamo.

Programul cuprinde, de ase
menea, demonstrații de aero 
si rachetomodele, curse cicliste

scoțiană Elizabeth Lynjph), în 
pofida unei „cărți de vizită" cu 
recorduri mondiale (la zi) pe 
5 000 m, 10 000 m și maraton, 
în sala de interviuri, însă, 
stupefacție I In loc să se a- 
rate tristă, prima femeie din 
istoria atletismului care a co- 
borît sub 15 minute pe 5 000 
m și aproape de 31 pe 10 000 
m părea mal fericită decît în
vingătoarele ei, parcă uitind 
că, în preziua concursului, de
clarase că „a venit timpul meu 
și țin morțiș să-I ofer lui Gaute 
(n.n. fiul campioanei, 4 ani) 
titlul suprem, răzbunindu-mă 
astfel pentru insuccesele de 
pînă acum” (n.n. locul 6 în 
1982, 35 ta 1983, 4 ta 1984. 3 

apere • După cele două punc
te prețioase obținute la Slatina, 
Gloria nu videază dedt victoria 
• La Brașov, o partidă intre... 
vecine de clasament • Va reuși 
Oțelul să „taie* contraatacurile 

piteștenilor T

Astăzi, în Divizia A la handbal masculin

TRADIȚIONALUL DERBY STEAUA - DINAMO

„cap de afiș”

într-un ve- 
atît mai 

programat 
ora 15, în

Etapa a IlI-a a turului se
cund al Diviziei A la handbal 
masculin are un 
interesant : STEAUA — DINĂ- 
MO BUCUREȘTI. Un astfel de 
meci, indiferent de locul ocu
pat in clasament de cele două 
echipe, se constituie ' 
ritabil derby. Cu 
mult cu cît meciul 
azi, incepind de la 
Sala Floreasca, capătă valențe 
crescute, avînd în vedere că 
se întîlnesc ocupantele locuri- 

de urmărire, demonstrații de 
îndemînare moto, o paradă a 
automobilelor de epocă (cu mo
dele de la începutul veacului!), 
precum șl un cros de masă 
cu participarea a peste 2 000 
de tineri și tinere din toate 
sectoarele Capitalei.

In continuare, de la ora 11, 
«e va desfășura meciul de fot
bal Progresul Vulcan — Trac
torul Brașov din cadrul Diviziei 
B. Iar în pauza acestuia, o în
trecere de karting.

ta 1985)! Asaltată de ziariști, 
in prezența cărora Sergent a- 
proape că-și pierduse graiul, 
de bucurie și de emoție, Krls-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în pag. a 4-a)

Șl LUPTĂTORII VOR TREBUI SĂ-ȘI ClȘTIGE

CALIFICAREA LA JOCURILE OLIMPICE
fSeviza lui Pierre de Cou

bertin — „important este să 
participi...” — sub care au în
ceput să se desfășoare Jocurile 
Olimpice moderne, nu mai îm
bracă aceleași aspecte în tim
pul Olimpiadelor zilelor noas
tre.

Dezvoltarea impetuoasă din 
ultimele două-trei decenii a 
sportului de mare performanță 
pe plan mondial a făcut ca nu
mărul disciplinelor olimpice să 
se mărească simțitor, iar cel al 
participanților la această uria
șă competiție să se afle într-c 
spectaculoasă creștere. Pe fon 
dul acestui aspect pozitiv au 
început să apară și altele, cu 
implicații negative, de natură 
organizatorică. Participarea ex
trem de numeroasă i-a obligat 
pe cei ce găzduiesc întrecerile 
la programarea unor concursuri 
foarte lungi și obositoare (sub 
semnul gigantismului !), care 
pot ridica obstacole chiar șt in 
stabilirea corectă a ierarhiilor 
valorice.

0 EINAIĂ INTERESANTĂ:
ȘTIINJA BACĂU — MUREȘIJI IMATEX Eg. MUREȘ
Pentru locul 3: Chimistul
Populara competiție de hand

bal feminin „Cupa României”, 
desfășurată sub genericul Da- 
ciadei, tșl va derula mîine, de 
la ora 11,30, la Craiova, ultimul 
act al celei de-a X-a ediții. 
In disputa finală a „Cupei 
României" se vor afla ȘTIINȚA 
BACAU (posesoarea prețiosului 
trofeu în ediția anterioară) și 
MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ (in premieră absolută In 
etapele superioare ale acestei 
competiții). Studentele din Ba
cău vor încerca, cu siguranță, 
și în acest an, eventul campio- 
nat-cupă, primul moment fiind 
meciul de milne găzduit de Sala 
Sporturilor din Craiova, în timp 
ce adversarele lor, handbalistele 
mureșence, revelația campiona
tului in curs de desfășurare.

lor I (Steaua) și II (Dinamo, 
campioana ediției anterioare).. 
Echipele sînt departajate de 
un singur punct. Un succes al 
steliștilor ar însemna un pas 
hotărîtor spre cîștigarea titlului 
de campioni ai celei de-a 29-a 
ediții a întrecerii celor mai 
bune formații masculine de 
handbal din țară, în timp ce 
victoria campionilor va amîna, 
cu siguranță, deznodămîntul 
pînă la returul acestei dispute. 
Ce va fi astăzi în Sala Flo
reasca ? Greu de anticipat. Este 
de așteptat însă un spectacol 
pe măsura valorilor reunite în 
cele două formații, al „nume
lor” cu rezonanță în handbalul 
mondial de pe băncile tehnice 
ale celor două echipe : Radu 
Voina și Ștefan Birtalan, pe de 
o parte, Ghiță Licu și Valen
tin Samungi de cealaltă. Con
ducerea partidei a fost încre
dințată arbitrilor internaționali 
Gheorghe Sandor, din Oradea.

Marian Dumitru (Steaua) — stingă și Olimpiu Flanges (Dinamo), 
doi dintre „tunarii“ care vor fi din nou fată in fată. (Fază din 
ultima intilnire Steaua — Dinamo)

Foto : Aurel D. NEAGU

Avalanșa de înscrieri la unele 
discipline sportive a determinat 
Comitetul Internațional Olimpic 
să ia unele măsuri de limitare 
a numărului de participant! pe 

criteriul valoric. In majoritatea 
jocurilor sportive (fotbal, hand
bal. volei, baschet, polo etc.) 
au început să se organizeze tur
nee de calificare. In colabora
re cu federațiile internaționale,. 
C.I.O. a stabilit haremuri de 
participare (standarduri) la atle
tism, tir, înot etc. începînd

Rm. fllcca - TEPOM lași
emit și ele pretenții justificate, 
Jocul va fi arbitrat de bucu- 
reștenii M. Marin și Șt. Șerban 
și va fi precedat de „finala mi
că” (ora 10) dintre CHIMISTUL 
RM. VlLCEA șl TEROM IAȘI 
(VI. Cojocaru — I. Mihăilescu, 
din Craiova).

Tot duminică, la Brăila, sint 
programate și celelalte jocuri 
ale etapei finale a „Cupei Ro
mâniei". începînd de la ora 10 
va avea loc partida pentru lo
curile 7—8 dintre Oțelul Galați 
și C.S.M. Sf. Gheorghe (Ad. 
Simion — V. Ivanciu, din Plo
iești), urmată de jocul pentru 
locurile 5—6 : Hidrotehnica
Constanța — Textila Zalău (Gh. 
Lambru — Cr. Marzargan, din 
București).

și Nlcolae Iancu, din Buzău.
Tot în seria I, mîine sînt 

programate următoarele jocuri: 
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO BRAȘOV (D. Dordea
— A. Kenzel, din Sibiu) șl 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
H.C. MINAUR BAIA MARE 
(R. Antocbi — H. Boschncr, 
din Brașov)

In seria a Il-a, programul e- 
tapei cuprinde meciurile : 
ȘTIINȚA BACAU — META
LUL BISTRIȚA (C. Cristea — 
Gh. Dumitrescu, din Constan
ța), A.S.A. ELECTKOMUREȘ 
TG. MUREȘ — DACIA PI
TEȘTI (Al. Vîrtopcanu — Șt. 
Georgescu, din București) și 
INDEPENDENȚA CARPAȚI 
MlRȘA — CONSTRUCTORUL 
C.S.U. ORADEA (Tr. Popescu
— Șt. Marghescu, din Bucu
rești), meci deosebit de impor
tant in lupta din subsolul cla
samentului 

cu J.O. din 1988 și prezența 
halterofililor va fi condiționa
tă de unele performanțe al 
căror plafon a fost stabilit da 
forul internațional.

Printre ultimele federații in
ternaționale care au fost so
licitate de către C.I.O. să se 
alinieze la acțiunea de limitare 
a numărului participanților la 
Jocurile Olimpice a fost cea de 
lupte. în legătură cu această 
problemă, iată cîteva informa
ții oferite de antrenorul emerit 
Ion Corneanu, membru al Co
mitetului Executiv al F.I.L.A., 
președintele Comisiei de antre
nori din cadrul acestui for.

„C.I.O. a solicitat federației 
de specialitate să limiteze nu
mărul participanților la 16—18 
sportivi de fiecare categorie 
de. greutate. De fapt, hotărîrea 
C.I.O. în acest sens a și fost 
luată, ta viitoarea ediție a

Mihai IRANCA

(Continuare in pag i 4-a)



rubrici pentru asemenea indicatori și 
completate. Tocmai pentru a arăta cine 
cine nu, pleeîndu-se de la situația 
a valorii și numărului reprezentanților 
interne și în competițiile internaționale.

seamă ale orga- 
SELECȚIA. „în 

Și nu
mita selecției" are întotdeauna cel

nr.

Cupa CSȘ

Mircea COSTEA

3. Florin Tirică 
Sinaia) 1:34,78. 
coresp;).-

1
i

i.
I

I

PRIMUL PAS SPRE PODIUM
Intilnim adesea in rapoarte sau dări de 

nizațiilor sportive un indicator de plan : 
perioada... au fost supuși selecției... copii și tineri", 
mărul celor trecuți prin 
puțin trei de zero în coadă. Desigur, aceste cifre redau, 
în cele mai multe dintre cazuri, strădania antrenorilor, a 
profesorilor de educație fizică, de a căuta și descoperi copii 
sau tineri talentați, la virste considerate optime, care să 
fie integrați in secțiile de performanță ale asociațiilor și 
cluburilor Selecționerii au la dipoziție, rod al unor înde
lungi și fructuoase cercetări, făcute de oameni de speciali
tate, baterii de teste pe fiecare ramură de sport. Dar nu 
sînt rare nici cazurile in care cifrele privind selecția nu 
au acoperire in realitate, fie că sînt înregistrate pentru a 
nu lăsa albă o rubrică statistică, pentru a „bifa" un indi
cator de plan, fie că, din pur formalism, selecția s-a făcut 
de mintuială, in grabă, de oameni care nu au folosit corect 
(ori competent) normativele sau nu au' chemare pentru o 
asemenea operație de mare finețe și răspundere.

Adevărata acoperire, măsura utilității acțiunilor de se
lecție le dă un singur element : eficiența, adică numărul 
celor reținuți și îndrumați spre secțiile de performanță. 
cu girul suprem exprimat in rezultatele finale : CÎȚI AU 
DEVENIT CU ADEVĂRAT PERFORMERI ? Dar statisticile 
actuale nu prevăd 
poate ele ar trebui 
procedează bine și 
de fapt a secțiilor, 
lor în campionatele . ... ...___ ____

Spunea, în plenara C.J.E.F.S. Constanța, prof. Toma Ma
rinescu. director-adjunct al C.S.$. nr. 2 (redăm din me
morie) ; Selecția este pentru performanță punctul de por
nire. temelia. De calitatea ei depind toate rezultatele viitoa
re. Cu o selecție necorespunzătoare, oricit de bine s-ar 
munci nu iese nimic, ba se irosesc importante eforturi 
umane și materiale, timpul atît de prețios, și ireversibil. 
Selecția nu e o acțiune de campanie. Adică, am rămas 
fără sportivi de valoare, dau fuga să fac o selecție... Pentru 
creșterea performerilor trebuie timp, perisabilitatea 
mare (unii specialiști avansează și cifre: cam 1—2 
7—800 se realizează). Și pină atunci ?

Tată un adevăr cunoscut și recunoscut, dar...
Si am mai ridica o problemă. Selecția a devenit o

t uitate fundamentată științific, cu baterii de teste, cu hare
muri, strinse, pe ramuri, în broșuri voluminoase. Dar am 
văzut intr-un institut de educație fizică un cabinet pentru 
„Studierea empirismului" și am relatat acest lucru unui 
specialist de la I.E.F.S. adăugind că și la noi sînt tehni
cieni fără școală înaltă care au dat campioni europeni și 
mondiali. Am pronunțat și un nume, meșterul Ștefan 
Babin (antrenorul lui Ion Martinescu), care, întrebat cum 
își... alege elevii, mi-a luat brațul și mi-a răspuns simplu: 
„Dacă are tare vina asta, care leagă brațul de pumn, iese 
campion !“ Nu era știință in accepțiunea teoretică a cu- 
vintului, dar era experiență de o viață care, studiată, putea 
crea un model științific, de vreme ce era atestat de medalii 
de aur la ..europenele" și „mondialele" de lupte.

Nu cred că s-a întreprins ceva, dar dacă Babin nu mai 
este, alți asemenea meșteri mai trăiesc și ar merita să se 
stea de vorbă cu ei.

CAMPIONATE • COMPETIȚII • ChMPIONATE » COMPETIȚII
9 7

• BASCHET FEMININ —
Etapa a 19-a — penultima — a 

celui de al patrulea tur al Divi
ziei A de basenet feminin pro
gramează azi și mîine cinci par
tide, a șasea (Voința CSȘ 2 Bucu
rești — Politehnica Sportul Stu
dențesc București) urmlnd să se 
dispute luni și marți, în sala Flo
reasca (în ambele zile începînd 
de la ora 1.5). în afara meciului

• POPICE ----------------------
• DUBLA intilnire amicală de 

verificare dintre reprezentativele 
de popice juniori ale României și 
Ungariei — care se află in pre
gătire pentru apropiatele cam
pionate Mondiale din R.F. Ger
mania — s-a Încheiat pe arena O- 
limpia din capitală cu scorul ge
neral de 4—0 in favoarea tineri
lor noștri popicari. Tn jocurile re
vanșe, reprezentanții țării noastre 
au evoluat mult mai bine, eiști- 
gînd cu 2461—2356 pd la fete șl 
5120—4948 pd la băieți. Cele mai 
mari punctaje le-au obținut Ele
na Birnaz-Anton — 449, Liliana 
Băjenaru — Ml, Adriana Antone-

• SCHI -------------------------
Deși primăvara începe să-și in

tre în drepturi decline, iată, la 
munte zăpada se menține într-un 
strat apreciabil, ceea ce permite 
desfășurarea in bune condiții a 
competițiilor. Zilele trecute, 
pîrtia din „Căldarea Furnicii" 
Bucegi, s-a disputat finala 
țară a „Cupei Speranțelor* 
schi alpin, pentru juniori și 
nioare. In cursa de slalom,
două manșe, cu 38 de concurente 
și 67 de concurenți, au fost înre
gistrate următoarele rezultate: 1. 
Delia Parate (Dinamo) 1:31.63; 2. 
Suzana Nagy (IEFS) 1:32,69 ; 3.
Monica Solyom (CS Baia Sprie) 
1:35.00; băieți: 1. Cătălin Benașic 
1:33,66; 2. Mihai Meghea 1:34,13;

(toți de la C.S.Ș. 
(V. ZBARCEA —

pe 
din
pe 
la 

j El
in

★
Predeal", organi

zată in colaborare cu A.S. Pre
dealul (unitate nou înființată șl 
afiliată), la care au participat a- 
lergător5 pe schiuri la toate ca
tegoriile de vîrstă, s-au înregis
trat următoarele rezultate — se
niori, 15 km: 1 G. Boltiș (ASA) 
42:15; 2. C. Dobre (ASA) 43:14; 3. 
F. Burcă (Dinamo) 44:01; juniori, 
15 km: 1. I. Șotropa (ASA) 
2. I. Păvălean (ASA) 41:04; 
Bulbuc (ASA) 45:28; juniori 
km: 1. R. Rășan (St. Roșu)
2. P. Cojanu (CSȘ Predeal)
3. V. Constantin (CSȘ Predeal) 
32:33 ; copii mari. 5 km: 1. C. io- 
su (CS Bușteni) 16:22; 2. M. Ar-

43:59;
3. A.
II. 10 
31:04; 
31:05;

ÎNTRECERI PENTRU TOATE VÎRSTELE
„Anotimpul alb" a mai întîr- 

ziat pe unele meleaguri, mai 
ales din nord de țară, permi- ' 
țînd o extindere a calendaru
lui competițiilor 
sezon. Recent, în pitoreasca a- 
șezare montană Cîrlibaba, din 
județul Suceava, a fost orga
nizată prima ediție a întrecerii 
„Sănătate pe zăpadă", concurs 
de schi pentru diferite catego
rii de vîrstă. Au participat 
numeroși tineri, dar și mai 
vîrstnici din Iacobeni, Ciocă-

sportive de

nești, Cîrlibaba și din alte lo
calități ale acestei zone. Din
tre cîștigători, să-l menționăm 
mai întii pe localnicul Petru 
Starciuc, care s-a impus net la 
categoria concurenților
60 de ani, străbătînd un traseu 
de 10 km. Iată și cîștigătorii 
de la alte categorii de vîrstă : 
fete — Oana Flueraru (6—10 
ani), Emilia Ghindă (11—14 
ani), Tina Schaur (15—25 ani), 
Adela Tresciuc (26—40 ani). 
Mia Vențel (41—60 ani) ; băieți

peste

— Ludvig Vențel (6—10 
Dumitru Bobeciuc (11—14 
Emil Secman (15—25 ani), 
sile Todașcă (26—40 ani) 
un alt Ludvig Vențel (41—60 
de ani), toți din Cîrlibaba. Pri
milor clasați li s-au înmînat 
frumoase premii, printre care

ani), 
ani).
Va- 
și...

Programul nr. 9 
GRUPA MIJLOCIE (4-5 AN )

I

1. „Morișca” — Stînd depăr
tat ; rotarea mare a brațelor 
prin înainte cu încrucișare sus 
(1—4) ; același exercițiu în sens 
invers (5—8).

Desene : prof.
, Alexandrina OVEZEA

.Forfecarea” 
pe șold ; 
picioare 

încrucișare 
repetă pînă

- Complexe de exerciții 
dezvoltare armonioasa pentru 

preșcolari

amin at, atractiv se anunță cel 
de la Cluj-Napoca, dintre Uni
versitatea CSȘ Viitorul șl Olimpia 
București.

Programul etapei, grupa 1—6: 
Voința București — Politehnica 
București (rezultate anterioare: 
3—3; locurile ocupate în clasa
ment: 2—5), Universitatea Cluj- 
Napoca — Olimpia București (3—3;

sei — 418, respectiv I. Ruge — 
911, I. Szoverfi — 860 și Z. Faza- 
caș — 855. Din formațiile oaspe
te s-au remarcat: Maria Toth — 
406 și Zs. Pete — 866.
• DUP A O ÎNTRERUPERE de 

două săptămîni. azi se reiau în
trecerile Diviziei A cu disputarea 
etapei a XIII-a (a patra din retur). 
Fruntașele celor patru serii au de 
jucat cu echipe puternice: Aurul 
Baia Mare (masculin, seria Nord) 
în deplasare, cu. Constructorul Tg. 
Mureș; Voința Tg. Mureș (femi
nin, seria Nord) la Odorheiu Se
cuiesc, cu Voința, echipă amenin
țată cu retrogradarea. Liderii se-

vatu (CS Bușteni) 17:36; 3. C.
Vlaicu (CS Bușteni) 17:53; copii 
miei, 4 km: 1. R. Stanciu 
Bușteni) 14:45; 2. F. Dudu 
Sinaia) 14:50 ; 3. F. Arhire 
Bușteni) 15:05; senioare, 5
1. Mihacla Toc (Tractorul) 16:16;
2. Gabriela Nilă (Tractorul) 16:44;
3. Monica Mardale (CS Predeal)
17:22: junioare I. 5 km : 1. Livia Reit 
(Tractorul) 16:33; 2. Lenuța Tiplin 
(Tractorul) 17:55 ; 3. Antonela
Neamțu (C.S.Ș. Predeal) 18:06: ju
nioare II. 5 km: 1. Gabriela popa 
(Tractorul) 16:38; 2. Mihaela Cîrs- 
toiu (CSȘ Predeal) 17:03; 3. Nela 
Tirifan (Tractorul) 17:21; copile 
mari, 5 km: 1. Rozalia Supeală (CS 
Bușteni) 18:36; 2. Aristlna Oarabe- 
la (CS Bușteni) 18:54; 3. Andrea 
Batramovici (CS Bușteni) 18:5.9; 
copile mici, 4 km 1. Cristina Măr
gărit (CS Bușteni) 16:10: 2. Da
niela Enoare (CSȘ Predeal) 17:20;

3.

(CS 
(AS 
(CS 

km:

1—4), Chimistul CSȘ Rm. Vîlcea
— Politehnica CSȘ Timișoara 
(4—2; 3—6); grupa 7—12: Rapid

Satu 
CSȘ 
CSȘ

Bra-

CSȘ 
(4—2; 3—6); grupa 7—12: 
București — Mobila CSȘ 
Mare (5—1; 7—10), Comerțul 
Tg. Mureș — Robotul IPEP 
Bacău (3—3; 9—12), Voința 
șov — Cri sul CSȘ 3 Oradea (3—3; 
8—11).

riilor Sud. Voința București (f) și 
Gloria București fm), evoluează 
pe teren propriu, dar în compa
nia unor formații valoroase, cum 
sînt Rapid București și, respectiv, 
Olimpia București.

Alte partide ale etapei care se 
anunță mai interesante: Metrom 
Brașov — Petrolul Băicoi, C.S.M. 
Reșița — Dermagant Tg. Mureș, 
Electromurcș Tg. Mureș — Hidro
mecanica Brașov (f), petrolul 
Cîmpina — Voința București, Rul
mentul Brașov —- C.F.R. Constan
ța, Victoria Timișoara — Unio Sa
tu Mare și Olimpia Reșița — pro
gresul Oradea (m).

S. 
18:30.

Alina Butoi (CSȘ Predeal) 
(Ion CODLEANU — coresp.).

★
Păltiniș, pe pîrtia Oncești, 
desfășurat, zilele trecute,

I>3 
s-a , . . _ ____ ,
tradiționalul Concurs Republican 
pentru copil, dotat cu Cupa Șoi
mii-ipa Sibiu. La startul probe
lor de schi alpin s-au prezentat 
125 de concurenți din 20 de secții 
din țară. Iată cîștigătorii, slalom 
special, copii mici — Ana-Maria 
Bencze (M. CIucl la fete, și B. 
Lebu (Steagul Roșu Brașov), la 
băieți ; copii mari' — Alina Mih- 
nevici și I. Nica (ambii Steagul 
Roșu) ; slalom uriaș, în aceeași 
ordine a categoriilor : Ana-Maria 
Boniș 
Csila
Neagu (Sinaia).
— coresp.).

(M. Ciuc) și B. Lebu ; 
Lukacs (M. Cluc) și L.

(Hie IONESCU

Campionatele Naționale de biatlon (Juniori)
SURPRIZE ÎN PROBA DE 15 km
PREDEAL, 27 (prin telefon). 

Campionatul Național de biatlon 
juniori: pîrtia și poligonul din 
Valea Rîșnoavei; concurenți: 17; 
vremea caldă, zăpada moale, 
pîrtia grea.

Finalele au început pe traseul 
devenit, de pe acum, tradițional, 
din apropierea Predealului. Desi
gur, înaintea primei curse, cea 
de 15 km, favoriți erau conside
rați sportivii care în actualul se
zon au avut prestații bune în 
concursurile la care au participat. 
Vasile Gheorghe și Nicolae Șer- 
ban (A.S.A.), Iancu Diaconescu și 
Marius Vornicu (Dinamo) nici nu 
concepeau că 
tui candidat, 
spre surpriza 
dintre „marii 
cat pe podiumul de premiere. Cei 
patru, prea siguri pe ei, au ratat 
mult în poligon și, cu toate efor
turile depuse la alergarea pe 
schiuri, nu au mai putut răstur-

titlul va reveni al- 
Cu toate acestea, 
generală, nici unul 
favoriți“ nu au ur-

na situația. Prima trecere prin 
poligon a făcut cele mai multe 
„victime": V. Gheorghe și N. Șer- 
ban au acumulat cîte trei minute 
de penalizare, iar M. Vornicu și 
I. Diaconescu cîte două. La ne
șansa favoriților s-a adăugat și 
comportarea bună a out-siderilor, 
dintre care Daniel Mazilu a cu
cerit titlul de campion.

REZULTATE TEHNICE, 15 km: 
1. Daniel Mazilu (A.S.A. Brașov) 
14102:36,3 ......................................
Claudiu 
14102:41,6 
(A.S.A. 
Nicolae

. lh04:29,7
namo Brașov)
Gheorghe Neculoiu (Dinamo Bra
șov) lh05:06.0 (3).

Sîmbătă are loc cursa de 10 km, 
iar duminică ștafeta de 4X7,5 km.

Sorin SATMARI

(3 min. penalizare), 2. 
Magdo (Dinamo Brașov) 
(4). 3.

Brașov) 
Șerb an

(4), 5

Aurelian Macovei * 
lh02:46,7 (4), 4.
(A.S.A. Brașov) 

Ion Șentea (Di- 
lh05:00,6 (4), 6.

ADMINISTRAȚIA DE

34

27

HIPISM

Sala Floreasca, de 
Steaua — Dinamo

LA
272. „Tragem năvodul” — Stînd, 

Întinderea și îndoirea alterna
tivă a brațelor cu închiderea 
și deschiderea alternativă a 
pumnului.

Bate palmele sub ge
nunchi” — Stînd ; ridicarea pi
ciorului sting la orizontală, 
ușor îndoit, cu bătaia palmelor 

coapsă (1), apoi revenire

..Bicicleta** — Culcat ; bra- 
întinse pe lîngă corp, pi

cioarele îndoite și sprijinite pe 
tălpi; ridicarea picioarelor și 
executarea mișcărilor de pe- 
dalare în aer.

5.
mîinile 
ambele

— Stînd » 
săritură pe 

în depărtat 
(2). Exercl- 
la 8...

SIMBATÂ
de la

— Mobila Satu Ma-
BASCHET. Sala Rapid, 

ora 16: Rapid 
re (f. A).

HANDBAL.
la ora 15:
(m. A).

POPICE. Arena de la clubul U- 
zinelor Republica, de la ora 10: 
Gloria Buc. — Voința Galați (f); 
ora 13: Gloria Buc. — Olimpia 
Buc (m) ; arena Voința, de la ora 
10: Voința Buc. — Rapid Buc. (f) ;

arena Laromet, la ora 10: La- 
romet Buc. — Dacia Ploiești (f).

RUGBY. Stadionul Tineretului 
II, de la ora 16,30: Aeronautica 
Buc. — Știința Buc. (Div. B) ; sta
dionul Tineretului IV. de la ora 
16: Energia Bur — IOR Buc. (B).

SCRIMA. Sala Floreasca II, de 
la ora S: Campionatele Interna
ționale ale României la spadă.

•
Petru Starciuc, din Cirliba- 

ba, s-a dovedit cel mai bun 
dintre fondiștii de -„peste 60 
ani"

și medalii sculptate în lemn, 
precum și coronițe din cetină 
de brad. Pe echipe, locul I a 
revenit Școlii din Cirlibaba, 
urmată de Ocolul Silvic din a- 
ceeași localitate și I.F.E.T. Ia
cobeni.

Această acțiune a precedat-o 
pe o alta de o și mai mare 
amploare — „Cupa Bujorul de 
•munte" (ediția a 3-a), care se 
va desfășura pe un versant 
muntos nordic din apropierea 
Cîrlibabei (unde zăpada se 
menține pînă aproape de luna 
mai), avînd ca Invitați parti
cipant și din județele limi
trofe.

Text și foto :
Ion MÎNDRESCU, coresp.

Promovarea noilor antrenori, 
de către conducerea hipodromu
lui, s-a dovedit inspirată, alergă
rile căpătînd în ultima vreme o 
tentă de mare rivalitate, în sen
sul ei pozitiv. Noii antrenori (V. 
Pătrașcu, V. Moise. N. Nicolae, 
G. Suditu etc.) își dispută șan
sele cu o mare ambiție în fața 
mai experimentaților G. Tănase, 
M. Ștefăneseu, T Marinescu, M. 
Dumitru șl ceilalți cursele ofe
rind astfel reușite spectacole hi
pice, cu numeroase surprize, so
siri strînse, chiar la fotografie.

Reuniunea de mîine dimineață 
se anunță extrem de interesantă, 
programul prezentând multe punc
te de atracție. Astfel, cursa rezer
vată antrenorilor, „Premiul Cluj", 
are printre protagoniști elemen
te de certă valoare, precum sînt 
Halogen. Hendorf, Briza, una d’n 
favoritele Derbyului 1987, Kalin, 
Straton și alții, care vor parcur
ge distanța de 2260 metri. Mai 
remarcăm din program și „Pre
miul Căciulata", în oare, alături 
de Verigariu, campionul acestui 
sezo-n, va reintra și Fidelio, dar 
nu sînt de neglijat nici Satlm șl 
Coronița, Învingători în reuniu
nea trecută.

• NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 

MARTIE 1987 
EXTRAGEREA I : 13 40 

29 83 11 72 38 61
EXTRAGEREA a Il-a : 47 

55 65 76 19 67 21 66
FOND TOTAL DE ClȘTI- 

GURI: 1.221.705 lei, din care 
196.419 lei, report la categoria I.
• Astăzi fiind sîmbătă, am 

ajuns, prin urmare, in ULTIMA 
ZI in care mal puteți să vă pro
curați bilete cu numerele prefe
rate, la TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO de duminică, 29 
martie, informăm pe cel intere
sați că această tragere va avea 
loc în București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, începînd 
de la ora 16,30 (atenție, ora de 
vară !). Desfășurarea tragerii va 
fi radiodifuzată la ora 17,30, pe 
programul I. Numerele extrase 
vor fi transmise la radio, în re
luare, în aceeași zi și pe același 
program, la ora 22,30 (după emi
siunea „Panoramic sportiv", o da
tă cu rezultatele concursului 
Pronosport), precum și luni, 30 
martie, la ora 8,55, tot pe pro
gramul I.

Loz în Plic, pe lîngă emi- 
obișnuite, puteți găsi in 
și emisiuni speciale, cum 

. LOZUL PRIMA VERII",, cu 
mari

A. MOSCU

• La 
siunile 
vînzare 
ar fi „ 
cîștiguri în autoturisme și 
sume de bani (50 000, 10 000, 5 000 
lei ș.a.m.d.).



RAȚII ALE JUVENTUSULUI
refe- 

î de 
ite la 
atului 
e pu- 
ndard 
ca a- 
uri o- 

cota 
îdiabii 

dacă 
sînt 

.«■! mai

hand- 
wiulul 
d de 
pune: 
unor

I pre- 
uturor 
nu a- 
iar a- 
ișit și 
izitînd 
mației 
urești, 
irimu-
ihibrl-

(la a 
ie in 
^rsare.
Toate 

agerea 
de cit 

,1 de 
enorul 
int in- 
! cam- 

tntli.
Spar-.

2heler, 
en Gă- 
irumul 
ungînd 
nelor"; 
put să

l telc- 
isă, cu 
poiere, 
F.R.C.” 
xamen 

iv-a, 
ru in
ul s-a 
al șo- 
minut 
ersă a 
plecînd 
trunjel 
86-lea 

îl de 
jul re- 
Jinamo 
umărul 
iprescu 
ist al 
it clar, 
ițea cu 
îl rînd 
uat un 
scunde, 
menea, 
îșan și 

arilor

aju-
aceas-de 

(director 
Bojenes- 

de la 
MILMC

as- 
al necesității unor va- 

omogene. Ceea ce, de 
se face la Juventus 

unde, an de an, pe

le calce Adriana Năstase, Ma
ria Cocoș, Monica Rizoiu, pri
ma fiind deja anul trecut me
daliată cu argint și bronz la 
C.E.; pentru ca la start să se 
afle acum, cum spuneam, a 
treia generație adică Simona 
Savu» Oana Radu, Luciana Ni- 
ță, Ana Maria Enescu, Mihae- 
la Encea, ir in a Radu, Irina și 
Ana Maria Schuster ș.a.

...In sala întreprinderii de 
prefabricate din beton — să 
remarcăm deosebitul

tor dat 
tă unitate 
ing. Aurel 
cu) secției 
Juventus

— întrecerile primului turneu 
al Diviziei A au scos, din nou, 
în evidență importantul 
pect 
lori 
fapt,
MILMC,__ __  _ _
lingă consacrate se aduc me
reu Ia „rampă* noi elemente 
talentate.

Cele trei generații ale Ju- 
ventușului reprezintă, așadar, 
un exemplu care subliniază 
ldeea că fiecare secție (nu 
numai de tenis de masă, unde 
mult prea mulți antrenori se 
mulțumesc, de ani buni, doar 
cu rezultatele unui singur ju
cător) trebuie să fie un ve
ritabil laborator ai perfor
manței, în care „ antrenorul- 
chimist" să îmbine toate ele
mentele pentru a scoate la 1- 
veală... aurul medaliilor, pro
movând și pregătind elemente 
talentate, alcătuind echipe cu 
adevărat puternice, pentru a 
contribui eficient la o cît mal 
bună reprezentare a sportu
lui românesc pe plan inter
național.

Emanuel FANTANEANU

F- R CICLISM'*
Cr. Păun (Metalul 
A. Balasz (Voința 
ca), amîndoi cu 
(sub 30 de minute).

Clasamentul etapei a IV-» : 
1. S. Oprescu 27:32, 2. C. Popa 
(Steaua) 28:05, 3. D. Răcășan 
(Dinamo) 28:28, 4. A. Filutas 
(R.P. Ungară) 28:33, 5. Cr.
Neagoc (Steaua) 28:56, 6—7. P. 
Mitu (I.M.G.B.) șl Șt. Bulărea- 
nu (Metalul Plopeni) 28:57.

Clasament general : 1. Cr.
Neagoe 7h59:46, 2. P. Mitu la 1 
sec., 3. Gh. Lăutaru la 7 sec., 
4. N. Aldulea (Metalul Plo
peni) la 13 sec., 5. V. Mitrache 
(Dinamo) Ia 20 sec., 6. Gh, 
Kleinpeter (Voința Arad) la 
21 sec.

Sîmbâtă se desfășoară etapa 
a V-a, Constanța — Tariverde 
— Babadag și retur (130 km), 
iar duminică este programată 
ultima etapă, circuit In sta
țiunea Mamaia (20 ture X 
2,5 km).

la
(L

de 
[ași

Mare 
la ora 
m. B). 
ugust*, 
Vulcan 
iv. B); 
i ora

Plopeni) și 
Cluj-Napo- 

timpi buni

Horațiu SIMA

11: Autobuzul Buc. — Automatica 
Buc. (Div. B) ; stadionul Tehnome- 
tal, de la ora 11: Tehnometal Buc. 
— Electrica Tltu: stadionul Danu
biana, do la ora 11: Danubiana 
Buc. — Avicola Crevedia; stadio
nul 1CS1M, de Ia ora 11: ICSIM 
Buc. — Viscolii Buc.; stadionul 
CFK-BTA, de la ora 11: CFR-BTA 
Buc. — Cimentul Fienl; stadionul 
MECON, de la or- 11: MECON 
Buc. — IUPS Chltlla (meciuri in 
Divizia C). '

SCRIMA. Sala Floreasca II, de 
la ora 9: Campionatele Interna
ționale ale României la spadă.

WNOSPORT INFORMEAZĂ
enul li- 

buletl- 
irs Pro- 
ică, 2S 
ultimul 

iu o-bți- 
se cîștl- 
•isme și

mari sume de bani. Mai mult, au 
fost obținute cîștlguri dintre cele 
mai mari și pentru variante cu 
numai 1<2 rezultate exacte, așa 
cum a fost cazul concursului din 
1<8 martie a.c. Secretul reușitei: 
constanța și perseverența partici- 
panților !

i BAZA DE AGREMENT

LULUl „BUCUREȘTI"
„București1*, 
azei sale de

din Calea Victoriei 63-81,
agrement, condiții pentru

inițiere înot pentru copii 
a elevilor, cursuri inten-

; cursuri de 
de vacanță 

ăptămînă și două săptămîni)
.a, cursuri de gimnastica aerobică

j și ultraviolete
de personal de înaltă calificare 

îtume de baie, echipament pentru 
pe, căști, papuci de baie.
pentru 12 intrări.

20.
tare la telefon 15.53,50/2946.

sala

Etapa a 21-a a Diviziei A

I ÎN CENTRUL ATENȚIEI,
I „BĂTĂLIA PENTRU... U.E.F.A.
IDacă privim clasamentul în 

pragul etapei a 21-a, nu se 
poate să nu fim atrași de a- 

Ivansul categoric al Stelei și 
chiar de cel al dinamoviștilor 
față de următoarele patru echi- 

, pe care, împreună cu Sportul 
Studențesc, au și început dis- 

(puta pentru participarea la 
Cupa U.E.F.A.

IDupă cît se pare, Steaua și 
Dinamo iși vor mări avansul 
față de echipele urmăritoarei

I Steaua joacă în compania „lan
ternei” (Flacăra Moreni), unde, 
judecind după antecedentele 
celor 19 meciuri de pînă acum,

Ifără înfrîngere, un ,4“ la Pro
nosport ar fi cifra probabilă, 
fără să uităm, desigur, că ba-

I Ionul rămîne rotund. De ase
menea, Dinamo e favorită in 
meciul cu F.C. Olt, chiar dacă

Ise așteaptă din partea echipei 
lui Constantin o replică mai 
viguroasă — judecind după cele 
intîmplate In ultima vreme și 

Icare măresc motivația oaspe
ților.

Dacă Steaua și Dinamo sînt 
I favorite, situația e diametral 

opusă in cazul următoarelor »a- 
tru echipe, eare, judecind după 
calculul hirtiei, ar putea să ră- 

Imină — teoretic, și nu numai 
— la același număr de puncte, 
într-adevăr, Victoria la Petro- 

Ișanl, F.C. Argeș la Galați, a- 
mlntitul F.C. Olt la București 
și Petrolul pe stadionul Spor- 

Itul Studențesc păstrează doar 
șansa a doua, ținlnd seama In 
primul rind de avantajul tere- 

I nulul. Bineînțeles că toate a- 
eeste meciuri ce joacă, șl ne 
gindim tn primul rind ia con
traatacul lui F.C. Argeș și la 

I aptitudinea pentru „remiza al
bă” a petroliștilor. Dar asta 
rămîne de văzut. Se pare, to- 

l tuși, că decalajul și așa mare

Campionatul speranțelor

| CÎTEVA DIN LACUNELE ÎNTRECERII Șl CAUZELE LOR...
...comentate de antrenorul C. Frățilă

— Constantin Frățilă, s-a aflr- 
Imat de mai multe ori In ultima 

vreme că Întrecerea speranțelor, 
campionatul care se derulează 
paralel cu cel al Diviziei A. 

Inu-și atinge scopul in formula 
Iul actuală. Este așa sau no 7

— Eu n-aș merge atlt de de- 
I parte, Incit să afirm asta cate

goric. Cel care-o Iac, probabil 
că uită cîteva lucruri elemen
tare. Uită, In primul rînd, că 

. aproape toți tinerii care joacă 
• acum in Divizia A au evoluat, 

mal mult sau mal puțin, și In 
această Întrecere. Exemple sînt 

I destule. Iată cîteva. La noi, la 
Dinamo, e vorba de Jercălău. 
Lupescu, Cr. Sava, Răducioiu. 
Lupu — cînd era la Luoeafă- 

Irul șl Luceafărul participa la 
campionat. La Sportul Studen
țesc e Stănlcl, la Universitatea 

I Craiova au fost Badea. Săndol 
si Gică Popescu, la Brașov — 
Cadar și Bălan, la F. C. Argeș 
o întreagă pleiadă de jucători. 

Ila Gloria — Timiș, Alexandrescu.
Teodorescu. Stan, cel care dau 
tn prezent o nouă tinerețe echi
pei, la Cluj-Napoca — lașko, Sa- 

Ibău si Pojar etc., etc. Toți au 
„ureat" prin filiera acestui cam
pionat care umple, totuși, un 
gol Intre juniori șl diviziile de 

I elită. în al doilea rînd. compe
tiția este șl a rezervelor de la 
lotul cel mare, a celor acciden
tați și care trebuie să-și rein- 

I tre In formă, dă posibilitatea ce- 
I lor care au cumulat la „A* car- 
’ tonașe galbene să joace...

I— Dar Joacă el eu adevărat 7
— știu, unii se cred prea mari 

pentru a evolua cu toată am- 
Iblția, talentul șt experiența lor 

la speranțe. Procedează așa doar 
Ingîmfațil, nu șl adevărațU jucă

Din dosarele Comisiei
O Incidentul dintre Minea (F» C. 

Olt) și Teodorescu (Gloria Bu
zău) a fost „soluționat44 joi de Co
misia de disciplină a F.R.F. 
„Meciul44 dintre cel doi a decurs 
în „favoarea" lui Minea, care a 
lovit de două ori., în timp ce 
Teodorescu n-a apucat să lo
vească decît o singură dată, mo
tiv pentru care Minea, care lo
vise și primul, a fost suspendat 
pe 6 etape, iar Teodorescu pe 
4 etape.

Am apreciat, în cursul ședin
ței, poziția luată de președintele 
clubului buzoian, Ștefan Diaconu, 
care a condamnat, fără echivoc, 
fapta lui Teodorescu : „El nu 
trebuia să riposteze. Dacă a fă
cut acest lucru. Ia 18 ani — a 
spus tovarășul Ștefan Diaconu *—, 

între punctajul cuplului din fa
ță și candidatele La Cupa 
U.E.F.A. va crește, ;eea ce nu 
e tocmai flatant pentru cam
pionatul nostru.

Cel mai interesant meci parc 
să se joace la Hunedoara, unde 
Universitatea Craiova va în
cerca un prim sprint pe dru
mul reabilitării sale cam de 
■telt așteptată. Nici Corvinul 
nu stă pe roze, ceea ee face 
si mai dificilă tentativa olte
nilor.

Un meci interesant la Buzău, 
unde „copiii lui Moldoveanu” 
încearcă să confirme rezulta
tele bune de afară. Plin de 
interes e și meciul de pe Giu- 
lești, unde vom afla care este 
adevăratul Rapid : cel din me
ciul eu S.C. Bacău sau cel 
de la Cluj-Napoca ?

Etapa programează și un 
meci mai puțin încordat, cel 
de la Brașov, unde va juca 
„U”. Un meci plăcut în pers
pectivă. intre liniștea echipei 
lui Ștefănescu, neamenințată 
deocamdată, și dorul de puncte 
al unei echipe care joacă mai 
frumos decît o sugerează locul 
tn clasament.

Etapa a 21-a, după care tem- 
poul calendarului internațional 
al fotbalului nostru va crește 
pe mai multe planuri — „A*, 
olimpici, tineret și juniori — 
are datoria unei replici pe 
măsură.

• De la F.R.F. ni se anunță 
că meciul Sportul Studențesc — 
Petrolul va fi condus la cen
tru de arbitrul brașovean ÎL 
Petrescu, iar Ja partida Meea- 
nlos Orăstie — Gloria Bistrița 
(din Divizia B) arbitru de 
centru va fi suceveanul C. 
Gheerghe.

tori, marii Îndrăgostiți de fotbal. 
L-am văzut pe Tlcleanu judnd 
un med la „tineret", la „rezer
ve", sau „speranțe" — cum 1 se 
mal spune acum Întrecerii — și 
dăruirea Iul era la fel de mare 

L. STEAUA 19 12 7 0 60- 7 43
2. Univ. Craiova 19 12 2 5 36-22 38
3. Victoria 20 ia < 5 32-17 37
4. Sportul Stud. 20 W 0 4 39-21 36
5. F. C. Olt 20 11 3 6 35-27 36
6. „U44 Cluj-N. 20 11 1 8 37-35 34
7. Dinamo 20 10 3 7 30-23 33
8. Oțelul 20 9 5 6 30-22 32
9. Corvinul 20 7 5 8 22-24 26

10. Petrolul 30 7 5 8 26-33 26
11. F.C.M. Bv. 20 a î 11 52-44 25
12. Rapid 20 7 4 9 24-29 25
13. Flacăra 20 8 4 10 27-S3 22
14. Jiul 20 7 1 12 28-56 22
15. F. C. Argeș 20 8 3 11 18-25 31
10. Gloria 20 1 1 13 27-55 10
17. Chimia 20 S 3 12 22-40 18
18. S. C. Bacău 20 5 0 15 31-63 15

ca In orice partidă de Divizia 
A. Vedeți, aid este toată filo
sof la...

— Totuși, campionatul are șl 
multe lacune...

— Are. Șl lacunele Iul provin 
din lipsa de preocupare a tu
turor factorilor care răspund de 
bunul mers al fotbalului. Îndeo
sebi duhurile. Ele se tac vino
vate de faptul că nu se res
pectă Întocmai regulamentul 
(iată, noi am dștlgat cu 3—0 
meciul pierdut cu 1—2 pe teren 
In fața Jiului, din eauză că a- 
ceastă echipă a folosit jucători 
In stare de suspendare 1), că se 
joacă — chiar și atunci dnd e

dc disciplina STARTUL
la ce ne putem aștepta In vi
itor 7“ Ii răspundem noi : asta 
depinde șl de fermitatea cu care 
va fl dusă munca educativă la 
clubul buzoian.
• Din nou, abateri tn campio

natul „speranțelor". Astfel, Mihai 
(F. C. Olt) a lovit cu pumnul 
un adversar (de fapt. UN PAR
TENER de întrecere) de la Glo
ria Buzău și a fost suspendat 
pe 6 etape. Clubul n-a întîrzlat 
nici el să la măsuri, scoțindu-l 
din lot pe Mihal.

O O altă „speranță", R&ducu 
(Rapid), a fost suspendat pe o 
etapă, intrucît a adus Injurii u- 
nui coechipier. Să sperăm că tn 
viitor nu va mai face o astfel 
de greșeală șl nici altele...
• Meciul cu F. C. Constanța,

După categoricul 5-1 de miercuri

BREVIAR AL PARTIDEI ROMÂNIA - ALBANIA
• Un clasament ai șuierilor. 

Din bogata fișă tehnică a parti
dei România — Albania, ținută 
cu exactitate de antrenorul se
cund al reprezentativei noas
tre, Cornel Drăgușin, desprin
dem citeva date interesante. 
Fiind vorba de un meci in care 
s-au Înscris cinci goluri de 
către „tricolori”, ne vom opri 
la un clasament al „tunarilor” 
formației noastre. Cele mai 
multe lovituri la poarta adver
să le-a efectuat BoISni : 9. 11 
urmează Hagi cu 5 șuturi, Lă-

cătuș, Belodedici și Pițurcă cu 
cite două lovituri expediate la 
poarte lui Musta.
• Mvdifieiri. U.E.F.A. de

semnase ca reprezentant al său 
la partidele de la București ți 
Pitești pe Peter Sueikov (Bul- 

vreme bună — pe terenuri ne
corespunzătoare, fără spectatori. 
Or, șl nu cred că spun o nou
tate, tribunele goale „omoară" 
orice competiție In fotbal. Asta 
se uită, și-l foarte rău că se 
uită.

— In concluzie 7
— Concluzia e una singură : e 

ușor să afirmi că nu ești de a- 
cord cu o competiție, e foarte 
greu s-o fad mal bună, iar eu 
unul am convingerea că acest 
campionat al speranțelor, dacă 
1 se acordă atenția cuvenită, 
poate aduce la rampa Diviziei A 
mult mal multe talente dedt a 
făcut-o plnă acum.

. Lourențiu DUMITRESCU

Miine, in Divizia B

IN PRIM PLAN, MECIUL F.C. BIHOR-F.C. MARAMUREȘ
De cîteva zile, termometrele 

urcă mereu, vremea se Încălzeș
te. Dar și etape, a 20-a din di
vizia secundă se anunță— fier
binte, meciurile eu mare miză 
abundînd la ambii poli al cla
samentelor.

tn seria I. lată, se Întrevede 
o nouă schimbare de lider, 
fiindcă V. C. Constanța, teo
retic, nu poate pierde puncte 
.acasă*, tocmai In fața dețină
toarei lanternei. Minerul Cura 
Humorului. Dar există si o con
diție. aceea ea C.F.R. Pașcani 
să Învingă, acasă, pe P.C.M. 
Progresul Brăila, .mica buturu-

BUN AL DIVIZIEI C
disputat pe teren propriu, s-a 
soldat pentru C. S. Botoșani nu 
numai cu pierderea unui punct, 
ci șl cu... pierderea unul jucă
tor, Petrea, care, aduclnd inju
rii arbitrului șl lovlndu-1 pe a- 
cesta peste mină, a fost suspen
dat pe 6 etape.
• Să încheiem aceste scurte 

notații subliniind că in prima 
etapă din returul Diviziei C, in 
cele 96 de partide, a fost ară
tat o singură dată cartonașul 
roșu, la meciul Minerul Comă- 
neștl — Inter Vaslui. L-a văzut 
Căpraru (Minerul Comănesti).

Jock BERARII) 

garia). Acesta a anunțat luni 
că nu poate face deplasarea. 
Forul continental l-a delegat, in 
consecință, pentru întîlnirea 
de la Pitești, pe Andrei Radu
lescu, membru al Comisiei de 
apel U.E.F.A. Pentru întilnirea 
dintre reprezentativele A a fost 
solicitat cunoscutul fost arbitru 
internațional K. Palotai (Un
garia).
• Cifre frumoase pentru 

palmarcse. Căpitanul echipei re
prezentative. Ladisiau Boloni, a 
disputat miercuri al 97-lea

meci sub tricoul național. El 
se apropie cu singuranță de re
cordul atit de dorit de un in
ternațional : 100 de selecții, a- 
colo unde au ajuns, printre 
alții, pină acum, Bobby Moore, 
Chumpitaz, Zoff, Jennings. Tn 
clasamentul primilor zece ju
cători, la capitolul număr de 
selecții, Bolfini este urmat de 
Dinu (75), Lucescu (70), Bălăci 
(69), Ștefănescu (66), lordănes- 
cu (65), N. Răducanu (61), Că
mătarii (58), Dumitru (57), 
Klein (care a ajuns miercuri 
la cifra 56). In clasamentul gol- 
geterilor reprezentativei, prin 
golul marcat (atît de important 
în economia scorului final), 
Boloni l-a egalat, în poziția a 
3-a, pe D. Georgescu, cu 21 de 
goluri. Pe primele două locuri, 
I. Bodola (30 goluri) și Iordă- 
nescu (26). Dintre jucătorii în 
activitata, în afara lui Boloni, 
figurează între primii zece Că- 
mătaru (locul 6—7, împreună 
cu G. Sepi — 15 goluri).
• Următorul meci din grupă 

va avea loc miercuri 1 aprilie, 
Ia Viena : Austria — Spania, 
care va avea lovitura de înce
pere la ora 19 (ora locală). 
Vor fi prezenți la întîlnire și 
antrenorii reprezentativei noas
tre, Em. Jenei și C. Drăgușin.

Eftimie IONESCU

gă* cum am numit-o etndva, 
care știe să aducă puncte din 
deplasare. Atrag atenția. In a- 
ceastă serie, șl jocul Aripile Ba
cău — Politehnica Iași (aceasta 
din urmă, altă aspirantă la pro
movare), dar mal cu seamă der- 
byul codașelor : Poiana Clmpi- 
na — C. S. Botoșani (locurile 
ia și, respectiv, 17).

In seria a II-a. insă, parcă se 
anunță ceva mai multă liniște 
la .virf*. intrucît A.S.A. Tg. 
Mureș, teoretic, nu poate avea 
emoții acasă cu Mecanică Fină 
Steaua București. Meciurile mal 
fierbinți le Întrezărim la subsolul 
clasamentului. Dintre acestea se 
remarcă IMASA Sf Gheorghe — 
Chimica Ttmăveni. Dar să nu 
uităm derbyul bueureștean, 
tot al codașelor. Autobuzul — 
Automatica (ocupantele ultime
lor locuri).

In seria a ITI-a. iată, a sosit 
.partida cea mare", eare aduce 
față în fată pe ex-divizionarele 
A F. C. Bihor șl F. C. Maramu
reș Baia Mare, Intr-un derby 
al derbyurilor". Să reamintim că. 
in tur. echipa lut Viorel Mafe- 
lanu a luat ambele puncte de la 
fosta sa echipă. Ce va fi du
minică 7 Asta vrea să știe șl... 
..Poli* Timișoara, care o primeș
te acasă pe Dacia Orăstie. De 
urmărit si partidele C.I.L. Si- 
ghet — Minerul Cavnie (iată ia
răși un... derby, al Maramureșu
lui), din „zona nisipurilor miș
cătoare", ca și întîlnirea de or
goliu U.T.A. — C.S.M. Reșița (în 
care textil’stil vor să se reabi
liteze după acel 1—7 de la Baia 
Mare).



Campionatul Mondial de hochei — grupa C

ECHIPA NOASTRĂ PĂSTREAZĂ ȘANSA CALIFICĂRII
COPENHAGA, 27 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Intrtage- 
rea din partida cu Danemarca e 
neplăcută, dar ca nu stopează e- 
chlpa de hochei a României diii 
disputa pentru unul dta cele 
două locuri care aduc promova
rea în grupa B a Campionatului 
Mondial, chiar dacă urmează 
alte două tntîlnlri dificile, cu Un
garia (sîmbătă) și Iugoslavia (du
minică) .

Ce s-a intîmplat însă joi seara, 
pe patinoarul din Brondby 1 Cum 
de s-a putut înregistra un ase
menea scor în favoarea echipei 
din Danemarca 7 Mai întîi pentru 
că așa cum s-a întrevăzut 
șl din ultima parte a jocului 
cu R.P.D Coreeană, În po
fida victoriei la scor (7—1), for
mația noastră nu a mai Jucat cu 
atenția din primele partide și în 
special din cea cu Japonia. In al 
doilea rînd. apărarea — punctul 
forte în confruntarea cu jucăto
rii niponi — a greșit nepermis de 
mult. Au fost primite goluri șl 
direct din angajament, datorită

neînțelegerii dintre portarul Hu- 
țan șl fundași, lipsei de hotărtre 
și mobilitate in intercepții a de
fensivei. Chiar cînd se aflau In 
inferioritate numerică, danezii, 
care tot timpul au patinat în vi
teză, au contraatacat periculos, 
de data aceasta nu prin excelen
tul Ehlers, ci prin J. Nielsen, care, 
scăpat din atenție, a zburdat pur 
șl simplu pe gheață șl a Înscris 
patru goluri, tn schimb, înainta
rea echipei noastre nu a reușit 
să Înscrie nici cînd danezii se a- 
flau cu doi jucători pe banca de 
pedepse, chiar timp de aproape 
patru minute, cum s-a întâmplat 
tn repriza a treia.

S-a Intrai tn partea finală a 
competiției și orioare dintre pri
mele patru clasate plnă în acest 
moment are șanse la unul din ce
le două locuri fruntașe. Danezii 
au avantajul terenului șl al pu
blicului, deosebit de activ, șl mai 
au tn Ehlers șl Nielsen doi jucă
tori de excepție; Iugoslavia ali
niază o formație solidă, cu un 
patina] bun șl cu doi hochelști —

Besid șl Hafner — care activează 
tn campionatul profesionist al I- 
tallel și fac tot jocul echipei; Ja
ponia este formația oare poate 
clștiga tn fața oricăreia dintre 
competitoare. Echipa României are, 
după opinia noastră, cel mai di
ficil program, ta timp oe Dane
marca va juca numai cu Bulga
ria șl, ta ultima partidă a C.M., 
cu Japonia. Sperăm, totuși, că în 
ultimele două meciuri hochelștli 
noștri vor reuși să treacă peste 
momentul de cumpănă produs de 
tafrîngerea ta fața gazdelor și se 
vor mobUlza pentru a obține re
zultate bune și mult dorita cali
ficare ta grupa B.

Mircea TUDORAN

DIN NOU UN MECI KASPAROV - KARPOV !

CLASAMENT

1. Danemarca
2. România
3. Japonia
4. Iugoslavi»
5* Ungaria
6. Bulgaria
7. R.P.D. Coreeană
8. Belgia

1
0
1
3
0
1
0 
o

o
1
1 
o
3
3
4
5

37:14 
40:16 
46:13 
28:18

9
8
7
7

24:22 4 
16:24 3 
10:35 2 
6:65 0

OBIECTIV ’87 J. o
(Urmare din pag. 1)

J.O., prezenta luptătorilor tn 
concurs va fi condiționată de 
o calificare prealabilă. Condi
țiile de participare sint încă 
în discuție între federația de 
specialitate și C.I.O. In ultima 
reuniune a F.I.L.A. s-a ajuns 
la concluzia ca din fiecare con
tinent să aibă drept de parti
cipare Ia J.O. primii doi cla
sați în întrecerile zonale res
pective, acestora adăugîn- 
du-li-se un sportiv din țara or
ganizatoare, luptătorii clasați 
pe primele șase locuri Ia C.M. 
din anul 1987, plus primii trei 
din finala B a aceleiași com
petiții. Deci, aproximativ 18 
concurenți. Acesta este punctul 
de vedere al federației interna
ționale, care va fi supus spre 
aprobare C.I.O.”.

întrebat cum apreciază ho- 
tărîrea F.I.L.A. privind repar
tizarea locurilor pe continente, 
interlocutorul nostru ne-a măr
turisit că împărțirea este Ine
chitabilă și nu are Ia bază cri
teriul valoric sau nivelul de 
dezvoltare a luptelor pe dife
rite continente. De pildă, la 
ultim.le mari competiții inter
naționale, sportivii europeni au 
cucerit aproximativ 80 la sută 
din totalul de medalii decerna
te. Aceste date demonstrează 
superioritatea netă a luptăto
rilor din Europa față de cei

de pe alte continente, care, a- 
cum, potrivit punctului de ve
dere al 'F.I.L.A., sînt puși pe 
picior de egalitate cu repre
zentanții bătrînulul continent. 
Or, aici, nu e vorba de o com
petiție de popularizare a spor
tului, ci de cea mai 
competitivitate.

Oricare ar fi decizia 
este cert că participarea 
torilor la J.O. din 1988 
condiționată de unele perfor
manțe anterioare. In cazul re
prezentanților țării noastre, el 
își vor putea cîștiga acest drept 
cu ocazia Campionatelor Mon
diale ce se vor disputa tn 
Franța, la sfîrșitul lunii august. 
Iar o ultimă șansă de calificare 
ar constitui-o Campionatele Eu
ropene din anul viitor.

în aceste condiții, antrenorul 
coordonator al lotului nostru 
național, Ion Corneanu, a opi
nat ca pentru aceste competiții 
să se efectueze o selecție rigu
roasă și o pregătire în cele 
mai bune condiții, astfel ca la 
competițiile sus-amintite re
prezentanții țării noastre, în
tre care S. Herțea, V. Andrei, 
Șt. Negrișan, I. Matei, Gh. Sa- 
vu, N. Zamfir, I. Grigoraș, M. 
Cismaș sau mai tinerii I. Min
ciună, P. Cărare, R. Strubert, 
A. Arghira, I. Ierimiciuc etc., 
să se prezinte în forma ne
cesară care să le permită parti
ciparea la viitoarea ediție » 
Jocurilor Olimpice.

Iatâ programul ultimelor două 
zile — sîmbătă: România — Un
garia, Japonia — R.P.D. Coreeană. 
Belgia — iugoslavia, Bulgaria — 
Danemarca; duminică: România 
— Iugoslavia, R.P.D. Coreeană — 
Belgia, Ungaria — Bulgaria, Da
nemarca — Japonia.

înaltă

C.I.O., 
luptă- 
va O

MADRID, 27 (Agerpres). — Su- 
perfinala turneului candidaților 
la titlul mondial de șah, disputa
tă în orașul spaniol Linares între 
marii maeștri sovietici Anatoh 
Karpov și Andrei Sokolov, s-a 
încheiat cu victoria lui Karpov 
cu scorul de 7,5—3,5 p. Karpov a

iiștigat partida a ii-a La muta
rea a 25-a. El a devenit astfel chal- 
langer al actualului campion al 
lumii, Garri Kasparov. Meciul pen
tru titlu urmează să se disputa 
ta luna septembrie a acestui am 
ta 24 de partide.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • Finala „Cupei Ko- 

raci" a revenit echipei spaniole 
Barcelona, care a întrecut pe 
CSP Limoges (Franța) cu 97—M 
și 106—85.

handbal • Formația femi
nină Hypobanck Viena, semiflna- 
listă a C.C.E., a întrecut selec
ționata Coreii de Sud cu 35—28.

HOCHEI PE GHEATA • A în
ceput C.M. grupa B, la Canazei 
(Italia). Primele rezultate : Fran
ța — Norvegia 5—5. Italia — R. P. 
Chineză 7—5. • Selecționata
U.R.S.S. a întrecut echipa Ca
nadei, la Hamilton (meci al foș
tilor internaționali). eu scorul 
de 8—4.

PATINAJ VITEZA • Un nou 
record mondial pe 500 m a rea-

Uzat, la Alma Ata (U.R.S.S.), a- 
merlcanul Nick Thometz, cu 36,îl 
(v.r. îl aparținea cu 36,55).

POLO • Turneu la Budapesta t 
SK Kosice — BVSC Budapesta 
I—7, Spandau 04 Berlinul Occ. — 
Franța 9—1. Jug Dubrovnik (Iu
goslavia — Glifada (Grecia) 
14—9.

ȘAH • După 13 runde. în tur
neul zonal de la Santiago 
Chile, continuă să conducă 
trul brazilian 
10,1 p, urmat 
(Peru) — 9,5 
Jorge Gomez 
— cu cite 8,5 p.

TENIS DE MASA • în cadrul 
.Cupei Ligii Europene", la Var
șovia : Polonia — Suedia 4—5.

de 
maes- 

Gilberto Milos, cu 
de Julio Granada 

p. Oscar Panno sl 
(ambii Argentina)

CROSUL UN SPORT DE SINE STĂTĂTOR!
(Urmare din pag. 1)

Contrapunct

PREȚUL SUCCESULUI
Pentru că omenirea, în ge

neral, și tineretul, în special, au 
avut și au nevoie de mituri, există 
deseori tentația transformării 

matuor campioni ai sportului în superpersonaje. S-ar pu
tea ca acest proces să aibă consecințe pozitive, mulți din
tre adolescenții lumii dorind să ajungă performeri de ex
cepție. să facă totul pentru asta și chiar să... reușească. In 
mod sigur însă statutul de „supradimensionat" dăunează în 
primul rînd înseși vedetelor în cauză. Declara, de curlnd, 
Boris Becker : „Tn general, oamenii cred că tenisul este un 
sport amuzant. E adevărat, și eu am găsit plăcerea de a-1 
practica cînd eram tinăr și cînd nu aveam șansa să cîștig 
Wimbledonul. Ceea ce e teribil de dificil este succesul, 
El accelerează procesul de degradare generală pe toate 
planurile". Absolut valabil, cu specificația că succesul 
sportiv presupune, într-o anume lume, obligații mondene, 
turnee publicitare, conferințe sterile, lungi călătorii obli
gatorii, supunerea la pretențiile firmelor, micșorarea bu
getului de timp liber. Coborîrea continuă a vîrstel la care 
marii tenismeni renunță la competiție este, prin această 
prismă, țocmai urmarea marilor lor succese...

Radu T1MOFTE

tiansen n-a căutat scuze pen
tru ceea ce noi (nu șl ea !) 
tratam drept un eșec, ci s-a re
ferit la faptul că, „dacă nu 
m-ara pregătit special pentru 
cros, din cauza zăpezii mari de 
acasă, nici nu puteam emite 
alte pretenții! Căci a confunda 
crosul cu, în general, atletismul 
e o eroare, el fiind o disciplină 
aparte, cu realități de care tre
buie să se țină

Aserțiunea lui 
au demonstrat-o 
și „mondialele” 
via — este bine 
ne, o dată în plus, să pună în 
evidență statutul anacronic al 
acelei concepții (mereu combă
tută în ultima vreme, dar încă 
nespulberată) care mai consi
deră crosul ca o probă a atle
tismului de fond, în care re
zultatele nu fac altceva decît 
să confirme ierarhiile de pe 
3 000, 5 000 sau 10 000 m ! Cînd, 
de pildă, sovietica Bodnarenko. 
campioană europeană pe 3 000 
m in 1986, termină pe locul 13, 
devansată (între ’altele) de ro
mâncele Stănescu (6) și Ivan 
(9), cînd coechipiera el Ulma- 
sova, dublă campioană a conti
nentului pe aceeași distanță 
(1978 și 1982), nici măcar nu 
punctează pentru echipă I, cînd 
o altă reputată alergătoare cum 
e portugheza Rosa Mota (me
dalie de aur la C.E., maraton) 
ocupă abia locul 
mai spunem că, 
italianul Alberto 
pion olimpic și 
10 000 m, sosește 
la aproape 4 minute de câști
gător, pe locul 186 (!), e clar 
că lucrurile stau așa și nu alt
fel șl că, privind crosul ca o 
disciplină de sine stătătoare, 
cu legile ei stricte (de pregăti
re, de calendar etc.), Kristian
sen are dreptate I

Ajunși aici, se cade să pre
cizăm că, în linii mari, o ase
menea orientare modernă a tu
telat și preparativele lotului 
nostru feminin pentru C.M., lo
cul 4 pe echipe, net superior 
celui de Ia Neuchâtel 1986 (8),

seama.
Kristiansen — 
cu prisosință 

de la Varșo- 
țintită. Ea vl-

24, ca să nu 
la masculin, 
Cova, cam- 

mondial la 
(la Varșovia)

apărînd ca o răsplată firească 
și fiind, mai concret vorbind, 
mulțumitor tn condițiile în care 
s-au aliniat 
chipe, de pe 
le. Regretul 
e cu atît 
chiar aliniind o garnitură tînă- 
ră (Negură 20 de ani, Beșliu 
22, Stănescu 23, Ivan 24, Mur- 
goci 27), cu 3 debutante la C.M. 
de cros (Murgoci, Negură, Beș
liu), formația României ar fi 
putut urca pe podiumul de pre
miere. Cea mai simplă materna- ■ 
tică ne spune că plaferea unei 
a treia dintre fetele noastre 
in primele 10, alături deci de 
merituoasele Mariana Stănescu 
și Paula Ivan (antrenori: Emil 
Grozescu și, respectiv, loan 
Puică), ar fi însemnat realiza
rea unei medalii, acceptînd 
chiar venirea Elenei Murgoci 
pe locul 29. Așa însă, cu Iulla 
Negură a 50-a șl cu Iulla Beș
liu, nepermis de slabă, a 84-a 
(ea. nici n-a mai contat la a- 
dunarea punctelor, luîndu-se în 
considerare numai cele mai 
bine 4 clasate din fiecare e- 
chipă), s-a irosit o frumoasă 
oportunitate. Nu strică, insă, 
să recurgem la nuanțe. Dacă 
față de tinerețea și lipsa de 
experiență a Iuliei Negură pu
tem avea îngăduință, ea lăsînd 
în urmă alte 90 de concurente 
(între care pe Aurora Cunha 
și Renata Kokowska !), mai 
greu de justificat apare com
portarea Iuliei Beșliu, din nou 
în „zi proastă" într-un moment 
în care ar fi trebuit să se gă
sească în maximum de formă! 
Lipsa de omogenitate a echipei, 
pe care s-a pedalat, a reieșit 
tocmai din neputința Iuliei Beș
liu, șl nu credem că sîntem 
prea aspri atunci clnd, servln- 
du-ne de statistici, cutezăm să 
invocăm chiar lipsa ei de com
petitivitate internațională. E a- 
ceasta o temă asupra căreia 
antrenorii și federația au r>- 
bligația să mediteze mai se
rios.

O componentă sau alta a 
echipei va putea fi, nu-i așa?, 
Înlocuită, fără a avea noi tru
fia sâ ne pronunțăm. E treaba

la start 26 de e- 
toate continente- 

care ne încearcă 
mai mare cu cît,

specialiștilor, care, și la edi
ția din capitala Poloniei, și-au 
etalat priceperea. In ceea ce 
ne privește, apreciem că o 
schimbare trebuie să se produ
că întîi și întîi în sfera men
talității, acordîndu-i-se într-o 
măsură și mai mare crosului 
ceea ce i se cuvine. Numai așa. 
adică tratîndu-1 ca pe o acti
vitate specifică, nu ca pe un 
„apendice” al uneia sau alteia 
dintre probele de fond, fetele 
noastre vor izbuti în 1988, la 
C.M. de la Auckland (Noua 
Zeelandă), să obțină ceea ce. 
de puțin, au ratat ta Varșovia.

1® DUPĂ MECIUL SUSȚINUT ta 1969, 
pugillștil Jean-Claude Bouttier și Jac
ques Marty s-au aflat, recent, din 

nou față in față. Numai că de această da
tă ei n-au mai fost adversari pe ring, ci 
pe un teren de... golf I a IN ARABIA

■ SAUDITA, țară in care sportul cunoaște 
] o dezvoltare foarte rapidă, funcționează 

astăzi 14 federații sportive, cu 154 de du- 
I [ buri totallzînd 53 180 de legitimați (se 

scontează ca pînâ în 1990 acest număr să 
J depășească 70 000), Recent a fost termina

tă construirea, în trei orașe din țară, e 
unor complexe sportive moderne, în plin

1 șantier aflîndu-se amenajarea a nouă cen- 
' tre de antrenament și a unui Institut de 
[ Medicină Sportivă. ® ÎN CAPITALA BUL

GARIEI a fost organizată o expoziție cu 
| tema „aplicarea informaticii în sport", ca

re prezintă multiplele utilizări ale compu- 
, terelor In pregătirea sportivilor, controlul 

permanent al evoluției formei sportive etc. 
• FORURILE SPORTIVE ARGFNTINIE. 
ne au Inițiat o amplă competiție de masă : 

I „Sportul pentru toți“. La sfîrșit de săptă- 
> mină, mii și mii de cetățeni iau parte la 
L d ferite competiții sportive, disciplinele ce- 
j le mai mult îndrăgite fiind baschetul, 

handbalul, voleiul, evident, fotbalul (Ar- 
[ țmntina este doar campioană a lumii l) șl 
, înotul. Cursuri speciale de inițiere în înot.

pentru copil, au fost organizate tn nume
roase localități din țară • COMITETUL 
OLIMPIC AL S.U.A. a făcut cunoscut că 
nu va fi de acord cu proiectul, supus a- 
probării CXO., de a 11 admiși la viitoare
le Jocuri Olimpice sportivi profesioniști, la 
tenis șl fotbal, așa cum au cerut Federa
țiile internaționale ale acestor sporturi «

SE ȘTIE CA, de cîțiva am, valoarea jucă
torilor de șah de pretutindeni este măsu
rată ta punctaje Elo. Actualul campion al 
lumii. sovieticul Garl Kasparov, spre 
exemplu, deține 2745 p. Recordul îl are 
însă fostul campion mondial Bobby Fis
cher cu 2785 p, punctaj despre care Kas
parov afirmă că este foarte greu de ega
lat... a Șl RUGBYUL are recordurile sale. 
In Franța, spre exemplu, recordul de punc
te marcate în cadrul echipei naționale es
te deținut de Romeu cu 139 p. II urmează 
la mică distanță, Serge Blanco cu 121 p. 
care are însă toate șansele nu numai să-1 
ajungă, ci să-1 și întreacă pA .recordman"

Ca internațional, ei a realizat 17 eseuri. 
• PENTRU ORGANIZAREA J.O. dta 1996... 
14 orașe din S.U.A. și-au manifestat in
tenția de a le găzdui. Este vorba de : A- 
tlanta, Cleveland. Columbus, Dallas, Hou
ston, Denver, Honolulu, Indianapolis, Mia
mi, Minneapolis — St. Paul, Nashville, San 
Diego, San Francisco și Washington. Mai 
înainte de a fl depusă cererea la C.I.O., 
Comitetul olimpic american va fi cel care 
trebuie să stabilească o singură candida
tură. Grea operație, in orice caz I • PEN
TRU EDIȚIA DIN 1985 a J.O. de vară Fe
derația internațională de haltere a stabi
lit următoarele standarduri de participare: 
cat.
cat. 
cat. 
cat. 
cat.

kg,52 kg — 205 kg, cat. 56 kg — 227,5
60 kg — 245 kg, cat. 67,5 kg — 275 kg,
75 kg — 295 kg. cat. 82,5 kg — 310 ’ “
90 kg — 320 kg. cat. 100 kg — 530 _
110 kg — 335 kg, cat. +110 kg — 347,5 

kg a ȘTIAȚI CA, la această oră, Federa
ția internațională de yachting recunoaște, 
ca oficiale, nu mai puțin de 45 de clase 
internaționale ?! ® ÎN CELE 412 MECIURI 
ale fazelor finale ale C.M. de fotbal 
fost înscrise 1388 goluri. Anul trecut, 
Mexic, au fost realizate golurile cu i 
1200 (brazilianul Socrates, în partida 
Spania) și nr. 1300 (englezul Lineker, 
locul cu Paraguay).

Romeo VILARA

kg. 
kg,

au 
tn 

nr.
eu 
tn

echipa olimpică a Poloniei a 
susținut, la Walbrzych, un meci 
de pregătire ou formația similară 
a Norvegiei. Gazdele au cîștigat 
cu 2—1 (1—0). Reamintim că se
lecționata Poloniei face parte din 
aceeași grupă a preliminariilor 
J.O. în care evoluează și repre
zentativa țării noasLre. • La Mag
deburg, in preliminariile olimpi
ce: R.D. Germană — italia 0—0.

CAMPIONATE, CUPE. FRANȚA 
(et. 20). Auxerre — Metz 0^-0, 
Lens — Nice 4—0, Paris St. Ger
main — Nantes 9—1, Nancy — 
Rennes 2-r0, Le Havre — Bor
deaux 1—1. Toulouse -• Sochaux 
2—1, Brest — St. Etienne 1—0, La
val — Racing Paris 3—1, Marseille
— Lille 2—0. Monaco — Touloa
2—2. In clasament conduc Bor
deaux și Marseille, cu cite 40 p, 
urmate de Toulouse 35 p. « AN
GLIA. Meciuri in cursul săptă- 
mtaii: Charlton — Oxford 0—0, 
Southampton — Luton 3—0, West 
Ham — Sheffield Wednesday 0—2, 
Wimbledon — Coventry 2—1, New
castle — Tottenham 1—1, Asto-n
Villa — Watford 1—1, Leicester — 
Q.P. Rangers 4—1. In 
Liverpool 67 p (34 j). 
p (32 j). Arsenal 55 p 
tenham 54 p (30 j). 
șl Luton cu cite 54 p _
cite 33 j). ® SCOȚIA: F.C. Dun
dee — Falkirk 4—0. Clydebank — 
St. Mirren 2—1, Motherwell — Hi
bernian 2—1. tn clasament: Glas
gow Rangers 58 p (37 j), Celtic 
54 p (37 j), Aberdeen 50 p (37 j). 
In sferturile de finală ale „Cu
pel" (rejucare): Forfer (liga a 
2-a) — Dundee United 0—2. •
BELGIA. Meciuri tur din sfertu
rile de finală ale ..Cupel": Ware
gem — Cerele Bruges 1—0, F.C. 
Llfege — Anderlecht 1—0, Malines
— Beveren 2—1, Winterslag — Wa- 
terschei 3—0. Returul. la 14 apri
lie. • SPANIA (et. 33). Vallado
lid — Espanol 1—o, Bilbao — Mur
cia 2—0, Sevilla — Las Palmas 
1—0. Sabadell — G:jon 0—0, Cadiz
— Zaragoza 0—1, Mallorca —
tls 3—1, Santander — Real Socle- 
dad 1—0, Barcelona — Osasuns 
4—2.

a Meciuri amicale: Frankfurt 
pe Main — Norrkoping 2—1. In- 
tr-un alt joc, Ia Budapesta, echi
pa olimpică a Ungariei a fost tn- 
trecută cu 1—0 (0—0) de către re
prezentativa similară a UJt.S.S„ 
prin golul marcat de Liutîi (mln. 
63). La Split: Hajduk — Cernomo- 
reț Odesa 1—0 (0—0).

CLASAMENTUL GOLGETERI- 
LOB. După etapele de campionat 
desfășurate la sfîrșitul săptămî- 
nil trecute, clasam jntul golgete- 
rilor din Europa se prezintă ast
fel: 29 g : Brian McClair (Cel
tic Glasgow); 27 g: Polster (F.C. 
Austria Viena) și Hugo Sanchez 
(Real Madrid); 26 g: Clive Allen 
(Tottenham) Alexandrov (Slavia). 
Slrakov (Vitcșa) și McCoist (Glas
gow Rangers): 25 g: Kush (Liver
pool) ; 24 g: Tanev (Sredeț) etc.

clasament: 
Everton 61 
(32 j), Tot- 
Nottingham 
(ambele cu
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