
VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

Proletari din toate țările, unlțl-vă 1

ELENA CEAUȘESCU,
In angola și zair
A

Luni dimineață, s-au încheiat 
convorbirile oficiale care au 
avut loc între tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, și to
varășul Jose Eduardo dos San
tos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola.

A fost exprimată convingerea 
că ințelegerile la care s-a ajuns 
și acordurile semnate cu acest 
prilej vor deschide 
pective legăturilor 
asigurind extinderea 
departe a colaborării 
crării dintre Partidul 
Român și M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, dezvoltarea cooperării 
dintre România și Angola pe 
plan politic, economic, telmico- 
științific, al invățămintuiui și 
in alte domenii de activitate, 
întărirea prieteniei și solidari
tății dinlre popoarele noastre.

In legătură cu concluziile la 
care s-a ajuns în timpul con
vorbirilor oficiale cu privire la 
extinderea și întărirea legătu
rilor dintre România și Angola, 
precum și la evoluția situației 
internaționale s-a convenit tex
tul unui Comunicat comun care 
se dă publicității.

Tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, prim 
viccprim-ministru al guvernu
lui, a primit, luni, la reșe
dința oficială din Luanda, pe 
rectorul Universității Angolei 
,»Dr. Antonio Agostinho Neto", 
dr. Raul Fernandes Nelo. 
viceministru al invățămintuiui, 
împreună cu profesori univer
sitari, membri ai Consiliului de 
conducere.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

România, a 
cu tovarășa 
Ia Kinshasa,

sosit, 
Elena 
unde,

Socialiste 
împreună 
Ceaușescu,
Ia invitația președintelui fonda
tor al Mișcării Populare a Re
voluției, președintele Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko, efec
tuează O ' ' 
prietenie în

La ora 
prezidențială, 
momentul 
de reactoare 
mate zaireze,

noi pers- 
bilaterale, 

pe mai 
și conlu- 
Comunist

★
Luni, 30 martie, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nieolae 
Ccaușescp, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a e- 
fectuat-o în Republica Popu
lară Angola, la invitația tova
rășului Jose Eduardo dos San
tos, președintele M.P.L.A. — 
Partidifl Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola.

De la 
zervată 
varășul 
tovarășa 
fost însoțiți la aeroport de to
varășul Jose Eduardo dos 
Santos.

La scara avionului, tovarășul 
Nieolae 
Elena i 
călduros 
varășul 
Santos.

reședința oficială ra
pe timpul vizitei, to- 
Nicolac Ceaușescu și
Elena Ceaușescu au

Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu își iau un 

> rămas bun de la to- 
Jose Eduardo dos

Luni, 
Nieolae 
general 
Român.

■fr
30 martie, 

Ceaușescu, 
al Partidului 
președintele

tovarășul 
secretar 

Comunist 
Republicii

vizită oficială de 
această tară.

16,30 aeronava 
i, escortată din 

trecerii graniței 
ale forțelor ar- 

a aterizat pe 
aeroportul internațional N’Djili. 
împodobit sărbătorește.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Nieolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu deosebită prie
tenie de președintele Mobutu 
Șese Seko si de soția sa. Bobi 
Ladawa, care le-au urat bun 
venit pe pămîntul zairez. Cei 
doi președinți și-au strins cu 
căldură mîinile. s-au îmbrăți
șat, exprimîndu-și bucuria de 
a se revedea.

Oamenii aflați pe aeroport 
aclamă, ovaționează, își expri
mă bucuria de a-i avea din 
nou ca oaspeți pe înalții soli 
ai poporului român.

Cei doi șefi de stat, împreu 
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu 
si doamna Bobi Ladawa au 
luat loc în mașini escortate 
de motocicliști, înrlreptîndu-se 
spre reședința oficială 
tă inalților oaspeți.

Ceremonia primirii 
a inalților oaspeți a 
pe platoul din fața 
Poporului.

Un mare număr de 
ai capitalei zaireze : 
solilor poporului român o căl
duroasă manifestare 
și prețuire.

★
Tovarășul Nieolae 

secretar general al 
Comunist ~ 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu 
amiază, o 
că cu președintele 
Mișcării Populare t 
♦iei, președintele 
Zair, Mobutu Șese 
soția sa Bobi Ladawa.

întrevederea s-a desfășura' 
intr-o ambianță de stimă și 
înțelegere reciprocă.

★
în onoarea tovarășului Nieolae 

Ceaușescu, secretar general ai 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii 'Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit, 
luni, un dineu oficial, la Pa
latul M’Binza, de președintele 
fondator al Mișcării Populare 
a Revoluției, președintele Re
publicii Zair, Mobutu Scse Seko, 
și soția sa Bobi Ladawa.

în timpul dineului, președin
tele Mobutu Șese Seko și 
președintele Nieolae Ceaușescu 
au rostit toasturi, urmărite cu 
dcăsebită atenție si subliniate 
cu aplauze de cei prezenți.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

rezerva-

oficiale 
avut loc 
Palatului

! locuitori 
au făcui

de stimă

Ceaușescu. 
Partidului 

Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
au avut, luni după- 
intilnire prieteneas- 

fondator al 
a Revolu- 

Republicii 
s Seko, și

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Sub impulsul dorinței de mișcare, de întrecere sportivă

PRIMĂVARA Șl TINEREȚEA, LA „MARELE STADION *
Ultima duminică 

tie a revărsat mai 
și mai multă... primăvară 

bucureștean

a lui 
mult

mar- 
soare 
peste

complexul sportiv 
„23 August". A- 
cestor prezențe a- 
tfăgătoare li s-a 
adăugat, chiar in 
pragul dimineții, 
cea a mii de copii 
și adolescenți, che
mați de o fireas
că dorință intimă 
de 
liber, 
dorul 
clei 
vîrstei, de întrece
re sportivă... Și, 
ore în șir, aleile 
„marelui stadion" 
au fremătat mai 
ceva decît in zile
le de mari înfrun
tări fotbalistice in
ternaționale.

Ca întotdeauna 
in astfel de „zile 
sportive" deschise 
tuturor, crosul a 
făcut începutul. Și 
a adunat la star
turi grupuri mari 
de iubitori al alergării, școlari 
din toată capitala. Organizato
rii l-au intitulat sugestiv, pe

loc, „Crosul primăverii" care, 
deși mai puțin încărcat de fast, 
de fragmentări pe mai multe 
categorii de vîrstă — sau poa-

ieșire la aer 
curat, de 
zburdilni- 

caracteristice

Liceul 37, care au reușit să o- 
cupe primele două locuri prin 
Adriana Grigore, cîștigătoarea, 
ji Carmenica Rață, urmate de

Alergătoarele de cros aproape de finiș, pe pista stadionului „23 
Foto : Aurel D.

August"
NEAGU

te tocmai de aceea —, a stîrnit 
mult entuziasm și voioșie, iar, 
in final satisfacția .fetelor de la

Școala nr. 
a fost la

De vineri, la Patinoarul „23 August11

CAMPIONATUL EUROPEAN

HOCHEI — JUNIORI (grupa B)
După 

intre 3 
loc la 
Campionatului 
hochei pentru juniori
B). Meciurile se vor desfășura 
la Patinoarul „23 August", pre
gătit cum se cuvine centru un 
asemenea eveniment sportiv.

La „europenele" de iuniori 
vor participa 8 echipe. împăr
țite în două 
urmează : 
Bulgaria, 
seria I :
Austria. Danemarca — seria a 
Il-a. După consumară •iocuri- 
'or din serii, urmează partidele 
oentru stabilirea -l.isamentului

cum am mai anunțat, 
si 9 aprilie vor avea 

București Întrecerile 
European de 

(grupa

serii, după cum 
ROMANIA, Italia. 

Marea Br tanie — 
Franța. Iugoslavia.

L
g Federația Internațională de 
g Hochei pe Gheața (L.I.H.G.) a 
$ desemnat arbitrii care vor ofi- 
g cia la ..europenele" de la Bucu- 
g rești: Eugen Haesaerts (Belgia)

Jesus Juanin (Spani-i) Rainer 
g Kluge (R.D. Germană). Alex

Mc William (Marea Britanie).

PROMISIUNILE PRIMEI COMPETIȚII OE GIMNASTICA RITMICA
vetz). Echipele C.S.Ș. 7 Dina
mo și C.S.Ș. Reșița s-au pre
zentat cu o selecție omogenă 
și cu compoziția exercițiilor co
respunzătoare vîrstei și cerin
țelor pe plan național și inter
național.

La proba de ansambluri ca
tegoria a IV-a s-a detașat 
C.S.Ș. Constanța, care a și pri
mit nota maximă, 10, la com
poziție, pentru originalitate și 
spectaculozitate, totalizînd un 
punctaj de 19,55 (antrenoare 
Drof. Mirela Damian, Vasiliea 
Rișniță, Cristina Costara) și 
C.S.Ș. 1 Baia Mare la categoria 
a III-a (prof. Rozalia Cando). 
La individual 
o comportare 
mițătoare au 
de la C.S.Ș. 7 
Ciocăzeanu și 
nu, ocupantele primelor 
locuri, și Alina Voinea de la 
C.S.Ș. Constanța. La categoria 
a III-a primele două locuri au 
fost ocupate de Vona Drugce- 
vici și Mioara Blozu, ambele

Sîmbătă si dumin'că 
loc în 
întrecerile 
Cluburilor 
gimnastică 
a IV-a și 
organizată 
nr. 7 Dinamo.

Intr-o organizare excelentă, 
asigurată de clubul gazdă (di
rector, prof. Valeria Pascal), 
concursul celor mici, prima 
competiție a anului s-a consti
tuit într-un prilej de verificare 
a stadiului de pregătire în ve
derea noului an competitional. 
dar și de calificare a primelor 
6 echipe, de la ambele catego
rii, pentru finala pe țară a a- 
cestei întreceri, de la Piatra 
Neamț, din 13—14 aprilie.

Pe primul loc 
tegoria a IV-a 
mația C.S.Ș. 7 
rești cu 137,05 
prof. Elena Harabagiu), iar la • 
categoria a III-a C.S.Ș. Reșița 
cu 181 (antrenoare. prof. Lili 
Argeșanu și prof. Floarea Ora

au avut 
Dinamo 
„Cupei

sala Clubului 
din cadrul 
Sportive Școlare" Ia 
ritmică (categoriile 
a III-a) pe echipe, 
de M.E.I. și C.S.Ș.

la echipe ca- 
s-a situat 'for- 
Dinamo Bucu- 
p (antrenoare

compus (cat. IV) 
frumoasă și pro- 
avut gimnastele 

Dinamo Lorcdana 
Cristina Ncmțea- 

două

de la C.S.ȘT Reșița, și Magda 
Rădulescu (C.S.Ș. Constanța).

îmbucurător este faptul că a 
crescut nivelul de pregătire a 
unor echipe față de anul trecut, 
cum a fost cazul formațiilor 
Dinamo, Bistrița, Reșița și Bră
ila. La evoluțiile individuale 
s-au remarcat în mod deosebit 
Alina Voinea (C.S.Ș. Constan
ța) și Ancuța Goia (C.S.Ș. Re
șița), care, dacă se vor pregăti 
corespunzător, pot aspira la o- 
cuparea unui loc în lotul de 
junioare. în ce privește arbi
trajul. el a fost în. linii mari 
corect. Poate dacă am trece la 
un arbitraj de „6“ s-ar elimina 
unele aprecieri subiective. De 
subliniat este și faptul că la 
ora actuală avem un grup de 
șefe de 
biective 
cursului

Dag Olsson (Suedia), Gottfried 
Stauffer (Elveția) și Ivan Sut- 
ka (R.S. Cehoslovacă) — la 
centru, precum si 9 arbitri de 
linie, între care români- Flo
rin Gubernu. Emil Both, Gheor- 
ghe Micu și Dumitru Trandafir. 
. Reprezentantul L.I.H.G. va fi 
Fred Sehweers (Olanda), mem
bru al prezidiului turului in
ternational.

Meciurile se' vor disputa după 
următorul program :

Vineri 3 aprilie, >ra 9. Bul
garia — Marea Britanie ; ora 
12. Franța — Austria : ora 15. 
Danemarca — Iugoslavia: era 
18, ROMANIA — ITALIA ■ 
sîmbătă 4 aprilie : .ora 9. 
ROMÂNIA — MAREA BRI
TANIE; ora 12. Bulgaria — 
Italia : ora 15. Danemarca — 
Austria ; ora 18. Franța — Iugo
slavia : duminică 5 aprilie, zi 
de odihnă ; luni 6 aprilie: ora 
9. Iugoslavia — Austria: ora 
12. Italia — Marea Britanie : 
ora 15. Danemarca — Franța : 
ora 18, ROMÂNIA — BULGA
RIA; marți 7 aprilie, zi de 
odihnă : miercuri 8 acrilic: ora 
9. A3 — B4; ora 12. B3 — A4 
ora 15 Bl — A2 : ora 18 Al — 
B2 ; joi 9 aprilie: ora 9. Al — 
B4: ora 12, A3 — 33; ora 15 
B2 — A2; ora 18. Al — Bl.

brigadă competente, o- 
și care imprimă con- 
o notă de exigentă •

Elena OOBiNCA

(Continuare în pag 2-3)

Mioara Stan de la 
116. Cursa băieților 
fel de atrăgătoare, disputată și 
dominată de trei... Cristiani : 
Ionescu (Șc. 281), Băluț (Șc, 
94) și Negrea (Șc. 64). Pentru 
toți, insă, alergarea a însemnat 
un veritabil stimulent pentru 
alte numeroase întreceri și 
jocuri, pe care copiii și le-au 
organizat apoi singuri pe toate 
spațiile libere ale y imensului 
parc, pe terenurile auxiliare, pe 
alei, pe bitumul din jurul ova
lului de beton... Mulți dintre

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2-3)

FRUMOS SUCCES AL
FLORETEI ROMÂNEȘTI
LA MARELE TURNEU

FEMININ DE
LEIPZIG

LA

Concursul feminin 
retă de Ia Leipzig, 
pentru ..Cupa Mondială' 
fost cîstigat de sDortiva ro
mână Elisabela Tufan, care 
a învins-o în finală cu 8—1 
De scrimera vest-germană 
Zita Funkenhauser. în semi
finale. Elisabela Tufan a 
dispus cu 8—4 de Lucia 
Traversa (Italia).

în asaltul pentru l<-«'urile 
3—4. Sabine Bau (R F.G.) a 
întrecut-o cu 8—1 oe Lucia 
Traversa.

de flo- 
contînd 

i“ a

C.S.Ș. METALUL Rm. VILCEA (f) Șl C.S.M
CLUJ-NAPOCA (m) NOILE CAMPIOANE

sportu- 
a avut

în ospitaliera sală a 
■rilor din Cluj-Napoca 
loc un adevărat maraton al te
nisului de masă : cea dc-a 41-a 
ediție a Campionatului Repu
blican pe echipe Ia juniori I.

Victoria a fost obținută de 
formațiile C.S.M. CLUJ-NAPO
CA (Tiberiu Hetlman, Zoltan 
Zoltan, Dan Mihuț, antrenori 
Șerban Doboș, Mihai Bledea), 
care a revenit, astfel, în vîr- 
ful ierarhiei după o întrerupe
re de 7 ani, în timp ce la fete

C.S.Ș. METALUL RM. VÎLCEA 
(Anda Gîrbină, Maria Bogoslov. 
Luminița Nica, antrenor Traian 
Ancuța) reușește pentru prima 
oară acest rîvnit succes, clu
bul vîlcean confirmind. astfel, 
și foarte bunele prestații din 
actuala ediție a Diviziei A de 
senioare, unde ocupă primul loc.

loan NOVAC

(Continuare in pag 2-3)



DUPĂ TREI ETAPE ALE TURULUI SECUND LA HANDBAL (m)
După trei etape disputate în 

turul secund al Diviziei A la 
handbal masculin, clasamentele
se Drezintă astfel :

SERIA I *
1. STEAUA 13 12 0 1 363-278 37
2. Dinamo Buc. 13 10 1 2 357-307 34
3. „Poli« Tim. 13 10 1 2 314-283 34
4. HC Minaur 13 8 3 2 318-274 32
5. Dinamo Bv. 13 5 2 6 312-310 25
6. Univ. CV. 13 3 1 9 278-303 20

SERIA A. II-îl
7. Șt. Bacău 13 5 1 7 283-304 24
8. ASA Electro. 13 5 0 8 304-336 23
9. Carpați 13 4 1 8 283-302 22

10. Metalul 13 4 0 9 303-328 21
11. Constr 13 3 1 9 270 305 20
12. Dacia 13 3 1 9 287-342 23

TROFEUL „SPORTUL"
PENTRU EFICACITATE

1. Măricel Voinea (H.C. Mi-

75 ; 7. Marian Gabriel (Uni
versitatea) 72 ; 8. Marian Du
mitru (Steaua) 71 ; 9. Adrian 
Bondar (Știința) 67 ; 10. Dorin 
Cristache (Constructorul) 66 : 
11. Olimpiu Flangea (Dinamo 
București) 65 ; 12. Benoni Ni- 
colescu (Dinamo Brașov) 63.

• 
joi.

Etapa a IV-a va avea Ioc
2 aprilie, după următorul

RAPID BUCUREȘTI —

program : SERIA I — Dinamo 
Brașov — Steaua, H.C. Minaur 
Baia Mare — Politehnica Ti
mișoara și Dinamo București 
— Universitatea ; SERIA a IÎ-a 
— Dacia Pitești — Știința Ba
cău, Constructorul C.S.U. Ora
dea — A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș și Metalul Bistrița — 
Independența Carpați Mîrșa.

ȘTIINȚA BACĂU 18-20

PRIMUL RECORD NAȚIONAL DE ATLETISM
DIN 1987 ÎN AER LIBER

• Autorul sau; (jhcorghc
(prin telc-

Radu, io 30 hm marș

naur) 109 goluri : 2. Petre Coz- 
ma (Dacia) 100 : 3. Tudor Roș- 
ca (Dinamo Brașov) 87 : 4. A- 
lexandru Folker („Poli”! 80 ; 5. 
Dumitru Berbece (Steaua) 76 : 
5. Macedon Țermure (Metalul)

Luni după-amiază, în Sala Ra
pid din Capitală, s-a disputat 
meciul dintre divizionarele A 
Rapid și Știința Bacău. A fost 
un meci cu o evoluție ștrinsă 
a scorului, dar în cele din ur
mă studentele băciuance au 
cîștigat cu 20—18 tS—8). După 
meciul de mare tensiune de 
duminică, de la Craiova din 
finala Cupei României. Știința 
Bacău a evoluat doar la 24 de

11—8.

PLEDOARIE FĂRĂ FILTRU
Poate vă este cunoscută, 

dacă nu o reproducem foarte 
pe scurt dilema-butadă a di
rectorului unei fabrici de ți
garete care într-o bună zi și-a 
surprins copilul, elev de li
ceu fumlnd De ascuns, 
ureeneze 7 Cam așa ar fi 
buit pedagogic vorbind, 
pe altă parte comercial 
vind lucrurile, 
viitorul consumator 
a. produselor fa
bricii. Criteriul pro
fesional învlngînd 
directorul a de
cis să-și premieze copilul 
cu... un pachet de țigări de 
cea mai bună calitate.

Se prea poate ca gluma să 
fi avut mare trecere la vreun 
consorțiu ai producătorilor de 
țigări dar și acolo. înclinăm 
să credem numai ca glumă. 
Cînd vedem însă cum un 
schior surîzător se pregătește 
.4 la startul de pe... un pachet 
de țigări ma! exact de pe un 
pachet „Bucegi", și mal exact 
produs la Sfintu Gheorghe. tot 
ca o glumă să o luăm 7 In ca
zul acest? nu e o glumă prea 
reușită. Fiindcă am rostit ca
lificativul să mai notăm în 
treacăt că tot nereușită ca 
execuție tehnică, este și pozi
ția schiorului dar aceasta ar 
fi o problemă de formă, si
tuată eventual tn aria de pre-

Să-l 
tre- 
dar 
pri- 

copilul era...

ocupări a specialiștilor schlu-. 
Iul. Problema de fond este 
insă alta : prin definiție pro
dusul face o pledoarie directă 
— să-i spunem fără filtru, 
pentru a rămine in temă — 
in favoarea fumatului, iar in 
acest scop apelează la un su
biect din lumea sportului. O 
scuza scopul (comercial) mij
loacele, dar nici chiar așal Mal 

ales că, se știe bine, 
în toată 
duce o 
intensă 
va

lumea se 
campanie 

împotri- 
fumatului, 

lumea sportului în 
cial, chiar reclamele cele 
aducătoare de beneficii 
tot mai îngrădite cînd 
vorba de țigări. Or, urmînd 
logica în speță, n-ar mai ră- 
mîne decît ca la festivitatea 
de premiere a unul eventual 
concurs cîștigat de schiorul 
nostru să se intoneze melodia 
..Ia mai toarn’un păhărel !“...

Dar stați, să nu ne pripim ! 
Dacă cumva, am interpretat 
noi greșit o intenție lăudabilă? 
Dacă produsul cu pricina nu 
și-a propus să-1 îndemne pe 
schiori să fumeze ci... pe fu
mători să se apuce de schiat ? 
El vedeți, aici e aici ! lucru
rile sînt tare încurcate...

iar 
spe- 
mai 
sînt 

vine

Sorin SATMARI

„NAȚIONALELE"
(Urmare din pag J)

Pentru locurile fruntașe, la 
băieți, ca și anul trecut, s-au 
detașat două pretendente la 
titlu : Universitatea A.S.A. I 
Craiova și C.S.M. I Cluj-Na- 
poea, care au intrat în faza 
finală a întrecerii fără nici o 
înfrîngere. Acestora li s-au a- 
dăugat Sticla C.S.Ș. Bistrița 
și Hidrotehnica C.S.M.. C.S.Ș. I 
Buzău cu cite un singur eșec. 
C.S.M. Iași 
A.S.A. “ 
două). Clujenii, care în turneul 
preliminar cedaseră doar 
seturi, iar în cel final 
unul, anunțau o formă foarte 
bună ; craiovenii. din 1980 ne
întrerupt campioni, deși, neîn
vinși, nu au părut tot atît de 
siguri, dovadă unele victorii 
mai dificile obținute. în meciul 
decisiv. C.S.M. Cluj-Napoca și-a 
dominat categoric adversara 
(5—0). obținînd un binemeritat 
titlu de campioană. Locul III, 
disputat între bistrițeni și bu- 
zoieni a 
care s-au 
5—4.

• La fete, 
intrat cu o primă și mare sur-

și Universitatea 
II Craiova (cu cite

trei 
nici

revenit celor dinții 
detașat in-extremis :

în turneul final s-a

ore distanță într-o altă difici
lă partidă. Dar, deși Știința s-a 
aflat mai mult la eirmă. jucă
toarele echipei campioane oă- 
reau obosite. Din min. *2 Ha- 
bi-dul . a. preluat conducerea 
(9—8) pentru ca în min. 37 să 
aibă trei goluri avans:
Trei minute mai Știința
a egalat. Mariana Tîrcă si Li
dia Butnărașu fiind cele care 
și-au dus echipa la victorie.

Formația bucureșteană (in 
poarta căreia a apărat excelent 
Stela Rupă) a pierdut pe... mina 
ei meciul, ratind foarte mult. Au 
înscris : Dobre 8, Grigore 6 
Lefter (o frumoasă evoluție) 
2, Oprea 1, Doiciu 1, respectiv 
Tîrcă 7, Butnărașu 5, Cerven- 
chic 4. Danilof 2, Popa 1. Pe- 
trea 1. Au arbitrat cu unele 
erori sibienii A. Kentzcl si D 
Dordea. (Ion GAVRILESCU)

CONSTANȚA, 30
fon). Deși calendaristic a de
butat mai de mult, această atît 
de capricioasă primăvară și-a 
arătat cu zgircenie semnele 
bune la sfîrșitul săptămînii tre
cute, pe malul mării, la Ma
maia, acolo unde s-au desfășu
rat primele probe atletice ale 
sezonului competițional ’87, în 
aer liber, reunite sub genericul 
Concursului Republican de 
primăvară la marș și maraton. 
Din acest motiv, participanții 
au avut de înfruntat, în spe
cial duminică, un vînt puternic 
care a 
mosfera
Ies !).

Așa 
Felix a 
nai al disputelor de cros, sta
țiunea Mamaia se arată con
secventă, de la un timp, în 
găzduirea întrecerilor de marș 
si alergare pe șoset. Cu acest 
prilej, menționăm că Gheorghe 
Radu (antrenor Vasile Farcaș) 
a realizat un nou record națio
nal la 30 km marș, fiind cro
nometrat cu timpul de 2.21:00 
(v.r. 2.22:35), în timpul cursei 
de 35 km.

răcit 
(la

și mai mult at- 
propriu, bineînțe-

stațiunea Băilecum
devenit locul tradițio-

PROMISIUNILE PRIMEI COMPETIȚII
(Urmare din pag 1)

Livia Brebenaru (Brașov), Ga
briela Păun (Constanța), Lucia 
Năstase (Ploiești).

Ar mai fi de amintit că du
minică dimineață, în pauză, lo
tul olimpic a făcut o demon
strație prin Florentina Butaru 
(măciuci), Francisca Dumitres
cu (coardă). Adriana Stoenescu 
(minge) și Irina Dodea (de la 
lotul de junioare) la panglică.

CLASAMENT : categoria a IV-a 
— ansambluri : 1. C.S.Ș. 1 Con
stanța 19,55 ; 2. C.S.Ș. 7 Dinamo 
Buc. 19.45 ; 3. C.S.Ș. 1 Timișoara 
18.65 : 4. C.S.Ș. Bistrița 18,40 p : 
5. C.S.Ș. Reșița 17.85 p ; 6. C.S.S. 
Tg. Mureș 17.50 ; individual com-

DE TENIS DE MASA PE ECHIPE

(emisiune \peciaM limitată >

AU t v«URISME "DACIA 1300' 
Șl CiSnGURI DE 51000 LEI. 10.000 LEI. 5.000 IEI ETC.

priză : campioana de anul tre
cut, Spartac C.S.Ș. 1 București 
avea o înfrîngere (4—5) la Hi
drotehnica C.S.M. C.S.Ș. I Bu
zău. Să adăugăm că și medalia
ta cu bronz din 1986 — C.S.Ș. 
Metalul Rm. Vilcea — suferise 
un eșec (3—5) la Juventus 
MILMC. Pe parcursul întrecerii 
finale lucrurile se complică și 
mai mult : buzoiencele sînt în- 
frînte (2—5) de fetele de la 
Vilcea, iar juventistele pierd 
la buzoience (3—5). Așadar, 
înaintea ultimei reuniuni aceste 
patru formații — C.S.Ș. Me
talul, Hidrotehnica, Spartac 
C.S.Ș., Juventus — se aflau la 
egalitate de puncte și urmau 
să se întîlnească între ele. Ma
ria Bogoslov, Anda Girbină și 
mai tînăra lor coechipieră Lu
minița Nica aveau să înfrunte 
asaltul experimentatelor Otilia 
Bădescu, Emilia Ciosu și Mihae- 
la Măgurcanu, în timp ce Hi
drotehnica trebuia să lupte cu 
Juventus, ambele meciuri de
cisive pentru desemnarea ierar
hiei în partea superioară a 
clasamentului, avînd în vedere 
nu numai amintita egalitate de 
puncte, dar și rezultatele an
terioare dintre ele. După jocuri 
echilibrate, atît C.S.Ș. Metalul

Rm. Vilcea, cit și Hidrotehnica 
C.S.M. C.S.Ș. Buzău obțin suc
cese meritate (5—4 și, respectiv, 
5—3), vîlcenele urcînd, astfel, 
pe prima treaptă a podiumului 
ca urmare a victoriei directe 
asupra Hidrotehnicii.

CLASAMENTE — masculin : 1.
C.S.M CLUJ-NAPOCA 10 p, 2. 
Universitatea A.S.A. I Craiova 
9 p, 3. Sticla Bistrița 8 p, 4. Hi
drotehnica C.S.M. C.S.Ș. I Buzău 
7 p, 5. Universitatea A.S.A. H 
Craiova 6 p, 6. C.S.M. Iași 5 p : 
feminin : 1. C.S.Ș. METALUL I 
RM. VILCEA 9 p, 2. Hidrotehnica

, 3.
P,

I P,
6.

5p.

C.S.M. C.S.Ș. I Buzău 9 p, 
Spartac C.S.Ș. 1 București 8
4. Juventus MILMC București 8
5. C.S.M Cluj-Napoca 6 p, 
Constructorul TAGCM Craiova !

pus : 1. Loredana Ciocăzeanu
(C.S.S 7 Dinamo Buc.) 28,10 p ; 2. 
Cristina Neamțu (C.S.S. 7 Dinamo 
Buc.) 27,75 p ; 3. Alina Volnea 
(C.S.S. 1 Constanța) 27,55 p ; o- 
biecte — coardă : 1. Loredana
Ciocăzeanu (C.S.Ș. 7 Dinamo Buc.) 
9,40 p ; 2. Cristina Nemțeanu
(C.S.Ș. 7 Dinamo Buc.) 9,30 ; 3. 
Alina Voinea (C.S.S 1 Constanța) 
9,30; minge: 1. Cristina Nemțeanu 
(C.S.S. 7 Dinamo Buc.) 9,45 ; 2. 
Loredana Ciocăzeanu (C.S.S. 7
Dinamo Buc.) 9,30 ; 3. ioana Ia- 
coșan (C.S.S. 7 Dinamo Buc.) 9,15; 
panglică : 1. Alina Voinea (C.S.S. 
1 Constanța) 9,55 ; 2. Loredana
Ciocăzeanu (C.S.Ș. 7 Dinamo Buc.) 
9,40 ; 3. Carmen Crăcan (C.S.S. 1 
Constanța) 9,30 ; echipe : 1. 
7 Dinamo Buc. 137,05 p ; 2.
1 Constanța 133,20 p ; 3. 
Bistrița 130.75 p ; 4. C.S.S. 
mișoara 130,55 p ; 5. C.S.S.
129,75 p ; 6. C.S.S. Brăila 127.40 p. 
Categoria a IlI-a — ansambluri : 
1. C.S.S. Baia Mare 18,75 p : 2. 
C.S.S. Reșița 18,45 p ; 3. C.S.S. 
Tg. Mureș 17,05 p ; 4. C.S.S. 1 
Buc. 16,35 p ; individual compus :
1. Vona Drugcevici (C.S.S. Reși
ța) 37,10 p ; 2. Mioara Blozu 
(C.S.S. Reșița) 36,45 p ; 3. Magda 
Rădulescu (C.S.S. Constanța) 36.40 
p ; obiecte — coardă : 1. Vona 
Drugcevici 9.20 p ; 2. Magda Ră
dulescu (C.S.S. Constanța) 9,20 p ; 
3. Laura Cernica (C.S.S. Constan
ța) 9.20 p ; minge : 1. Laura Cer
nica (C.S.S. Constanța) 9,40 p ;
2. Magda Rădulescu (C.S.S. Con
stanța) 9,25 p ; 3. Mădălina Pălă- 
ceanu (C.S.S. Ploiești) 9,20 p ; 
măciuci : 1. Mioara Blozu (C.S.S. 
Reșița) 9.40 p ; 2. Vona Drugce
vici (C.S.S. Reșița) 9,35 p ; 3. Si
mona NaiCu (C.S.S. Reșița) 9,20 
p ; panglică : 1. Laura Cernica 
(C.S.S Constanța) 9.50 p ; 2. Vona 
Drugcevici (C.S.S. Reșița) 9.40 p :
3. Magda Rădulescu (C.S.S. Con
stanța) 9.35 p ; echipe 1. C.S.S. 
Reșița 181 p ; 2. C.S.S. 1 Baia
Mare 174.75 p ; 3. C.S.S. Tg. Mu
reș 166 p ; 4. C.S.S. 1 Buc. 160, 
35 p.

c.s.s. 
C.S.S. 
C.S.S.
1 Ti-

Reșița

SURPRIZE IN REUNIUNEA DE DUMINICĂ

u.

CIȘTIGURI 
MARI I OCAZIE

DEOSEBITA
pentru VALORI
FICAREA ȘAN 

SELOR I

ț La toate a- 
gențiile și vinză- 
torii volanți ;

Surprize din
tre cele mai plă
cute ;

0 Nu uitați eâ 
emisiunea este 
LIMITATA I

1
I
I 
I 
j

J 
J

bărbați : 20 km marș : Gh. 
Frccățcanu 1.27:52, C. Șofran (am
bii P.T.T. Buc.) 1.23:07, ’ —
(Met. Plopenî) 
M. Mihăilescu 
1.33:14 ; 35 km 
(Met. Plopenî) 
(Met. Plopeni) 
leanu (C.A.M. Reșița) 3.07:20 ; 
neret : M. Gigea ; ”
Craiova) 3.14:57 ; 20 km marș ju
niori : C. Mihai șl M. Petrache 
(ambii P.T.T. Buc.) 1.42:03, V. 
Androne (Farul C-ța) 1.45:11 ; 
maraton : 1. Alex. Chiran (Rapid 
Buc.) 2.19:54, M. Mocanu (C.S. 
Teleorman) 2.28:04, G. Marko 
(Rapid Buc.) 2.30:16 : tineret : S. 
Păsărică (C S.M. Univ. Craiova) 
2.30:20, I. 'Nicorici (Armătura Za
lău) 2.42:51

P.T.T. I. Păun
1.29:20 ; tineret : 
(C.S.M. Suceava) 
marș : Gh. Radu 
2.46:12, C. ispas 

2.50:36, Gh. Arde- . . . — . tJ. 
(C.S.M. Univ.

FEMEI : 5 km marș junioare : 
Mioara Papuc 24'24, Luminița Bi- 
hlc' 24:55. Florentina Rădăcină 
(toate de la Unirea C.S.Ș. Foc
șani) 25:05 ; 10 km marș : Victo
ria Oprea (Voința Tg. Jiu) 48:59. 
Agneta Nemeș (Tricolorul Ora
dea) 49:15, Mihaeia Dăogărolu 
(Unirea Alba Iul ia) 49:37 ; tineret: 
Dăogăroiv 4‘, :37 ; maraton : Doina 
Miclăuș (Tricolorul Oradea) 
2.51:52 • tineret : Anuța Cătuna 
(C.S.Ș. Bistrița) 2.52:51. El. Neagu 
(C.S. Tîrgoviște) 3.17:06, Silvia 
Tune! (C.S.Ș. Lugoj) 3.18:30.

Ch. GOLDENBERG 
Andi VILARA

RESTANTA
LA
Ieri, 
unui
19-a

BASCHET Ifl
în cadrul primei manșe 
meci restantă din etapa 
a Diviziei A de bas-

Vointa CSȘ 2 
Politehnica Snor-

a 
a 
chet feminin.
București — 
tul Studențesc București 82—79 
(39—45). Azi. de la ora 
loc. în Sala Floreasca. 
întîlnire dintre aceste
• Turneul final al

1—4 a Campionatului Național 
de baschet feminin, programat 
initial să aibă loc la Bacău, se 
va desfășura, la aceleași date 
(14—16 aprilie) în Sala Spor
turilor ..Vrancea" din Focșani, 
care a găzduit — în condiții 
ireproșabile — si turneul final 
similar al întrecerii masculine.

15. are 
a doua 
echipe.
grupei

PRIMĂVARA Șl
(Urmare din pag. 1)

Principala cursă a reuniunii de 
duminică, „Premiul cluj", a re
venit lui Iscusit, cu care T. Mari 
nescu a făcut o alergare Intr-a
devăr... iscusită. Angajat tot tim
pul la coardă, după circa 1500 m 
a trecut la atac și la intrarea în 
ultima linie dreaptă l-a depășit 
pe Stratcn, iar apoi a respins un 
puternic atac lansat de Sudltu. 
produclnd una din surprizele zi
lei. O altă surpriză a oferit-o Ri- 
meț, beneficiarul modului cum au 
fost conduși cei mai mulți dintre 
participant!, în frunte cu Corne- 
luș, Hercule și alții. Din antrena
mentul lui V. Moise a mai Învins 
șl Celebra, cu care ocazie și-a fă
cut reintrarea G. Popescu. O altă 
formație care a reușit două victo
rii a fost cea a lui M. ștefănescu 
R. Arsene făcînd o cursă de ex
cepție cu Samson, iar cu Felcer 
tnșirîndu-șl adversarii pe drum. 
Liderul, M. Dumitru, a obținut o 
nouă victorie cu Rafia. C. Chiș 
lansînd-o din start la sosire. Me
rită, de asemenea, evidențiat N. 
Nicolae pentru modul cum iși pre
gătește caii, Dlligența arătînd o 
bună valoare. VIca. cu V. Miha! 
In sulky a învins într-o alergare 
cu mulți cal Ia sosire. Am lăsat 
la urmă victoria obținută de Voi
nica, deoarece, prin valoarea ară
tată și care trebuie confirmată, 
ea a realizat una din cele mai 
contradictorii performanțe.

H I P I S M
Cursa a IV-a : 1. Dlligența (N. 
Nicolae) 1:31,9 ; 2. Isac ; 3. Hemin. 
Cota : cîșt. 4, ev. 24. ord. triplă 
închisă, triplu II—in—IV 3328. 
Cursa a V-a : 1. Samson (Arsene) 
1:30,4. Cota : cîșt. 18, ev. 1080. 
Cursa a VI-a : 1. Iscusit (Mari
nescu) 1:31,0 : 2. Suditu ; 3. Crai
don. Cota : cîșt. 3. ev. 250, ord. 
triplă 11.160. Cursa a Vll-a : 1. 
Voinica (Florea) 1:26,8( 2. H:po- 
lit; 3. Crișan. Cota : cîșt. 1,60, ev. 
16, ord triplă 170, triplu V—VI— 
VH 3570. Cursa a VIIl-a : 1. Rafia 
(Chiș) 1:33,4 ; 2. Dedițel ; 3. Sică. 
Cota : cîșt. 1,80, ev. 22, ord. tri
plă 496. Cursa a IX-a : 1. Celebra 
(G. Popescu) 1:36,2 ; 2. Porumbița. 
Cota : cîșt. 10, ev. 90, ord. 20.

ei veniseră deja pregătiți cu 
mingi, cu rachete, cu biciclete...

Dar grosul crosiștilor, mai 
ales fetele, au preferat să se 
oprească in tribune, de unde 
au putut urmări, sub soarele 
blind de primăvară, spectacu
loasa întrecere a cicliștilor din 
secțiile bucureștene — o „pro
bă de bloc", pe 15 ture de pistă, 
care a adus celor ce purtau 
culorile clubului Steaua primele 
două locuri — apoi minunatul 
tablou multicolor oferit de gim
nastele de la „Triumf", C.S.Ș. 
1 și 2, Steaua, Dinamo etc., pe 
covorul 
Secvenfe 
grame de 
sportivă, 
cu grație 
seducătoare pledoarii pentru 
frumusețea și valențele acestui 
sport, tn final, meciul de fotbal 
dintre Progresul Vulcan și 
Tractorul Brașov, bucureștenii 
avînd in miile de copii probabil 
cea mai ferventă și gălăgioasă 
galerie. Și poate de aceea ele-

verde al stadionului, 
din atrăgătoare pro- 
gimnastică ritmică și 
executate armonios, 
Si precizie, noi și 

pledoarii

e

ADMINISTRAȚIA DE STAT L(

A. MOSCU

CURS DE ARBITRI

REZULTATE TEHNICE :
I : 1. Felcer (Arsene) I:28.3. 
cîșt. 1 Cursa a n-a : 1. 
(Molse) 1:31,9. Cota : cîșt. — 
42. Cursa a Iii-a : 1. vica (Mihal) 
1:29,4 ; 2. Hurduc : 3. Vital. Cota : 
cîșt. 1, ev. 72, ord. triplă 1011.

Cursa 
Cota • 
Rimeț 

ev.

Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport. 
Drin Comisia municipală de 
atletism, organizează în pe
rioada 3—22 aprilie 1937 
cursuri pentru o nouă școa
lă de arbitri. înscrierile se 
fac zilnic la sediul institu
ției. din str. Lt. Lemr.ea nr. 
7 sectorul 1.

CIȘTIGUR1LE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 25 MARTIE 1987 
Categoria 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1300“ 
lei) ; cat. 2 : 2,75 variante a 
lei : cat. 3 : 38,25 a 2.688 lei 
4 : 85,25 a 1.206 lei ; cat. 5 : 
a 471 lei ; cat. 6: 8.331,75 
lei : cat. 7 : 204,50 a 200 lei 
8 : 4.318,75 a 40 lei.

REPORT LA CATEGOR1 
32.818 lei.

Participantul 
che din București 
autoturism “ '

• Deși nu au o vechime prea 
mare, tragerile LOTO 2 s-au im
pus totuși, datorită ciștigurllor 
pe oare le atribuie (din care nu 
lipsesc autoturismele ..Dacia 1300“ 
și importante sume de bani), pre
cum și simplității Și eficienței 
formulei tehnice : 3 extrageri
succesive. 4 cite 4 numere, din 
75. O asemenea tragere (prima 
din aees trimestru) este progra
mată să aibă loc duminică. 5 a- 
prilie. Reamintim că participarea 
se face eu taxă unică, de 10 lei 
(cu variante jucate în proporție

(70.000 
37.388 
; cat. 
218,25
a 40 

; cat.

Mărculescu Ena- 
a obținut un 

„Dacia 1300“ (70.000 lei).



donatele de popice

TORII IN DEPLASARE 
IPELOR MASCULINE

WON

I DOAR GOLUL RATIFICĂ VALOAREA
i i s u n i i

ului Dlvi- 
■eluat cu 
>. Dacă in 
zdele au
A BUCU- 
ȚCUREȘTl 
individual 

., în care 
orită fini- 
ine au ju- 

Băjenaru 
:U 440 p.d. 
productivă 
: — 431 p. 
resp.). * 
UMAGANT 
6—0). Meci 
jazde. care 
53 și Fulga 
jucătoare, 

gură spor- 
nai bun :
— coresp.). 
G. MUREȘ

BRAȘOV 
ația mure- 
și cîștigă- 

C.E., a ju- 
două noi

— pe echipe 
., prin Doi- 
brașovence

junioara 
p. (I. Păuș 
IA BUCU- 
LAȚI 2533— 

PLOIEȘTI 
VAMA (Su- 
a VOINȚA 

BUCTORUL 
-2) • ME- 
PETROLUL 
). Joc echi- 
mne, media 
lizatoare au 

Istvan —
- 434 șl O- 
:ula — co-
ODORHE1U 

A TG. MU- 
) • laro- 
— DACIA 

î—0). * RE-
— voința 

-4).
ISTRIA SIR
II — ELEC- 
UREȘ 5453— 
nos, cîștlgat 
cu toate că

pierdut un singur joc, la bărbați 
oaspeții au fost „la înălțime", ciș- 
tigind patru meciuri în deplasare. 
Dar iată rezultatele :

performerul reuniunii a fost mu
reșeanul Gh. Silvestru, cu 956 p.d. 
De la gazde cele mal mari rezul
tate le-au avut Gavrilescu — 948 
și Balogh — 930 (I. Mindruțiu
— coresp.). a PETROLUL CIM-
PINA — VOINȚA BUCUREȘTI 
5087—5031 (3—3). Joc echilibrat :
pînă la ultimele două schimburi 
conducea Voința, cu 30 de „bețe“I 
Cel mal precișl jucători : Oancea
— 897 și. respectiv, Băleanu —
890. (E. stroe — coresp.). a
GLORIA BUCUREȘTI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 5258—5074 (5—1).
După un început echilibrat, Glo
ria a preluat conducerea și a cîș- 
tigat la un scor confortabil. Foar
te bine au Jucat de la Gloria V. 
Tudor — 927 și L. Pop — 920, iar 
de la Olimpia G. Marin — 905. Al. 
Tudor, care de obicei joacă foar
te bine In echipa Olimpia, a 
„mers" foarte slab (318 p.d. din 
100 de lovituri) șl a fost schimbat. 
(P. Ignatencu — coresp.) • OLIM
PIA REȘIȚA — PROGRESUL O- 
RADEA S023—4939 (4—2). CHIM- 
PEX CONSTANȚA — METALUL 
ROMAN 5027 —4891 (4—2) • CHI
MICA TIRNAVENI — C.F.R. TG. 
MUREȘ 5067—5078 (3—3) • CON
STRUCTORUL TG. MUREȘ — AU
RUL BAIA MARE 5057-5186 (2—4). 
a VICTORIA TIMIȘOARA — 
UNIO SAȚU MARE 4680-4822 (2—4). 
Formația locală a jucat foarte 
slab. Principalii realizatori au 
fost Popa — 814 șl, respectiv, „ve
teranul sătmărenilor, Biciușcă — 
829 p.d. (C. Crețu — coresp.). s 
RULMENTUL BRAȘOV — C.F.R. 
CONSTANȚA 5307—5216 (3—3).
Partidă frumoasă, în care ambele 
divizionare au prestat un joc va
loros, iar brașoveanul Ioslf Tis- 
mănar, campion mondial, a fost 
de departe cel mai precis jucător, 
el doborînd din 200 de lovituri 
mixte 943 de popice (nici o bilă 
in gol !). S-au mal remarcat Ghiță
— 901, Matiș — 897 de la Rulmen
tul, I. Frigca — 903 șl C. Silves
tru — 892 de la feroviari. (G. Ca
rol — coresp.) • FLACARA 
BRAȘOV — CARPAȚI SINAIA 
4990—5041 (3—3).
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LA „MARELE STADION"
l s-au stră- 
nai bine și 
>e micii su

mai „fier-

de pe ma- 
itinua și m 
rea dinspre 
de elevi din 

își dispu- 
a crosului 
65-a ani- 

irganizat de 
nspectoratul

Aurel Ișoveanu) : Cristian Crls- 
tescu, Ionel Matache și Cris
tian Grigorescu.,.

Duminica sportivă de la „23 
August" nu s-a încheiat însă 
o dată cu terminarea întrecerilor 
oficiale. Mulfi, foarte mulți 
dintre micii participant au mai 
zăbovit pe multiplele baze ale 
complexului pentru jocuri ad- 
hoc, captivante, care i-a făcut 
să uite că trecuse ora mesei..

acest sec-
pasionantele 
rezentanților 
din faza de
ie șt succe- 
e fetelor de 
prof. Silvia 

i adjudecat 
i prin Auro- 
ristina Cul- 
strînsă luptă 
Rita Ersze- 

riana Rodna 
torie nr. 1). 
rea băieților 
“ numai a- 
eul 14 (pro 
făncscu și

ifORMEAiA
Ultima zi de 

jătă, 4 aprilie, 
ii de PRONO- 
n că ASTAZI 
i care vă mai 
de favorite la 

de mîine, 

inosport al a- 
- duminică, 5 
ează întîlniri 
vor stîrni in- 

parțicipanților. 
tea : 1. A sco li 
anta — Juven- 
Milan ; 4. Em- 
nter — Como ; 
ina ; 7. Samp- 

8. Torino — 
) — Bologna ;

11. Catania — 
mese — Messi- 
Pisa.

;tiguri în auto- 
00**. precum și 
guri în bani

Iei etc.) sînt 
al participanți- 
:ază la Loz în

Duminică, pe Dinamo, echipa 
“i a oferit publicului doi ju- 

w.vJ în prim-plan : Andone, 
fundașul central de 'marcaj, și 
Lupu, cel mai „limpede** mijlocaș 
într-o linie cu Bălăci, Mateuț și 
Rednic.

Andone, 
contestat, 
plusul de 
zona de 
ne-a reamintit pe alocuri jocul 
de ia Stockholm, cînd a evoluat 
fără greșeală tot la marcaj, îm
preună cu lorgulescu, în fața 
libero-ului Ștefănescu. Dacă An
done se va controla mai mult în 
momentele aprige, el își va putea 
regăsi poziția în loturile națio
nale. Să mai menționăm golul cu

fost mijlocaș deseori 
a venit la marcaj cu 
autoritate... tehnică din 
mijloc a terenului. El

MARELE DINAMISM
AL ••• H REMIZEI ALBE *
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Partida de la Petroșani, dintre 
Jiul șl Victoria, poate primi din 
plin calificativul maxim la capi
tolul angajamentului în joc, rele
vant de ambele părți. S-a jucat 
cu ardoare, fără rabat în planul 
efortului, duelurile pentru minge 
fiind dîrze, dar purtate în majo
ritatea lor în mod sportiv. S-au 
înregistrat și unele excepții, a- 
tunci cînd dorința de a rezolva o 
situație in extremis nu mai avea 
măsura exactă a posibilităților 
regulamentare de exprimare. A- 
ceste cazuri izolate nu au influen
țat însă impresia generală, aceea 
că întîlnirea de la Petroșani s-a 
ridicat la un nivel apreciabil al 
combativității. Finalmente, am 
consemnat o „remiză albă*4, ex
trem de disputată, în care „albul*4 
(Jiul) a manevrat mai mult în 
cîmpul advers, a avut mutări in
genioase, unele în ritm de „blitz44, 
însă „schemele de mat* preconi
zate nu și-au atins și eficiența 
scontată. Și aceasta în primul 
rînd datorită deselor momente de 
precipitare ale jucătorilor petro- 
șeneni, acestora lipsindu-le clipa 
de luciditate tocmai cînd se pă
rea că., matul este imparabil. 
La rîndul său echipa bucureștea- 
nă și-a așezat bine și cu eficiență 
piesele pe tablă, a controlat cu 
autoritate „mijlocul*4, a încercat 
unele acțiuni-șoc, dar dominantă 
a fost știința organizării defensi
vei, un compartiment bine gru
pat, oportun 
contracarare 
fastă, l-am 
Nițu.

Din păcate, 
troșani _ _ 
prin dinamismul ei — a avut și 
un moment în totală discordanță 
cu ceea ce se petrecuse pînă a- 
tunci. Era min. 85 și la infracțiu
nea comisă de petroșeneanul 
Neagu (fault în atac) în careul 
bucureștean — infracțiune recu
noscută ulterior de către coechi
pierii acestuia — arbitrul S. Necșu- 
lescu (pînă atunci cu o prestație 
foarte bună) s-a dovedit ezitant, 
gestul său inițial creînd o con
fuzie generală. Cu mai multă con
centrare, arbitrul S. Necșulescu 
ar fi putut evita acest moment 
de derută și ar fi anulat protes- 

-tele care au urmat.

capul — care nu e primul — 
care stoperul dinamovist a știut 
să-1 pregătească, venind din... 
umbră și orofitînd — așa cum se 
întîmplă deseori — de lipsa de 
disciplină tactică a „vîrfului44, 
care își uită „paznicul*4, așa cum 
s-a întîmplat și în meciul cu 
F.C Olt.

Lupu a făcut, din nou, un joc 
foarte bun. După ce în meciul 
de tineret cu Albania a „servit** 
toate cele trei goluri, iată că și 
în meciul cu F.C. Olt l-a simțit 
foarte bine pe Andone. Este mo
mentul, însă, ca Lupu să-și asu
me și sarcina golului, singura 
care ratifică valoarea unui ju
cător.

...La F.C. Olt am remarcat dîr- 
zenla în apărare, un bun plasa
ment tactic mobil pentru închi
derea culoarelor, ceea ce a făcut 
ca Mateuț, șuterul de la distan
ță, să caute mereu să iasă „de 
după paravan*4, fără să reușească. 
Pe de altă parte, să menționăm 
vigoarea tinerească a contraatacu
rilor oltene, cu apariții spontane 
în grup. Din păcate pentru F.C. 
Olt, eficacitatea e în mare sufe
rință, la acest capitol excelînd 
Pena. beneficiarul unei situații 
rarisime. Să mal remarcăm la

Olt forța de joc a lui Eftî-

în intervențiile de 
cu un „solist" în zi 
numit pe portarul

întîlnirea de la Pe- 
repetăm, apreciabilă

Adrian VASILESCU
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Trei jucători rapidiști, Drăghici. 
in careul *’ * - -
Pavel.

„AM

I

Manea Țiră, se îheured intre et 
nu va reuși sd reia spre poirta tu* 

Foto : Iorgu BĂNICA

CÎȘTIGAT PE CULOARELE LĂSATE
vllcenilor și nici unul

DE FUNDAȘII LATERALI ADVERS!44
Surpriza
Ciștigînd 

turnat multă 
fletele celor 
al Rapidului, 
număr mare 
reabilittndu-se

î-e produs în Giulești 1 
cu 2—1 Chimia a 

amărăciune în su- 
15 000 de suporteri 
care au venit în 
să-șl vadă echipa 

după eșecul us-

mie și promovarea lui Argeșanu, 
un Jucător necunoscut, deloc a- 
rătos, dar a cărui viteză, dublată 
și de un bagaj tehnic util, a fost 
La originea unor contraatacuri.

Se spune In general că nici un 
joc nu seamănă cu altul — ,,a- 
forism" menit mai curînd să a- 
copere marile inegalități în joc 
ale echipelor noastre —, dar ne 
e greu să ne explicăm cum o 
echipă tînără și viguroasă ca a- 
ceea a lui Eftlmle a putut pierde 
cu Gloria, pe teren propriu.

loan CHIRIlA

NU MAI ESTE
0 SPECIALITATE

La Galați, meciul cu F.C. Argeș 
a fost privit și așteptat cu oare
care temere, cunoscute fiind for
ța de joc a echipei piteștene, re
plica si puternică pe care o dă 
în deplasare, măiestria șl aplom
bul cu care știe sâ contraatace. 
Dar partida nu s-a dovedit to
tuși, atît de dificilă cum o cre
deau gazdele. în primul rînd 
pentru că Oțelul a evoluat la un 
nivel bun și chiar foarte bun In 
majoritatea celor 90 de minute, 
deschizîndu-și astfel calea spre o 
victorie clară șl meritată. în al 
doilea rînd. Insă, și din 
că formația oaspete nu 
etalat apreciatele virtuți 
cuiul său tn deplasare, 
el a fost mal pe măsura 
dentelor șl anticipărilor 
ceea ce privește latura defensivă. 
Intr-adevăr, argeșenii au opus 
gălățenilor — mai ales în prima 
repriză — o apărare aglomerată, 
care a reușit o bună parte din 
timp, pînă la deschiderea scoru
lui, să destrame atacurile In va-

motivul 
a mal 

ale jo- 
Replica 
antece- 

doar în

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 17-a
SERIA I

TEPRO Iași - — Șiretul Pașcani 
1—0 (0—0), zimbrul Șiret —
C.S.M Bucecea 2—0 (2—0), Ex
plorări Cîmpulung Moldovenesc
— Electro Botoșani 4—0 (2—0), 
Avîntui Frasin — Carpați Gălă- 
nești 3—0 (2—0), Metalul Rădăuți
— Chimia Fălticeni 1—1 (0—1),
Cristalul Dorohoi — Constructorul 
Iași 0—3 (0—1), Metalul Botoșani
— Relonul Săvinești 2—1 (0—0),
Cetatea Tg. Neamț — Minerul 
Vatra Dornel 1—0 (0—0).

Pe primele locuri tn clasament, 
după etapa a 17-a : 1. EXPLO
RĂRI CÎMPULUNG 36 p (30—12),
2. Relonul Săvinești 32 p (35—12),
3. Șiretul Pașcani 33 p (32—12), 
...pe ultimele locuri : 15. Minerul 
V. Dornei 16 p (23—18) — pena
lizată eu 3 p. 16. Cristalul Do
rohoi 11 p (15—38).

SERIA A n-a
Inter Vaslui — Partizanul Ba

cău 3—0 (0—0), Steaua-Mecanica 
Huși — DVA-Portul Galați 2—0 
(0—0), Textila Buhuși — Lamino
rul Roman 3—0 (2—0). Gloria Ga
lați — Proletarul Bacău 3—1 
(3—0), Metalul Roman — C.S.M. 
Borzești 1—2 (1—0), Letea Bacău
— Mecanica Vaslui 0—2 (0—1).
Unirea Negrești — Victoria-IRA 
Tecuci 3—1 (2—1), Petrolul Moi-
nești — Minerul Comăneșt! 2—1 
(1-0)

Pe primele locuri : 1. INTER 
VASLUI 43 p (30—3), 2. C.S.M. 
Borzești 37 p (38—15), 3. Textila 
Buhuși 34 p (35—13)... pe ulti
mele locuri : 15. Partizanul Bacău 
17 " (22— -3) 16. Letea Bacău
17 o (17—271.

SERIA A IlI-a
Petrolul lanca — SN CSS Tui- 

cea 2—1 <1—1). Constructorul-Hi-
drotehnica Focșani — Laminorul 
Vizirii 2—0 (1—0). Energia Mără- 
șeșir — Chimia Buzău 6—0. Gra
nitul Babadaa — Petrolul Berea 
0—0 Chimia Brăila — Progresul 
Isaccca 3—1 (1—1), Carpați Ne-

tiolu — Arrubium Măcin 1—0 
(1—0), Metalul Buzău — Foresta 
Gugești 2—1 (0—1), Minerul Mah- 
mudia — Luceafărul Adjud 1—1 
(1-1).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL LANCA 34 p (34—20), 2. Pe
trolul Berea 31 p (30—14), 3. Me
talul Buzău 29 p (35—23)... pe ul
timele locuri : 14. Carpați Nehoiu 
19 p (19—26), 15. Arrubium Măcin 
19 p (15—23), 16. Laminorul VI- 
Zlru 17 p (20—25).

SERIA A IV-a
F.C.M.-Dunăreană Giurgiu — Ci

mentul Medgidia 1—2 (0—1), Olim
pia Slobozia — S.N. Oltenița 2—0 
(0—0), Portul Constanța — Spor
tul „30 Decembrie" 1—0 (0—0). 
IMU-CSS Medgidia — Unirea Ur- 
ziceni 4—0 (1—0) Viitorul Chir- 
nogi — Victoria Țăndărei 3—1 
(0—1), ISCIP Ulmenl -t- Metalul 
Mangalia 2—1 (0—1), Petrolul
Roata de Jos — Voința Constanța
2— 0 (2—0), Victoria Lehliu — O- 
țelul Călărași 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 37 p (39—20), 2. 
Metalul Mangalia 32 p (32—19), 3. 
Oțelul Călărași 31 p (35—16)... pe 
ultimele locuri : 15. Dunăreană
Giurgiu 17 o (20—32), 16. Voința 
Constanța 16 p (27—33).

SERIA A V-a
MECON București — IUPS Chl- 

tila 1—1 (1—0), Danubiana Bucu
rești — Avicola Crevedia 0—1 
(0—0). Minerul Șotînga — Metalul 
București 0—1 (0—1), ICSIM Bucu
rești — Vlscofil București 0—1 
(0—0). Chimia Găeștl — Abatorul 
București 0—1 (0—1), Metalul
Mija — Voința București 2—0 
(1—0). Tehnometal București — 
Electrica Tltu 3—t (2—1). CFR- 
BTA București — Cimentul Fieni
3— 1 (3—1).

Pe primele tocuri : 1. META
LUL BUCUREȘTI 32 p (23—13), 
2. IUPS Chitila 30 p (34—20) 3.
Metalul Mija 29 p (31—21), 4. A* 
vlcola Crevedia 29 p (23—17)...

pe ultimele locuri : 15. Danu
biana București 17 p (20—33), 16. 
Abatorul București 15 p (20—33).

SERIA A Vl-a
Progresul Băilești — Sportul 

Muncitoresc Caracal 0—1 (0—0),
Lotru Btezol — C.F.R. Craiova 
3—0 (1—0). Chimia Tg. Măgurele 
- Dacia Pitești 2—1 (0—0), Con- 
structorul-TCI Cv. — Electronistul 
Curtea de Argeș 1—0 (0—0), Auto
matica Alexandria — Viitorul 
Drăgășani 2—0 (1—0), Recolta
Stnlcăneștl — Muscelul Clmpu- 
lung 0—1 (0—0), Constructorul Pi
tești — Progresul Corabia 0—1 
(0—0) Textila Roșiori — IOB 
Balș 1—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 37 p 
(46—18), 2. Chimia Tr. Măgurele 
34 p (28—14), 3. Muscelul Cîmpu
lung 32 p (29—13)... pe ultimele
locuri : 14. Textila Roșiori ir P
(11—24) 15. Lotru Brezoi 18 P
(17—34). 16. Constructorul Pitești
7 D (13—38)

SERIA A Vil-a
Minerul Anina — Armătura 

Strehala 6—0 (2—0), C.S.M. Caran
sebeș — Dierna Orșova 2—0 (1—0), 
Minerul Oravița — Minerul Mă- 
tăsari 4—0 (3—0), Gloria Reșița — 
Metalul Oțelu Roșu 3—0 (3—0).
Victoria-înalnte Vlnju Mare — 
CFR Caransebeș 2—0 (1—0), Mi
nerul Moldova Nouă — Metalur
gistul Sadu 1—0 (0—0), Minerul 
Motru — Energia Rovinari 4—1 
(2—1), Mecanizatorul Simian — 
Petrolul Tielenl 0—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
ANINA 36 p (48—15), 2. Gloria 
Reșița 34 p (32—15), 3. Minerul 
Motru 31 p (32—17)... pe ultimele 
locuri : 15. Armătura Strehala
16 p (22—41) 16. înainte Vînju
Mare 16 p (15—42).

SERIA A VIIl-a
Progresul Timișoara — Strun

gul ChisineuCriș 3—0 (3—0), Mi
nerul Ghe^r — C.F.R. Simerla 
3—0 (2—0). Minerul-știința Vulcan

un punct extrem de 
fața fiului, la Rm.

turător de la Cluj-Napoca <0—5 
în etapa precedentă). Dar...

In vestiarul Rapidului, la cîteva 
minute după meci. „Sintem o e- 
chipă labilă psihic — afirmă 
Constantin Cernăianu. Am ratat 
enorm în prima repriză, după 
care a venit golul Chimiei și par
că ne-a întunecat cineva mințile 
Or, așa, fără puțină luciditate, 
nu se mal poate juca azi fotbal".

In celălalt vestiar, victoria ob
ținută era savurată din plin. Ve- 
rigeanu întreabă cum s-a înche
iat meciul de la Petroșani, 
cenii nereușind să uite cum

CONTRAATACUL

pierdui ei 
prețio- în . _ __ .
Vîlcea. Foarte bucuros este, de
sigur, și antrenorul Petre GavrUX 
11 întrebăm dacă i-a trecut mă
car prin... gînd că echipa sa va 
cîștlga în Giulești. „Ei, cărui an
trenor nu-i trece prin minte că 
va cîștiga meciul la care se pre
zintă cu echipa Sa ? Adevărul 
este că noi am gîndit destul de 
bine, cu grijă. întîlnirea cu Ra
pid. Ne-am luat măsuri de pre
cauție, ne-am blocat bine în fața 
careului prin trio-ul Lazăr — 
Preda — Voicilă, Pavel a avut o 
prestație de excepție, dar — cu- 
noscînd bine că Rapid va ataca 
des și cu fundașii laterali — ana 
căutat să contraatacăm cît mai 
tăios pe aceste zone libere, prin 
care am reușit să pătrundem de
cisiv și să înscriem. întîi pe la 
Bacoș a doua oară pe la Mari
nescu. Sigur că azi am cîștigat 
două puncte foare mari, dar mai 
avem de parcurs un drum spinos 
pînă în finalul campionatului*.

Chimia — o gură de oxigen ! 
Rap’d — încă una din boacănele 
cu care și-a necăjit înfocații su- 
oorterî de-a lungul anilor 1

Laurențîu DUMITRESCU

mal

A PITEȘTENILOR ?
lurl ale adversarilor, cu atît 
mult cu cît aceștia au făcut o
vreme greșeala de a concentra 
acțiunile lor în zona centrală, în- 
ghesuindu-se în preajma careului 
oaspeților. în loc de a pune în 
valoare viteza și forța de pă
trundere ale Iul Vaișcovicl. în 
schimb, sub aspect ofensiv, _ ’ 
teștenli aproape că nu au contat 
tn primele 45 de minute, neavînd 
nici un contraatac cu adevărat 
consistent și ptrlculos. Semnifi
cativ în acest sens este, de altfel, 
șl faptul că -primul lor șut spre 
poarta gălățenllor s-a produs 
abia după pauză. De-abla tn ul
tima treime a meciului, după ce 
scorul devenise 2—0, deci pe un 
fond de oarecare mulțumire a 
gazdelor, oaspeții ne-au dovedit 
că pot juca și ofensiv, așa cum 
îl știam. Era însă prea tîrzlu 
pentru a mal reuși să modifice 
șl cu atît mai puțin să răstoarne 
rezultatul.

Constantin FIRĂNESCU

pi-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• DE LA F. R. FOTBAL. Astăzi, 

de la ora 14 la «sediul forului de 
specialitate, va avea loc ședința 
Biroului Federal,
• ÎNCEPÎND CU ETAPA A 

22-a A DIVIZIEI A, ora de dis
putare a partidelor va fi 17.

• DUBLA ÎNTÎLNIRE Dfc JU
NIORI ROMANIA — POLONIA. 
Lotul U E.F.A. ’90 v-j susține două 
întîlniri amicale internaționale cu 
selecționata similară a Poloniei. 
Partidele vor avea loc în zilele 
de 7 și 9 aprilie la Urziceni și- 
respectiv Mizil.
• DATELE DE DISPUTARE A

ETAPELOR CAMPIONATULUI DE 
JUNIORI. Principala competiție 
rezervată jun’orilor. Campionatul 
Republican I își va derula cele
lalte etape ale returului la 
următcarele 'date : 5. 12, 16.
19 și 26 aprilie. 3. 10. 17. 24 și 31 
mai. Etapa din 16 aprilie este in- 
termediară pentru seriile I, a 
vm-a, a X-a și a XI-a.

— C.S.M Lugoj 1—0 O—0), Vic
toria Călan — C.F.R. Timișoara 
l—p (0—0). Unirea Sînnlcolau — 
Obilici Sînmartinu Strbesc 3—1 
(1—1), Vagonul Arad — UM Ti
mișoara 5—1 (4—0). Metalurgistul 
Cugir — Minerul Lupenl 4—0 
(2—0), șoimii Lipova — Unirea 
Tomnatic 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 37 p (31—17).
2. Vagonul Arad 32 p (34—17). 3. 
Minerul Lupenl 29 p (33—17), 4. 
Minerul Vulcan 29 p (20—21)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Ghe- 
lar 14 p (18—38), 16. Victoria Că
lan 11 p (10—32).

SERIA A IX-a
Minerul Or. dr. Petru Groza — 

Sticla-Arleșul Turda 0—1 (0—1), 
Bihoreana Marghita — Metalul 
Alud 0—3 (0—2), Olimpia Gherla
— Minerul Șunculuș 2—0 (1—0). 
Mot>orul-IRA Cluj-Naooca — în
frățirea Oradea 1—0 (0—0), Indus
tria Sîrmel C. Turzii — Unirea 
Alba Iulia 1—0 (1—0), Unirea Va
lea Iul Minai — Gloria Beiuș 1—1 
(1—1). Mecanica Alba Iulla — O- 
țelul Or. dr. Petru Groza 0—2 
(0—1), Ttrnavele Blaj — Recolta 
Salonta 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 39 p (35—8), 2. Metalul 
Alud 38 p (34—9), 3. înfrățirea 
Oradea 34 p (38—15), 4. Unirea 
Alba Iulla 34 p (36—19)... pe ul
timele locuri : 15. Minerul Or. dr. 
Petru Groza 15 p (11—25), 16. Bi
horeana Marghita 14 p (12—35).

SERIA A X-a
Minerul Baia Sprie — Minerul 

Sărmășag 3—0 (2—0), Bradul Vf- 
șeu — Chimia Tășnad 2—0 (2—0), 
Minerul Băiuț — Oașul Negrești
— nu s-a disputat, Victoria Cărei
— Minerul Rodna 3—1 (1—1), Me
canica Bistrița — Someșul Satu 
Mare 0—0, Laminorul Beclean — 
Minerul Băița 0—1 (0—1), Minerul 
Borșa — Chimia Zalău 1—0 (0—0), 
Silvanfa Cehu Sllvaniel — Chlm- 
forest Năsăud 2—3 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
BAIA SPRIE 39 p (32—17), 2. So
meșul Satu Mare 35 p (36—15),
3. Minerul Băița 32 p (30—16)...

pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Borșa 17 p (16—27) 16. Bradul
Vișeu 15 p (14—35).

SERIA A XI-a
Mecamca-C.S U. Sibiu — Avîn

tui Reghin 2—1 (1—1), Minerul Bă
lan — Mureșul Luduș 4—0 (1—0), 
Metalotehnlca Tg. Mureș — Uni
rea Ocna Sibiului 7—0 (2—0). Me
talul Reghin — I.P.A. Sibiu 0—2 
(0—2). Automecanlca Mediaș — 
Viitorul Gheorgheni 3—0 (1—0),
Oțelul Reghin — Electromurcș Tg. 
Mureș 0—0, Unirea Crlsturu Se
cuiesc — Metalul Sighișoara 3—0 
(2—0), Carpați Agnita — Progresul 
Odorhei 1—1 (0—0).

La meciul Minerul Bălan — 
Unirea Cristur, din etapa a XI-a, 
pe teren 7—0, care a fost omolo
gat apoi cu 3—0 tn favoarea echi
pei Unirea, a rămas definitiv re
zultatul de pe teren.

Pe primele locuri : 1. AVINTUL 
REGHIN 34 p (42—15), 2. Progre
sul Odorhei 34 p (35—11). 3. E- 
lectromureș Tg. Mureș 31 D 
(33—12)... pe ultimele locuri : 14. 
Metalul Sighișoara 20 p (16—23).
15. Carpați Agnita 20 p (11—37).
16. Unirea Ocna Sibiului 13 p 
(13-41)

SERIA A XH-a
Cimentul Hoghlz — Metalul Plo- 

penl 1—1 (1—0), Carpați Sinaia — 
Petrolul Băicoi 1—1 0—1), Unirea 
Cîmpina — Minerul Filipești 3—0 
(3—0), ASA-Chimia Ploiești — Mo- 
bila-Măgura Codlea 3—1 (1—1),
Victoria Florești — Electro Sf. 
Gheorghe 2—0 (0—0), Precizia Să- 
cele — IPT Intorsura Buzăului 
1—0 (0—0), Metalul Tg. Secuiesc 
— Torpedo Zărnești 2—1 (1—1)
Minerul Baraolt — Nltramonla 
Făgăraș 4—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL PLOPENI 38 p (38—13), 2.
Metalul Tg. Secuiesc 29 p (27—16), 
3 Victoria Florești 28 p (28—241... 
pe ultimele locuri : 15. Petrolul 
Băicoi 19. p (19—23). 16. Torpedo 
Ză-nești 16 p (8—241.

Rezultatele ne-au fo t transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari d’n localitățile res
pective.



i ONOAREA CUVENITA CELUI ÎNVINS

La Lodz SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
CONCURSUL PRIETENIA

LA PATINAJ ARTISTIC
în această săptămînă în ora

șul polonez Lodz se va desfă
șura Concursul Prietenia la 
patinaj artistic. Ca in fiecare an 
și ediția aceasta adună la start 
oe cei mai buni juniori si iu- 
nioare din țări socialiste. După 
cum se știe patinajul artistic 
românesc a cucerit în 1986, prin 
Cornel Gheorghe. medalia de 
bronz la individual.

în vederea participării la edi
ția din acest an. au făcut de
plasarea sportivii Codruta Moi- 
seanu, Beatrice Kurceacovschi. 
Fabiola Vișinoiu 
rekes. însoțiți
Cornel Munteanu. Din delega
ție mai face parte arbitrul in
ternational Fiorin Gămulea.

semifinale. Marcu l-a 
cu 6—4. 6—2 pe coe- 
său Gheorghe Kosac. 
ce Garetto l-a elimi-

• Finala Turneului interna
tional de tenis de !a Pola (Iu
goslavia) se va disputa intre 
iucătorul român Andrei Marcu 
și argentinianul Gustavo Ga
retto. tn 
întrecut 
chipierul 
in timp
nat cu 6—4. 6—3 oe cehoslova
cul Josef Cihak.
• în concursul special oe 

aparate din cadrul competiției 
internaționale de gimnastică de 
la Moscova Nicolae Băjenaru 
s-a situat pe’ locul al doilea la 
paralele cu 19,20 puncte, iar 
Mariana Tudor a ocupat locul 
al treilea la sol eu 19.325 p. 
sărituri — 19,393 p s‘ bîrnă — 
19.212 p.

și Zsolt Ke- 
de antrenorul UNIVERSIADA DE VARĂ

RECORD MONDIAL

LA TIR
BEIJING. 30

In cadrul unui _________ ...
desfășurat la Shanghai, sporti
va Wang Driven (R.P. Chine
ză) a egalat recordul mondial 
în proba de oușcă standard 60 
focuri culcat -u —citatul de 
598 punct?

(Agerpres). 
concurs de tir

BELGRAD, 30 (Agerpres)-. — 
Președintele Comitetului de orga
nizare a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară de Ia Zagreb. 
Vladimir Pezo, a declarat ca pînă 
în prezent și-au anunțat partici
pare? 1? competiție 7 000 de spor
tivi și sportive din 115 țări,- adău
gind c? toate preparativele în 
vederea găzduirii Universiadei 
'37 sînt aproape terminate. Cele 
80 de obiective (terenuri, stadioa
ne, centre de presă etc.) prevă
zute pentru, găzduirea competiției 
— dintre care 29 noi — vor fi ter
minate în această primăvară, ur- 
mînd să fie verificate cu ocazia 
unor concursuri special organi- 
■zate în acest sens. După cum se 
știe. Universiada de la zagreb se 
va desfășura în perioada 5—19 
iulie.

yjr\x.-

DARUL DIN VÎRFUL MUNTELUI..
4 Contemporani de-al noștri au găsit prilejul a a li tea și atîtea 
► recorduri, în absolut toate sporturile, în te și miri ce alt do-
5 meniu de activitate. Francezul Jean-Mage Boivin este, spre exem- 
$ piu. un astfel de recordman, un temerar cum nu sînt poate 
? mulți în lume. Ca schior a coborît pante amețitor de abrupte, 
S ca alpinist a escaladat, doar într-o singură zi, patru pereți nor- 
4 dicl ai Aipilor, ca planorist cu un delta-plan, a zburat de pe 
4 un vîrf de munte pe altul etc. Și pentru că, precum vedeți, muti- 
r tele pare a fi domeniul preferat al lui Boivin ultima sa mare
4 Ispravă, in fapt un ..record mondial*, se leagă tot de munte —
ț de Anzii Cordilleri. mal ...................... ~ '
7 Columbia.
5 Pe o suprafață, cit de
4 titudlne, sărind dintr-un
4 a aterizat, cu parașuta. ___ ..
4 constituie un record mondial de precizie la. .
4 Dar această temerară aterizare n a fost totul. La numai cîteva 
ț minute după ce Boivin a atins cu bine vîrful muntelui, un eli- 
? copter a șl apărut, pentru a-i ridica pe cascadorul parașutlst. 
ț urmărit am uitat să vă spunem, de cîteva camere clnemato- 
? grafice plasate de mal înainte cu operatorii respectivi, cu re-
5 gizor și încă alții tn preajm» lu' Rita Cuba Norte. Apoi, Boivin 
4 a sărit din nou cu parașuta, egaltndu-și astfel recordul mondial 
4 si înfruntînd sumedenia de riscuri pe care ’e incumbă o aseme- 
ț nea Încercare. Dar ce s-a întimplat 7 Ei bine, dincolo de spec- 
4 taculosul aterizării în sine (repetăm pe nici 10 m pătrațl). ten- 
ț tativele lui Boivin minuțios pregătite, au urmărit o anume la- 
? tură publicitară...
4 Sponsorul tntregil acțiuni a foit firma Dunlop specialistă tn 
4 producerea a fel de fel de anvelope de cauciuc, inclusiv pneuri
4 de automobile. Cu un astfel de pneu a sărit Boivin, după care
ț el l-a dat drumul în hăul vă l. D’n acest moment aparatele au
Ș înregistrat pe peliculă doar rostogolirea ..cercului de cauciuc",
ț Cum primul, lovlndu-se de stînri șl de diferiți’, arbuști ai înăl-
? țimilor, s-a oprit destul de rapid, săritura lui Boivin a fost re-
5 petată. ca și lansarea la vale ? pneului Dar nici de data aceasta
4 regizorul n-a fost satisfăcut, astfel că... recordul mondial de
4 aterizare la punct fix a trebui1 s# fie din nou egalat ! De data
» aceasta, pneul a luat un drum bun și s-a rostogolit, cu mare
4 viteză pînă undeva într-un sat. oprindu-se pe o uliță chiar în fața ț
ț unei fetițe ce se juca cu o păpușă. Aceasta a lăsat din mtlni J
7 păpușa șl a îmbrățișat cu dragoste darul de5 mal poposise, venind din vîrf de munte I Ca 
( ptare !....
4

L._______

precis de vîrful Rita Cuba Norte din

ett plană, de nici iO m2, la 5 200 m al- 
avlon. de la 7000 m, Jean-Marc Boivin 
vorba aceea la penet fix", ceea ce 

altitudine I

cauciuc care toc- 
•ă vezi ce tntîm-

Romeo VILARA

• La concursul 'nternațional 
de lupte greco-romane de la 
Aschaffenburg (R.F. Germa
nia), sportivul român Ilie Ma
tei s-a clasat pe locul doi la 
categoria 90 kg. iar Sorin Her- 
tea a ocupat locul trei la ca
tegoria 82 kg.
• în semifinalele turneului 

international de box de la 
Halle (R.D.G.), la categoria se- 
mi-miilocie. pugilistul român 
Vasile Citea a fost intreout 
prin K.O. tehnic. în rundul 3. 
de cubanezul Candelario Du- 
vergel, iar Ion Simina (categ. 
grea) a pierdut la puncte în 
fața lui Sven Lange (R.D.G.).
• întrecerile de la categor’a 

67,5 kg din cadrul concursului 
international de haltere 
Pazardiik (Bulgaria) au 
cîștigate de cubanezul 
cu 312,5 kg. pe locurile
toare s-au situat An He Sik 
(R.P.D. Coreeană) — 295 kg 
Ma Yanpuk (R. P. Chineză) — 
295 kg Pavlek (R.D. Germană) 
— 275 kg. Mares (România) — 
265 kg.

La categ. 75 kg primul loc 
a fost ocupat de Ghidikov 
(Bulgaria), cu 357 kg. iar la 
categ. 82.5 kg victoria a reve
nit unui alt concurent bulgar 
Stoicikov — 370 kg.

Cind. in preziua „mondia
lelor" de cros de la Varșo
via. gazdele ne-au poftit la 
o gală de box am ezitat. 
Meciul de divizie dintre 
Gwardia si Jastrzebie. de ce 
să nu recunoaș'em ? nu ne 
interesa prea mult. Auzind 
insă că vom asista, cu acei 
nrilei. si la retragerea din 
ring a lui Pawel Skrzecz. 
am dat curs invitației 
veți judeca de ce 
gretat.

Vicecampion 
olimpic (Mos
cova 19801 vi- 
cecampion mon
dial (Miinchen 
multiplu medaliat 
..semigreul" Pawel Skrzecz 
a fost una dm ultimele 
mari glorii ale pugilismului 
polonez, urmaș de nădeide 
al celebrilor Drogosz. Kulej 
și Pietrzykowski, posesor al 
unei „cărți de v‘zită“ 
Dresionante. ne care 
înscrise între 
titluri de 
obținute 
pildă de 
culorile 
Gwardia 
în 
Skrzecz a rămas antrenor).

Preț de aproape un sfert 
de ceas, festivitatea de adio 
a urmat 
flori, cu 
cursuri... 
dat însă 
Skrzecz s-a 
microfon și. cu simplitate, a 
anuntat : „Vreau să dăru
iesc această cupă de cristal

lostului meu adversar Ja
nusz Czerniszewski, din su
doarea căruia s-au născut 
multe din izbinzile de care 
m-am bucurat. Dacă Janusz 
e in sală, il rog să urce pe 
ring". Tăcerea, care a stă- 
oînit pentru o clipă asisten
ta. s-a transformat Intr-un 
vulcan de aplauze și in a- 
ceastă atmosferă cei doi ri
vali de altădată s-au îmbră
țișat. cu 
impune.

>

sub 
club, 
care, 
spus.

preciza- 
învins 

de Skrz-
7 fi na

de la 
fost 

Mora. 
urmă-

1982) 
la C.E..

cursul obișnuit, cu 
diplome, cu dis- 
La un moment 
vizibil emoționat, 

apropiat de

si.
n-am re-

Ovidiu IOANIȚOAIA

REMARCABIL SUCCES AL 
JUCĂTORILOR DIN ANGOLA

im- 
stau 

altele. 11 
campion national, 
toate. frumoasă 
statornicie 
aceluiași 

Varșovia (la 
paranteză fie

ochii în lacrimi. Se 
nu-i așa.

rea că 
mereu 
ecz (în
le pentru tit- 

Poloniei, la mijlocie 
și semigrea), Czerniszewski 
a ratat realizarea ur.ei ca
riere internaționale de an
vergură. trăind neșansa de 
a-si vedea mereu drumul 
barat de cel la a cărui re
tragere venise, neobservat 
el însusi Plecat din box. să 
ia parte spectator ca orica
re altul !

Acest gest al lui Skrzecz 
Inconfundabil semn de pre
țuire la adresa fostului 
adversar, a luminat pu
ternic seara aceea de 21 
martie, pledînd convingător 
chiar dacă fără prea multe 
cuvinte, pentru generozita
te si noblețe în sport în
locuirea năpraznicului .Vae 
victis" („Vai de cei învinși") 
cu. lată. „Gloria victis" se 
cuvine salutată cu prisosin
ță. oeea oe si facem scriind 
aceste cîteva rînduri.

MARE SURPRIZĂ I
IN PRELIMINARIILE C.E. (gr. 

2) la Funchal (Portugalia) : Por
tugalia — Malta 2—2 (1,-1) ! Au 
înscris : Placido (mln. 12 și 77) 
pentru oaspeți, respectiv Mezzi 
(mln, 23 din 11 m) și Busuttll 
(min. 67). In clasament : Italia 
3 p. Suedia 5 p. Portugalia 3 p,
Elveția și Malta cîte 1 p.
F.C. LIVERPOOL ÎNVINSĂ 

TEREN PROPRIU !
tn Anglia a fost programată 

tapa a 34-a. încneiată cu unele 
rezultate puțin scontate. Astfel, 
lidera. F.C. Liverpool, a fost în
vinsă, pe teren propriu, 1—2, de 
către Wimbledon (I), în timp ce 
Evertor cîștigat în deplasare

PE

e-

— Manchester City 4—0, Luton — 
Tottenham 3—1, Manchester Uni
ted — Nottingham 3—0, Newcastle
— Southampton 2—0, Oxford — 
Sheffield Wednesday 
Rangers — Norwich 
Ham — Watford 1—0.
• Meci restant în campionatul 

Spaniei (et 33) : Real Madrid — 
Atletico Madrid 4—1 I Pe primele 
locuri în clasament : Real Madrid 
49 p, F. C. Barcelona 47 p, Espa- 
nol 42 p.

BAYERN ÎNVINGĂTOARE LA 
HAMBURG

Etapele de sîmbătă din campio
natul vest-german șl din cel en
glez au fost foarte agitate. Ce s-a 
întimplat in etana a 22-a din R.F.

2-1, Q. P.
1—1, West

Recent, cu prilejul unui tur
neu jubiliar desfășurat la 
Luanda, echipa angoleză Petro 
a obținut un deosebit succes.

La competiție au participat 
formații celebre : F.C. porto, 
campioana Portugaliei, Benfica 
Lisabona, Vasco da Gama din 
Brazilia, plus campioana An- 
golei Petro. în fața celor 
70 000 de spectatori, jocurile 
s-au ridicat la un înalt nivel 
tehnic, tn prima zi. 1 
Luanda a învins cu 2—0 
F.C. Porto, apoi Benfica 
dispus cu 1—0 de Vasco 
Gama. In finală s-au întllnit 
învingătoarele celor două par
tide : Petro și Benfica. După 
120 de minute scorul a rămas 
alb : 0—0 I Au urmat lovitu
rile de Ia 11 metri și gazdele 
au cîștigat cu 5—4 I Antreno
rul secund al Benficăi, fostul 
internațional portughez Euse
bio, a declarat : „Fotbalul din 
Angola a făcut progrese uriașe 
in ultimii ani. Nu mă aștep
tam la o replică atît de vigu
roasă a gazdelor, împotriva 
unor formații de certă valoare 
internațională". Intr-adevăr, 
echipa Petro s-a impus și, în 
Cupa Campionilor Africii, ell- 
mlnind în ,,16“-lml formația 
Maputo din Mozambic șl apoi, 
in optimi, pe Nkana Red De
vils din Zambia.

Pelro 
pe 

a 
da

latd-l pe excelentul 
Mărie

portar de la 
Ptatt retlnind

amenință a-(1—0) cu Arsenal și .
cum poziția primei clasate, avind 
și un joc mai puțin. In fruntea 
clasamentului : Liverpool 67 p 
(34 j), Everton 64 p (33 j). Arsenal 
55 p (33 J> Alte rezultate : Aston 
Villa — Coventry 1—0. Leicester

CR. NEAGOE (Steaua) ÎNVINGĂTOR ÎN „CUPA F.R. CICLISM"
CONSTANȚA. 30 (prin tele

fon). Surpriză la startul eta
pei a V-a: cu un minut înain
te de plecare, membrii lotului 
național de ciclism al României 

au fost anunțați iâ oentru o 
testare specială a lor. vor avea 
de suportat un handicap de 5 
minute! Și imediat ducă start 
plutonul s-a și pus pe fugă 
pentru a-și păstra acest avan
taj. „Morișca” permanentă a- 
vea să fărîmițeze plutonul. în 
față rămînînd. in comuna Si- 
torman. un grup de 15 alergă
tori (lipsea dintre aceștia P 
Mitu de la I.M.G.B.. aflat pe 
locu* 2 în <-i '«am.entuj general) 
La Tariverde. la punctul de 
întoarcere avansul plutonului 
față de loț era de 4:30. dar pe 
parcurs acesta mai recuperează

din handicap, la sosire diferen
ța fiind de numai 2:30.

Clasamentul etapei a V-a : 1. 
Al. Ion (Steaua) 2h24:04 (m.o. 
41,660 km), 2. V. Apostol (Di
namo). 3. F. Kenyers (R.P.U.) 
4. J, Otto (R.P.U.), 5. C. Nico
lae (Dinamo) 6. Gh. Kleinoeter 
(Voința Arad) — .toți același 
timp.

La startul etanei a Vl-a 
circuit în Mamaia, juriul a a- 
nunțat că. întrucit etapa a V-a 
a fost o testare specială, cu han
dicap pentru lotul național al 
României, rezultatele ei nu con
tează în clasamentul general al 
„Cupei F.R.C.”, dar cei aban
donați în respectiva etapă nu 
vor figura în acest clasament. 
Circuitul s-a disputat oe dis
tanța a 30 ture — 42 km. cu 
sprint la fiecare 2 ture, prile

juind o luptă frumoasă intre 
AI. Ion și G. Filutas (R.P.U.). 
Adjudecindu-și ultimele 3 tu
re, sportivul de la Steaua a 
reușit să cîștige pe merit.

Clasamentul etapei a Vl-a : 
1. Al. Ion lh00:16 (m.o. 41,800 
km) 25 p, 2. G. Filutas 18 p, 
3. N. Aldulea (Metalul Plo- 
peni) 16 p, 4. Gh. Lăutaru. (Di
namo) 15 p, 5. V. Markus 
(R.P.U.) 14 p, 6. Cr. Neagoe 
(Steaua) 12 d.

Clasament general final : 1.
CR. NEAGOE 9h00 ;20 2. Gh.
Lăutaru la 7 sec., 3. N. Aldu
lea la 13 sec.. 4. V. Mitrache 
(Dinamo) la 20 sec.. 5. Gh 
Kleinpeter la 21 sec.. 6. V. Go- 
can (Voința Cluj-Napoca) la 
26 sec.

Horațiu SIMA

” *<,mln,stf«I«a: eon >9776 București, str 9 Conta 16. of P.T.l.R. I, ut centrală
tiparul- I.P .Intormstla* Pentru itrătnălate abonamente prin Kompreslilatella. lectorul

Bayern Miinchen, belgianul Jean 
batonul cu eiguranțd.

Germania t La Hamburg a tost 
programat derbyul dintre forma
ția locală șl Bayern Miinchen.

joc foarte important pentru șefia 
clasamentului. A cîștigat Bayern 
cu 2—1, lnstalindu-se in fruntea 
clasamentului cu 32 p, urmată de 
Hamburger S.V. — 29 p, Lever
kusen — 36 p (20 j) și Kaiserslau
tern — ts p (22 j). In rest, sco
rurile au fost strlnse : Dtisseldort

— Homburg 1—0 Kâln — Man- 
iheim 2—1, Kaiserslautern — Ein
tracht Frankfurt 2—1, Dortmund
— Bochum 2—1. Bremen — Blau
Weiss 2—0

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Campionatul de 

maraton al R. p. Chineze, des
fășurat la Tianjin, s-a încheiat 
cu victoria Iui Zhang Guowei, 
cronometrai cu timpul de 2.12:17. 
La femihln. prima a trecut linia 
de sosire Xiao Hongyan, In 
2.32:11.

BOX e La Cagliari, s-a dispu
tat meciul d.ntre pugilistul italian 
Efisio Galici și Orlando Orozco 
(Venezuela) pentru titlul mondial 
la categoria semimijlocie (versiu
nea W.B.c.) Pugilistul italian a 
obținut victoria prin k.o. tehnic 
în repriza a 5-a rămînînd neîn
vins după 22 meciuri susținute.

HOCHEI • tn cadrul Campiona
tului Mondial de hochei pe ghea
ță (grup’ B). ce se desfășoară la 
Canazei (Italia), selecționata 
Franței a învins cu scorul de 3—1 
(0—0, 0—1, 3—0) formația Italiei, 
iar reprezentativa Austriei a dis
pus cu 11—3 (3—1, 2—1, 6—1)
de echipa R P. Chineze.

SCHI s tn cadrul concursului 
internațional de schi-fond de la 
Oslo, campioana norvegiană Brit 
Petersen și-a adjudecat victoria 
în proba de 20 km. fiind crono
metrată cu ti-npui de 1.07:09. pe

locul doi s-a situat Ralsa Smeta- 
nlna (U.R.S.S.) — 1.07:53, iar lo
cul trei a fost ocupat de Anne 
Jahren (Norvegia) — 1.08:35,1.

TENIS DE MASA « Intr-un 
meci contînd pentru „Cupa ligii 
europene' la Frederiksvark (Da
nemarca), echipa Austriei a între
cut cu scorul de 5—2 formația 
țării-gazdă.

TIR CU ARCUL • Proba femi
nină pe echipe din cadrul Cam
pionatelor Mondiale de Ia Ade
laide a fost cîștigată de selec
ționata U.R.S.S. cu 834 p. La 
masculin pe primul loc s-a cla
sat formația R. F. Germania cu 
891 p.

VOLEi • Competiția interna
țională feminină „Cupa Canada" 
s-a încheiat, la Toronto, cu vic
toria formației Cubei, urmată de 
selecționatele R. P. Chineze și 
Japoniei. In meciul decisiv, des
fășurat tn prezența a 8 000 de 
spectatori, Cuba a întrecut cu 
15—11 15—9 15—9 formația R. P.
Chineze. In partida pentru locul 
3. Japonia a dispus cu 3—2 (9—15, 
9—15, 15—7. 15—10, 16—14) de re
prezentativa S.U.A.


