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Marți, 31 martie, la bordul 
navei prezidențiale „Kokolo" 
au avut loc convorbiri oficiale 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, șî 
președintele fondator al Miș- 

Popularc a Revoluției, 
Republicii Zair,

președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, g: . .... . .. ... .. . .g

carii 
președintele 
Mobutu Șese Seko.

în timpul convorbirilor 
fost analizate stadiul și pers
pectivele relațiilor româno-zai- 
reze, cei doi șefi de stat subli
niind progresele înregistrate în 
întărirea prieteniei și colabo
rării dintre România și Zair. In 
acest sens, a fost relevată buna 
conlucrare dintre cele două țări 
pe plan politic, economic și în 
alte sfere de activitate, apreci- 
indu-se că există premise fa
vorabile pentru intensificarea 
colaborării și cooperării româ- 
no-zaireze. in numeroase do
menii de interes comun. A fost 
evidențiată hotărirea comună 
de a se identifica noi căi și 
modalități care să ducă la in
tensificarea colaborării bilate
rale, a cooperării in producție 
și a schimburilor comerciale, pe 
baze reciproc avantajoase.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de stimă, pre
țuire și caldă prietenie, de în
țelegere reciprocă.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut in 
continuare, marți dimineața, 
după întilnirea în plenul ce
lor două delegații, convorbiri 
cu președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko. împreună 
cu șeful statului zairez se afla 
doamna Mobutu.

Convorbirile purtate si in a- 
cest cadru au relevat dorința 
comună de a se acționa în di
recția extinderii colaborării și 
cooperării în producție pe baze 
stabile și de lungă durată, pre
cum si pentru realizarea . unor 
importante 
mice.

au

obiective econo-

■A
în cea de-a doua zi ■< vi

zitei oficiale de prietenie pe 
care t o v ar ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România. împreună, cu 
tovarășa Elena Ceausescu, o 
întreprinde în Republica fair, 
au fost înscrise noi si semnifi
cative momente, care au pus 
în lumină spiritul de înțelegere 
reciprocă si caldă prietenie ce 
caracterizează relațiile dintre 
cele două țări și popoare.

în dimineața zilei de marți,

însoțiți de președintele Mobutu 
Șese Seko și doamna Mobutu, 
au făcut, Ia bordul navei „Ko- 
koio“. o călătorie pe fluviul 
Zair.

în portul Oaatra. unde a 
avut ioc îmbarcarea la bordul 
navei, inalții oaspeți au fost 
salutați cu onoruri militare.

în timpul călătoriei pe flu
viul Zair, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cordial 
cu președintele Mobutu Scsc 
Seko si doamna Mobutu.

Cei doi 
un larg 
probleme 
laborării 
Zair.

La bordul navei. în onoarea 
înaltilor oaspeți a fost oferit 
un dejun în cadrul căruia a 
continuat dialogul la nivel 
înalt ce se desfășoară sub 
semnul stimei si înțelegerii 
reciprpce. al dorinței de a 
promova bunele relații dintre 
țările și popoarele noastre.

La încheierea călătoriei pe 
fluviul Zair, nava prezidențială 
s-a oprit la N’sele, centru 
istoric al Mișcării Populare a 
Revoluției din Zair.

în cursul după-amiezii de 
marți, inalții oaspeți români 
s-au reîntors la Kinshasa.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a intilnit, 
marți după-amiază, cu repre
zentanții principalelor corpora
ții de stat și firme particulare 
din Zair.

în numele Asociației naționa
le a întreprinderilor din Zair, 
vicepreședintele acestui orga
nism, Senja Kitcnge, a salutat 
si a adus un cald și respectuos 
omagiu președintelui ■
Ceaușescu, a exprimat 
bita gratitudine pentru 
intilnirc.

în cadrul intilnirii 
cuvînlul președintele 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat invitația ca o dele
gație a Asociației naționale 
întreprinderilor din Zair, 
frunte cu președintele său. 
facă o vizită în România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat o colaborare bună între 
întreprinderi românești fi zai- 
reze. între România si Zair.

în încheierea intilnirii. care 
a decurs înlr-o atmosferă de 
cordialitate, sub semnul dorin
ței comune de a dezvolta tot 
mai puternic raporturile eco
nomice dintre cele două țări, 
președintele Jțicolac Ceausescu 
s-a întreținut r-.l ucrsonalități 
ale vieții economice zaireze.

șefi de stat au avut 
schimb de păreri în 

esențiale ale co- 
dintre România și

Nicolae 
deose- 

această

a luat 
Nicolae

a 
în 
să

I

MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALĂ LA UN NOU START
Luna aceasta pornește la drum etapa de 

vară a celei mai mari întreceri polisportive 
pe care a cunoscut-o mișcarea sportivă ro
mânească. De fapt, este — desigur — impro
priu să vorbim, acum, la 10 ani de la de
clanșarea Daciadei, de un nou start al a- 
cesteia. Marea competiție națională este — și 
trebuie să fie — prin substanța și rostuirea 
ei, prin destinul ce i s-a dat la ceasul înfi
ințării, din inițiativa secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
o permanență vie, tumultuoasă, tot mai cu
prinzătoare. Ca un mare fluviu cu mii și 
mii de afluenți ce nu seacă niciodată și care 
răspindesc în jur vigoare, sănătate, viață...

Și dacă, totuși, printr-o licență, vorbim de 
un nou start, este pentru că Daciada îmbracă 
acum, la schimbarea sezonului, veșminte noi. 
„Marele fluviu" al mișcării noastre sportive 
primește, de-acum, din surșe mai bogate, 
o dată cu venirea primăverii, ..afluenți" care 
ii vor urca sensibil cotele. Fiindcă aprilie 
este luna pe parcursul căreia, pretutindeni 
in țară, se trece de la sporturile specifice 
sezonului rece la cele — mai numeroase 
— practicabile la temperaturi crescute. Cu 
efective ce trebuie să fie, firesc, mai mari, 
cu frecvențe sporite ale activităților, cu in
tensități mai mari, cu mai multă și explica
bilă poftă de mișcare, de practicare a exer- 
cițiilor fizice și sportului în aer liber din 
partea unor mase mai largi de oameni 
de toate vîrstele.

DxJCUD/t

Iată de ce, la această trecere 
de ștafetă de la etapa de iarnă 
la cea de vară, in sezonul 
înnoirilor, trebuie să înflorească peste 
tot inițiativele organizatorilor din cercurile 
șl asociațiile sportive ce ființează pe lingă 
toate colectivele : in grădinițe, in scoli si fa
cultăți, in întreprinderi și instituții, la orașe 
sau la sate. Pentru că de aici, din unitățile 
de bază ale mișcării sportive, tși trage seva 
marea competiție națională. Iar aceste iz
voare trebuie să pulseze permanent pentru 
ca, in final, debitul și rodnicia Daciadei — 
ca generatoare de vigoare și sănătate, de 
voie bună și optimism, de noi valențe edu
cative in rîndul tinerei generații, al tuturor 
oamenilor muncii — să fie cele preconizate. 
„Fie ca Daciada să devină tot mai mult ca
drul de manifestare a energiei, elanului șt 
optimismului revoluționar al tineretului pa
triei. al cetățenilor țării, ca ea să contribuie 
tot mai mult la afirmarea capacităților cre
atoare ale poporului nostru, la educarea 
conștiinței socialiste a maselor", spunea ini
țiatorul ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Este un îndemn care trebuie să stea mereu 
in atenția celor ce se ocupă de activitatea 
sportivă din cadrul Dacîadei. pentru ca marea 
competiție națională să fie „un foc continuu" 
al mișcării sportive. Numai astfel ea poate 
ridica cotele eficienței educativ-formative 
și, deopotrivă, ale marii performanțe.

Aurelian BREBEANU

JUNIORII ROMÂNI SlNT GATA PENTRU EUROPENELE DE HOCHEI
flc vorbă cu STEL1AN RliSU, antrenorul principal

Patinoarul „23 August" din 
Capitală a îmbrăcat haine de 
sărbătoare în vederea Campio
natului European de hochei 
pentru juniori (grupa B), pînă 
la al cărui start au mai rămas 
doar două zile. Pe dreptunghiul 
de gheață se află lotul Româ
niei, sub conducerea antrenori
lor Stelian Rusu — principal și 
Remus Bianu — secund.

După ce se dă „liber", invi
tăm la o scurtă discuție pe an
trenorul principal.

— Aveți emoții. 
Rusu ?

— Nu, nu am.
— Nu vreau să fiu 

dar și colegii dv. de
și seniori ne-au declarat la fel. 
Și ați văzut ce a ieșit!...

— Cînd au stat de vorbă cu 
cronicarii de hochei nu știau 
că vor fi atîtea indisponibili
tăți. Aveau motive să fie 
miști.

— Dumneavoastră aveți 
tive ?

— Da. Lotul este gata 
tru întrecerea europeană, apt 
de Joc, cu pregătirile încheiate. 
Am terminat omogenizarea li

tovarășe

insinuant, 
la tineret

opti-

mo-

pen-

SUB SEMNUL MUNCII PUTERNIC ANGAJATE
Rezultate frumoase, proiecte îndrăznețe. mari speranțe !

niilor și ultima săptămină am 
dedicat-o părții tehnico-tactice.

— Apropo de omogenizare: 
știu că ați dat, în ultimul mo
ment, 6 jucători la lotul de ti
neret, pentru mondiale...

— Și unul la Seniori, p? Dă- 
nuț Popovîci...

— I-ați recuperat pentru „eu
ropene" ?

— Ei au fost pregătiți cu c- 
chipa de juniori, au lipsit doar 

• două săptămîni și au avut timp, 
de Ia întoarcere, să se integre
ze. Mă refer la cei șase. Po- 
povici vine astă-seară.

— Am văzut antrenamentul 
de azi. Nu a fost cam moale ? 
Mă gîndesc la felul 'cum se 
joacă. în general, la noi...

— Testarea făcută de medi
cul lotului, dr. Anton Biro, 
ne-a dus la concluzia că. fiind 
cu două zile înaintea startului, 
trebuie să mai scădem curba 
efortului. Ajiul trecut am ter
minat pregătirea în forță și e- 
chipa a fost obosită în prima 
parte a europenelor.

— Sezonul acesta a fost fa
vorabil pregătirii pentru euro
pene ?

M irceo COSTEA

(Continuare in vag i t-a)

însemnări după iinalii lupei României Io handbill ieminin

MUREȘUL Tg. MUREȘ - REVELAȚIA EDIȚIE! JUBILIARE

La recenta plenară a 
C.J.E.F.S. Suceava s-au spus 
destule lucruri frumoase des
pre Clubul Sportiv Municipal 
(C.S.M.), expresie ale unor fap
te și izbînzi sportive care i-au 
adus faima în țară .și chiar 
peste hota're. Apreciat ca un 
club fanion al județului, C.S.M 
Suceava are o secție de nivel 
olimpic Ia lupte greco-romane. 
trei secții de nivel interna
țional — atletism, înot și volei 
— .și patru de nivel național.

Bilanțul de muncă și per
formanțe al clubului în anul 
1986 înseamnă promovarea a 15 . 
sportivi suceveni în loturile 
naționale de atletism, lupte, 
fotbal, hochei. înot și rugby, 
iar dintre aceștia unii sînt 
maeștri internaționali ai spor
tului și candidați olimpici. De 
subliniat că, pe lingă ei, s-au 
afirmat destui sportivi tineri cu 
clasificări sportive.

Pe plan internațional, spor
tivii do la C.S.M. s-au remar
cat la lupte greco-romane, prin 
Ilic Matei, care s-a clasat pe 
locul III la C.E. de seniori și 
prin Ion Ieremic’ue, oc”oantu) 
locului III la C.E. de tineret. 
Rezultate frumoase au obți-

nut și atleții Victor Iacoban 
(800 m) și Violeta Bcclea (800 
m) la Balcaniada ’86, unde au 
ocupat locurile II și, respectiv, 
III. Puncte prețioase i-au fost 
aduse clubului și de înotătorul 
Romeo MacoVei (actualmente 
la Dinamo), medaliat cu argint

Reportaj
ia C. S. M. Suceava

la Balcaniadă, prima medalie 
adusă tinerei natații sucevene, 
care se afirmă viguros în ul
timul timp. Tot pe linia con
firmării internaționale sâ-i. a- 
mintim pe vole.balistui Ga
briel Mărginean, component al 
echipei naționale de tineret, o- 
cupanta locului II â C.E. și I 
la Balcaniadă și pe Haralambie 
Dumitraș, component al echipei 
naționale de rugby, crescut și 
format la C.S.M. (actualmente 
la Buzău).

In ceea ce privește activita
tea compelițională .internă, re
prezentanții C.S.M. Suceava au 
cucerit patru titluri de cam-

pioni naționali, prin aceiași 
luptători Ilic Matei și Ion Icre- 
miciuc, prin atleții.' Victor Ia
coban și Marius Mihăllescu 
(marș), iar Marius Andrușcă a 
stabilit uri nou record de se
niori la aruncarea greutății pe 
teren acoperit. Din grupul frun
tașilor îl mai evidențiem pe 
atleții Constantin Palmaru, 
Constantin Ciutac, Eugen Enă- 
chioiu, Nicolae Stir, Mariana 
Iftimie, Maria Răuț, iar de Ia 
înotători pe Marius Doroftei 
și Iulia Pantclimon, de la 
patinaj-role pe Adrian Smochi
nă, ocupantul locului doi la 
Camoionatul Republican de ju
niori, Rezultate bune au obținut 
și sportivii componenți ai e- 
chipelor de rugby, hochei, vo
lei, fotbal.

Acesta ar fi, în mare, ta
bloul reușitelor activității spor
tive la acest inimos club. Pen
tru a afla amănunte despre 
modul cum este organizată 
munca, ce orientare i se dă. 
ce perspective de performanță 
i se întrevăd ne-am adresat

Ediția jubiliară (a X-a) din 
acest an a Cupei României ța 
handbal feminin — pe lingă 
celelalte aspecte noi pe care 
le-a adus — a rriarcat un salt 
calitativ ce i-a fost conferit 
de faptul că meciurile semifi
nale , s-au jucat, tur-retur. A 
fost o idee fericită a federa
ției dc specialitate, avantajoasă 
pe multiple planuri : propagan
distic. de ordin material (mai 
ales în contextul necesității 
autofinanțării) și, nu în ultimă 
instanță, pe planul pregătirii, 
cîteva meciuri 
enorm pentru 
petițională a

La Craiova, 
neață a avat 
dită în Cupa 
nindu-se o formație de patru 
ori cîștigățoare a trofeului. 
Știința Bacău, și o alta care a 
ajuns în premieră în ultimul 
act : Mureșul IMATEX Tg. Mu
reș. A învins, se știe. Mureșul, 
echipă a cărei maturitate teh-

în plus contînd 
experiența com
unei jucătoare, 
duminică dimi- 

loc o finală ine- 
României, întîl-

nică, fizică și psihică i-a per
mis să domine cu autoritate, 
cu 
ale partidei, cînd Știința 
condus
A fost
— nici
— care 
prcciabilă. De bună seamă, in
dividualități existau în compo
nența lotului tîrgmureșan și cu 
un an, și cu doi. și cu trei ani 
în Urmă. Atunci de ce abia 
acum s-a produs saltul calita
tiv ? Răspunsul il găsim in fap
tul că la conducerea' tehnică 
a venit Eugen Bartha, unul 
dintre cei mai valoroși teh
nicieni ai handbalului nostru 
feminin, contribuția experimen
tatului antrenor fiind maioră 
la poposirea în premieră a pre
țiosului trofeu la Tg. Mureș. La 
rîndul lor. jucătoarele — re

excepția cîtorva momente _ .. .
doar în citeva rîridufi. 
o victorie a ECHIPEI 
nu s-ar fi putut altfel 
a dovedit o instruire a-

ton GfiVRIlESCU

(Continuare in nao 2-3)

Elena DOBINCA

(Continuare in vag 2-3)

Primele participări ale gim
nastelor noastre la concursuri 
internaționale în acest an au 
consemnat și primele succese
• Astfel. Daniela Mii vas a 

dominat cu autoritate tradițio
nalul turneu de la Avignon 
(Franța), clasindu-se pe primul 
loc la individual compus (30 
concurente din 13 țări) cu 39 800 
p (10 la paralele și bîrnă si 9.90 
la sărituri și sol: note ri
dicate care o situează în frun
te la toate aparatele).

e In concursul intcrna'ț.or.al 
organizat de ziarul ..ITIumnni- 
te“, la Paris și Lyon. Mâdălina 
Tănase și Lama Cutir.a s-au 
situat pe locul I la sărituri, 
respectiv bîrnă ambele mai 
ureînd cite o dată pe podium 
(Mădălina locul II la sol. iar 
Laura locul III la paralele). La 
rîndul lor, băieții au cucerit 
si ei trei locuri III . Emîlian 
Nicula la inele ți paralele. Ma
rian Colăccl la sărituri.
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ECHIPELE DE BASCHET S AU PREGĂTIT
CA PENTRU ■ ■ ■ SESIUNE!

C.S.Ș. DINAMO RÎȘNOV A DOMINAT ÎNTRECERILE ii CÎTEV

Galați 
dacă 
mai

un cores- 
ar fi să 

disputată, 
finală de

Avem noi la 
pondent care, 
transmită cea 
cea mai electrizantă 
Campionat Mondial, s-ar emo
ționa, s-ar entuziasma tot atît 
cum m-aș emoționa eu urmă
rind o cursă de raci pe 10 
metri (marșarier, desigur). Ei, 
bine, luni dimineață, cînd ne-a 
chemat la telefon, Tolomac Si- 
riopol a început pe nerăsuflate: 
• Timp de patru zile, sala 
sporturilor Universitatea a găz
duit o frumoasă întrecere care 
a entuziasmat... • Ce-a făcut ? 
l-am întrerupt • A entuzias
mat spectatorii • Bănuiesc că 
nu te aflai... printre ei ® Nu 
mi-a scăpat un meci! • De 
care meci ? • De baschet stu
dențesc 9 E o explicație. Te 
ascult în continuare... • Așa
dar, sala Universitatea a găz
duit, în condiții excelente, asi
gurate de Centrul Universitar 
Galați, turneul final al Cam
pionatului Republican universi
tar de baschet masculin. Dcsf"- 
șuratâ sub egida Daciadei și 
dedicată aniversării a 65 de ani 
de la crearea U.T.C. și a 30 de 
ani de la înființarea U.A.S.C.R., 
competiția s-a bucurat do o 
largă audiență, oferind partide 
deosebit de interesante, 
cest turneu final 
zente 13 echipe 
9 14 echipe ! e 
tativa de baschet 
din Tg. Mures nu
© Vreo explicație? © Nici o 
explicație! Deci, au fost pre
zente 13 echipe studențești clin 
diferite centre universitare din 
țară, „tcam“-uri redutabile, in
ternaționale • N-am înțeles 
ultimul cuvînt... o Internațio
nale în sensul că multe echipe 
aveau în componență și stu- 
defiți de peste hotare caro în-

vață în țara noastră • Cine a 
cîștigat ? • Răbdare, că zic : 
In ultima zi a turneului, me
ciurile pentru locurile 1—4 au 
fost deosebit de atractive, dînd 
cîștig de cauză formației Uni
versitatea Galați • Știu, antre
nor lector univ. Constantin 
Hînșa 49> Exact! în partida fi
nală cu Institutul de Mine din 
Petroșani, echipa gazdă — ga
lerie nemaipomenită ! — a ob
ținut victoria cu 88—44, intrînd 
astfel în posesia trofeului. Pen
tru locurile 3—4 : Politehnica 
Cluj-Napoca — Universitatea 
Brașov 89—71. Cele mai bune 
prestații: C. Laza, G. Badiu,

Guță (Pe- 
(Medlcina 

asta ar

Să fie la mijloc atracția între
cerii nu doar cu cronometrul, 
ci și cu alb-negrul ținteilor? Cert 
este că a impresionat plăcut e- 
mulația produsă la nivelul ju
niorilor mici ai biatlonului nos
tru. constatată cu prilejul recen
telor Concursuri . Republicane 
disputate la Valea Rîșnoavei : 28 
de concurenți în proba de 10 
km, tot atîtia în cea de 12 km. 
Mai numeroși decît cei din con
cursul rezervat juniorilor mari, 
ori — spre mai bună exemplifi
care — de 4 ori'mai multi decît 
finaliste'e campionatului național 
de schi fond senioare... “ 
numeric, putem vorbi 
schimb de mîine mai 
prezentat în această
Și credem că nu sîntem departe 
de adevăr dacă afirmăm că 
valoric. Fiindcă, iată, 
departe decît în oroba de 10 
cîștigătorul juniorilor 
lentin Velea, a realizat un timp 
cu care ar ti „venit" în primii 
10 la juniori mari, iar la trage
rile în poligon a avut un punctaj 
superior chiar învingătorului la

Deci, 
de un 

bine re
fl: sciplină.

nu

mici.

și 
mai 
km, 
Va-

iuniori mari ! Nu a mai puțin 
adevărat și este fapt Îmbucură
tor că noua generație pune un 
accent mal mare pe calitatea 
preciziei in poligon, cerință de 
primă Importanță in biatlonul 
internațional, tn fine, să mai 
notăm comportarea bună a re
prezentanților CSȘ Dinamo Rîș- 
nov, care au dominat clar între
cerile. prezentînd tn concurs 
sportivi bine pregătiți șl, mal 
ales, de certă perspectivă. De 
altfel, modul în eare se lucrea
ză tn centrul de la 
constitui o temă pe 
aborda mai detaliat 
multă vreme. Pînă 
numim pe primii clasați acum : 
10 km : 1. Valentin Velea (CSȘ 
Dinamo Itișnov) 35:05.6 (2>; 2.
Paul Verrnan (CSȘ Dinamo Rîș- 
nov) 39:33,6 (5): 3. Vasile Zaha- 
ria (ASA Brașov) 39:43,9 (2). 12 
km : 1. Paul Verman 49:58.5 (2): 
2. Vast e Zaharia 52:53.2 (4); 3.
Marius Cimpoia (CSȘ Dinamo 
Risnov) 53:15,1 (3).

Sorin SATMARI

TINERELOR ATLE

Rișnov va 
care o vom

nu
atunci,

peste 
să-i

La a- 
au fost pre- 
studențești...

13, reprezen- 
a studenților 
s-a prezentat.

prestații : C. Laza, 
V. Moga (Galați), V. 
troșani), O. Meșter 
Cluj-Napoca) • Cam 
fi, nu ? ® Nu ! Trofeul pentru 
cel mai tehnic jucător i-a fost’ 
oferit studentului Florin Knat 
(Politehnica Cluj-Napoca), iar 
titlul de coșgeter i-a revenit 
lui Traian Botnar (I.M.F. 
București) • Ai un cuvînt, o 
imagine frumoasă, așa, de în
cheiere ? • Am. Arbitrii, care 
în acest adevărat maraton bas- 
chetbalistic, au condus excelent: 
I. Petruțiu (București), C. Co- 
măniță, V. Roiniță și A. Pricop 
(Galați).,.

☆
deosebit de atra

și turneul final al
Interesant, 

gător a fost 
Camnionatului Republican uni
versitar de baschet feminin, 
desfășurat — concomitent — la 
Cluj-Napoca. Vom reveni, de
sigur, cu amănunte de la aceas
tă mereu frumoasă competiție 
studențească. Pînă atunci, cele 
mai bune patru echipe : Uni
versitatea Cluj-Napoca (cîștigă- 
toarea turneului), I.M.F. Cluj- 
Nanoca. Universitatea Bucu
rești si Politehnica București. 
(V. Tf.)

SĂRITORII DE LA C.S.Ș. TRIUMF

AU CUCERIT „CUPA SPERANȚELOR"
Un număr 

panți (93). 
(unele de 
organizare foarte bună — 
tea au fost caracteristicile 
cursului Republican de 
„Cupa speranțelor", rezerva 
piilo-r. Competiția, găzduită 
bazinul „Olimpia" din Sibiu, 
fost cîștigață de echipa < 
Triumf București (antrenori : 
Sparios, Elena Timar, 
Si Doina Rusan), dar merite 
sebite au și copiii de la 
Sibiu (antrenoare : 
pescu), care au ocupat 
puțin de 11 locuri 
18 disputate). S-au 
desigur. în primul 
lorii, dar în afara 
distins, printre -alții, 
ții formației învingătoare : 
dree’a Nicolceă, 1 
Andreea Josescu., 
nea, Catrincl Opri 
du, Gh. Dumitru, 
Liviu Spirea. 4 
faptul că umil 
abordat cu curaj 
tari cu coeficient 
ridicat (3.0), cum

ridicat de. partiei- 
întreceri a t ractive

nivel tehnic ridicat), 
aoes- 
Con- 

sărituri 
, rezervat co

de 
a 

csș 
: N. 

Ana Neicu 
deo- 
CSM 
Po- 
mai 
cele

(ambii de la Izc. Ir 
au « executat (de la 

dublu salt și 
grupat.
frumoase și ' 
arbitri (M. Opriș, Ân-

d. 37) 
platfor- 
jumăta-

Angela 
nu 

I (din 
evidențiat, 

rind c’știgă- 
lor s-au mai 
, eomponen- 

An- 
fleana Dragomir? 

Cosmina Voi- 
siii. Gh. San- 
V. Dumitru și 

Am mai remarcat 
l oarticipanți au 

?j... succes sal- 
de dificultate 

-..... este cazul io-
nicăi Tudor și al lui Tonuț Hor-

laș 
care 
mă 5 m) 
te înapoi

Cuvinte 
corpul de 
ca Mureșan, I. Ilieș, C. brăgoi 

•și Manuela Renciu) care, în con
dițiile oficierii ump de 8—10 ore 
aproape non-stop, 
buna desfășurare a

Cîștigă Lorii 
lor : 
nă. 3
1 : I
327,05 
344.15 
umf 
D. Tincu (CSM

(în c 
trambu’ină i 
m, platformă) 
Herlaș
P. V.
P, G.

Buc.)

au . asigurat 
i competiției, 
'dinea probe- 
m, trambuli- 
— băieți, cat. 

ind. 37 Buc.) 
(CSȘ Sibiu) 

'CSȘTri- 
cat. a 

b u) 299,99 
Triumf)

TURNEUL SPERANȚELOR OLIMPICE LA TENIS
Cu puțin timp io urmă, în să

lile „23 August" și Progresul din 
Capitală s-a încheiat Turneul 
speranțelor olimpice la tenis, 
întrecere fn premieră organizată 
de federația de specialitate, prin 
Centrul Republican de pregăti
re. Concursul a reunit pe cei 
mai buni jucători și jucătoare 
din tară (11. 12 și 14 ani). Scopul 
turneului ? Desigur, o verificare 
a potențialul-ui scnîmbului de 
mîine, avînd în vedere noul sfă
tuit al „sportului alb", devenit, 
iată, olimpic. Acțiunea s-a în
scris pe linia orientării generale 
a mișcării sportive din țara 
noastră, de permanentă preocu
pare pentru asigurarea eșalonu
lui viitorilor performeri.

Disputat după sistemul 
neu (fiecare cu fiecare, în 
drul categoriilor de 
pective), concursul 
evidență jocul aproape complot, 
orientarea tehnico-tactică și con
cepția de joc sănătoasă a mul
tor jucători. în special a băieți
lor de 14 ani. Aceștia se numesc 
Dinu Pescarlu (TUB). Andrei 
Pavel, Stelian Gima (ambii CSȘ 
2 Constanța). Bogdan Peîa (CSȘ 
Reșița), Ovidiu Dragomir (Di
namo Brașov) și Stelian Stănilă

vîrstă 
a scos

tur-
ca- 

res- 
în

(Progresul). „Cu o pregătire fi
zică și tehnico-tactică corespun
zătoare și un ‘calendar compcti- 
țional bine pus la punct, acești 
tineri jucători not astupa golul 
existent de mai multi ani in 
tenisul nostru masculin" — ne-a 
spus Alexe Bardan, antrenor co
ordonator al Centrului Republi
can de pregătire. In aceeași ca
tegorie de remarcați intră și Cson- 
gor Bibza (Constructorul Cluj- 
Napoca, 11 ani, cu un joc ma
tur). Cătălina Cristea (Dinamo. 
12 ani. se detașează prlntr-un te
nis inspirat). Patrie Ceuca (Me
canica Bistrița, 12 ani. fără set 
pierdut). Mirela Ivăhceanu și 
Monica Boaghe 'ambele Dinamo, 
11 ani). Monica Năstase (TCJ3, 
14 ani. foarte cons antă dar cu 
cîteva lacune tehnice].
Vane (Electrica Timișoara, 
ani, o plăcută surpriză, 
că un joc fantezist, ■ dar 
forță).

Concluz’onînd, putem 
că băieții s-au făcut
Ia acest prim turneu al speran
țelor noastre olimpice printr-un 
ioc superior . calitativ calai 
ticat de fete.

Așadar, olimpicii '92 bat 
sistent la porțile afirmării.

olimpicii ’96 se află șl ei pe un 
drum bun. Poate — .cine
— ei vor face ca soarele să mal 
răsară o dată și pen'ru tenisul 
românesc...

știe ?

Doina STĂNESCU

REPORTAJ LA
(Urmare din oag 1}

președintelui clubului, 
șui Costică Alexa.

— Cunoscîndu-vă de 
vreme, vă propun să

tovară-

Andcca
14 

practi- 
și în

f-firma 
remarcați

prac-

in- 
Iar

ADMINISTRAȚII DL STAT 10T0-PR0N0SP0RT INTORMEALĂ
• CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 29 MAR
TIE 1987. Cat. 1 (13 rezultate) : 4 
variante 25% autoturism „Dacia 
1300" (70.000 lei) ; cat. 2 (12 re
zultate) : 12 variante 100% a 14.111 
lei și 197 variante 25% a 3.528 Iei ; 
cat. 3 (H rezultate) : 236 variante 
100% a 1.224 Iei șl 3.764 variante 
25% a 306 lei. Report la categoria 
1 : 296.189 lei. Autoturismele „Da- 
ciă 1300" au fost obținute de par- 
ticipanțL Avasilichioaie ionel 
din Dorohoi, Rusu Nicolae din 
Constanța. Moldoveanu Nicolae și 
Lincorn Eugen din București.

@ Desigur că o importantă ac? 
țiune p-e agenda acestei “ “ '
este TRAGEREA LOTO 
minică, 5 aprilie.

O LOZUL în PLIC vă 
nic, cu cea mai mare 
tate și într-un mod cît se poate 
de simplu, cîștiguri dintre cele 
mai frumoase.

săptămîni 
2 de du-

oferă zil- 
operativi-

multă 
intrăm 

direct în subiect : ce vă preo
cupă în momentul -de față cei 
mai mult Ia C.S.M. ? 8ă nu-m 
spuneți că fotbalul...

— ...Totuși, vrînd-nevrînd, 
fotbalul este disciplina care mă 
acaparează în cea mai mare 
măsură, pentru că el reprezin
tă adeseori (și cînd e cazul și 
cînd nu) măsura puterii spor
tive într-un club și chiar ju
deț. Dar s-o luăm cu sportu
rile individuale. La atletism 
și -natație a crescut* valoarea 
secțiilor datorită selecției mai 
atente, muncii mai temeinice 
a antrenorilor și condițiilor ma
teriale mai bune. Fără să par 
lipsit de modestie, vă mărturi
sesc că marea noastră ambiție 
este ca la J.O. din 1988 să fie 
prezenți și doi sportivi fde la 
Suceava.

— Cum slați cu jocurile spor-

Lincorn Eujjen din

• TRAGEREA 
PRONOEXPRES 
miercuri, 1 aprilie. 
București in sala 
str. Doamnei nr. L, ___ r___ ___
la ora 15,50. Desfășurarea tragerii 
va fi transmisă la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,15. Cei intere
sați pot audia ra di odif uzarea în 
reluare a numerelor extrase, la o- 
ra 23, pe programul I, și mîine, joi, 
2 aprilie, la ora 8,55, pe același 
program.

OBIȘNUITA
■ de astăzi, 
va avea loc în 

i clubului din 
2, începînd de

• ASTAZ1 și MÎINE vă mai pu
teți juca numerele favorite la 
tragerea obișnuită LOTO a acestei 
săptămîni, de vineri, 3 aprilie. Vă 
reamintim că, în ultima vreme, 
aceste trageri au oferit nume
roase și frumoase eTștiguri, con

stând în autoturisme și bani.

A APARUT NUMĂRUL 3
AL REVISTEI ILUSTRATE

(Lie. 
Banca 
Dumitru 

334,95 : cat. a Il-a : 
Sib’u) 299,99 p.

Gh. Sandu (CSȘ Triumf) 309,65 
p și tot Gh. San ia 238,80 p: cat. 
a Iîl-a : M. Fredel (CSM Sibiu; 
214,40 p și respectiv 296,30 p. I. 
Pleșa (CSM Sibiu) 173.65 p ; fete, 
cat. I : Ion’ca Tudor, (Lie. ind.

37) 356,65 p, Gabriela Stoica
(CSM Sibiu) 399,25- o, Iorr’ca Tu
dor 260,60 p; cat. a Ii-a : Anca 
Udvescu (CSM Sibiu) toate pro
bele. cu 337,75 p. 316,35 p și res
pectiv 193,10 p: cat. a IlV-a: Ni- 
coleta Cristea (CSM Sibiu) — 
toate probele, eu 205,25 p. l50:G0 
p și respectiv 110,05 p.
-Clasament pe 

Triumf 1581 n. 
p, 3. CSM Sibiu 
greșul București 
ind. .37 Bucuroșii 851 p, 6. 
șui Oradea 697 p. 7. US B 

.333 p (prima par-fcipare a 
prezen fanților acestei secții, 
ființată în toamna anului 
cut).

echipe
CSȘ 

i 1092
J73

2.

Ilie lONESCXT-coresp.

C.S.M. SUCEAVA
tive : rugby, hochei și 

jocuri 
băieții 
cu spor 
se pare, 

așteptăm însă 
sus pe scara

volei... ?
i avem 

sînt 
la 

au

— La aceste 
unele satisfacții, 
inimoși, muncesc 
antrenamente și, 
și ceva talent.-îi 
să urce tot mai 
performanțelor.

— Cum nu putem totuși ocoli 
fotbalul...

— ...E cazul să vă spunem că 
fotbalu-l ne ține^de ani de zile 
cu alternanța una caldă — una 
rece, uneori chiar două reci ! 
Dar, să vă spun un secret : în 
materie de fotbal e greu să te 
lecuiești, așa că noi nutrim în 
continuare speranța că vom 
avea cîndva și la Suceava me
ciuri de Divizia A. cu 
cu Dinamo, cu Rapid...

— Peci, obiective 
dar și gînduri foarte 
nețe, ca să nu Ie spun

Din sumar :
S Comentarii asupra campionatului de fotbal — Divizia . A.
• — ----------- ~ •

CARAȘ-SEVERIN.

Un reportaj cu fotbalistul Tudorel Stoica. 
DA CIAD A — la cumpăna dintre două sezoane. 
O amplă prezentare a activițătii sportive din județul

Steaua — la al 18-iea titlu de campioană la baschet.
Atletism. Semifondul feminin românesc nu se dezminte. 
Reportaje de patinaj viteză și schi alpin.
Marile speranțe ale floretei feminine românești.
Gimnastica noastră în fața unui sezon de vîrf

_ Două pagini de fotografii originale* din activitatea sportivă 
internă.
• „Naționalele4* de judo.
• ORIZONT EXTERN. „Mondialele" de atletism și Fotocronica 

iernii sportive.
• SPORT MAGAZIN. Fotografii inedite de peste hotare.
• Cutia cu acrișori • Cuvinte încrucișate.
UN NUMĂR ÎN 24 DE PAGINI BOGAT ILUSTRAT.
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Steaua.

precise, 
îndrăz- 
visuri...

— Așa e natura noastră^ a 
sucevenilor : foarte calculați, 
dar cîtcodată și poeți...

Cînd l-am întrebat pe pro
fesorul Mircea Miron despre 
locul unde le-am putea găsi 
ne valoroasele atlete ale De
vei. acesta ne-a răspuns cu 
promptitudine; ♦(Cum, unde? 
pe „Cetate"». Apoi, nu ne-a 
fost deloc greu să le găsim 
pe Cleopatra Pâlăcian, Ana 
Pădurean. Simona Staicu și 
Luminița Zaițuc într-unul din 
obișnuitele lor antrenamente 
în mijlocul natur i ce le este 
familiară, acolo unde — ni 
s-a spus — s-au făurit unele 
din frumoasele rezultate cu 
care se mîndrește azi atletis
mul românesc. Două reputa
te specialiste, însoțite de me
todistul C.J.E.F.S., suprave
ghează 'îndeaproape desfășu
rarea antrenamentului și par 
cu totii mulțumiți de timpii 
înregistrați de fete. E o pe
rioadă de acumulări cantita
tive și calitative, dar nu se 
face nici un fel de rabat,' pe 
nici un plan.

— Ne pregătim cu toate 
forțele, din plin, ca si cum 
peste cîteva zile ar trebui să 
luăm startul la o mare corn 
petiție cu miză — ne spune 
anitrenoarea Mariana Mladin. 
Conștiinciozitatea si seriozita
tea trebuie să caracterizeze 
în permanență 
noastră, pentru că, 
în atletism, numai 
nu este de ajuns, 
și calitățile fizice i 
obține printr-o 
per fi etala a 
de ce nu 
efort, 
nic, pe 
variante,

8e apreciază că . la 
Cetate ex’stă coi 
cele mai bune î 
nerea unor mari 
te. Celor materiale 
eămin. masă, îmbinarea 
monioasâ a învățăturii 
sportul — li se adaugă, 
mod feric’t, cele - naturale, 
traseele mereu • inedite ale 
Ce'ătii oferind o amb'antă 
unică tinerelor atlete. Și nu 
în ultimul r’nd trebuie men
ționată și temeinica pregăti
re profesională a tn trenări lor 
care lucrează a’ci, dăruirea 
exemplară, hotărireâ lor de 
a-și valorifica la un nivel cît 
mai ridicat priceperea și pa
siunea perzru at'etâsm. Și, 
trebu’c să recunoaștem, nu e 
puțin lucru...

Ne-a bucurat să aflăm că. 
pe lingă activitatea așa-zisă 
..la zi" colectivul de tehni
cieni de .la C.S.Ș. Cetate se

activitatea 
mai ales 

talentul 
Rezistența 

nu se pot 
abordare su 

pregătirii. Iată 
precupețim nici un 

iar feteie parcurg zil- 
trasee și în ritmuri 
zeci de kilometri.

■ - - - C.S.Ș.
dintre 

pentru obțl- 
i performan- 

âdion, 
ar- 
cu 

. în

<
I
1 
( 
t 
( 
t

Divizia A de b<

0 NOUĂ REMIZĂ: VOINȚ
în primele 30 de minute ale 

manșei I a meciului de baschet 
feminin Voința CSȘ 2 București 
— Politehnica Sportul Studențesc 
București, 
(uneori cu 
acțiunilor 
care s-au 
zaru-Mate, 
haela Netolițchi) 
nici nu au-'întâmpinat o opoziție 
prea dîrză din partea adversare
lor. Dar cînd antrenorul M. Stru- 
garu a indicat baschetbalistelor 
de la Voi-nța să aplice apărarea 
agresivă, fața jocului s-a schim
bat, structural : întrecerea a de
venit dinamică, iar evoluția sco
rului captivantă. De la 67—5G 
(pentru Politehnica) s-a ajuns la 
76—77, 73—77. 73—79 și 79—79, vic
toria fiind hotărîtă de coșul de 
3 puncte înscris de Estela ÎJrogdi 
(de mare însemnătate au fost și 
coșurile, tot de 3 puncte, marcate 
in ultimele două minute de Ro
xana Ștefan și Elena Vasilc). în 
miri. 40, Politehnica 
posesia mingii, dar 
din cauza unei na^e 
final : 82—79 (39—45) 
i.nța, la capătul unei partide în 
care desfășurarea pasionantă a 
jocului din ultimele 10 minute a 
atenuat dezamăgirea provocată de 
nivelul spectacular .nesatisfăcător 
de pînă atunci.

Ieri, tot în 'sala Floroasca, Po
litehnica a învins cu 90—70

studentele au condus 
K)—i2 puncte) datorită 
ofensive eficiente ’ (în 
evidențiat Doina Pră- 
Maria Roșianu și Mi- 

care — însă —

a - mai avut 
a pierdut-p 

greșite. Scor 
pentru Vo-

DUPĂ CUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL

ceptive la întregul proces de 
instruire, inclusiv la volumul 
mărit de muncă — și-au dat 
seama că „profesorul" lor este 
o mare capacitate și i-au as
cultat în întregime sfaturile, 
într-un astfel de context, re
zultatul nici nu putea fi altul 
decît cel înregistrat duminică. 
Să amintim, de exemplu, că pe 
măsură ce partida se apropia 
de finiș, creștea și diferența 
goluri dintre învingătoare 
învinsă : Mureșul a condus 
două ori cu patru goluri, 
tot atîtea ori cu 
cu 7 goluri o dată, cu 8 
două ori, cu 9 de trei ori 
în sfîrșit, cu 10 goluri de două 
ori. Am transcris din însem-

5 și cu

de 
și 

de. 
de
6, 

de 
Și.

nările 
ordin 
dea superioritatea evidentă 
formației din Tg. 
fiecare post 
învingătoare

aceste detalii de 
pentru a se ve- 

a 
Mureș. Pe 

în parte, echipa 
....................... av avut cea mai 
potrivită handbaiistă, iar cîteva 
au evoluat foarte bine. Evâ 
Moszi a fost creierul întregii 
echipe, orga "izîndu-i jocul î 
funcție de fiecare moment l* 
disputei ; Estera Laszlo — cu 
14 goluri înscrise —a produs 
panică în . apărarea adversă 
care, oricît a încercat (și pe 
orice căi), nu a reușit să stă
vilească iureșul acestei foarte 
ta’.entate handbaliste ; pe di
ficilul post de pivot. Elena 
Stroia ș:-a pus coechipierele, 
în multe rînduri, în poziții 
ideale și a făcut-o numai cu

noastre 
statistic
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firesc, 
Jriior, 
t con

trei 
două 
'înCP- 

csului 
deo- 

airea, 
năles- 

Se 
i ace- 
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REFLECTOR PE DIVIZIA B

20 000 de spectatori la Oradea ! Multe alte stadioane 
arhipline. Divizia B captează tot mai mult interesul 
publicului. Pe stadioanele de „A",~~tn, pauza meciuri
lor primei divizii, se alterne liniștea in momentul în 
care crainicul „dispecer" începe să anunțe rezultatele 
„B“-ului.

Interesul publicului e justificat. Dacă cercetăm cla
samentele, ne dăm seama că în primele șase locuri 
ale celor trei serii se află 10 ex-divizionare A, prin
tre care o fostă „egală" a lui Real Madrid (F. C. Ma- 
rafmureș) și o învingătoare a lui Celtic Glasgow (Po
litehnica Timișoara),

Lupta pentru promovare e mereu mai pasionantă, 
în etapa de duminică, nu mai puțin de patru echipe 
fruntașe (F.C.M, Progresul Brăila, Politehnica Iași, 
C.S.M. Suceava și Steaua Mizil) „au schimbat viteza 
în pantă", cîștigînd in deplasare. în seria a doua, 
marea favorită A.S.A Tg. Mureș nu-și poate permite 
nici un moment de respiro, deoarece Progresul Vul
can joacă un fotbal frumos, Paul Popescu avînd o 
echipă de „copii" în jurul ...bătrinului Aelenei. In 
sfîrșit. în serii a treia, luptă acerbă „în trei".

Bihor animat de Matetanu, care a reușit
cu un 
să în-

DE DOUA ORIBUCU,
(J.R. Pașcani - Progresul Brăila

Evoluția liderului seriei I a fost 
așteptată cu vădit interes, la Paș
cani, stadionul dovedindu-se ne
încăpător cu mult înaintea înce
perii meciului. Așa cum se preve
dea, partida a fost dificilă pentru 
echipa gazdă, deoarece brăilenii 
au reușit să reziste în prima re
priză — printr-o apărare supra-
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vingă — deocamdată — handicapul celor trei puncte 
de penalizare, avînd și o altă performanță : doar 7 
goluri primite, în cadrul unui joc ofensiv care, în 
aparență, diminuează ponderea defensivei.

Sigur că nu e lipsită de interes nici lupta pentru 
evitarea retrogradării, în care sînt angrenate ...alte 
foste divizionare A (Dunărea C.S.U. Galați, C.F.R. 
Cluj-Napoca» Olimpia Satu Mare), dar privirile iubi
torilor fotbalului se îndreaptă mai mult spre partea 
de sus'a clasamentelor.

Să mai semnalăm că în Divizia B s-a produs o 
anume desprindere a unor centre fotbalistice de tra
diție, ceea ce face ca meciurile dintre candidați! la 
„A** și echipele din partea de jos să fie deseori ine
gale, așa cum s-a întâmplat recent la Tg. Mureș, unde 
echipa Tractorul a fost surclasată cu 8—1 ! Este to' 
mai evident că în grupul celor 54 de echipe divizio
nare B se detașează un lot de 17—18 
perioară celorlalte două treimi.

Etapele următoare o pot confirma.

cu o valoare su-

loan CHIRILA

■ ■■

(0-0)
un joc dls- 

furibunde

IN FAȚA UNOR IMPORTANTE
PARTIDE INTERNATIONALEa

0-2
numerică, decisă și i 
tructiv — atacurilor 
ale pășcănenllor. Pe fondul aces
tei dominări accentuate, dar... ste
rile a gazdelor au apărut și cî- 
teva momente favorabile, ratate 
cu seninătate de Mihuț (min. 3). 
Toma (min. 10 și 45). Matei (min. 
12), Cărpuci (min. 34) și mai ales

(min. 37
extremis
așa cum a fost faza din 
cînd Cărpuci a urcat în 
trimis cu capul spre col-

și 42) sau apă- 
de excelentul

DIMINUAT- ȘANSELE
Dunărea C. S. B. - steaua Mizil 0-1 (o-o)

în cup'aj cu meciul de Divizia
, partida de la Galați dintre 

Dunărea C.S.U. si Steaua Mizil 
a oferit un joc echilibrat și dîrz 
disputat. Echipa oaspete, antre
nată de Dumitru Dumitriu (prin
cipal) și Mihai Mocariu (secund), 
a evoluat la înălțimea poziției 
sale de frunte d n clasament, a- 
părîndu-se cu fermitate și con
traatacând foarte tăios. De altfel, 
în prima repriză, singurele oca
zii mai c are de gol le-au avut 
cei din Mizil. prin Cosma (min. 
28). Greaca (min. 36, care a so
licitat o intervenție în extremis 
a portarului Stamate) și Cramer 
(min. 43). Golul care avea să le 
aducă oaspeților o meritată vic
torie a fost însă înscris după 
pauză (min. 51) : portarul Mi'rzea 
(favorizat și de vînt) a dega
jat foarte lung, oină spre careul 
gălățenilor, unde ENE (mai 
prompt decît fundașul central 
advers) a preluat mingea șî, cu 
călm și siguranță, a trimis-o 
plasat, pe lîngă Stamate, in 
poartă. După deschiderea scoru
lui. ’ ‘ '
rea 
eu

gazde:e (care au la conduce- 
tehnică ne Spiridon Niculcs-, 
și Ilie Ilagiogli) au forțat

MAI GREU DECIT

lespre Ști- 
ndiscutabil 
studentelor 
ția fanion 
j feminin, 
ns fiind și 

în Cupa 
ni, ea a 
,n — pînă 
raia Cupei 
uancele nu 
T cea mai 

produs o 
ce eclipsă, 
el că for- 
j va oferi 
duri meri- 
ct al C.C.E.
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măcar egalarea. dominînd chiar 
insistent spre finalul meciului, 
dar nu au reușit să finalizeze 
nici una dintre ocaziile create, 
fie din cauza propriei impreci
zii (Balaban — mn. 56, Teohari 
— min. 74. Manolacbe — min. 
74). fie datorită opoziției porta
rului Mîrzea. care a avut cîte- 
va intervenții de mare efect. Ast
fel. fosta echipă-fanion a Gala- 

' țiului, care a pierdut de la o 
vreme multi jucători de valoa
re. avînd acum un ..unsprezece" 
tînăr, dar 
sară, și-a 
șan se' e de 
vizia B.

Arbitrul
cea) a condus bine formațiile : 

DUNĂREA : stamate — Parfe-
ne. Rotaru. Comșa. Teoharle — 
ICHIM, Ragea (min. 48 Ma-nola- 
,phe). Balaban — Gnibea (min. 
81 Cusbă)fc DIACONESCU. Cilivu.

STEAUA: MÎRZEA — Miror.aș. 
L. STANCTU. A. STANCITT, Mi- 
halache — Cosma, RUSE, Goia 
(min. 88 Andrei) — GREACA. 
Ene, CRAMER (min. 89 Nicolae).

Constantin FIRANESCU

fără experiența nece- 
d’minuat mult 

supraviețuire în
din
Di-

I. Dogar a (Rm.

ARATA SCORUL

Vil-

Croitoru 
rate in 
Nedelcu, 
min. 16, 
atac și a 
țul lung.

Dună pauză partida are ace
lași coordonate, cu echipa gazdă 
în prim-plan, d>ar și cu o supă
rătoare imprecizie a înaintașilor, 
rînd pe rînd Toma (min. 52), Mi
huț (min. 55) și Croitoru (min. 
59 și 72) irosind ocazii excelente, 
în min. 75, însă, contrar cursului 
jocului, Drăgoi insistă la o pasă 
trimisă de Caramalău spre portar, 
trece balonul pe lingă Bucu, dar 
acesta îl agață în suprafața de 
pedeapsă Același DRÂGOI trans
formă penaltyul : 0—1 ! Gazdele 
revin în atac, ratează incredibil 
Croitoru (min. 80) și cei care în
scriu sînt tot oaspeții, prin MA- 

. care fructifică pasa lungă 
a lui Chirică, trimițînd balonul pe 
lîngă Bucu, ieșit inoportun din 
poartă (min. 8S).

Arbitrul O. Streng (Oradea) a 
condus bine formațiile :

C.F.R. PAȘCANI : Bucu — Far- 
caș, Cărpuci, Caramalău, Negri — 
MATEI. Marinof, Irimia — Toma 
(min. 55 Scripcaru), Croitoru, Mi
huț (min. 70 Dumitriu).

F.C.M. PROGRESUL : NEDEL
CU — Coman, DROGEANU. DA
RIE, CHIRIȚA — Pascu, CHIRTCA. 
Titirișcă, Petrache (miri. 68 Vasîi) 
— Marin. DRAGOI.

Florin SANDU

RIN,

DOUA MOMENTE
r. €. Bihor - F. c

I.M.A.S.A. si. Glicorgiic - Chimica Tîrnăvcni 3-0 (1-0)
domină copios, construiesc atac 
după atac, șutează din orice po
ziție. au o nouă bar.^ (min. 57 

_ 1___ i ocazii 
Varga, min. 61 

62 — Varga). 
mai 

se rupe. Iar 
concretizează su- 

două goluri : 
Lovasz, VAR- 
bară — gol : 

de pe stînga.
Diaconii, si 
cu capul.

(pe poartă :
9—1. Aceste da- 

scorul 
vie-

Șuturi : 25—15 
9—3). cornere : 
te statistice, precum și 
final ar lăsa impresia unei 
torii facile a gazdelor Dar ea a
fost obținută mult mai greu. 
După rapida deschidere a scoru
lui (min. 1 — sut puternic, 
Ia 12 m, Ia vinclu, al Iui 
VASZ), meciul, disputat 
teren moale, destul de greu, 
purtat amprenta 
Ambele formații a i 
chis. -----
efectuat 
adîncime 
imprecis) 
primă parte a oa.
4 mari ocazii a!e .gazdelor (min. 
6 — Lovasz, min. 14 — Deneș. 
min. 23 — Varga, de la 3 m 
și min. 29 — bară a aceluiași 
Varga), în timp ce oaspeții nu 
și-au creat nici o situație de gol.

Aceleași caracteristici 
doi și după 
le oaspeților 
ton ’și 
gazdele

de 
LO- 

pe un 
a 

echilibrului. 
Jucat des- 

aerlslt, pe spații largi, au 
cu predilecție lansări in 

și au ș i’at mult (dar 
la poartă, tn această 

Ide! am notat

Dacia

min.
pun

ale parti- 
pauză. După ratări- 
(min. 55 — L. Mar-

67 — Mărginean), 
stăpiolre ne joc.

zlție. au o nouă bară
— Fărăgău) și ratează 
mari (min. 51 —
— Kerekes, min.
Replica oaspeților devine 
slabă, echilibrul
I.M.A.S.A. își 
periorita'tea prin 
min. 72 — centrare 
GA reia cu capul, 
min. 79 — corner 
precis executat de 
POPA reia plasat

Arbitrul Gh. Pîrvu (Constanța) 
a condus foarte bine formațiile:

I.M.A.S.A.: Incze — Sebestyen, 
POPA, Simion, Partin — Denes 
(min. 46 Diaconu). Fărăgău, VI- 
LIKO — LOVASZ. VARGA. KE
REKES (min. 85 Elekes).

CHIMICA : Vunvulea — Nistor, 
Ogrean, Szalteleky. Pop (min. 
46 Both IT) — Kutî, CENAN. Vig 
Dicui (min. 67 Ozsvath, — Măr
ginean. L. MARTON.

Tlmp bun pentru fotbal, teren 
excelent, tribune înțesate (circa 
20 000!). iată cadrul acestui 
..derby al derbyurilor" Diviziei B, 
F. C. Bihor — F.C. Maramureș. 
Imediat după declanșarea „furtu
nii orădene", în min. 3, s-a con
sumat prima fază incandescentă : 
din zona bine grupatei apărări băi- 
mărene a țîșnit un contraatac al 
Iui Tulba, pe flancul lui Bruma
ru, „prins" în față la „învăluiri". 
A urmat șutul, din careu, mingea 
a ricoșat din stîlpul porții lui Ba
laș în teren și Bucico a degajat 
salvator. Fază identică, un minut 
mai tîrziu : Kiss l-a lansat pe 
GEORGESCU pe un culoar larg, 
și vijelioasa cursă a acestuia s-a 
materializat pe tabela de scor : 
1—0. Ce a urmat ? Un joc aproape 
într-un singur sens, băimărenii 
făcînd eforturi vizibile pentru a- 
tenuarea forcingului gazdelor. Ex
celentul Tămaș și „vecinul" său 
Mureșan îl vor solicita mereu pe 
impetuosul Ile. căruia i se vor 
ridica în cale baricade peste ba
ricade. In ciuda fragmentării par
tidei, a desfășurării sale doar în 
zona prea temneramentalului 
fundaș Hoțea, ocaziile de gol oră
dene sînt ratate (cele mai multe)

Paul ZAHARIA

SUB AȘTEPTĂRI
Mecanica Orășîic - Gloria Bistrița 1-0 (0-0) 

DACIA MECANICA : Popa — 
Asaftei, Iovănescu, STREDIE, O- 
niga — Cocîrlă, DOBRAU, Moldo
van (min. 83 Reitz) — MITU, Vesa 
(min. 87 Căpușan), VATAFU.

gloria : NA LA TI — Roman. 
HURLOI, Cervenschi. Bagiu — Io
nele, Cos tin, FLO REA (min. 70 
Tătăran) — Goran. Andrei, Trîm- 
bițas (min. 75 Dănilă).

Modesto FERRARINI

B1STRITENII
Partida se anunța’ ca deosebit 

de interesantă, dovadă fiind sta
dionul „Dacia“ din Orăștie — ar
hiplin duminică dimineață. Dacia 
Mecanica, cu o situație deloc roză 
în campionat, urma să întîlnească 
pe Gloria Bistrița, formație cu 
nume în serie, care în programul 
întîlnirii era prezentată ca „e- 
chipă care nu renunță la ...pri
mele trei locuri ale clasamentu
lui". Dar. mai era ceva : în cam
pionatul precedent Gloria învin
sese la Orăștie echipa locală cu 
l—0, așa că se cam vorbea de un 
„complex" față de bistrițeni...

Prima repriză a fost departe de 
ceea ce s? aștepta. Localnicii, pu
țin timbrați, nu reușeau mare lu
cru, ratînd oOazi-i bune (Dobrău, 
Cocîrlă. Vesa — min. 10, 33,
42) : oaspeții au sclipit doar de 
două ori in acțiuni de contraatac. 
La pauză ne-am notat în carnet 
scorul, 0—0. și o însemnare : ni- 
m c deosebit sau interesant. Re
priza secundă a fost mai anima
tă. Localnicii ^(antrenați de M. 
Goran) au fost ceva mai insistent!, 
dar au continuat să rateze Oniga. 
Vesa, Vătafu (min. 65, 67. 69). 
Unicul gol a! pârtidei a venit în 
min. 71 : fundașul Asaftei a urcat 
pe dreapta, a centrat în fața por
ții unde VATAFU. printr-un plon
jon, a trimis balonul cu capul, în 
plasă : 1—o Joc mediocru cu pu
ține șuturi spre poartă . ft—6. 
(4—4. ne spațiu porții).
Arbitrul C. Gheorghe (Suceava) 

a condus bine formațiile :

Lunile aprilie și mai vor cu
noaște o activitate de vîrf a 
loturilor reprezentative, anga
jate pe toate cele trei fronturi 
clasice: echipele A, olimpică 
și de tineret. In plus, selec
ționatele de juniori A (1988) și 
B (1989) sînt și ele prezente In 
competiții oficiale. Am avut, la 
24 și 25 martie, o primă probă 
demonstrînd ce reprezintă, la 
volumul actual al agendei in
ternaționale, o asemenea pre
zență în întrecerile patronate 
de U.E.F.A. Reprezentativele A, 
de tineret și de juniori B au 
jucat pe stadioanele din Bucu
rești, Pitești și Plopeni, reu
șind trei victorii care le men
țin în cursa de calificare.

Săptămînile următoare vor 
marca intrarea în competiția 
calificărilor a echipei olimpice, 
start prevăzut pentru ziua de 
18 aprilie, la Cluj-Napoca, în 
compania formației similare a 
K.F. Germania. în mod firesc, 
preocupările și eforturile foru
lui de specialitate se concen
trează acum, în paralel cu cele 
privind activitatea celorlalte 
loturi, și asupra acestui mo
ment de start atît de impor
tant. în dorința de a prezenta 
o selecționată olimpică, în cea 
mai bună formulă a ei, verifi
cată în cît mai multe jocuri 
edificatoare, F.R.F. a decis ca 
în întîlnirea amicală de la 8 
aprilie, de la Brașov, cu re
prezentativa Israelului, în lot 
să figureze, alături de o sepie 
de componenți ai lotului A 
(Bumbescu, Belodedici. Balint, 
Movilă. Zare) selecționabilii o- 
limpici, prezenți pînă acum la 
partidele din turneul din Italia

și Franța și în intîlnirea cu 
echipa olimpică a Bulgariei, de 
la Ruse. Partida, care contea
ză ca meci al primelor repre
zentative, va oferi,1 astfel, pri
lejul de a se verifica, într-o 
formulă completă, formația 
probabilă pentru intrarea în 
calificările olimpice.

în privința jocurilor restante 
din calendar, s-a stabilit ca 
partida de campionat Universi
tatea Craiova — Steaua și cea 
de Cupă Metalurgistul Cugir — 
Dinamo să aibă loc Ia 6 mai. 
în felul acesta, marea majoritate 
a internaționalilor de la lotul 
A vor avea posibilitatea să se 
pregătească intens, la cluburile 
lor, prin antrenamente asidue 
și, deloc neglijabil, prin parti
dele de campionat, pentru im
portanta întîlnire de la 29 a- 
prilie, de la București, cu e- 
chipa Spaniei.

Echipa de tineret nu este nici 
ea uitată, avînd în vedere că și 
pe ea o așteaptă un meci im
portant, tot la 29 aprilie fia 
Buzău) și tot cu echipa Spa
niei în consecință, a fost per
fectat un meci — Ia 15 aprilie, 
în deplasare — cu echipa simi
lară a Cehoslovaciei.

tn fața unei perioade cu atî- 
tea examene internaționale (să 
adăugăm și partida-retur a ju
niorilor din echipa B 1989, de 
la 8 aprilie, cu formația Por
tugaliei) obligațiile tuturor fac
torilor responsabili sînt repre
zentate de maxima concentra
re pentru o pregătire fără re
proș a tuturor confruntărilor 
internaționale din zilele care 
urmează.

INCANDESCENTE...
Maramureș 1-0 (1-0)

sau „rezolvate" de portarul Mia au 
făcut ca tabela de scor să rămî- 
nă neschimbată. Cele mal mari; 
au aparținut lui Georgescu (min. 
40) și Cigan (min. 52, 53, 56). Trep- 
tat-treptat, insă, descurajată pro
babil și de propriile nereușite în 
fața unei apărări ermetice, F. C. 
Bihor a micșorat „stocul", desfă- 
șurînd jocul după tipare ce nu-i 
sînt caracteristice. Profitînd de a- 
ceasta, băimărenii au simțit că ar 
putea îndrăzni mai mult în atac, 
dar, lipsiți de un mijlocaș ’ 
inventiv, n-au putut obține 
za. Așa s-a parafat victoria 
cutabilă a lui F.C. Bihor, 
un joc fără marT virtuți.

Arbitrul piteștean Al. Mustățea 
a condus foarte bine forfnațiile :

F.C. BIHOR : Balaș — Brumaru, 
Brukental, BUCICO, KISS — ILE. 
TAMAS. Mureșan, GEORGESCU 
— Ov. Lazăi (min. 83 Drăghici). 
Cigan (min 75 Kulcsar).

F. C. MARAMUREȘ : MIA - 
Pinter, BUZGAU, Ignat. Hoțea 
(min. 46 Cristea) — Năprădean, 
SABĂU (min. 67 Roatiș). Laiș. 
Boriceanu — D. MOLDOVĂN. 
Tulba.

Stelian TRANDAFIRESCU

RĂSPLATA PLUSULUI DE ELAN
B. T. A. - C. S. N. Pcșifd 1-0 (1-0)

mai 
remi- 
indis- 
după 

I

Cu o formație cuprinzînd mulți 
tineri (Crișan, Vărșăndan, Che- 
regi. Lucaci, Negrău, Erdei) și 
cu o inovație care a dat bune re
zultate (Manea, pe post de libe
ro), U.T.A. a luptat din răsputeri 
pentru a infringe rezistența unei 
echipe care a impresionat prin 
viteză, bagaj tehnic și fermitatea 
apărării. C.S.M. Reșița. în prima 
parte a jocului, arădenii au do
minat, depunîhd mult efort în 
teren și beneficiind de aportul 
unui jucător de mare perspectivă.

Pe stadionul „23 August", Progresul Vulcan — Tractorul 3—0. Primul 
golt marcat de talentatul Duna (9) Foto : Aurel D. NEAGU

vArșAndan. 
cian și inspirat 
|oc. Acesta a înscris, de altfel, și 
unicul gol al partidei, in min. 16, 
fructificind pasa primită de la 
Manea, după o lovitură liberă in
directă, în careu. Gazdele puteau 
merge la vestiare cu un avans 
mal mare, dar „bomba" lui Teo
dorescu (min. 30) a scuturat 
transversala, pe care o „ștersese", 
tn min. 20, și șutul lui Țirlea.

După pauză, U.T.A. și-a văzut 
periclitată victoria, reșițenii de
venind mult mai activi, în min. 
47, Cojocaru a ratat o mare oca
zie de egalare, șutind în bară, 
după ce scăpase singur. Incursiu
nile pe dreapta ale rapidului 
Mărgineanțu sînt mereu pericu
loase, dar textlliștii au in Vuia 
un fundaș de netrecut. în min. 
65 putea fi 2—0. dar, pentru a 
doua oară, Teodorescu trimite in 
bară și Jocul se încheie cu victo
ria minimă (dar deplin meritată) 
a echipei care a Jucat cu un 
de elan, a ‘ ‘ * '*
realizat un 
nere.

Arbitrul
- zău) a condus foarte bine forma

țiile :
U.T.A. : crișan — Bubela, ma

nea. CSORDAȘ VUIA — CHE- 
REG1 (min. 80. Erdei). VARSAN- 
D * N, Lucaci — Teodorescu. Țir- 
lea, Negrău (mln. 7Q, Vînătoru).

C.S.M. REȘIȚA : Roșea — Vi- 
descu, UTIU, ZAH, Telescu — 
COJOCARU, Trifan (min. 70 
Schinteie), Ianu — MARGINEAN- 
ȚU, Hodină. Desoa.

. apreciabil tehni- 
conducător de

ale rapidului

atacat mai mult 
elocvent 9—1 la

Cr. Teodorescu

plus 
și a 
cor-

(Bu-

Radu URZiCEANU

65 DE MINUTE 
FĂRĂ ȘUT PE POARTĂ

Minutul 63 al partidei F.C.M. 
Brașov — „U Cluj-Napoca. A- 
tunci, la un nou atac (al cîte- 
lea ?) aJ gazdelor, în careul de 
la poarta lui Ca vai se aflau 18 
jucători (un amănunt mai mult 
decît sugestiv în privința fizio
nomiei acestei întîlniri).

Și mai aveam să consemnăm 
un fapt rar într-un faieci de Di
vizia A : din cele 14 șuturi c i- 
pediate de gazde și două (din 
lovituri libere) ale studenților, 
NICI UNUL NU A NIMERIT CA
DRUL PORȚII. Și ne aflam în 
min. 66 ! ! De necrezut, dar ade
vărat. cu toate că Barbu (poziție 
centrală. La 12 metri), Cadar, Măr
gărit și Avădanei (acesta din ur
mă a jucat însă cu febră) au 
avut bune situații, în condițiile 
unui teren neașteptat de bun și 
a vremii excelente pentru fotbal.

Și atunci, care ar fi cauzele 
acestei ineficacități ? Lipsa de 
concentrare, precipitarea. lovi
rea greșită a balonului ar fi cî- 
teva dintre explicații. Pentru că 
nu e suficient să șutezi puternic, 
dacă nu ai și o precizie cît de 
cît satisfăcătoare pentru nivelul 
primului eșalon. în min. 57 a in
trat Șulea. care, cu două șuturi- 
bombă (singurele), de la distanță 
— min. 66 și 84 — l-a pus serios 
în dificultate pe Cavâi a pre
fațat golul victoriei, pe care l-a 
înscris celălalt jucător dc rezer
vă. V. Ștefan.

Cît despre ,,U". sigur ea se 
putea întoarce eu un punct aca
să, pentru că a muncit, mult, s-a 
apărat organizat, dîrz. sportiv, 
însă a mizat totul ne apărare, 
încercările lui Mujnai de a îm
pinge jocul în terenul advers s-au 
cele trei acțiuni pe contraatac 
(Cîmpeanu, Biro I și Boeru, cite 
o dată) au fost insuficiente pen
tru obținerea unui rezultat bun. 
Clujenii să nu uite că deznodâ- 
mîntul partidei s-a prelungit pînă 
în min 89 datorită șansei șl 
...impreciziei atacanților brașo
veni. Iar dacă ne aducem bine 
aminte. ,,U" a mâi pierdut u-n 
meci, tot în min 89. la Ploiești !

ConstanSn AlEXE

CLASAMENTUL 
ADEVĂRULUI

1. Steaua + 17
2. Dinamo + 9
3. F.C. Argeș 4 3
4. Sportul Stud. i 2 ( 11)
5. Victoria 1 2 (+ 6)
6. Petrolul + 2(1)
7. F.C. OU + 1
8. F.C.M. Brașov
9. Corvinul

0
— 2 (+ 1)

10. Univ. Craiova - 2 (- 2)
11. „U“ Cluj-Napoca - 3 (+ 7)
12. Oțelul — 3 (— 4)
11 S.C. Bacău - 3 (- 8)
14. Rapid — 3 (—13)
15. Jiul - 4 (- 8)
16. Chimia — 4 (—12)
17. Gloria - 4 (-21)
18. Flacăra — 8
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Aflînd de excelenta compor
tare a floretistei noastre Eli- 
sabeta Tufan la puternicul tur
neu internațional feminin de la 
Leipzig (figurînd în circuitul 
marilor întreceri de categoria 
A; care punctează în Cupa 
Mondială), ne-am spus că vic
toria acesteia reprezintă o 
exemplară autocritică după in
succesul de la recentele Cam
pionate Internaționale ale Ro
mâniei, cînd reputata noastră 
floretistă nu a reușit să urce 
pe podium. Acum, la Leipzig, 
Elisabeta Tufan a cîștigat tur-

1
Desigur că, într-o asemenea 

confruntare, momentul adevă
rului nu poate fi escamotat, 
mai ales că prima noastră re
prezentativă nu a putut accede 
în semifinale, în timp ce for
mația secundă a reușit acest 
lucru. Realitatea ne obligă să 
apelăm, în derularea secvențe
lor, la un stop-cadru. în cea 
mai pasionantă partidă a în
trecerii pe echipe, între Româ
nia și Cuba, desfășurată sub 
semnul unui pregnant echili
bru în sferturile de finală, 
cvartetul nostru conducea cu

(locul 4, la 
pas de po- 
Indivlduală, 
un asalt ca 
constant în

Felix Nicolae (în stingă), cel mai bun sportiv român la Interna
ționale, in timpul asaltului din finală cu sovieticul Kravciuk, cî.?- 
tigătorul probei individuale. Foto : Aurel D. NEAGUFoto : Aurel D. NEAGU

neul, in timp ce vicecampioana 
mondială, Sabine Bau (R.F.G.), 
a trebuit să se mulțumească cu 
locul 3...

Și in timp ce reprezentanta 
noastră oferea un nou temei 
speranțelor puse în floreta fe
minină românească pentru în
trecerile majore — C.M. '87 Și 
J.O. '88, cealaltă armă cu care 
putem aspira — după părerea 
noastră — la o poziție fruntașă 
în ierarhia internațională, spa
da, avea o importantă trecere 
in revistă pe teren propriu : 
Campionatele Internaționale. 
După tăria competiției, ediția 
1987 a tradiționalei întreceri 
găzduită de Sala Fioreasca a 
putut echivala cu un concurs 
de categoria A, pe planșe evo- 
luind, la sfirșitul săptăminii 
trecute, multi spadasini ale 
căror nume figurează in pal
maresul întrecerilor internațio
nale de anvergură, precum 
sovieticii Kravciuk (care în a- 
cest sezon, după ce a cîștigat 
concursul de cat. A de la Tal
lin, a terminat învingător și la 
București), Ageev și Tișko, po
lonezul Felisiak, cubanezul Cas
tro, Proske, din R.D.G., ca și 
reprezentanții noștri Nicolae 
Bodoczi, Felix Nicolae, Sorin 
Saitoc.

4—2. într-un 
a fi ultimul 
și victoria ar 
primei noaa-

8—6 și Saitoc cu 
asalt ce părea 
din meci. O tușă 
fi fost de partea 
tre echipe. Aceasta, însă, n-a 
venit, pentru că NU ESTE SU
FICIENT SA VREI, TREBUIE 
SA ȘI POȚI, și rezultatul final 
a rămas pe umerii debutantu
lui Mihăilescu (care-1 înlocuise, 
printr-0 victorie, pe alt tînăr. 
Pop, depășit de miza meciului). 
Neexperimentatul craiovean a 
făcut 
puțin 
părțit 
dublă 
ante, 
pa noastră), norocul 
susținut însă nici prin armă 
(care s-a placat și ea, proba
bil tot de... emoție) și a pierdut 
asaltul in extremis. La scorul 
de 8—8, cubanezii s-au califi
cat în semifinale, datorită tuș- 
averajului superior ! în același 
timp, echipa România II între
cea Polonia (în care eforturile 
lui Felisiak se dovedeau sin
gulare I) și astfel reușea să se 
claseze înaintea primei repre
zentative.

Ce ne spun toate acestea ? 
Că Ia această oră, spadasinul 
de bază al formației este Felix 
Nicolae, acreditat ca atare nu

numai de rezultat 
mai puțin de un... 
diurn, în proba 
pierzînd la Felisiak 
și cîștigat, cel mai
proba echipelor — de exemplu 
4 v în meciul cu Cuba), cî și 
de seriozitatea și disciplina 
care-1 caracterizează în pregă
tire. Din păcate și el este tri
butar unei tactici prea defen
sive. Vicecampionul mondial 
Nicolae Bodoczi a evoluat sub 
randamentul său obișnuit în 
urma unei viroze. Sorin Saitoc 
a fost foarte departe de ceea 
ce se aștepta de la el, la in
dividual nereușind să se cali
fice nici printre primii 16, ca 
și iinărul Adrian Pop pe care 
cei doi antrenori, Dumitru Po
pescu și Octavian Zidaru, în
cearcă să-1 titularizeze în pri
ma garnitură. Sătmăreanul, 
însă, se exprimă prea mult prin 
mijloacele floretei (armă • cu 
care a debutat nu cu mulți ani 
în urmă) și, în plus, a deve
nit mai greoi. Mai intră în 
discuția selecționerilor Nicolae 
Mihăilescu, Adrian Colcișcă și 
Rudolf Szabo (ultimul, doar cu 
condiția asumării necondițio
nate a unui regim sever și dis
ciplinat de pregătire în cadrul 
lotului). Antrenorii lotului re
prezentativ trebuie să-și dife
rențieze pregătirea, unii spa
dasini relevind deficiențe teh
nice sau de capacitate fizică 
(vezi Pop, Mihăilescu și Bo
doczi), alții în orientarea tac
tică sau concentrarea nervoasă 
(Nicolae și Saitoc). ,

Așa cum floretistă Elisabeta 
Tufan a învățat din înfrîngeri, 
luîndu-și nu peste multă' vreme 
o frumoasă revanșă, îi aștep
tăm pe spadasini s-o facă la 
Universiadă !

Paul SLĂVESCU

NIMENI NU ARE VOIE
SA-SI PIARDA CUMPĂTULu

Că Rugby Union, conducă
tor al disciplinei în Marea 
Britanie, ar fi un organism 
conservator e un adevăr 
cvasi-unanim acceptat. Re
zistența diriguitorilor săi la 
schimbarea (prin Internațio
nal Board) a unora dintre re
gulile care se arată, poate, 
desuete, împiedicînd progre
sul sportului cu balonul oval 
sau opoziția, uneori 
iată, la schimbarea 
aproape secular 
de desfășurare 
a Turneului ce-' 
lor 5 națiuni 
par a fi cele mai 

elocvente exemple .. . ...... .
sprijinul acestei afirmații.

De curînd, la Cardiff 
disputat partida dintre Țara 
Galilor și Anglia, meci con
tând pentru — nici nu se pu
tea altfel, nu-i așa ? — Tur
neul celor 5 națiuni. O întîl- 
nire „normală**, deși cam 
„tare**, dar cîte altele nu s-au 
desfășurat pe aceleași coordo
nate în competiția amintită ? ! 
Versiune confirmată și de ar
bitrul îritîlrfîrii, Raymond 
Megson din Scoția, care inter
venise mai puțin decît în alte 
dăți, nu eliminase nici un ju
cător de pe teren și nu făcuse 
nici măcar comentarii aspre 
la conferința de presă de după 
meci. Și totuși...

Și totuși, Rugby Union n-a 
. fost de aceeași părere. A fă

cut senzație știrea, imediat a- 
pârută în presa britanică, 
privind suspendarea (echiva
lentă cu excluderea din urmă
toarea partidă a Turneului, de

neînteme- 
sistemului

venind

la 4 aprilie, cu Scoția, pe Twic
kenham) a 4 dintre ..............
echipei Angliei, de la 
Richard Hill, Wade 
Gareth Chllcott și 
Dave. Stupefiante și
(iile forului diriguitor : ultimii 
trei au fost numiți „regi ai 
brutalității", unul pentru că a 
reacționat la o lovitură a unui 
adversar ; altul pentru că a 
placat periculos ; celălalt pen
tru insubordonare la recoman

dările căpitanu
lui de echipă 
care este, cum 
se știe, un ade
vărat antrenor în 

tine, e vorba des- 
căpltanuî formați- 

Hill pedepsit pen- 
nu se fi putut

titularii 
Cardiff: 
Dooley, 
Graham 
explica-

înteren, și, 
pre însuși...
ei, Richard 
tru vina dea .
impune în fața coechipierilor 
șl a nu-i fi temperat ! Iar pen
tru ca lucrurile să nu mal 
comporte și alte discuții care 
să vină, eventual, în sprijinul 
celor suspendați (cerînd cle
mență pe baza argumentului 
că următorul meci e ca șl 
pierdut fără cel 4 titulari), 
Rugby Union a ținut să spe
cifice într-o declarație oficia
lă : „Rațiunea superioară a 
tuturor acestor măsuri este 
toarte simplă și de neatacai s 
pe un teren de sport, nimeni 
nu are voie să-și piardă cum
pătul".

Să fie oare. Rugby Union 
un organism depășit de vre
me? Poate.

Sau poate nu !...

Radu TIMOFTE
tot ceea ce știa, și mai 
de 15 secunde l-au 
fie de victorie, fie 
înfrîngere (ambele 
cîștigătoare pentru

nu

des- 
de o 
vari- 
echi-

1-a
PE

CANAZEI (Italia). — In cadrul 
Campionatului Mondial de hochei 
pe gheață (grupa B), ce se des
fășoară la Canazei (Italia), re
prezentativa Austriei a învins 
cu scorul de 6—4 (1—2, 2—1, 2—1) 
echipa Olandei. Imr-un alt joc. 
selecționata R.D. Germane a în
trecut cu 2—1 (1—0), 0—0, 1—1)
formația Poloniei.

In clasament, după trei zile de 
întreceri, conduce echipa Austri
ei — 6 puncte, urmată de for
mațiile Poloniei și Italiei — cu 
cîte 4 puncte.

GHEATĂ SI
cu schiurile disputat pe trambu
lina de la Meldal a revenit spor
tivului norvegian Christian Eid- 
hammer. cu un total de 
puncte (sărituri de 106,5 
102,5 m).

Pe locul secund s-a 
cehoslovacul Jiri Parma - 
puncte, în timp 
mondial Andreas Felder (Austria)

PE

217,1 
m și

situat
216,5 

ce campionul

MELDĂL (Norvegia). — Con
cursul internațional de sărituri

JUNIORII ROMANI SINT GATA PENTRU EUROPENELE DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

— Da. Am jucat 25 de parti
de in campionatul de juniori, 
15 în Divizia 
plus Turneul 
Germană — 
Franța. 3 cu 
Cehoslovacia

A II de seniori. 
Prietenia în R.D

5 partide, 2 cu 
Iugoslavia. 2 cu 

si 2 cu Ungaria

I
acasă, precum și 2 la Budapes
ta. Federația a asigurat un ca
lendar corespunzător, care a 
fost deosebit de folositor pre
gătirii lotului de juniori cu ad
versari avînd stiluri diferite 
de joc.

— Care este componența lo
tului ?

La zi

„GIMNASTICĂ PE GHEATĂ' ?!
Imediat după încheierea ultimei ediții a „mondialelor* de pa

tinaj artistic, Cincinnati, 12—15 martie, s-a răspîndit știrea că 
„International Skating Union (n.n federația Internațională) a 
propus eliminarea figurilor obligatorii din programul viitoarelor 
întreceri de anvergură**, măsura urmînd să intre în vigoare după 
Olimpiada de la Calgary (1988) Chiar dacă, in prezent, „impu
sele" nu mai reprezintă decît 30 la sută din notare, 20 de pro
cente revenind așa-zisului program scurt, iar 50, elementul de
cisiv, ^exercițiilor libere, vestea a declanșat o controversă furi
bundă, majoritatea opiniilor declarîndu-se pentru menținerea 
figurilor obligatorii, „baza sportului nostru**, cum Ic numea 
directorul tehnic al federației canadiene. Barbara Graham. Ba 
mai mult. Invocînd o reuniune a peste o sută de tehnicieni din 
întreaga lume, prilejuită de competiția de la Cincinnati, reputa
tul antrenor Don Laws, cel care îl pregătește (și nu de ieri, de 
azi) pe cvadruplul campion mondial Scott Hamilton, a precizat 
că, dintre toți, numai reprezentantul R.F.G. s-a pronunțat pen
tru excluderea ..obligatoriilor** Laws adăugind că fără ele pa
tinajul artistic riscă să devină un simplu show business !-

Deși n-au lipsit nici adepți ai propunerii între care, sur
prinzător. însuși Hamilton („Unii se vor supăra, dar fără în
corsetarea dictată de figurile obligatorii, concursurile noastre ar 
deveni mult mai interesante**) ca și. alt exemplu. Benjamin 
Wright, membru al Comisiei tehnice a T.S.U- („Probele impuse 
nu preocupă pe nimeni în afara unui cerc restrîns de specia- - 
liști"), I.S.U. a simțit nevoia să facă un oas înapoi, un alt mem
bru al comisiei amintite, Jorg Wilhelm, declarînd recent că 
„eventuala măsură n-ar viza decîț întrecerile seniorilor, figurile 
obligatorii — de școală — fiind fără discuție, necesare juniori
lor".

Intr-un moment în care dezbaterile sînt in toi, cîteva federa
ții naționale (din Franța, R.D.G. Cehoslovacia) pronunțîndu-se 
pentru eliminarea ,.impuselor*' un aR antrenor cunoscut. Frank 
Carroll (a cărui elevă. Linda Fratianne a ocupat locul 3 la J.O.), 
s-a exprimat contra propunerii cu cuvntolo „Dacă vom înde
părta exe’-ci’iUe obligatorii, va trebui să schimbăm și numele 
sportului de care ne ocupăm ! Să-i zicem cum?! Gimnastică pe 
gheață ? !“. Avertizată, I.Ș U. ezită tot mai tare dar ce va fi. la 
ce hotărîrc se va ajunge, vom vedea. Un bob zăbavă.

— Portari : Corcioavă, Ga- 
nea ; linia I : Voican, Toader 
+ Spiridon, Mohorea, Șomfă- 
leanu; linia a Il-a : Nagy, D. 
Popovici + Gall, Z. Antal, C. 
Csiki 
Potap +■ Geru, 
Csiki. 
Stoica și Sersea.

— Care este apartenența la 
cluburi ?

— 9 de la C.S.Ș. nr. 2 Con
structorul Galați, 4 — C.S.Ș. 
Gheorgheni, 3 — Steaua, Tri
umf, 2 — S.C. Miercurea Ciuc 
si cite unul de la Dinamo și 
C.S. Petrolul.

— Cu ce obiectiv abordați 
Campionatul European ?

— Ocuparea primului Ioc, cel 
care dă dreptul la promovarea 
în grupa A. Este un obiectiv 
realizabil și ne vom bate pen
tru el.

linia a Hl-a : Solomon,
1, Androne, A. 

Rezerve: Panaitescu,

MECIURI IMPORTANTE 
ÎN PRELIMINARIILE C.E. 

1»
sînt programate c 

din preliminariile 
din punctul nostru 
cel mai important 
grupa I (din care 
reprezentativa 

dintre seleetionate'e

Ovidiu iOANITOAIA

Astăzi, 
meciuri 
Firește, 
vedere, 
cel din 
parte și 
niei), 
triei si Spaniei, 
cam dezamăgiți lupă verificarea 
de la Banja Luka (0—4 cu Iugo
slavia). dar antrenorul Branko 
Elsner speră într-o reabilitare și 
crede că Polster și Pacult vor fi 
în stare să-și arate calitățile ca 
oameni de gol .perforînd*' poar
ta lui Zubizârreta ! în brice caz, 
spaniolii privesc cu multi serio
zitate partida de la Vier.a și lo
tul lui Munoz se află de io: a tre
cută în pregătire.

In grupa a 4-a. un joc de tra
diție, Anglia — Irlanda de 
în ca»'e formația lw Bobby 
son are prima sansă mai 
seamă pe .Wembley*, 
iocuri interesantei: Be’nria 
ția și Bulgaria — îrlancla (am
bele în gr a 7-a'.. O vidtor’e »

cinci
C.E. 

de 
este 
face 

Romă- 
Aus- 

AUstriecii sînt

Nord, 
Rob- 

cu 
Alte 

— Sco-

ZĂPADĂ
patru, cu 199,8a ocupat locul 

puncte.
ROVANIEMI

Proba feminină 
cadrul concursului 
de schi-fond de la Rovaniemi a 
fost cîștigată de sportiva sovie
tică Anfisa Reztova, eu timpul 
de 29:22. urmată de Trudy Du. 
bendal (Norvegia: — 29:37 și 
Tiina Penkae (Finlanda) 30:00.

(Finlanda), — 
de 10 km din 

internațional

• PE SCURT • PE SCURT © PE SCURT ®
ATLETISM • Proba de l milă 

desfășurată pe străzile orașului 
spaniol Cadiz a revenit spanio
lului Jose Luis Gonzalez, care a 
parcurs distanța de 1 604 m în 
4:28,5. #

BOX • Turneul de la Halle a 
fost dominat de pugiliștii din 
Cuba si R.D. Germană, care au 
obținut cîte șase victorii. Dar 
iată cîștigătoril în ordinea celor 
12 categorii, de la semimuscă la 
supergrea : Juan Torres Odelin 
Andreas Tews, Rene Breitbarth, 
Andreas Zwelow, Julio Gonzalez, 
Eduardo Correa. Siegfried Meh- 
nert, Enrico Richter, Angel Espi
nosa, Renen Ryl, Felix Savon. 
Jorge Luis Gonzalez'.

haltere • în concursul de 
la Pazardjik, la categoria 90 kg 
pe primul loc s-a situat Rumen 
Todosiev (Bulgaria) cu 390 kg la 
totalul celor două stiluri, urmat 
de Omar Semanat (Cuba) 359 kg. 
Dmitri Siniak (U.R.S.S.) 342 500
kg, Daniel Șuteu (România) 335 
kg, Shvojka Pavel (Cehoslovacia) 
325 kg, Hali Sayed (Egipt) 326 
kg. La ..supergrea" a cîștigat 
Antonio Kristev (Bulgaria) 
442.500 kg.

ȘAH • în turneul de 
Budapesta (disputat în sistem
vețian cu particip tren a 383 con- 
curenți din 18 țări), pe locul în
tâi s-a clasat marele maestru Iu
goslav Barlov cu 8 p, urmat de

cu

la 
el-

Tischbierek (RDG). Tolnai (Un
garia) cîte 7,5 p, Ovidiu Foișor 
și Mihai Ghindă (România), 
Uhlmann (RDG), Arjak Petro
sian (URSS) — 7 o etc. $ După 
6 runde, în turneul de la Sa
rajevo conduce iugoslavul Niko- 
lici cu 4,5 p. urmat de englezul 
Miles — 4 p (1) și sovieticul 
Vaganian — 4 p etc. în runda a
6- a, Nikolici a cîștigat (cu pie
sele negre) la Se.rawan, Vaga
nian l-a învins pe Popovici. iar 
Cvitan a remizat cu Sokolov. « 
Turneul zonal de la Santiago de 
Chile a revenit maestrului bra
zilian Gilberto Milos cu 11,5 
n. urmat de Granada (Peru) — 
1<1 p, Panno (Argentina) 
p, Primii doi clasați se 
pentru interzonal.

TENIS • Turneul de l 
xelles, contând pentru 
Premiu**, a fost cîștigat ( 
dezul Wilandcr, care a dispus 
în finală cu 6—3, 6—4 de McEn
roe. în finala probei de dublu, 
cuplul Becker — Zivojinovlci 
(Iugoslavia) a învins eu

7— 6 perechea americană
per — Leach. « Turneul 
Pola (Iugoslavia) a fost 
de argentinianul Gustavo 
to care l-a 
6—4, 7—6
(România)., 
cipat peste 
23 de țări

— 10,5 
ca' iflcă

la Bru- 
.. Marele 
de suc-

7—6, 
floop- 

de la 
cîștigat 
Caret- 

întrecut în finală cu 
pe A.irlan Marcu 

La concurs nu narii* 
100 ie jucătO'*i din

fotbaliștilor bulgari ar fi foarte 
importantă. după cele două 
jocuri egale în deplasare (cu 
Belgia și Scoția), dar Irlandezii 
vor căuta să demonstreze c& 
victoria lor — surprinzătoare, 
dar meritată — de la Glasgow 
nu a fost întâmplătoare. în fine 
(în gr. a 6-a), Țara Galilor nr 
poate avea probleme pe teren 
propriu cu Finlanda.

ALTE 4NTÎLNIR!, ȘTIRI

® în preliminariile olimpice : 
Kuweit — Emiratele Arabe Uni
te 1—1. ®) în meci de verificare, 
între echipa olimpică « Perului 
si Universidad Santiago de 
Chile: 1—2.

® Preliminariile Cupe- 
(interțări) : Algerl.a — 
1—o (1—O). A înscris 
(min. 16 — din penalty)

a La Campinas ^Brazilia- 
Cupa Libertadores x Guarani 
Sao Paulo 3—1 fl--^);. Din aceas
tă grupă (a 3-a) mai fac parte 
formațiile chiliene Colo Colo și 
Cobreloa.

• Echipa independiente Buenos 
Air'es va participa la turneul

f-OTBAL
meridifiMg

Afr. .
Tunisia
AIad>r

in

hexagonal ce se va desfășura în 
luna iunie la Los Angeles, vor 
mal fi prezente la această compe
tiție cite dou5 eahipe din Mexic 
și Europa și o formație braziliană.
• Internaționalul galez Ian 

Rush a devenit al patrulea jucă
tor din istoria clubului F.c. Li
verpool care a reușit să marcheze 
în partidele de ligă peste 200 de 
goluri. După cum se știe, Rusii 
va evolua din sezonul următor la 
Juventus. Torino.

O „Cupa Kirin" se va desfășura 
între 24 și 31 mai în mai multe 
orașe din Japonia cu participarea 
unor echipe din Asia. Africa și 
Europa. America de Sud va fi 
reprezentată de cunoscuta forma
ție braziliană ■Fluminense din 
Rio de Janeiro.

© în meci amical intre 
ționatele de tineret ale 
slovaciei și Elveției : 3—1

sclec-
Ceho- 
(0-1).
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