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In cursul dimineții de miercuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Mobutu Șese Seko, pre
ședintele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair, au 
semnat Acordul-program pe 
termen lung privind dezvolta
rea cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor co
merciale dintre cele două țări, 
precum și Comunicatul comun 
privind vizita conducătorului 
partidului și statului nostru în 
Zair.

La ceremonia semnării a 
participat tovarășa Elena 
Ceaușescu.

După semnare, cei doi pre
ședinți s-au felicitat reciproc, 
și-au strîns cu căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat cu prietenie.

★
Miercuri dimineața s-a în

cheiat vizita oficială de prie
tenie pe care a efectuat-o in 
Repuhlica Zair tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația președintelui fon
dator al Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese 
Seko.

• Ceremonia plecării oficiale a 
avut loc pe aeroportul 
țional N’Djili, unde 
poporului român le-au 
zervate înalte onoruri
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost însoțiți pină la aeroport 
de președintele Mobutu Șese 
Seko și doamna Mobutu.

înainte de a se urca in avion, 
tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 
iau un călduros 
la președintele 
Seko și doamna

■4r
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit, miercuri, 1 
aprilie, la Brazzaville, într-o 
vizită oficială de prietenie, la 
invitația președintelui Comite
tului Central al Partidului Con
gelez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, 
Denis Sassou Nguesso.

Ceremonia sosirii a avut Ioc 
pe aeroportul „Maya Maya- din 
Brazzaville, împodobit sărbă
torește.

La ora 17,00 (ora locală) aero
nava prezidențială a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, la coborirea din 
avion, cu multă căldură de 
președintele Denis Sassou 
Nguesso, care Ie-a adresat un 
călduros bun venit.

interna- 
solilor 

fost re
de stat.

Ceaușescu, 
Ceaușescu își 
rămas bun de 
Mobutu Șese 

Mobutu.

DERBYUL STEAUA

soli 
fost 

oficiale

In continuare, stimaților 
ai poporului român le-au 
prezentate persoanele 
venite în întimpinare.

în* încheierea ceremoniei so
sirii, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președin
tele Denis Sassou Nguesso, au 
primit, pe podiumul de onoare, 
defilarea

Mii de 
congoleze 
copii, în _
ționale — au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu u 
entuziastă primire.

La reședință, 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu s-au întreți
nut, într-o atmosferă caldă, 
prietenească, cu tovarășul 
Denis Sassou Nguesso.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, g 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit, miercuri, înainte 
de dineul oficial, cu tovarășul 
Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Mun
cii, președintele Republicii 
Populare Congo.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit, in numele său și al 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru invitația de a vizita 
Republica Populară Congo 
pentru primirea caldă, plină 
de ospitalitate, făcută de locui
torii capitalei congoleze, ară- 
tînd că vede în aceasta o ex
presie a sentimentelor de prie
tenie și respect pe care Ie nu
tresc reciproc popoarele celor 
două țări. S-a exprimat încre
derea că noua întîlnire la nivel 
înalt româno-congoleză, con
vorbirile ce vor avea loc cu a- 
cest prilej și înțelegerile la care 
se va ajunge vor marca un 
moment de cea mai mare în
semnătate în dezvoltarea bu
nelor relații dintre cele două 
partide, țări șl popoare.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, înțelegere și stimă reci
procă.

gărzii militare, 
locuitori ai capitalei 
— bărbați, femei și 

pitorești costume na

tovarășei 
caldă Și

tovarășul 
tovarășa

# Primii oaspeți, primele antrenamente ® Medalii și 
premii pentru formațiile clasate pe podium și cei mai 
buni j'ucâtori O „Trofeul SPORTUL" pentru cel mai tî- 

nâr component al echipei ciștigâtoare 
rămas o zi pină la

Campionatului Euro- 
hochei pe gheață pen- 

grupa B, încre- 
internațional 

Române

A mai 
startul 
pean de 
tru juniori 
dințată de forul 
(L.I.H.G.) Federației 
de Hochei, ca o recunoaștere a 
capacității organizatorice si 
tehnice dovedite în alte împre- 
iurări similare, cînd la Bucu
rești. Miercurea C'uc și Galați 
a.u avut loc competiții oficiale 
de anvergură în această disci
plină.

La sediu] Comitetului de or
ganizare (președinte, prof, dr. 
Mircea Popo viei), un adevărat 
stat maior, activitatea se des-

făsoară într-o atmosferă calmă. 
Si asta pentru că totul a fost 
planificat din timp. gospodă
rește. acum pregătirile propriu- 
zise fiind încheiate 
principală rămînînd 
oaspeților. Activiștii 
membrii biroului ei 
sarcini concrete, duse la timp 
si întocmai la îndeplinire. în
tre ei. numeroși activiști ob
ștești. împătimiți ai acestui 
sport ai căror practicanti au

și sarcina 
primirea 

federației, 
au nrimit

Mircea COSTEA

(Continuare In pag. a 4-a)

La încheierea Campionatului National de baschet masculin

FORMULĂ COMPETIȚIONALĂ
SALT CALITATIV (INCA) NECONVINGĂTORI

vident întrecerea, făcînd-o 
g tractivă pe parcursul disputării 

I

Formula co.mpetițională în 
care s-a desfășurat ediția a 38-a 
a Campionatului Național de 
baschet masculin a înviorat e- 

a-

și de-a dreptul captivantă In 
final. într-adevăr, existența 
noilor obiective — grupele fi
nale 1—4, 5—8 și 9—12 — a 
completat tradiționalele mize 
ale Diviziei A (cîștigarea titlu
lui și evitarea retrogradării), 
determinînd o luptă pasionan
tă, decisă de ultimele meciuri, 
în care Steaua a cucerit titlul, 
Dinamo București a ocupat lo_ 
cui secund, ICED CSS 4 Bucu
rești s-a clasat pe onorantul loc 
3, iar Academia Militară Meca
nică Fină București a pro
movat în grupa 1—6 a cam
pionatului viitor. . Bine gîn- 
dită s-a dovedit a fi și alegerea 
unor orașe neutre drept gazde 
ale turneelor finale, scopul fiind 
evitarea creării unor avantaje 
fin ipoteza că organizarea ar fi 
fost acordată ur.or echipe inte
resate), precum și populariza
rea sportului cu mingea la coș.

Acest din urmă țel a fost a- 
tinș din plin în Sala sporturilor 
„Vrancea" din Focșani, și în

★
în onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășul 
Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Mun
cii, președintele ~ .........
Populare Congo, 
miercuri, un dineu oficial,

în timpul dineului, tovarășul 
Nicolae ~
Sassou 
toasturi.

Dineul .... .
atmosferă caldă. prietenească, s? baschet, apoi, printre al ele.

Steaua-ICED și Steaua-Rapid. 
în cursul cărora out-siderele au 
luptat de la egal la egal 
cu campioana țării, Iar fe
roviarii au realizat chiar o 
surprinzătoare victorie. Cu
vinte frumoase se cuvin și 
prestației unor jucători tineri, 
printre care Constantin Popa 
(ICED CSȘ 4), Robert Reisen- 
biichler (Steaua CSȘ 3). Vic
tor Iacob, Vjorcl Cons'.anlin 
(Dinamo București), Bogdan 
Hoit (Academia Militară), Flo
rin Hnat (Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca) și alți 
cîțiva, dar, în mod regretabil, 
foarte-foarte puțini. Numărul 
tinerelor talente promovate si 
încurajate în cursul campiona
tului recent încheiat este încă 
foarte mic ; în schimb, o pon
dere exagerat de mare în evo
luția unor echipe o au jucă_ 
torii cu ...prea multă experien-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag a 4-a)

S. Ardelean (în alb) și V. Iacob, 
doi jucători tineri aflați pe ca

lea deplinei afirmări.
Foto : Iorgu BĂNICĂ

Republicii 
a oferit,

Ceaușescu și 
Nguesso au

Denis 
rostit

... 
mai mică măsură, la Tg. Mureș, 

^doar la Tg Jiu consemnîndu-se 
o nereușită, cauzată însă doar de 

gî dezinteresul localnicilor. Satis- 
i ^facții au adus și unele întîlniri 

^nrin spectaculozitatea și dina- 
misipul lor : în primul rînd 

. ^partida finală Steaua-Dinamo,
s-a desfășurat într-o s-o splendidă propagandă pentru

DINAMO A PLĂCUT, DAR N-A ACOPERIT
UNELE CARENȚE ALE HANDBALULUI NOSTRU

Un meci Steaua — Dinamo 
Ia handbal a fost și rămîne un 
foarte bun prilej de a reliefa 
nivelul de moment al acestui

atît de îndrăgit sport. într-ade- 
văr, și ultima dispută între a- 
ceste două formații fanion ale 
handbalului românesc,

Pivotul Virgil Nicolae (Steaua), irezistibil, aruncă la poartă 
Foto : Iorgu BĂNICA

sfîrșitul săptămînii trecute, a 
evidențiat cum nu se poate 
mai bine situația actuală, în 
care performanțele generale nu 
mai sînt pe măsura celor din 
trecut. Totuși, au fost și mo
mente de handbal mai bun, 
partida dintre handbaliștii mi
litari și cei dinamoviști fiind 
aprig disputată, dar în limitele 
deplinei sportivități, ceea ce 
este un fapt deosebit de îmbu
curător avînd în vedere că ju
cătorii. antrenorii și conducă
torii celor două formații au gă
sit — era și cazul... — resursele 
— nervoase în primul rînd — 
de a se preocupa de joc și 
mai puțin de aspecte colaterale.

Soarta partidei a fost hotă- 
rîtă, în mare măsură, de pres
tația foarte bună a portarului 
Nicolae Munteanu, care aproa
pe jumătate din prima repriză 
nu a primit gol, ceea ce a 
descumpănit serios atacul di-

Mihail VESA

(Continuare in pag 2-3)

LA SALA .23 AUGUST ". CRONOMETRUL..
ÎNSOȚEȘTE PREGĂTIREA GIMNASTELOR

W87
MARELE 
EXAMEN 

AL
TINERETULUI 

SPORTIV
încă de pe vremea cînd ac

tiva ca gimnastă de frunte a 
țării, componentă a echipei 
noastre reprezentative Atana- 
sia Albu era recunoscută pen
tru meticulozitatea si rigoarea 
cu care îsi Planifica întreaga 
activitate, pentru ordinea de- 
săvirșită din, documentele ei de 
lucru. Nu mai constituie, deci, 
nici o surpriză faptul că si azi 
în calitate 
mas la fel 
cisă în toț 
în agenda 
na o evidentă exactă a tot ceea 
ce lucrează cu fetele, o plani
ficare clară si perseverent du
să la îndeplinire, care ii per
mite. în cele din urmă, să aibă 
o fidelă oglindă a activității 
cotidiene, a sarc'niior realizate, 
a celor ce urmează. Ceea ce 
ne-a impresionat, la unul din 
antrenamentele recente ne care 
le-am urmărit la sala de gim
nastică de la -23 August1*. (a

de antrenoare. a ra
de ordonată si pre- 
ceea ce întreprinde 

ei găsind întotdeau-

fost faptul că te întreaga pe
rioadă de pregătire din acea 
dimineață antrenoarea coordo
natoare a lotului pentru Tocu
rile Mondiale Universitare din 
Iugoslavia, nu '-a despărțit db 
.. cronometru.
Au fost măsurate cu exacti-:. 

tate durata încălzirii lucrul pe 
fiecare aparat perioada dedi
cată repetării unor elemente 
deficitare, acumulării de forță 
sau expresivitate. Se poate 
spune, fără a exagera, că fie
care minut al antrenamentului 
s-a aflat sub o atentă supra
veghere fapt ce a asigurat — 
s-o mai spunem oare ? — o 
eficiență maximă orelor dedi
cate pregătirii. Avîndu-i în co
lectivul de tehnicieni ne pntre-/ 
norii Nadia Comăneci iha sol) 
si Cornel Bălan (paralele) cu 
care colaborează excelent si cu 
care se consultă în permanență, 
sprijinul acestora făcîndu-se 
simțit pe întreg parcursul pro
gramului. Atanasia Albu este 
hotărîtă să dea echipei noastre 
care va lua startul la Univer
siada de la Zagreb gimnaste- 
bine pregătite care să îmbo
gățească frumoasa tradiție a 
succeselor românești în aceas
tă prestigioasă întrecere inter
națională.

„Lucrăm eu cinci fete — ne 
spune antrenoarea Albu — si

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)
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> — «calpitic.miine vornic!»

PRIMĂVARA INVITĂ LA ÎNTRECERI Șl PE CEI MICI
• Primăvara a sosit, așa că 

mult gustatele întreceri de cros 
sînt iarăși la ordinea zilei. Ne 
asigură (și ne demonstrează) 
nu numai adulții, ci și copiii, 
pionierii din sectoarele 2 și 5 
ale Capitalei, care duminică își 
vor desemna campionii. Vor fi 
alergări cu miză, de vreme ce 
fruntașii se vor califica la faza 
pe Capitală a Crosului pionie
rilor ; și, în perspectivă, la 
cea pe țară, de luna viitoare. 
Este ușor de Imaginat la ce 
cotă de atraetivitate se vor 
desfășura întrecerile !...
• Fostul titular al XV-Iui 

Farului și al „naționalei", Petre 
Ianusievici, acum profesor-an- 
trenor la Clubul sportiv școlar 
nr. 2 din Constanța, este apre
ciat ca un veritabil artizan in 
sportul cu balonul oval. Cîțiva 
dintre copiii pe care îi pregă
tește, printre care Bogdan Cris- 
tea, Leonard Nedelcu, lonuț 
Caragea și Florin Olteanu, vor 
fi prezenți la „Primăvara rug- 
byului bucureștean", într-o 
mult așteptată întrecere sporti
vă cu sute de purtători ai cra
vatei roșii cu tricolor din în
treaga țară. încă un prilej pen
tru apreciatul pedagog constăn- 
țean (și, desigur, și pentru al
ții) de a-și pune 
calitățile, măiestria 
lator al unor viitori
• Interes puțin 

rîndul preșcolarilor 
din Sectorul 2 al Capitalei pen
tru concursul de înot progra
mat mîine la bazinul „23 Au
gust". Obiectiv : descoperirea 
de noi talente. Din sondajul 
nostru rezultă că mai bine de 
300 de amatori, fete și băieți, 
au ambiția de a... călca pe ur-

în valoare 
de mode- 

performeri. 
obișnuit în 
și elevilor

Etapă de astăzi a Diviziei A 
la handbal masculin, a IV-a a 
turului secund, inaugurează ul
tima parte a campionatului. 
Un meci foarte important se 
dispută la Brașov, unde liderul 
autoritar al clasamentului, Stea
ua (trei puncte avans), va avea 
ca adversară formația locală 
Dinamo, care în meclul-tur de 
la București i-a făcut multe 
clipe grele. La Baia Mare, ca 
totdeauna, un derby al ambi
țiilor : Minaur — Politehnica 
Timișoara, în care studenții 
vor face, cu siguranță, totul 
pentru a se menține în lupta 
pentru un loc pe podiumul de 
premiere. Dinamoviștii buctl- 
reșteni dețin, firește, prima 
șansă în partida cu studenții 
din Bănie, dar se așteaptă în 
primul rînd o creștere a ni
velului prestației lor, așa că

DERBYUL STEAUA -DINAMO A PLĂCUT
(Urmare din pag I)

namovist. De asemenea, victo
ria echipei antrenată de Radu 
Voina și Ștefan Birtalan a fost 
facilitată și de apărarea foarte 
bună, mobilă, cu ieșire atentă 
la omul cu mingea, Iar în atac 
de circulația rapidă a mingii, 
în care rolul celor doi interi — 
Vasile Stingă și Marian Dumi
tru — a fost precumpănitor. 
Activitatea laborioasă a aces
tora a forțat apărarea dinamo- 
vistă să avanseze ceva mai 
mult, fapt care a creat cu
loare mai largi pe semicercul 
echipei lui Ghiță Licit și Va
lentin Samungi, culoare în 
care activitatea pivotului Vir
gil Nicolae și infiltrările lui 
Adrian Ghimeș au fost mult 
ajutate.

Partida Steaua — Dinamo re
liefează prin cîteva cifre sin
tetice aspecte interesante. Fie
care echipă a fost în posesia 
mingii de 51 de ori, de 22 de 
ori în prima repriză și de 29 
de ori după pauză, ceea ce în
seamnă că în partea a doua a 
meciului s-a jucat mult mai 
rapid ; firesc, avînd în vedere 
minutele mai „crispate" (pentru 
ambele formații) la începutul 
partidei. Apoi, sporirea efica
cității după reluare (18—14 față 
de 12—7 Ia pauză), denotă, pe 
de o parte, mai atenta reglare 
a „tirului" tunarilor Dumitru, 
Stingă, Olimpiu Flangea, iar 
pe de altă parte, creșterea gra
dului de solicitare a portarilor, 
în special a mereu tînărului 
Nicolae Munteanu, o frumoasă 
pildă pentru colegii de echipă 
și de reprezentativă. Numărul 

mele Tamarei Costache și ale 
lui Robert Pinter, ieri pionieri, 
azi nume cu rezonanță în lu
mea înotului european și mon
dial. Tuturor, start puternic 
spre viitor 1
• Fotbaliștii de la Universi

tatea Craiova pot fi optimiști : 
la Casa pionierilor și șoimilor

Și în rîndul copiilor, fotbalul, cu momentele sale imprevizibile, 
de mare frumusețe, produce o fascinație greu egalabilă 

Foto : Aurel D. NEAGU

patriei din orașul de pe Jiu. 
prof. Dan Coșei a creat o am
bițioasă școală de minifotbal. 
Exponenții ei se numesc (ded- • 
camdată) Ionel Bîcea („libe
ro"), Vasile Cristian (fundaș), 
Cristian Nițu (mijlocaș) și Mi- 
hăiță Paraschiva (vîrf de atac). 
Pregătiți cu pasiune și price
pere, cum o face prof. Coșei. 
micii fotbaliști craioveni vor fi 
în măsură să își vadă visul 
împlinit (și mărturisit, de alt-

partida din Sala Floreasca (ora 
. 16) capătă un plus de interes.

în seria a II-a, ocupantele 
ultimelor trei locuri — Metalul 
Bistrița, Constructorul C.S.U. 
Oradea și Dacia Pitești — pri
mesc vizita ( în ordine) echi
pelor Carpați Mirșa (locul 9), 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
(8) și Știința Bacău (7), nici 
ele scăpate de emoții, știut 
fiind faptul că între locul 7 și 
12 sînt numai patru puncte di- 

, ferență. Conducerile partidelor 
au fost încredințate arbitrilor: 
VI. Cojocarii — I. Mihăilescu 
(la Brașov), S. Sticca — Gr. 
Bolocan (Baia Mare), Al. Isop 
— M. Tănăsescn (București). 
Al. Csoma — V. Ferencz (Pi
tești), Tr. Apostol — R. Mahler 
(Oradea) și M. Stănciiă — I. 
Nicolae (Bistrița).

de goluri putea fi și mai mare 
dacă aruncările expediate de 
steliști — de trei ori și de di- 
namoviști — o dată nu întil- 
neau barele sau dacă Cornel 
Durău și Olimpiu Flangea, res
pectiv Vasile Stingă nu ratau 
aruncările de la 7 m pe care 
le-au executat.

Cum menționam și la înce
putul acestor rînduri și în cro
nica partidei, jocul a fost aprig 
disputat, fără menajamente, de 
ambele părți, ceea ce repre
zintă un nivel bun al pregăti
rii fizice al marii majorități a 
handbaliștilor, cei mai mulți 
beneficiarii pregătirii efectuate 
în cadrul lotului reprezentativ, 
încleștarea din teren este eloc
vent demonstrată și de nu
mărul mare de eliminări — 12 
pentru Steaua și 8 pentru 
Dinamo —, dar această situație 
este, în special, rodul exigen
ței în aplicarea prevederilor re
gulamentare de către arbitrii 
internaționali Gheorghe Sandor 
și Nicolae Iancn, manieră de 
conducere a jocului competiti
vă pe plan mondial.

Dar nu' putem escamota 
multe momente mai slabe în 
special în apărare (Dinamo, cu 
predilecție), randamentul sub 
posibilități al conducătorilor de 
joc, în timp ce „duelul" pivo- 
ților a fost cîștigat net de 
Virgil Nicolae în detrimentul 
numărului 1 al naționalei — Ion 
Mocann.

Tn ansamblu, derbyul a plă
cut, dar carențele de fond (an
gajament, disciplină tactică, 
tehnică deficitară etc.) ale 
handbalului nostru masculin 
sînt departe de a fi înlăturate.

Rubrica rezervată șoimilor 
patriei și purtătorilor cravatei 

roșii cu tricolor

fel) : acela de a deveni titu
lari la Universitatea...
• La 5 ani (neimpliniți), Va

lentin Ursuianu intra în fami
lia șahiștilor; la 7 ani‘obți
nea categoria a IlI-a de cla
sificare ; un an mai tirziu ca
tegoria a II-a ; iar acum, la 13 
ani, categoria I ! Un urcuș ver

tiginos în performanță pentru 
acest elev al Școlii nr. 169 
din Capitală, asigurat inițial 
prin intermediul tatălui său, 
proiectant la un centru de in
ginerie tehnologică, apoi de an
trenorii Clubului sportiv școlar 
nr. 1, unde este legitimat : Eu
genia Ghindă, Marcel Iosif și, 
în prezent, Dumitru Năstase. 
Pe locul I cu echipa Bucureș- 
tiului la Campionatele republi
cane școlare de la Sibiu (1985) 
și Rm. Vîlcea (1986), Valentin 
Ursuianu a fost, de asemenea, 
pe podium la două turnee in
ternaționale, în Iiigoslavia și 
Polonia. Și tot pe podium se 
află printre matematicienii de 
la „169". Condiție obligatorie 
„pentru a face parte din secția 
noastră de șah", ține să facă 
precizarea prof. Marinei Oan- 
cea, directorul C.S.S. 1.

® Festivalul sportiv pionie
resc (cu probe atletice și de 
îndemînare) organizat lunar,' 
prin rotație,, de școli din Sec
torul .2 al Capitalei va avea. 
drept gazdă, duminică. Școala 
nr. 39. Prof. Mircea Negulescu 
și colegii săi ne asigură că 
„totul va fi la înălțime, în ma
terie de organizare". Mult suc
ces !

Rubrică realizată de
Tiberiu STAMA

Sport agrement recreere

BLASOVA (RE)iNTINEREȘTE !

J

Acest mare iubitor al sănă
tății oamenilor — și altfel 
decît i-o cere în mod expres 
meseria — medicul Victor 
Finescu din Brăila nu obo
sește niciodată, cu toate că 
toamnele ii brumează din 
ce in ce mai mult tîm- 
plele. Baza nautică ?i de 
agrement de la lacul Bla- 
sova, aflat în Insula Mare 
a Brăilei,, cere atenție' spo
rită din partea inimosului ei 
inițiator (și, în mare mă
sură, arhitect și construc
tor) și eforturi mari și 
în timpul iernii. Ultime
le reușite : cooptarea u- 
nor noi pasionați ai sportu
rilor nautice pentru ideea 
de mișcare, de sănătate, de 
recuperare a forței de mun
că a miilor de brăilenî. Sînt 
Dan Sabău, Ernest Paliciuc 
și Adrian Popescu, fiecare 
in parte- prins în mrejele u- 
nei alte discipline sportive :

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PDONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 1 APRILIE 1987

Extragerea I : 1 2 17 12 20 30 ; 
Extragerea a II-a : 14 6 9 25 19 
27. FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.094.000 lei, din care
32.818 le) report la categoria 1.

CIȘIIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 22 MARTIE 1987. FAZA I: 
categoria 1:7 variante 25% a 
17.039 lei ; cat. 2 : 4 variante 
100% a 18.349 lei, din care o ex
cursie de 2 locuri în R.D. Ger
mană și diferența în numerar și 
10 variante 25% a 4.587 lei ; cat. 
3 : 20.25 a 5.890 lei Ț Cat. 4 : 113,00 
a 1.056. lei ; cat.
lei ; cat. 6 : 1.085,50 a 
cat. 7 : 14.292,25 a 40 lei.

5 : 169,25 a 705
100 lei ; 

FAZA 
A n-a categoria A : 2 varlan- 
‘ ■■■' ........... .......... 6

cat. C s
te 25% a 26.164 lei ; cat. 
variante 25% a 8.721 lei ;

B :

CAMPIONATELE 
NATIONALE 

LA PATINAJ ARTISTIC
Vineri, sîmbătă și duminică, 

la Gheorgheni, se vor desfășu
ra Campionatele Naționale de 
patinaj artistic ale seniorilor, 
concurs care va încheia sezonul 
intern. Este așteptat cu interes 
duelul dintre actualul campion, 
Adrian Vasile, și Cornel Gheor- 
ghe, tânăra speranță a patina
jului artistic românesc, meda
liat cu bronz anul trecut la 
„Concursul Prietenia" și cîști- 
gător în acest an al concursu
lui internațional de la Gdansk. 
Principale protagoniste sînt: 
Grcty Marton (campioana 
en titre), Nicoleta Cimgoieșu 
și Anca Cristescu.

„CUPA PRIMĂVERII* 
LA CULTURISM

La Casa de cultiiră a sindicate
lor din Pitești a avut loc cea de-a 
5-a ediție a concursului republi
can de culturism pentru seniori, 
..Cupa Primăverii". Cîștlgătorii : 
70 kg — M. Albu (Vagonul Arad), 
76 kg — A. Costache (Rapid Bucu
rești), 82 kg — Cr. Mlbăilescu 
(Farul Constanța), 88 kg — E. 
Kantor. (Vagonul Arad), peste 88 
kg — P. Ciorbă (C.F.R. Iași). Pe 
ecbipe, primul loc a revenit spor
tivilor de la Farul Constanța.

> Concursul feminin a fost cîștigat 
de E. Gliga (Azomurcș).

Din activitatea organismelor obștești

CARTEA BE VIZITA A UNEI COMISII JUDEȚENE
Una dintre comisiile pe ra

muri de sport din municipiul și 
județul Galați . care se afirmă 
tot mai mu|t de la an la an este 
cea de tenis. Avîndu-1 ca pre
ședinte pe conferențiarul uni- 

■ versitar Florin Șipoș, un mare 
pasionat al acestei, discipline.

'"'■'o 
i-

membrii comisiei desfășoară" 
activitate intensă. Pentru a 
lustra preocuparea acestei co
misii, se cuvine să amintim' Că. 
recent, 35 de tineri au absolv* 
primul curs de arbitri organizat 
în localitate. Printre cel cu re
zultate frumoase Ia examenele 
de testare se numără M.; Gtb- 
san, I. Perjii, I. Dancii, Cii. 
Răzmeriță. De asemenea, ■1<,în 
scopul popularizării teffisulîii, 
comisia județeană a prezentat 
două filme, unul avînd ca su
biect 100 de ani de Wimbledon,

5

yachting, windsurfing și 
respectiv canota) academic. 
Acestea sînt noile discipline 
care vor putea fi practicate, 
începind din această primă
vară, mai precis din luna 
mai, pe apele lacului din 
insulă. De altfel, în ultimele 
zile, îmblânzite de soarele 
atit de mult așteptat, baza 
de agrement Blasova își pune 
la punct ținuta specifică se
zonului estival: au fost 
plantați peste 100 de puteți, 
peluzele de iarbă au fost îm
prospătate și delimitate, aleile 
curățate, pontoanele vor fi 
și ele vopsite, ambarcațiuni
le vechi repuse în stare de 
plutire, după această iarnă 
lungă și grea.

Cine mai are idei, cine își 
mai dă concursul ? Adresa : 
dr Victor Finescu, lacul 
Blasova, Insula Mare a Bră
ilei.

Radu TIMOFTE
$

D : 67,75 a
263 lei;

12,25 a 4.272 iei ; cat. 
772 lei ; cat. E : 199,25 a 
cat. F : 5.986,06 a 40 lei.

Cîștlgătorii : Magyar
din Pecica, jud. Arad; 
loan din Sibiu; Niță Ion 
Milica din București au 
suma 
cadrul căreia o excursie de 
locuri tn R.D. Germană și di
ferența în numerar.

Rozalia 
Comșa 

șl Bute 
obținut 

de 18.349 lei, fiecare. în 
2

• Mîlne fiind vineri, mai avet! 
o zi la dispoziție (ASȚAzi) pen
tru. a vă procura bilete cu nu
merele favorite :a tragerea obiș
nuită LOTO a acestei săptămîni

• Rețineți
Pronosport de 
lie, pentru a 
din ultima zi, 
ca buletinele 
mai din timp.

că, la concursul 
duminică. 5 apri- 
evita aglomerația 
aste recomandabil 

să fie depușe cit

FOARTE TINEI
: DE AZI, PERFORMI
i în acest sezon care, lată, se
1 apropie cu pași repezi de fi- i 
i nai. schiul nostru a dat cîteva 
i semne concludente că se află 
i pe un drum dătător de spe- 
, ranțe. Rezultatele Înregistrate 
, în- competițiile la care au par- 
i tlclpat sportivii români au a- 

I' tras atenția asupra saltului — 
e drept, Încă mic, dar oricum 
este un salt — înregistrat de 
schiorii noștri. Tînăra fondis- 
tă Ileana Hangan a ajuns să 
lupte pentru locurile fruntașe 
tn competiții impor
tante, „alpina" Mi- 
haela Fera a avut 
clteva clasări re- ăin* 
marcabile în con-

1 cursurile internaționale, iar 
biatloniștll au marcat șl el un 
reviriment...

Că drumul pe care s-a por
nit este ascendent ne-o con
firmă și evoluțiile foarte tine
rilor schiori în recenta „Cupă 
Sinaia", concurs F.I.S., cu par
ticiparea sportivilor din Ceho
slovacia, Ungaria și România.

1, întrecerile de pe pîrtiile din
i „Valea Dorului" din Bucegl au
1 fost cîștlgate de reprezentanții

11 țării noastre, care au demon- 
] i strat aptitudini deosebite. Spre 

satisfacția celor care au ur-
[ mărit disputele de la fața 10-

11 cuiul, prestațiile tinerilor noș- 
i> tri sportivi au avut darul să 

[ mulțumească. Desigur, depln-
; i de el, de antrenorii lor, de 1 munca depusă și de condițiile 

asigurate în continuare, pen
tru a se ajunge la ceea că și-a 
propus schiul nostru : MAREA 
PERFORMANȚA.

Deși încă la yîrsta copllă-

iar celălalt — finala ediției 
1986 a amintitei competiții, cea 
dintre Boris Becker și Ivan 
Lendl. , •

Se impune și o succintă tre
cere în revistă a activității ce 

■ se desfășoară în cele 3 secții 
'!TO8^Țforman;ă' ale municipiu- 
’• lui; 'șl Anume ; CSM Dunărea, 

Dacia IJGCL și Constructorul 
(âCeaăta din ufiftă'L'țnexplicabil, 
mai puțin recCptiVăgla acțiunile 
îrt'repi-irise). Astfel; echipa fe 
minii-ă Dacia T.TGi'L activează 
în prima divizi^Wupa 1—6,

: iar ieba -mascullhȘț'*te la Du- 
' nărca, în grupa 7—

Orașul de la D'dftare dispune 
de o importantă zestre mate
rială, toate cele trei baze avînd 
un număr suficient de terenuri 
pentru a crește tenismani valo-' 
roși. Astfel, CSM Dunărea dis
pune de 5 terenuri de zgură și 
două bituminate, Dacia IJGCL 
— de 6 terenuri de zgură (ne
omologate însă, datorită re
culului sub .normele regulamen
tare) și Constructorul — cu P 
terenuri de zgură. în plus, cu 
sprijinul Consiliului Popular al 
orașului și al unor unități eco- 
mice, în valea orașului se află 
într-un stadiu avansat amena
jarea unui complex de tenis.

Iată, așadar, un mănunchi de 
frumoase realizări la baza că
rora se află pasiunea, compe
tența și dorința de afirmare a 
unor activiști voluntari, antre
nori și sportivi.

Telemac SIRIOPOL

%

CURS DE ARBITRI
Consiliul municipal pen

tru educație fizică și sport, 
Drin Comisia municipală de 
atletism, organizează în nc- 
rioada 3—22 aprilie 1937 
cursuri pentru o nouă școa
lă de arbitri. înscrierile se 
fac zilnic la sediul Institu
ției din str. Lt. Lemnea nr. 
7 sectorul 1.

EXCURSII CU
întreprinderea de turism,
FOST PUSE ÎN VINZARE BILETE

Pe litoralul Mării Negre, v< 
hotelurile din stațiunile MAMâ 
;, Pescăruș". „Delfin". „Dacia". 
Iect“ „Aurora". „Meridian". .. 
dor". ..Comandor". „Amiral". „O 

EFORIE NORD (hoteluri 
,Bega“ .Felix". .Belvederi 
„Selena". ..Jupiter", „Cupido 
NEPTUN - OLIMP (hotelu 
„Panoramic" „Amfiteatru". 
„Dacia" „Dobrogea". „Salina 
„Tera". „Romanța", 
„Clăbucet". „Midia". . __ 
JUPITER (hotelurile ..Scoici

„Bile:
,Tomis'
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In căutarea unor

veritabile talente

La ordinea zilei
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SELECȚIONERI: ANGELO
• „Cupa Viitorul" la
Intre 7 și 9 aprilie, în 11 

localități din tară, se vor des
fășura jocurile etapei zonale 
ale celei de-a 5-a ediții a com
petiției cu caracter republican 
„Cupa Viitorul". Care este sco
pul acestei întreceri ? Răspunde 
Grigore Sîchîtîu, cel care, (îm
preună cu Petre Petculescu și 
Alexandru Moldovan) va trage 
linie și va aduna „roadele" ei, 
cel trei antrenori ocupîndu-se 
de cea mai tînără selecționată 
a fotbalului nostru.

— Este vorba de depistarea 
unor jucători înzestrați cu în
sușiri morale și sportive nece
sare pentru practicarea fotba
lului de performanță în vede
rea completării lotului U.E.F.A. 
'90 și alcătuirii nucleului se
lecționatei U.E.F.A. ’91. Com
petiția a avut o etapă județea
nă, desfășurată intre 1 și 31 
martie prin mai multe meciuri 
de selecție cu jucători născuți 
după 1 august 1971 și după 1 
august 1972. In a doua fază, 
etapa pe zonă, unde se. presu
pune că se vor alinia cei mai 
talenlați jucători din fiecare 
județ, sita — devenită tot mai 
deasă prin prezența unor teh
nicieni de prima mină — va 
continua să cearnă pentru a fi

NICULESCU, ILIE OANĂ, NICOLAE GORGORIN..

SCHI I /on Icnescu :

„Cupei
;sfășurat 

pîrtia 
foarte 

anat pe 
partici- 

i insti- 
proiec- 

liei. în
cetat în- 
fiilor de 
încheiat 

teh-
1. Cris- 

. 2. An- 
PIC), 3. 
1CHIM) ; 
, Manoi-
Olteanu 
Suitariu 

alom : 1. 
), 2. Ni- 
HIM), 3. 
C) ; sla- 
i Bradu 
Ionescu, 

; copii : 
rîel Sui- 
Ștefania 

■ea (8—10 
;i Cătălin

- coresp.

IVRIA SĂ ATACE... AȘA I Acest „interviu-blitz", la zi,
a fost realizat ieri dimineață.
Interlocutor r fostul internațio- 

Inal al Rapidului, Ion Ionescu.
REP..; Duminică ai fost vă

zut în tribunele Giuleștiului. 
IVăd că nu te rabdă deloc ini

ma... O Nu știți că prima dra
goste nu se uită niciodată ? 
Cînd iau drumul Giuleștiului, 

I parcă mă furnică ceva. Mă 
J simt, cu sufletul, jucătorul de 

ieri si aștept să aud vocea ba- 
I.ritonală a lui nea Tinel. REP. :

Ce părere ai de sincopele Ra
pidului ? După 1—1 la Slatina 

Iși 4—1 cu Sport Club, a venit
0—5 la Cluj-Napoca și, acum.
1—2 cu Chimia • Eu zic că

I primele 20 de minute din pri
ma repriză au fost excelente 
cu mari ocazîi. de gol. Echipa 

Ia arătat frumoase potente. Si
gur că Pavel a prins o zi fan
tastică, dar și ratările noastre 

Iau... contat. Nu vreau să-i a-
cuz pe băieți, mai făceam și 
noi cîte-o boacănă... REP. : 

IȘi... totuși ? • Răul a venit
de la faptul că toată lumea 
a vrut să joace pe atac. Ni- 

Imcni la dublaj, nimeni la a- 
coperire, deși jocul este foarte

IN REVISTA
ROMANA

DE

187
AL ACTIVITĂȚII ȘAHISTE INTERNE 
IONALE LA ÎNCEPUT DE SEZON

" în Australia și R.F.G. • Marii maeștri 
Bruxelles • Campionatele naționale de 

alculatorul, laureată în Polonia • Instan- 
competitii • Clasamentele mondiale „Elo" 
IANENTE : PARTIDE-ȘCOALĂ - CE CON- 
EȚl ? - DIALOG CU CITITORII - NOTE 
I PRIN CORESPONDENTA - STUDII Șl 
MAGAZIN

JENĂ DE ȘAH" SE GĂSESTE LA 
DIFUZARE A PRESEI Șl OFICIILE POȘTALE.

L ZILE! DE 1 MAI
AURANTE BUCUREȘTI ANUNȚĂ CĂ AU 
IILE ORGANIZATE CU OCAZIA ZILEI DE

?ometa“, „Meteor", „Capitol", „Delta") 
zele de agrement din fiecare stațiune vor 
;iona.
rifelc dc cazare : 26 lei/zi la categoria 1 

A (duș)
30 lei/zi la categoria 1 
A (baie)
51 lei/zi la categoria 
Lux B
99 lei la apartamente 
în hotel Lux A

Inie puteți procura biletele pentru sta 
?a preferată vizitînd ... AGENȚIILE DE 
RISM DIN BUCUREȘTI ALE I.T.H.R.

startul fazei zonale
reținuți cu adevărat cei mai 
buni. Și, în continuare, aceștia 
vor fi supuși altor și altor tes
tări, tot mai pretențioase, în 
așa fel incit Ia loturile U.E.F.A. 
să „urce" numai veritabilele 
talente...

Iată cum au fost alcătuite 
cele zece zone.

Zona I : Timiș, Caraș-Seve- 
rin, Arad șl Hunedoara, Ia Ti
mișoara (participă antrenorii P. 
Petculescu și O. Mateescu) ; 
zona a Il-a : Satu Mare, Bihor, 
Sălaj, Maramureș, la Satu Mare 
(N. Stănculescu) ; zona a III-a : 
Cluj. Alba, Mureș, Bistrița- 
Năsăud, la Cluj-Napoca (A. Ni- 
culescu) ; zona a IV : (9—10
aprilie) Brașov, Sibiu, Harghi
ta, Covasna, Ia Brașov (I. Oa- 
nă) ; zona a V-a : Suceava, 
Botoșani, Iași, Neamț la Sucea
va (FI. Tănăsescn) ; zona a 
Vl-a : Bacău, Vaslui, Vrancea. 
Galați, la Bacău (Gr. Sichitiu) ; 
zona a VII-a : Brăila. Tulcea, 
Ialomița, Constanța, la Brăila 
(D. Ionescu) ; zona a VIII-a : 
Prahova, Călărași, Giurgiu, Bu
zău, Ia Ploiești (A. Moldovan); 
zona a IX-a : Argeș, Dîmbovi
ța. Teleorman, Olt, la Pitești 
(Gh. V. Nanciu) ; zona a X-a :

RAPID, TOATĂ LUMEA 
CEVA NU SE POATE"
simplu : pleacă un. fundaș, fie 
el chiar liberoul, în ofensivă, 
cineva trebuie să-i ia locul. Să 
zicem, un mijlocaș ar putea a- 
vea această sarcină. Din păca
te insă, la Rapid Șt. Popa și 
Pistol, rețineți — amîndoi stîn- 
gaci, interpretează doar parti
tura ofensivă, răminindu-i doar 
lui Drăghici greaua misiune. 
Acesta promite o frumoasă ca
rieră in Giulești, este deosebit 
de talentat, altfel nu insistam 
să-l aducă de la Rova Roșiori. 
Dar lipsa de experiență com- 
competițională, la nivelul Divi
ziei A, și-a . spus cuvîntul. 
REP. : Cineva acredita ideea 
că .,alb-vișiniii“, unii dintre ei, 
ar cam gifîi în final și de a- 
ceea nu mai pot întoarce un 
rezultat în favoarea lor. • Nu 
cred că ar fi vorba de o lipsă 
de capacitate fizică. Ca mem
bru al secției de fotbal, pot a- 
firma că pregătirea de iarnă a 
fost bună. Mai degrabă aș fi 
inclinat să cred că unii — după 
un joc bun — se cam „dau 
peste cap" înaintea partidei 
care urmează. Cum s-a întîm- 
plat la Cluj-Napoca. Se pare 
că sl laudele creează la anu- 
miți jucători o stare de spirit 
cam ușuratică. REP.: Și, pînă 
la urmă, cum vezi, Puiule, 
„cursul Rapidului ?* • Eu sînt 
de părere că... dușul Chimici 
ne va trezi Ia realitate. Echipa 
are resurse pentru a putea de
păși acest Impas nedorit. Mun
cind in liniște șl cu multă, 
multă hărnicie. REP. s O ulti
mă întrebare : de ce ai plecat 
din fotbal, optînd pentru avo
catură ? • Să știți că noua
mea profesie este tot atît de 
frumoasă ca și fotbalul. Numai 
că în avocatură depinzi numai 
de tine, pe cînd în fotbal de
pinzi de jucători, de conducă
tori și de așa zișii cunoscători 
ai fotbalului, care sînt... pretu
tindeni. .

Stelian TRANDAF1RESCU

SELECȚIE 
LA C. S. Ș. 1
CLUBUL SPORTIV ȘCO

LAR NR. 1 DIN BUCU
REȘTI organizează în pe
rioada 6—18 aprilie a.c., 
zilnic între orele 9—12, o 
selecție de fotbal, astfel :

• Pentru copiii născuți 
între 1 august 1975 și 1 au
gust 1979 la baza sportivă 
„Cireșarii" (lingă stadionul 
Parcul Copilului), unde se 
ajunge cu tramvaiele 20, 45 
și 55.

• Pentru copiii născuți 
între 1 august 1971 și 1 au
gust 1975 la baza C.S.S. nr. 
1 (fostul I.C.S.I.M.) din car
tierul* Dămăroaia. , (capătul 
autobuzului 331 și al tram
vaiului 24).

Dolj, Vîlcea, Gorj, Mehedinți, 
Ia Craiova (N. Gorgorin).

A 11-a zonă ‘o formează... 
Bucureștiul, cu opt echipe îm
părțite în două serii : Steaua. 
Electroaparataj, selecționata 
cluburilor și asociațiilor divi
zionare B și C și selecționata 
asociațiilor Promoție — Onoare 
(I) și Dinamo, Rapid, Progre- 
sul-Vulcan și Sportul Studen
țesc (a Il-a). Aceste echipe vor 
fi urmărite de antrenorii N. 
Petrescu, I. Kluge, FI. Știrbei, 
L. I.azăr, AI. Mandoiu, Al. 
Lazăr.

Cum se vor juca meciurile ?
— Pentru a ne edifica, poate 

că ar fi mai bine să se joace 
sistem turneu fiecare cu fie
care. Dar cum nu există timp 
suficient la dispoziție, se va 
juca întocmai ca la marile tur
nee : se vor trage la sorți 
„perechile", apoi vor juca în
vingătoarele și învinsele între 
ele. Talente să fie, că nu vor 
rămine ele in afara loturilor 
pentru care e organizată aceas
tă amplă acțiune ajunsă, cu 
bune rezultate, la ediția a 5-a.

Talente să fie ? Există. In
discutabil că există. Totul este 
ca ele să fie căutate cu tena
citatea alpinistului pornit spre 
vîrfurile Himalaiei și pregătite 
cu migala șlefuitorului olandez 
de diamante.

L. D.

Spunem o veche... noutate 
cînd afirmăm că problema vîr- 
furilor de atac rămine esenția
lă oentru forța unei echipe, tn 
același timp insă nu se poate 
să nu observăm că viața pe a- 
ceste posturi a ajuns foarte 
grea. Acolo. în avanposturi, de 
cele mai multe ori pur si sim
plu împresurați de apărători, 
se cere a se acționa rapid In
ventiv. In forță, demonstrîndu- 
se chiar putere de sacrificiu. 
Oricît s-ar afirma că rolul de 
realizatori al celor din linia 
mediană a crescut, fără Jucă
tori de ridicată clasă pe pozi
țiile cele mai avansate fără 
jucători de o deosebită eficaci
tate ca vîrfuri de atac, nu se 
poate aspira la marea perfor
mantă. Fiecare d intra rezulta
tele marilor competiții întă
rește acest adevăr. Poate dacă 
ar fi să amintim doar de oeea 
ce reprezintă actualmente pen
tru echipa Angliei apariția 
unui atacant de forța lui Line
ker si am cita un exemplu 
elocvent.

Fotbalul nostru are vîrfuri 
de atac confirmate. Un pluton 
impozant, dominat de Interna
ționali. se află în perioada de 
vîrf a carierei. Ne referim la 
Cămătarii. Pițurcă. Radu II, 
Lăcătuș, Cimpeanu II, Gcolgău. 
Gabor. Augustin, și alții. Altă 
serie de atacanți dotați s-au 
afirmat in ultimele sezoane si 
încearcă să ajungă pe treptele 
marii performante: Kramer,

Vaișcovici, Șaiman. Lasconl, 
Cojocarii, urmați de apariții 
mai recente ca Țîră, Biță, Pro
fir sau Andronie. „Speranțele" 
postului sînt si e'e destul de 
bine reprezentate : Timiș, Gri- 
goriti, Aiexandrescu, Răducio- 
iu. Cr. Sava. Nujă șl ca să nu 
uităm, de ultima candidatură, 
cea a vîrfului de atac al re
prezentativei de juniori 
U.E.F.A. ’89, Sima

Micul „inventar" de mai sus 
demonstrează că forte există. 
Rezultatele, însă, Ia car‘toiul 
eficacitate, capitol Ia care con
tribuția „vîrfurilor de lance" 
trebuie să fie determinantă, 
sînt denarte de a _ fi mulțumi
toare. Si cifrele din clasamen
tele golgeterilor si coeflcicnte- 
le de realizări din campionat 
sînt sub standardele perfer- 
mantelor notabile. Efortul pe 
care trebuie să-l depună jucă
torii de pe pozițiile cele mai 
avansate se cere dublat si de 
contribuții superioare, calitativ 
ale creatorilor echipei ca si de 
planurile tactice care trebuie 
să se arate mult mai generoa
se la capitolul spirit ofensiv. 
O mobilizare mult mai eficien
tă, dusă cu o sporită compe
tentă de tehnicienii noștri, se 
impune spre a valorifica mai 
consistent realele calități ale 
atacanților noștri de care 
(tabloul de mai sus este mar
tor) fotbalul nostru nu duce 
lipsă.

Eftimie IONESCU

• DUMINICA, MECIUL Oțelul
’ Argeș, cînd Hanghiuc — în situație deosebit 

de favorabilă de gol — a fost deposedat de 
minge chiar în momentul șutului, o parte din 
public și-a exprimat dezaprobarea față de ju
cătorul gălățean, iar o voce din apropierea 
noastră aducea în discuție o anumită moli
ciune specifică acestuia. Ulterior, cînd același 
Hanghiuc a înscris cele două goluri (ultimul 
dintre ele de mare spectaculozitate, printr-o lo
vitură de cap fulgerătoare), reacția tribunelor 
a fost, bineînțeles, alta și toată lumea se în
trecea în laude la adresa lui. © Nemulțumit 
de evoluția echipei sale la Galați, antrenorul 
Florin Halagian s-a declarat în dezacord cu 
cele citeva remarcări făcute de noi din rîndu- 
rile
„Nu 
căci, iată,

jucătorilor* piteșteni în cronica meciului, 
trebuia nimeni remarcat, ne-a spus el,

- cavi, îaiă, liderul ne-a învins doar cu 1—0. la 
§ București, iar la Galați am primit două goluri 

și ambele din vina apărătorilor noștri. Iar în 
privința randamentului celor din față e de a- 

țr juns să reamintesc că 4n patru meciuri din re- 
tur echipa noastră a marcat doar un singur 

§gol, și acela din 11 metri". Intr-adevăr, parcă 
are dreptate exigentul antrenor argesean.

§ © DIN CAUZA TERENULUI moale, de pe
„Municipal", meciul de speranțe de la Brașov 

§ s-a disputat pe „Tineretului". Cît ne-a permis 
§ timpul, am urmărit o primă repriză frumoasă, 

curată și o bună prestație a tînărului arbitru 
§ Tudor Constantinescu din București. © Un 

frumos exemplu de grijă față de echipa de 
§ speranțe ne-au oferit cluburile F.C.M. Brașov 
~ și „U“ Cluj-Napoca. Deși se disputa pe alt sta.- 
§ dion, la meci au asistat cel doi președinți de 
r club, D. Drag o mir și R. Cîmpeanu. precum și 
y secundul primei formații clujene, A. Uifăleanu. 
§• Coincidență. în min. 74, antrenorii lui F.C.M. 

și „U“ au efectuat cîte o schimbare, iar cel 
§ ce părăseau terenul erau... brașoveni, Cadar, de 
% la gazde, și Bucur, de la oaspeți, ei purtînd 
\\ și același număr pe tricou, 10. © De ce a pri- 
§mit Caval cartonaș galben ? Cunoscut, altfel, 

printr-o bună conduită, Caval» a primit carto- 
§ nașul pentru tragerile de timp. Deci, de două 

ori supărat î o dată, pentru cartonaș, iar a 
§doua oară, pentru că a primit golul în min. 89 !

• Săptămîna trecută. Costică Ștefănescu a îm- 
plinit 36 de ani. Explicația acestei longevități.

£ pentru el este foarte simplă : după antrena- 
§ men’t urmează traseul duș-sâună-bazîn-masal- 
§revenire-vitaminizare-odihnă 1

© RAREORI SE ÎNTIMPLA ca, în timpul unui 
§meci, arbitrul de centru să se... accidenteze ca 

un jucător oarecare într-o dispută aprigă pen- 
tru balon. Duminică, pe Giulești. în min. 17. 

r- Antohi și Axente au făcut „rocada" centru-tușă, 
ieșeanul începînd să șchiopăteze. „în alergare, 

§ne-a spus el după meci, am călcat într-o groa
pă, am făcut o întindere și mi-am dat imediat 

§ seama că nu mai pot arbitra. Așa că am pre
dat fluierul lui Axente". Una dintre întîmplă- 
rile rare ale fotbalului. 0 Voicilă a fost unul 
dintre jucătorii vîlceni care a jucat cu o mare 

§ dăruire pe postul de închizător în fața fun- 
§dașilor centrali. Evoluția fostului vîrf de atac 

a impresionat prin mare travaliu și luciditate 
§In unele faze critice din preajma careului pro

priu. Prea zelos în unele momente însă, Voicilă 
§ era gata-gata să se aleagă, și cu un cartonaș 
£ galben. Faptul trebuie să-i dea de gîndit.
§ ® DIN NOU a lăsat o frumoasăUmpresie pro-
§ gramul editat de clubul Jiul. De data aceasta 

cu ocazia meciului cu Victoria București : cu

§un Conținut la fel de variat și atrăgător. ..A 
atras" însă atenția o... omisiune î echipa Pe-

G trolul lipsea din clasamentul editat tocmai ad- 
x versara Jiului în etapa a 22-a, programată sîm- 
§ bătă. 0 Victoria București a evoluat în pre- 
§mieră duminică la Petroșani. Echipa în sine, 

bineînțeles. Pentru că mai multi jucători bucu- 
Sreșteni nu au poposit pentru prima oară în ora

șul harnicilor mineri ai Văii Jiului, unul dintre 
G ei — este vorba de Augustin — ă îmbrăcat cu 
2 ani’ în .urmă chiar tricoul Jiului. „As fi dorit 

mult ca golul meu cu nr. 100 să-l marchez aici 
§Ia Petroșani,—unde totdeauna m-am simțit în... 

apele mele" — ne spunea după meci Augustin 
§care mai are de făcut un singur pas pentru 

a intra în ..grupul 100" al golgeterilor.
§ O ÎN BUNA REPLICA DATĂ DE S.

CĂU De stadionul din Buzău, un rol esențial 
l-a jucat- căpitanul alb-roșilor. C. Solomon. Du* 

țe minică el a evoluat pe postul de „libero" (apare.

de altfel, șl o face mereu cu succes, și în alte c 
posturi, de mijlocaș sau chiar de vîrf de atac) 
reușind o prestație aplaudată . Mai tinerii lui r 
coechipieri ar trebui să-l imite. Cît mai con- 
vingător și eficient. • M. Sandu, refăcut total \ 
dubă dificila operație la care a fost supus, se x 
află in plină perioadă efe reacomodare cu efor- 
tul. Tn întinerită formație buzoiană „bătrînul r 
lup de fotbal" poate aduce o contribuție hotă- 
rîtoare Ia finalizarea acțiunilor. Oricum, reapa- 5? 
riția lui este așteptată cu nerăbdare. • Marcu II 
(fost la Prahova Ploiești și Olimpia Rm. Sărat) h 
dotat cu o detentă puțin obișnuită, începe, la 
31 de ani, o nouă carieră de performanță ; a 
apărut pe prima scenă a fotbalului nostru. Bu- 
zoienii au numai cuvine bune despre el. des- 
pre modul cum i-a anihilat pe adversarii va- K* 
loroși întîlniți pînă acum. De pildă, pe Cămă- 
taru. ® Scînteie, un vîrf de atac masiv, bine K 
înarmat pentru postul de vîrf, a jucat 21 de 
minute . în formația băcăuană. Pacat că n-a 
făcut-o cu mai multă convingere, cu mai mare ~ 
combativitate. Pentru că, repetăm, calități are 1 
• Stoichită, în rol de ..dirijor" în teren al Glo- £ 
riei, ni s-a părut cel mai lucid si mai exact 
jucător al gazdelor. G
• ATMOSFERA SĂRBĂTOREASCĂ LA MO- £ 

RENI, conform previziunilor, creată cu ocazia 
descinderii pe gazonul local a deținătoarei Sa- 
percupei continentale, echipa Steaua t record
de spectatori, fanfara Liceului de Petrol, grup c 
de pionieri oferind flori învingătorilor de la 2) 
Monte-Carlo. Afluența solicitanților de autografe £ 
a fost atît de mare, îneît organizatorii au inter- 
nus, la un moment dat, un baraj viu pentru 
a putea permite ca meciul să înceapă la ora . 
fixată • Deși de regulă, pe banca de rezerve, 
din pricina unei concurențe acerbe, jucătorul c 
stellst Rotarlu, titular duminică (in absența lui 5 
Pițurcă, accidentat), a demonstrat o reală clasă 
de joc : tehnicitate, capacitate de efort, „ochi N 
de dispecer. Avem impresia. însă, că se simte K 
mult mai în largul lui la mijlocul terenului £ 
decît în avanposturile vîrfului veritabil.
• APLAUZE PENTRU BOZEȘAN. Un gest ? 

frumos al mijlocașului echipei Sportul Studen- 2)

Bozeșan, care, Ini timp ce P. Gușe

C. BA-

lese, .................. _ .
cidentat — era întins pe gazon, iar jocul con
tinua să se desfășoare, a trimis intenționat 4 
mingea afară din teren pentru a da posibili
tatea medicului echipei să-i acorde îngrijiri ju
cătorului ploieștean. Gest de adevărat fair-play, 
răsplătit cu aplauze de spectatori • Flecare 
partidă disputată de Sportul Studențesc pe 
teren propriu este însoțită șl de editarea unui 
atrăgător program. Prezentarea partenerei de 
întrecere, datele biografice ale jucătorilor am
belor echipe, interviurile și comentariile, toate
— pe fondul unei frumoase prezentări grafice
— fac din Programul editat de Sportul Stu
dențesc o broșură citită cu nesaț • Mun- 
teanu II a jucat cu multă ambiție în meciul 
cu Petrolul. Atacurile lui au fost însă de o 
duritate excesivă, determinîndu-1 pe un spec
tator să aprecieze : „Munteanu II parcă... cere 
cartonașul galben". Și pînă la urmă conducă
torul jocului, R. Petrescu, 1 l-a și arătat. Cum 
fundașul Sportului Studențesc mai avea 
unul, el va fi obligat să stea pe tușă, sîmbătă, 
în meciul cu Steaua.
• POZIȚIE FRUMOASA a craiovenilor, la 

cabine. înainte de meci : „Ungureanu nu va 
juca fiindcă are un traumatism muscular. Nu-1 
forțăm pentru club cînd are nevoie de el echi
pa națională. Pînă la meciul cu Spania trebuie 
să se refacă" (antrenorii Oțet și Zamfir).
• Foarte bun în ultimele două meciuri, de 
data aceasta Gabor parcă n-a fost în teren. 
Motiv pentru care a și fost schimbat 1 Nici 
„motorul" Kleîn n-a funcționat decît puțin la 
parametrii obișnuit! 0 Excelent — este opinia 
generală — a 1ucat fundașul dreapta Bardac. 
Prezent pretutindeni, insoirat. Antrenorul său, 
O. Coiocaru. îl descrie astfel : „Are 21 de ani 
și multe calități t viteză, tehnică, inteligență în 
joc. Produs al centrului de copii hunedorean".
• înainte de joc. la cabine, craiovenii erau 
necăjiți. Bîcu —. titular — avea S8 grade tem
peratură (n-a jucat), iar Lung era șl el răcit 
(a apărat totuși bine) © Ar fi fost evidențiat 
pentru jocul său bun craiovcanul P. Badea. 
Dacă nu primea cartonaș galben...

§
§
§
§
§
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LA ATLETISM

A-

toam-
menținut 
trecut, 

mereu 
grila 
Jaques Laffite, de-

tn
Intre pri

de start. Ci

de la 
S.U.A. 
mai 
de Ia 

Stockholm,

ULTIMA

PI GHEATA $1 PI IAP4DA

O ZI PINA LA STARTUL C.E
(Urmare din pag. I)

AMPIONATE, CUPE

așteptate 
Iugoslaviei 
și arbitrii

SUCCESE ALT LUPTĂTORILOR ROMANI
LA TURNEUL INTERNATIONAL DIN POLONIA

Zilele trecute, ia Byalistok. 
în Polonia, s-au disputat în
trecerile unui turneu interna
țional de lupte libere rezervat 
„speranțelor olimpice" (spor
tivi în vîrstă de pînă la 20" de 
ani), la care au fost prezenți 
concurenți din Bulgaria, Ce
hoslovacia. România. Ungaria 
și Polonia (cu mai mulți luptă
tori la fiecare categorie).

Reprezentanții țării noastre 
s-au comportat remarcabil, 
cinci dintre ei reușind să urce 
pe podiumul de premiere. Ro- 
mică Rașovan (48 kg). Radu 
Ana (52 kg). Endre Elckcș (68 
kg) și Alexandru Koteleș (100 
kg) au ocupat primul loc la

categoriile lor, iar Cătălin Be- 
jenaru (62 kg) s-a clasat pe 
locul ___
lexandru Geantă, care 
soțit pe sportivi, s-a 
satisfăcut de evoluția 
săi. care au înregistrat 
de formă sportivă față 
neele precedente la care 
participat.

secund. Antrenorul
i-a în- 

declarat 
elevilor 
un plus 
de tur- 

au

CUPA MONDIALA

Cea de-a treia ediție a Mare
lui Premiu I.A.A.F.-Mobil la 
atletism va începe anul acesta 
cu concursul 
(30 mai), în 
întrecerilor 
concursurile 
Praga,
Oslo și din alte orașe, 
întrecerii va avea loc la 11 sep
tembrie la Bruxelles.

San Jose 
Pe lista 
figurează 
Moscova. 
Helsinki, 

Finala

• PE SCURT $ PE SCURT ® PE SCURT •

CURSA

CANAZEJ (Italia). O nouă etapă 
tn cadrul grupei B a Campionatu
lui Mondial de hochei pe gheață. 
Au fost consemnate rezultatele : 
Norvegia — It; p Chineză 4—2 
(2—1, î—o. 1—1) (anterior nordicii 
au dispus eu 6—2 de R. D. Ger
mană șl au pierdut cu 5—1 tn fața 
Poloniei) Franța — olanda 5—3. 
(2—2 1—1 2—0> Italia - R.D.G.

5—5 (4—3. 0—0,
1.
2.
3.
4.
5.

1—2)-. Clasament
3
4
4
4
3
4
4
4

continuarea tur- 
lntreprlnde In

3
2
2
2
2
1 
0
0

0 
1
1 
1
0
2 
1 
0

0 
l 
1
1 
1
1
3
4

Austria
Franța 
Italia
Norvegia 
Polonia

6. R.D.G.
7. Olanda
8. R.p. Chineză

OTTAWA. - în
neului De care-1 ____ ,_____
Canada, selecționata de hochei pe 
gheață a cluburilor din U.R.S.S. a 
evoluat ia Ottawa tn compania 
echipei olimpice a țăril-gazdă. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
4—2 în favoarea jucătorilor cana
dieni.

ATLETISM • In cadrul con
cursului desfășurat la Xinglong 
sportiva din R.P.' Chineză Xu 
Yongju a stabilit un nou record 
mondial în proba de 10 km marș 
cu timpul de 44:26.5. Vechiul re
cord era de 44:32.5 șl aparținea 
atletei sovietice Elena Kuznețova. 
• Alergătorul Kenyan Paul Kip- 
coech a terminat învingător in 
cursa Internațională desfășurată 
la San Vittore Olona (Italia) 
fiind cronometrat pe distanța de 
9.500 km cu» timpul de 30:14.04. 
Pe locui secund s-a clasat cam
pionul mondial de cros, coechi
pierul său, John Ngugi — 30:41.08.

aviație ■ Raliul Paris. — Bel
ling — Paris a fost cî'știgat de 
echipajul italian Claudio Sero. 
Francesca Oldrinl. Mauro 
son. pe un aparat .Ce 
310“.

BASCHET • campionatul mas
culin al S.U.A. 
pel Universității 
re a învins eu 
(34—33) formația 
Syracusa (statul 
finala disputată 
tn prezenta a 65 000 de specta
tori. a Intr-un meci internațio
nal amical masculin disputat la 
Paysandu (Uruguay), selecționa
ta Uruguayulul a învins cu sco
rul de 62—56 (33—31) formația 
Paraguayului.

ȘAH • După consumarea a 4 
runde. în turneul zonal de

Bayamo (Cuba) conduce maes
trul Carlos Juarez (Guatemala) 
— cu 3.5 D. urmat de cubanezul 
Rodrlguez — eu 3 p. tn runda a 
4-a Juarez a remizat cu mexica
nul Rusek, iar Rodrlguez a cîș- 
tigat la columbianul Garcia a In 
runda a 7-a a turneului Interna
țional de la Sarajevo tînărul 
maestru iugoslav Ivan Sokolov 
l-a învins pe marele maestru en
glez Miles, tn timp ce partidele 
Nikollcl — Kurajița, Popovicl- — 
Cvltan si Polugaevski — Seira- 
wan s-au încheiat remiză

In condițiile In care coborî- 
rea vtestei a devenit una din
tre tendințele evidente ale 
performanței automobilismul 
(împreună cu echitația și șa
hul) a rămas citadela ultimă 
a longeyității In sport. Mario 
Andretti aleargă, încă, la 47 
de ani. Fittipaldi a parcat de
finitiv la 42. Jack Brabham a 
învins în Formula 1 
la 44 de ani. Gra
ham Hill a renunțat 
La 45, in timp ce re
cordul absolut al u- 
nei curse de F—1, 
cîștlgate cu tlmplele 
albe, îl deține Luigi 
Fagioli, care a gus
tat, la 53 de ani, din 
cupa de șampanie a 
învingătorului. Ja
ques Laffite rămîne 
un caz aparte, însă. 
Nu pentru că are 44 
de ani și nu pentru 
că s-a 
plnă anul 
nă, mai 
mii io pe 
pentru că __ .
canul de vîrstă al marilor cir
cuite, participă acum la o 
nouă cursă, una care ar putea 
£1, poate, cea mal Importantă 
din viața lui.

După cum se știe, în noiem
brie, pe circuitul de la Silver
stone, în Anglia, „bătrînul" 
Laffite a suferit un accident 
grav, de pe urma căruia s-a 
ales cu ...117 fracturi la gambe 
șl bazin, lăsîndu-i în articula
ții cîteva zeci de tije metalice. 
Cu tristețea cuvenită in astfel 
de ocazii, ăproplații automobi
lismului l-au trecut, normal 
(nu-1 așa 7) pe alergătorul 
„terminat", tn analele disci-

continuă ;
ai pierdut,
continuă !

plinei. Dar au aflat cu stupoa
re, acum cîteva zile, că'Jaques 
Laffite s-a prezentat Ia medi
cii săi eerîndu-le, cu insisten
ță, permisiunea de a reveni pe 
pistă I N-a primit-o, bineînțe
les ! tntîmplarea poate ti tre
cută. ușor, cu vederea. Dar 
am comite o mare nedreptate: 

• nedreptatea care i se face ce
lui care, aparent în
vins, vrea să treacă 
peste orice, chiar și 
peste infirmitate, a- 
ceeași care prin de
finiție gtîrnește corn, 
pasiunea oameni
lor... oblșnulți. Ja
ques Laffite dorește 
să arate tuturor, 
lumii, și poate lui 
însuși, că nu este 
încă un tnvins. că 
poate părăsi pen
tru totdeauna pista 
de Întrecere și altfel 
decit tntr-o am- 

că omul rămîne su-bulanță,
perior mașinii, orîclt de puter
nică ar fi ea I

Nu știm, desigur, dacă cursa 
dramatică a iul Jaques Laf
fite, purtată pe paturi de spi
tal, în ațele și în sălile de 
gimnastică recuperatorie, va 
fi una clștigătoare, premiul 
fiind de astă dată permisiu
nea, onoarea de a reveni pe 
linia de start. Dar ldeea pen
tru care luptă el din greu ră- 
mlne una cardinală a perfor
manței, dacă vreți, a vieții. 
Căci cel care a rămas sportiv 
chiar șl pe patul de suferință 
le-a spus senin medicilor săi: 
„Vă asigur că verdictul dum
neavoastră aste doar unul 
temporar

Radu TIMOFTE

a revenit echi- 
dln Indiana ca- 
3corul de 74—73 
Universității din 
New York). în 

ia New Orleans,

fost ca jucători si mai apoi 
ca arbitri..

Marți au sosit primii oas
peți componenții reprezentati
vei Austriei, care au și susți
nut un antrenament de acomo
dare cu Patinoarul .23 August" 
în compania unei selecționați 
de juniori a Capitale1. Teri au 
sosit formațiile Angliei Fran
ței 31 Danemarcei ’ar în "urcul

IA SALA „23 AUGUST"
(Urmare din pag. I)

am mare încredere în posibili
tățile lor. Laura Cutina. Dana 
Dumitru Mădălina Tănase. 
Elena Tiron si Marinela Clm- 
poieru dispun de multă expe
riență competitiinală alcătu
iesc o formație competitivă, cu 
certe calități oentiu evoluții de 
vîrf Ele participă Ia antrena
mente cu multă conștiinciozita
te. se implică cu entuziasm in 
Învățarea unor elemente noi 
(de mai mare dificultate si mai 
bine cotate de arbitrajul inter
national). au stins deja un ni
vel care Ie permite să lucreze 
mult ne «integrale» iar verifi
cările «de casă» ne care le-am 
organizat oină acum ne-au ofe- 
f.» tot atîtea prilejuri neutru 
a stabili cu exactitate asnerte- 
le De care trebuie să punem 
accentul în nerioada următoare".

Nadia aflată pentru a doua 
oară la pregăti -ea unui lot re- 
orezentativ oentru Universia- 
dă. ne precizează: „Fetele în
vață Ia antrenamente nu 
mai exercițiile liber alese cele 
cu care se va concura 'a Za
greb. ci si nrograniul impus, 
cerut la «mondiale». Cine știe, 
ooate că unele dintre elevele 
noastre vor putea concura oen
tru selecția în echioa României 
pentru Campionatele Mondiale 
de la Rotterdam"

Nu ne îndoim că in 
următoare la plusurile 
existente si vizibile în ____ _
tiile fetelor se vor adăuga noi 
valențe calitative astfel incit 
prezența gimnasticii feminine 
românești la Universiadă să 
fie încununată de doritul si 
așteptatul succes.

zilei de astăzi sint 
echipele Bulgariei, 
și Italiei, precum 
„centrali" desemnați de L.I H.G.

Aflăm de la secretarul Comi
tetului de organizare a C.E.. 
tovarășul Constantin Nicolae 
că Federația Internațională de 
Hochei pe Gheață a trimis din 
timp medaliile care vor răs
plăti echipele de Pe nrimeie 
trei locuri, 'ar firma .Seiko", 
sponsor al europenelor de juni
ori .Cupa Fair-olay" acordată 
formației care va acumula cele 
mai Duțlne ouncte de penali
zare, precum șl cite un premiu 
pentru „Cel mai bun jucător" 
al fiecărei echipe.

Federația noastră va oferi 
cuce pentru ..Cel mai bun por
tar" ..Cel mai bun fundaș" si 
„Cel mai bun atacant". Firește, 
am dori ca hoeheiștii noștri 
iuniori să figure.-^ printre pre- 
trrfantiî europenelor la fie are 
categorie si mai ales, să se 
afle pe primul loc pe podium, 
cel care dă dreptul la ascen
siunea în grupa A.

Ziarul nostru va oferi o cupă 
pentru cel mai tînăr compo
nent al echipei cîștigătoare.

TURNEUL CELOR 5
NAȚIUNI LA RUGBY

Sîmbătă se dispută ultima eta
pă din cadrul Turneului celor 5 
națiuni la rugoy. In program, 
Tara Galilor — irlanda (la Car
diff) și Anglia — Scotia (la Lon
dra). Ediția din acest an a com- 
Detitiei a fost insă cîștlgată de 
echipa Franței (neprogramată tn 
etapa de azi) care — neînvinsă 
— a terminat pe locui întii cu 8 
p; clasamentul în continuare 
(înaintea meciurilor de azi), 2. 
Scoția 4 p, 3—4. Irlanda și Țara 
Galilor cite 2 p. 5. Anglia ‘0 P

In Imagine, aspect din
Irlanda — Franța (13—19). _____
Dubroca, căpitanul formației fran
ceze, pasează batonul lui Pierre 
Berbizler, demiul de m&lee al e- 
chipei clștigătoare.

Foto : L’EQUIPE, Paris

meciul 
Daniel

nu

Zilele 
deia 

evolv-

IN C.E. DE TINERET: AUSTRIA- 
SPANIA 1-1

• MARȚI SEARA, la Viena, tn 
preliminariile C.E. de tineret s-au 
întîlnlt echipele Austriei și Spa
niei. Meciul s-a încheiat la egali
tate : 1—1 (1—1). Austriecii au 
deschis scorul prin Rodex (min. 
6), după care oaspeții au egalat 
în min. 34 (Beguiristain). In urma 
acestui rezultat, clasamentul 
grupei se prezintă astfel :
1. România 3 2 0
2. Spania 3 12
3. Austria 3 11
4. Albania 3 0 1

4
4
3
1

1 
o 
1 
2

• TOT IN PRELIMINARIILE C.E.
de tineret (gr. 8), la Kiistendil (Bul
garia) : Bulgaria — Luxemburg 
1—0 (0—0). Singurul gol a fost 
marcat de Dimitrov. în clasament 
conduce R. F. Germania cu 4 p 
(2 j), urmată de Bulgaria 4 p (3 
j), Olanda 2 p (2 1) șl Luxemburg 
0 p (3 j)

SALT CALITATIV (ÎNCĂ) NECONVINGĂTOR
(Urmare din pag. 1)

ță. Firește, baschetbaliștii res
pectivi merită laude pentru e- 
forturile deosebite depuse, dar 
nu același lucru se poate spu 
ne și despre antrenorii lor care 
de fapt, dovedesc în felul aces 
ta că nu se preocupă de ridica 
rea elementelor tinere. Cazul 
cel mai evident ne-a fost ofe
rit de Farul Constanța, forma
ție care a plătit tnsă tribut prin 
retrogradarea în grupa 7—12.

Cît privește problemele de 
instruire și antrenament, ele au 
reliefat preocuparea unor an
trenori și jucători pentru îm 
bunătățîrea preciziei aruncări 
lor de la distanță, ca și pentru 
obținerea unor succese prin în
sușirea și aplicarea 
tactice tn funcție de 
Dar vechile restan e 
mas Individualizarea 
cu baschetbaliștii 
înaltă a devenit Un fel de basm 
cu cocoșul roșu ceea ce și ex-

an 
în- 
fi- 
Și 

sis- 
do-

temelor 
adversari 
au ră 

lucrulu 
cu t°Ue

plică faptul că aproape toți 
jucătorii pivoți bat pasul pe loc 

Puținele excepții (Popa și
Reisenbiichler) demonstrează că 
atunci cînd există ambiție și
dorință de progres din partea 
sportivilor respectivi (și a 
trenorilor) rezultatele nu 
tîrzie să apară. Pregătirea 
zică (generală și specifică) 
agresivitatea in aplicarea 
temelor defensive sînt alte
uă „materii" la care echipele 
noastre fruntașe nu au răspuns 
la nivelul pretins principalelor 
pepiniere ale lotului na ional. 
La urma — urmei, campiona
tul nu are drept scop doar sta
bilirea. ierarhiei primelor 12 
formații ale țării, ci și — poa e 
chiar în primul rind — pre
gătirea la un s’andard superior 
a baschetbaliștilor apți să fie 
selecționați tn reprezentativa 
țării. Or sub acest aspect, ex- 
ceptînd pe Steaua. Dinamo și 
ICED, celelalte echipe au rămas 
datoare.

• Meciuri restante tn campio
natul vest-german : Borussia 
Dortmund — Bayer Uerdingen
1— 1, Borussia Monchengladbach
— Bochum 2—1. • în prima se
mifinală a Cupei R.F.G., Hambur
ger S.V. a dispus de Borussia 
Monchengladbach cu 1—0 (0—0). ___
Unicul gol a fost înscris în min. revan 2—0,
85 de către Kastl, după o centrare ~............   "
a iul Kaltz. Astfel. Hamburger 
S.V., Întrecută pe teren propriu, 
tn campionat, de către Bayern 
Miinchen, are acum mai puține 
șanse să cucerească titlul, dar 
speră să cîștige Cupa. In cealaltă 
semifinală vor Juca formații mal 
slabe : Fortuna Dusseldorf (locul 
17 in prima ligă) cu Stuttgarțer 
Kickers (din eșalonul secîtnd). 
Finala este programată la 20 Iu
nie.
• In preliminariile Cupei Afri

cii : Camerun — Uganda 5—1.
• La Plovdiv tn meci pentru

preliminariile campionatului eu
ropean rezervat echipelor de ju
niori n (cădeți), selecționata 
Austriei a învins cu 2—1 (1—1)
formația Bulgariei 1
• In etapa a 19-a a campiona

tului Cehoslovaciei: Trnava — Nl- 
tra 2—1 ; Dukla Banska Bystrica
— Plsen 2—1 ; Preșov — Cheb 
3—2 ; T.J. Vitkovlce — Ostrava
2— 0 : Jilina — Dunajska Streda 
1—1 î Bohemians — Dukla Praga 
1—0. In clasament conduce Bo
hemians — 25 p, urmată de Spar
ta Praga' — 24 p (un Joc mai pu
țin).
• După 23 de etape, în campio

natul Greciei conduce Olympia- 
kos Pireu, cu 36 p. urmată de

formațlile P.A.O.K. șl Panathinai- 
kos — cu cite 30 p. Rezultate în 
etapa a 23-a : Apollon — verria
1— 0 ; Kalamarla — P.A.O.K. 0—0; 
Doxa — Panionlos 1—0 ; Ethnlkos 
— Dlagoras 2—0 : Heraklis — Aris
2— 0 ; o.E.I. — Olympiakos Pireu 
4—1 ; Panathinaikos — Yannlna
3— jO ; A.E.K. — Larissa 1—0.
• în etapa a 4-a a campionatu

lui U.R.S.S. : Zenit — T-S.K.A. 
1—0, Torpedo — Guria 1—0, Alina 
Ata — Dinamo Moscova 1—0. Di
namo Minsk — Dniepr 1—0, Jal- 
ghlrls — Șahtlor 3—2, Dinamo 
Kiev — Baku 2—1. Spartak — E- 

Harkov — Dinamo 
Tbilisi 2—1. tn clasament conduce 
Spartak Moscova cu 8 p.

ȘTIRI, REZULTATE

P.

• Josef Heynckes va fl noul 
antrenor al echipei Bayern Man- 
chen. Contractul va intra în vi
goare la sfîrșitul sezonului, dună 
ce actualul antrenor de la Ba
yern, Udo Lattek va deveni di
rector tehnic la F.C. Koln.
• Manuel Bento, fostul portar

al reprezentativei Portugaliei, 
care în turneul final a suferit o 
fractură ia picior, își va relua 
activitatea la Benfica Lisabona, 
în vîrstă de 38 de ani. Bento a 
și jucat cîteva partide în forma
ția de ~
teaptă 
mațle.

© La 
semifinalele Cupei Angliei : Tot
tenham — Watford și Leeds Uni
ted — Coventry. Ambele partide 
se vor desfășura pe terenuri neu
tre.
• Selecționata olimpică a Boli- 

viei a susținut un meci de veri 
ficare la Cochabamba în compa 
nia lormației peruane San Au 
gustln. Fotbaliștii bolivieni au ob
ținut victoria cu scorul 
(0—0).

rezerve a Benflcăî și aș- 
tltularizarea în prima for-

11 aprilie sini programate

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară, la Viena. a avut loc 

meciul din grupa I, a prelimi
nariilor C.E. dintre reprezenta
tivele Austriei și 
ciul s-a încheiat 
de 2—3 (1—1).
Linzmeier (min. 
(min. 64), respectiv Eloy (min. 
30 șl 58) și Carrasco (min. 89).

Următoarele partide din a-

Spaniei. Me- 
cu rezultatul 
Au marcat : 
38). Polster

de 2—0

ceasta grupă vor avea 
29 aprilie : România — 
și Albania — Austria.

Tot ieri, la Sofia, in 
Bulgaria —

loc la
Spania

grupa 
a 7-a : Bulgaria — Irlanda 
2—1 (1—0). Au înscris Sadkov 
(min. 41) și Tancv (min. 82 — 
penalty), respectiv Stapleton 
(min. 47).

Amănunte în .ziarul de mîine.

Redacția și administrația: cod 79778 București, str. V. Conta 14. of. P.T.T.R. 1. tel. centrală 11.79.70 și tl.'O.M; coresp. 10.20.30; Interurban 137; telex 10 350 romsp Telefax: (90) Nr. il.60.33 
Tiparul: i.P. „Informația" Pentru străinătate abonamente prin Rompresfilatelia, sectorul export-import presă P.O.B. 12—201, telex 10376, prsfir București, Calea Griviței nr. 64-66 10 369


