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La Palatul Poporului 
Brazzaville au început, joi, 
convorbirile oficiale 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, și 
tovarășul Denis Sassou 
Nguesso, președintele Republi
cii Populare Congo.

La convorbiri participă 
tovarășa Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guver
nului.

Tovarășul Denis Sassou 
Nguesso a salutat, și în acest 
cadru, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Eienâ Ceaușescu, in 
Republica Populară Congo, ex- 
primindu-și satisfacția de a se 
reîntîlni, de această dată pe 
pămîntul congolez, cu conducă
torul partidului și statului ro
mân și de a avea un aprofun
dat schimb de păreri în pro
bleme de interes comun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru salutul și 
urările de bun venit care i-au 
fost adresate, pentru primirea 
deosebit de călduroasă și ospi
talieră ce i-a fost rezervată pe 
pămîntul Republicii Populare 
Congo. Președintele României a 
exprimat convingerea că vizita 
și convorbirile vor deschide noi 
perspective dezvoltării relațiilor 
româno-congoleze în interesul 
reciproc al celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
înțelegere și stimă reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar genera] ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a depus, joi dimi
neața, o coroană de flori la 
Mausoleul ridicat în memoria 
lui Marien N’Gouabi, fost șef 
al partidului și statului congo
lez, personalitate 
a R.P. Congo și 
naționale, care 
abnegație pentru 
conomică și 
pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru pace 
și progres social în lume, 
prieten al României.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
invitați de tovarășul Denis 

_ Sassou Nguesso, președintele 
Comitetului Central al Partidu
lui Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare 
Congo, au făcut, joi 2 aprilie, 

- o călătorie pe fluviul Congo.

proeminentă 
a vieții inter- 
a luptat cu 

dezvoltarea e- 
socială a țării.

EXIGENȚA-PRIMA TREAPTĂ SPRE CALIFICAREA 
HALTEROFILILOR NOȘTRI LA OLIMPIADĂ

Una din federațiile Interna
ționale chemate de C.I.O. să 
se înscrie în măsura de limi
tare a participării la întrece-' 
rile olimpice, pe bază de re
zultate, a fost cea de haltere 
Chiar dacă haremurile, pe care 
sînt obligați să le realizeze hal 
terofilii pentru a putea parti
cipa la Jocurile Olimpice, nu 
sînt foarte pretențioase, ele. 
există !

Consultînd lista recordurilor 
halterofililor români, se poate 
desprinde concluzia că există 
numeroși sportivi care și-au 
îndeplinit haremurile stabilite 
de federația internațională. 
Numai că, o dată cu realizarea 
unui salt valoric spectaculos al 
halterelor din țara noastră, a 
crescut simțitor șl exigența 
specialiștilor români. Așa, de 
pildă, pentru a prezenta nu
mai cîteva exemple, la cat. 75 
kg baremul de participare este 
de 295 kg, iar cel al forului 
nostru de resort este cu peste 
40 de kg în plus ; la 100 kg. 
limita este de 335 kg, ceea ce

g

onoarea tovarășului 
Ceaușescu, secretar

In
Nicolae
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, to
varășul Denis Sassou Nguesso, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, a oferit un 
dejun.

In cursul după-amiezii. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Denis 
Sassou Nguesso au revenit la 

. Brazzaville.

g

★Nicolae Ceaușcscu. 
Republicii Socia- 

și tovarășa

Tovarășul 
președintele 
liste România, 
Elena Ceaușescu au continuat 
in cursul dimineții de joi, la 
bordul navei prezidențiale con
goleze, convorbirile oficiale cu 
tovarășul Denis Sassou 
Nguesso, președintele Republi
cii Populare Congo.

A fost aprofundat dialogul 
ia nivel înalt romăno-congolez 
asupra unor probleme interna
ționale actuale, care a eviden
țiat — în aceeași atmosferă de 
ințeiegere și prietenie ce ca
racterizează convorbirile între 
cei doi conducători de partid și 
de stat — existența unor poziții 
identice sau apropiate cu pri
vire Ia situațiile cu care se 
confruntă lumea de astăzi.

Trecîndu-se în revistă o scrie 
de probleme ale evoluției în- 
grijoiătoare a vieții internațio
nale, s-a subliniat convingerea 
comună că este necesar ca toa
te țările și popoarele să-și in
tensifice lupta pentru a de
termina oprirea cursului peri
culos al evenimentelor. în a- 
cest context, au fost relevate 
rolul și contribuția importantă 
pe care țările mici și mijlocii, 
țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate, care sînt nemijlocit 
interesate într-o politică de in
dependență, colaborare, destin
dere și pace, trebuie să le a- 
ducă la soluționarea constructi
vă-a problemelor complexe ce 
confruntă omenirea, în inte
resul și cu participarea tutu
ror popoarelor.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

Secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al guvernului, au 
semnat, joi 2 aprilie, la Pala
tul Poporului, Comunicatul co
mun româno-congolez.

La ceremonie a participat 
tovarășa Elena Ceaușescu.

g

pentru Nicu Vlad reprezintă o 
cifră cu mult depășită, el vi- 
zind stabilirea unui nou record 
mondial, cifră cu care, impli
cit el ar putea cîștiga medalia

J.0,’88
de aur Ia J.O. '88. De altfel 
pentru toți componenții lotu 
Eui nostru olimpic sînt prevă
zute performanțe superioare 
pe care ei pot să le realizeze 
pînă anul viitor, cifre cu care 
se apreciază că reprezentanții 
noștri vor putea urca pe po
diumul de premiere sau. de la
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Astăzi, ora 9, la patinoarul „23 August”

încep întrecerile campion a tului european

DE HOCHEI PENTRU JUNIORI grupa B

g

Patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală este, tnce- 
pînd de astăzi, gazda întreceri
lor Campionatului European de 
hochei pentru juniori — grupa 
B. Frumos pavoazată pentru a- 
ceastâ importantă competiție a 
hocheiului juvenil. moderna 
bază sportivă din cadrul Com
plexului „23 August" arborează 
drapelele celor 8 țări pârtiei 
pante : Austria, Bulgaria. Da
nemarca, Franța, Italia. Iugo
slavia, Marea Britanic și Româ
nia.

Instalațiile tehnice funcțio
nează ireproșabil și au fost ve
rificate de specialiștii I.E.A.B.S.. 
mașinile de curățat gheața do a- 
semenea, totul strălucește. „Per
sonalii] patinoarului și-a făcut 
ca de obicei datoria, dar au 
fost necesare, firește, activități

in curînd, la Biicurcșil CEA EIE A XVI-a EDIJIE A TURNEJJIIJI
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INTERNAJIONAl DE BOX
în curînd. mai exact intre 

13 și 19 aprilie, se va desfă
șura la București cea de-a 
XVI-a ediție a Turneului in
ternațional de box „Centura 
de aur“. Pentru iubitorul de 
spectacole pugilistice de la 
noi „Centura de aur“ este, fără 
îndoială, competiția așteptată 
cu cel 'mai mare interes, deoa
rece reunește la start nu nu
mai cei mai buni boxeri ro
mâni, ci și numeroase vedete 
ale ringului amator interna
țional, campioni olimpici, mon
diali și europeni. Așa s-au pe
trecut lucrurile la marea ma
joritate a edițiilor de pînă 
acum, spectatorii prestigiosului 
nostru turneu avînd prilejul 
să-i vadă luptînd pe Teofilo 
Stevenson, Emilio Correa, Gil
berto Carrllo, Ianoș Kajdy, Ciu 
En Zo. Li Ven Uk, Ivailo Ma- 
rinov și încă mulți alții, ale 
căror performanțe sînt bine 
cunoscute iubitorilor careului 
magic. - Lor li s-au adăugat 
marii noștri campioni din ul
timii 15 ani și ar fi suficient 
să vă amintim de frații Cali- 
stral și Simion Cuțov, de Con
stantin Gruescu, de Ion Alexe, 
de Alee Năstac sau Gabriel 
Pometcu, medaliați la Jocurile 
Olimpice, la campionatele mon
diale sau la cele europene.

Ediția din acest an a „Cen- g

realiza clasarea 
primele șase

discuție purtată

caz la caz, vor 
pe unul din 
locuri.

tntr-o scurtă 
cu Dragomir Cioroslan, secre
tar adjunct al F.R.H.C.. am 
realizat o trecere în revistă a 
potențialului actual al compo- 
nenților lotului nostru olimpic 
ca și creșterile valorice pe 
care el urmează să le realizeze 
oină la ora Jocurilor Olimpice 
-onform planificării.

Principalii candidați la me
dalii sînt considerați, in ordi
nea categoriilor, sportivii Attila 
Czanka (60 kg). Andrei Socaci 
(75 kg). Constantin Urdaș (82.5 
kg) și Nieu Vlad (100 kg), ale 
căror recorduri personale, 290 
kg (Czanka), 357,5 kg (Socaci), 
375 kg (Urdaș) și 437,5 kg 
(Vlad), conform dinamicii pre
văzute, trebuie să crească la 
un înalt nivel competitiv. Ală-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag 2-3)
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suplimentare, impuse de nu
mărul echipelor prezente în 
competiție, ca și de diversele 
servicii necesare Campionatu
lui European-: directoratul, se
cretariatul, centrul de calcul, 
centrul de presă etc. Sperăm 
ca participanții să se bucure de 
condiții optime de concurs" — 
ne-a spus șeful bazei, tovarășul 
Gheorghe Șomfăleanu.

In cursul zilei de ieri 
și celelalte echipe, 
de centru desemnați 
rul internațional și reprezen
tantul L.I.H.G., Fred Schweers 
(Olanda). Aseară a avut loc șe
dința tehnică, în care au fost 
discutate ultimele amănunte 
privind desfășurarea Campiona
tului European și s-au stabilit 
brigăzile de arbitri.

au sosit 
arbitrii 
de fo-

CENTURA DE AUR“
turii de aur" se desfășoară cu 
numai o lună și jumătate îna
intea Campionatelor Europene 
din Italia. Pentru mulți dintre 
pugiliștii continentului nostru 
competiția internațională de la 
București va constitui o ultimă 
verificare înaintea marelui e- 
veniment, motiv care ne face 
să anticipăm o participare eu
ropeană valoroasă. De altfel, re
prezentanții principalelor forțe 
pugilistice continentale — Uni
unea Sovietică, R.D. 
și Bulgaria — și-au 
prezenta la întreceri, 
echipele europene.

Germană 
confirmat 
Pe lingă 

subliniem

In Divizia A la handbal (m)

VICTORII CONCLUDENTE ALE FAVORIȚILOR
tn meciurile etapei a IV-a a turneului secund al Diviziei A 

la handbal masculin s-au înregistrat rezultate scontate. De 
menționat victoria categorică a băimărenilor în fața studenților 
din Timișoara și victoria formației Steaua, la Brașov, rezultat 

un nQu (je campioană.care o apropie și mai mult de
SERIA I

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 26—17 
(13—8). Nici un moment victoria 
campionilor nu oericli-

parte dinamovlștli au slăbit rit
mul. Iar studenții și-au revenit I 
Jocul a avut momente de echi
libru șl tabela de scor Indica 

min. 24. Spre sfîrșltul prl-

studenților. Foto : Iorgu BANTCA
Spectaculoasa săritură a ttnărului Cristian Zaharia (Dinamo)._ 

care inscrie peste apărarea 
tată, tn primul rînd pentru că 
elevii antrenorilor Ghită Licu șl 
Valentin Samungi au evoluat 
mult mai bine deeît în prece
denta evoluție în Sala Floreasca. 
Apărarea lor a fost atentă, mo
bilă și în multe rînduri agre
sivă. Este de remarcat faptul că 
acest succes a fost realizat de 
o formație tînără, eu poftă de 
joc. După cum începuse parti
da. ne așteptam la un scor flu
viu — 7—1. mln. 13 — dar nu 
a fost așa pentru că. pe de o

Vineri 3 aprilie 1987

hocheiului din 
avea deci prilejul 

zile 
tinerețea

Iubitorii 
pitală vor 
să urmărească timp de 5 
întreceri animate de 
și dorința de afirmare a com- 
ponenților celor 8 echipe parti
cipante, aspirante la locul frun
taș care aduce promovarea în 
grupa A.

După cum ni s-a comunicat, 
costul biletului de intrare este 
de 15 lei pe reuniune, iar pen
tru copii, elevi, studenți 
litari în termen costul 
lui este 5 lei.

PROGRAMUL ZILEI : 
ria — Marea Britanie (ora 9) ’, 
Franța — Austria (ora 
Danemarca — Iugoslavia 
15) ; ROMANIA 
(ora 18). (M C.) 

șl mi- 
biletu-

Bulga-

12) :
(ora

ITALIA

participarea la „Centura de 
aur“ a puternicei reprezentati
ve a Cubei, nelipsită de la nici 
una dintre edițiile de pînă 
acum. Sîntem siguri că antre
norul Alcides Sagara va pre
zenta pe ring și de această 
dată o garnitură redutabilă. 
Nu este lipsit de interes, cre
dem, să vă spunem că la re
cent încheiatul Turneu inter
național de la Halle (R.D.G.) 
boxerii cubanezi au cucerit 6 
dintre cele 12 medalii puse în 
ioc (celelalte revenind gazde
lor...). Cu Justificată nerăb-

Petre HENȚ

(Continuare In pag 2-3)

mei reprize, bucureștenii au i- 
păsat din nou pe accelerator sl 
la pauză conduceau cu cinci go
luri. La reluare meciul are. 
practic, un singur sens tn poar
ta dinamoviștilor este introdus 
tinârul Vasile Cocuz. care avea 
să se remarce tn mod deosebit 
Intervențiile sale anunțînd un 
jucător de mare perspectivă. 
Superiori la toate capitolele

(Continuare in pag 2-3)
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ACTIVITATEA SPORTIVA ACOLO UNDE SPORTUL
ESTE, ZILNIC, LA EL... ACASĂ

rezervată acțiunilor desfășurate

întreprinderi și instituții
poposit in Timișoara, 
vedea cum se pre-

• Am 
pentru a 
zintă unele baze ale orașului 
acum m prag de sezon cald. 
După ce am vizitat două dintre 
ele ni s-a 
le așezăm...

Una-i a
U.M.T. (a 
poartă același nume), care îți 
incintă privirea. Un complex 
mare cu 5 terenuri de fotbal, 
cu două bazine de înot și, în- 
țre altele, cu 7 noi terenuri 
de tenis în curs de finalizare 
pentru a fi date cit mai cu- 
rînd în folosința iubitorilor a- 
cestui sport, 
complexul în 
luni ? Ca un furnicar. Aici s-a 
lucrat intens pentru punerea 
la punct a bazei, astfel incit să 
întîmpine noul sezon în haine 
de... toată frumusețea. Lucrări 
de reamenajări. 
rații s-au făcut 
strucțiile acestui 
tiare, instalații 
Felicitări 1

N-am plecat cu aceeași im
presie și de la Stadionul C.F.R.. 
gospodărit — ca să spunem așa
— de Direcția Regională res
pectivă. De vreo doi ani — 
aflăm — acest stadion se tot 
repară sau mai precis ar tre
bui reparat în adevăratul sens

. al cuvîntului. în sala de lupte.
la pista de atletism ar fi 
cesar să se mai facă unele 
bunătățiri. dar nu există 
un semn că se vor face ! 
pertina pistei, refăcută cu 
perficialitate. n-are nici aspect 
estetic, nici rezistența necesară. 
Cel mai prost stă însă tribuna. 
Nu credem'* că greșim deloc 
afirmînd că. așa cum este ea 
în prezent, reprezintă un pe
ricol de accidente pentru spec
tatori. Evident, deci, ca din a- 
cest punct de vedere să n-avem 
de ce felicita și asociația spor
tivă amintită.
• La începutul anului 1972 

vreo douăzeci de fete și băieți
— de la Institui Proiectări Au
tomatizare — au participat, la 
Vîrful cu Dor. la un concurs 
de schi. Ei nici nu bănuiau 
că. de fapt, semnau actul de

părut interesant să 
față în față.
asociației sportive 
întreprinderii ce

Cum a arătat 
ultimele două

vopsiri, 
la toate 
complex 
sanitare

repa- 
con- 
(ves- 
ș.a.).

ne- 
îm- 
nici 
Co- 
su-

naștere al „Cupei I.P.A." la 
schi. De atunci, an de an, 
competiția a crescut. De fie
care dată au fost invitați spor
tivi și de la alte institute de 
proiectări, din întreprinderi. 
Astfel, în 1978 s-a ajuns la 
15 echipe cu peste 70 de par
ticipant, iar în 1983 la 30 de 
asociații cu peste 300 parti
cipant ! Ediția din 1987 ? Iată 
citeva informații puse la dis
poziție de ing. Șt. Topor, de 
mai mulți ani „legătura cu 
presa" pentru popularizarea în
trecerii. devenită etapă în cam
pionatul municipal al Capita
lei ; în 1987 întrecerea s-a a- 
flat la cea de-a 15-a ediție ; 
participare — 30 asociații
(ICPGA. Proiectantul, Alfa. 
IPROLAM, ICECHIM, Electro
nica Pipera. I.O.R. ș.a.), locul 
de desfășurare — în preajma 
cabanei Virfu cu Dor, la 2000 
m altitudine ; participant — 
195. între care 65 femei, alături 
de 60 de copii (în ultimii ani. 
cei mici și-au cîștigat dreptul 
la un concurs al lor). Și, dacă 
a fost concurs, iată și cîțiva 
remarcați în cursele de slalom 
special și slalom uriaș : Dana 
Țirlescu, Tatiana Mayer (I.P.A.), 
C. Pătrașcu (Alfa), T. Vespre- 
meanu (Carpați), A. Florescu 
(Alfa). Ruxandra Verona (Pro
iectantul). Pentru această com
petiție tradițională nota 10 a- 
sociației „Tînărul Automatist" 
de la I.P.A.

• Urmărind un meci de fot
bal între două divizionare B, 
Ia Orăștie, am făcut cunoștință 
cu stadionul întreprinderii „Da
cia" : curat, bine pregătit pen
tru primăvară, cu gazon foar-, 
te bun O nedumerire : de ce 
spațiul liber din spatele celor 
două porți (și mai ales cel de 
lingă stradă), nu este folosit, 
bunăoară. pentru amenajarea 
unor terenuri de volei, tenis. 
Sau chiar minifotbal ? Nici pis
ta de alergare, prin felul în 
care se prezintă, nu pare să-i 
atragă pe iubitorii atletismu
lui...

La Liceul 2 (Sectorul 6 al 
Capitalei), animație mare 1 In 
plină desfășurare, meciuri de 
fotbal, volei, șah, tenis de 
ma-.ă dar și muncă patrioti
că ; toate acestea susținute 
din plin de toți elevii liceului. 
Mariana Perna, I. Nicoară șl 
V. Ionescu, profesorii de sport 
ai acestu’ lăcaș de învățămînt, 
muncesc cu pasiune, căutînd 
să angreneze un număr cit 
mal mare de participanțl în 
activitatea sportivă de masă, 
în sporturile individuale sau 
pe echipe rezultatele neîntîr- 
ziind să vină.

Numărlndu-se printre frun
tași tn întrecerile sportive la 
nivel de sector și municipiu, 
Liceul 2 se mindrește cu ele
vii A. Bodrîngă, D. Enache, D. 
Dorel, Mlrela Moraru (cam
pioni al sectorului la tenis de 
masă. șah. cîștigători ai locu
rilor 2 in cadrul Cupel U.T.C. 
pe 
mai 
cu 
chet

în 
avut . . .
plină întrecere, făcînd din 
dovada talentului lor. Direc
toarea Liceului, prof. Maria 
Păuna (prezență activă printre 
elevi) ne spunea : „O dată cu 
venirea primăverii activitățile 
sportive in aer liber se impun 
de la sine. Sălile și terenurile 
de sport sînt pline, în flecare 
zi, iar munca patriotică des
fășurată cu mult entuziasm 
de elevi pentru menținerea șl 
înfrumusețarea acestor obiec
tive, nu este deloc neglijată".

Cuvinte pline de adevăr, am 
adăuga noi

ionel PANA — coresp.

municipiu la sporturile 
sus amintite)' precum și 
echipele de volei și ‘ 
băieți.
ziua vizitei noastre 
prilejul să-l vedem

bas-

am 
în 

plin

„CENTURA DE
'Urmare lin pag I)

dare îi așteptăm și pe pugiliștii 
din R.P.D. Coreeană, a căror 
tehnică rafinată ne-a încîntat 
de fiecare dată. Boxul african 
va fi reprezentat de sportivii 
din Nigeria. Pînă în prezent 
și-au mai confirmat participa
rea la „Centura de aur“ pugi- 
liști din Japonia, Cehoslova
cia, Turcia și Egipt, aceștia din 
urmă aflîndu-se încă de 
acum la București, unde 
continuă pregătirile.

Care dintre boxerii români 
vor da replica oaspeților 1 în 
primul rînd îi amintim pe cam
pionii naționali Marian Gindac 
(semimuscă). Cristian Morea 
(muscă). Marcelică Tudor iu 
(cocoș), Viorel Mihăilă (ușoa-

pe 
își

Rubrica realizata de
Modesto FERRAR'NI

OBIECTIV ’87 J. O. ’88
Urmare Im oag I)

turi de ei. Petre Becheru (tot 
la categoria 82,5 kg) este un 
candidat cu șanse de participa
re la J.O. ’88. El a realizat la 
total 370 kg și are planificat 
380 kg, cifră cu care se apre
ciază că poate ocupa unul din
tre locurile fruntașe.

Cu condiția realizării unor 
salturi valorice însemnate, mai 
întră în discuție pentru parti
ciparea la turneul olimpic

Nicolae Osiac (90 kg — 19 ani) 
— record personal 355 kg, și 
Petrică Tufă (21 de ani și 100 
kg) care mai poate crește în 
greutate și, deci, în perfor
manțe (a reușit 360 kg). Traian 
Cihărean (52 kg), al cărui salt 
calitativ se lasă cam de multă 
vreme așteptat (el a realizat 
230 kg) poate aspira la parti
ciparea la J.O. cu condiția ca 
recordul său personal să creas
că simțitor în timp util.

într-un sport în care măsura

valorii este precisă, dinamica 
creșterii indicelui 
este previzibilă și, 
ficatâ. Cu condiția 
lele să nu apară, 
estimări foarte aproape de re
alitate. Campionatele Europene 
de la Reims (5—10 mai), ca 
și „mondialele" de la Ostrava 
(3—10 septembrie) sînt cele 
două mari competiții interna
ționale ale acestui an, la star
tul cărora se vor alinia și hal
terofilii noștri fruntași. Acestea 
constituie două momente ex
trem de importante în apre
cierea generală a evoluției re-

de forță 
deci, plani- 
ca acciden- 
se pot face

ATLETISM, LA RECENTUL concurs repu
blican de primăvară la maraton, de la Ma- 

Imala. am înregistrat 43 de alergători care 
au încheiat cei 42,195 km ai cursei (din cei 
58 care au luat startul), ceea ce, desigur, este 
mulțumitor, avînd In vedere duritatea pro- 

Ibei. Tot acum am consemnat șl debutul... 
proaspătului rapidlst Gyflrgy Marko, mul
tiplu campion în cursele de fond, care a 
terminat pe locul al treilea. Promițător ! • 

ICA ȘI CU ALTE PRILEJURI, au fost, din 
păcate, unii concurențl care, și la marș și 
la maraton, n-au înțeles să-și apere corect 
șansele ; fie eă au mers neregulamentar, 
fie că au „tăiat" traseul, tn final acești 
(așa-ziși) sportivi ale căror nume nu le a- 
mintlm din Jeră au fost descalificați, ceea 

| ce înseamnă, sperăm, doar o primă măsură.
Alțl eoncurenți au venit la Mamaia, din di
ferite colțuri ale țării, au luat startul, dar 
după o anumită distanță, în mod deliberat, 
au abandonat întrecerea respectivă. Pentru 
așa ceva au trebuit să se deplaseze la Ma
maia ? Și pe socoteala cui 2 • și INCA o 

I nedumerire, dar de o altă factură : unde au
dispărut maratoniștli șl mărșăluitorii clubu
rilor bucureștene Steaua și Dinamo, altădată 
fruntașe ale acestei probe ? (A. Vil.).

I BASCHET. NOI PROMOVĂRI tn Divizia 
feminină A : ta Universitatea CSȘ viitorul 
Cluj-Napoca a debutat Simona Morar, iar 
la Mobila CSȘ Satu Mare — Noemi Mlhal- 

I csîk, ambele (junioare) provenind din fruc
tuoasele pepiniere ale antrenorilor Horia 
Pop, și, respectiv, lulia Anderco. Subliniem 
că ambele divizionare A sînt alcătuite tn 
maj'oritate din jucătoare selecționate și in- 

Istrulte în cadrul cluburilor sportive școlare 
amintite, iar unele dintre sportivele de la 
CSȘ ciuj-jNapoca (Simona Morar, Marga
reta Veres, Antonela Boyte) și CSȘ Satu 
Mare (Angela Szenesi) sînt componente de 
bază ale lotului reprezentativ de cadete. A sa 
producție, da I (D. St).

RUGBY. „O REALA SURPRIZA a fost e- 
1 voluția Rapidului la Baia Mare : curajoasă, 
Leu decizia de a se lupta pînă la capăt. Așa 

cum ar trebui să evolueze toate echipele 
noastre în deplasare". Apreciere la obiect.

după un foarte disputat meci din ultima e- 
tapă jucată In Divizia A, a iul M. Martin, 
vicepreședinte al secției Știința CEMIN, la 
care nu putem decît să subscriem. • A- 
PROPO DE rugbyștii maramureșeni. Ei au 
susținut partidele pină acum, la Recea, la 
o aruncătură de băț de Baia Mare, pe un 
teren impropriu. Sintem însă asigurați de 
remedierea Imediată a situației, ceea ce se 
șl impune, mai cu se-.ml că e vorba de o 
echipă aflată tn luptă directă pentru titlu. 
• ARBITRAJELE constituie o problemă 
mult discutată tn rugbyul nostru. Cu atît 
mai mult ne face plăcere să consemnăm a- 
precierl unanime la adresa unul tînăr ca
valer al fluierului după un joc echilibrat

POST-SCRiPTUM
(Contactoare Buzău — Universitatea Timi
șoara). „Marcel Galanda a condus irepro
șabil", susține Tit’ Ionescu, antrenorul oas
peților, înving cu 15—9... (G. R,).

TENIS DE MASA. LA „NAȚIONALELE" 
de juniori, care au avut loc la Cluj-Napoca, 
nu puține au fost formațiile care au avut 
în componența lor ,.numș speranțe" (Că
lin Creangă — Sticla C.S.S. Bistrița ; Cris
tina Enulescu — Juventus MILMC București; 
Maria Bogoslov, Anda Girbină — C.S.S. Me
talul Rm. vîlcea ș.a.), care le-au și facili
tat obținerea de bune rezultate. îmbucură
tor a fost însă faptul că o serie de antre
nori au adus în întreceri șl tinere speranțe, 
copil de 10—12 ani : Luminița Nica (Meta
lul), Emeșe Marton, Emeșe Szabo (Eternlt 
Oradea). Anca Otavă (C.S. Arad), loan Chi- 
cindean, Marius Dancu (C.S.S. Gloria A- 
rad) Cristian Țol (Universitatea ASA Crâ- 
iova), Ovidiu Sitlor (Sticla), Iulian Neacșu 
(C.S.S. I.P.C. Slatina) ș.a. Sînt nume de care 
vom mal auzi * PENTRU a se face loc șl 
baschetului, programul „naționalelor" a 
fost supus unui ritm intens, ceea ce î-a 
obligat pe copii la solicitări deosebite șl ne- 
justlflcate. Oare nu se știa la Cluj-Napoca 
de această competiție și de programul el ?

DUMINICĂ, ETAPĂ Â Ill a A DIVIZIEI DE LUPTE GRECO ROMANE

LA ZI ÎN CICLISM

va fi gaz- 
a celor 4 
programa

După o scurtă pauză, cei mai 
buni luptători al țării de Ia sti
lul greco-romane se aliniază, du
minică, la startul unei noi etape 
a Diviziei A (a IlI-a).

In Capitală, în organizarea clu
bului Rapid. >a avea loc reuniu
ne» l- care participă trei forma
ții de forțe relativ egale : CS Bo
toșani, Dunărea Galați șl Rapid 
București.

Celelalte întîlnlri din cadrul se
riei a Ill-a sînt programate la 
Brăila (Steaua, Rulmentul Sucea
va și Progresul Brăila) șl la Con
stanța (Metalul Rădăuți, Hidro
tehnica Șiret șl Farul).

întrecerile din cadrul seriei a 
Il-a se vor desfășura Ia Pitești, 
unde echipa locală — LC Dacia

(clasată pe locul 3 în camplona- 
tul trecut) — are o misiune ușoară 
în disputa cu Prahova Ploiești și 
Construcția București, formații cu 
prestații mal slabe tn primele 
etape. La Craiova se reunesc Ci
mentul Tg. Jiu. Turbomecanlca 
București și CSM-TUG Craiova, 
iar la Buzău, Industria Sîrmel 
primește vizita sportivilor de la 
Metalul IURT Lugoj și IMU Med- 
dlgia.

tn seria I stnt programate par
tidele : Dinamo București, Sima- 
red Baia Mare, CS Arad (la Baia 
Mare), crlșul Oradea, Muscelul 
Cîmpulung, ASA Cluj-Napoca (la 
Cimpulung Muscel) și Electropu- 
tere Craiova, Aluminiu Slatina. 
Progresul București (la Slatina).

CUPA F.R. CICLISM. După 
competiția similară a seniorilor, 
încheiată săptămina trecută la 
Constanta, este rîndul celor mai 
buni juniori ai țării să-și mă
soare forțele în cadrul îhtrecerli 
organizate de forul de speciali
tate și rezervate respectivei cate
gorii de vîrstă. Buzăul 
dă. intre 6—9 aprilie, 
etape pe care le va 
concursul.

CUPA ORAȘELOR, 
„în serial", rezervată

competițle 
tot junio

rilor, își va derula primele două 
etan" (fond 100 km și circuit 50 
km) în zilele de 11—12 aprilie la 
Ploiești. Vor urma „episoade" 
asemănătoare la Tîrgu Mureș 
(24—25 mal) București (12—13 iu
nie) Brașov (4—5 Iulie), Brăila 
(3—4 august). Constanța (26—27 
septembrie). Timpii vor fi tota
lizați. iar cîștigătorul la indivl-

dual va primi titlul de campion 
national de mare fond-juniori.

COMPETIȚII INTERNAȚIONA
LE. Să amintim în primul rind 
de „Turul Niedersachsen", ce se 
va disputa în R.F. Germania, în
tre 8—18 aprilie, tn Italia vor a- 
vea loc două concursuri succe
sive. „Săptămina Bergameză" 
(9—18 aprilie) și „Turul Regiuni
lor" (24 aprilie — 2 mal). Lotul 
lărgit care se pregătește li cu
prinde. printre alții, pe N, Ahlu- 
lea, V. Budurol, Cr. Neagoe, C. 
Popa. Gh. Lăutaru, V. Mitraehe, 
C. Căruțașu, I. Gancea, V. Con- 
stantinescu, L. Covaci, O Celea, 
St. Bulărescu. Antrenori — C. 
Ciocan și I. Ardelean. De men
ționat că toate aceste participări 
vor servi, cum este și firesc, la 
definitivarea lotului care ne va 
reprezenta anul acesta In „Cursa 
Păcii" (8—23 mai)

AUR" LA BOX DIVIZIA A LA HA
ră), Ștefan Drișcu (semimijlo- 
cie). Marian Gavrilă (mijlocie 
mică), Traian Vasile Damian 
(mijlocie), 
(semigrea), 
(grea) și ! 
pergrea). 
pionii r 
naite, i 
Stoiu. 
ticipa 
giliști 
tregul 
gătește
Europene din Italia și pentru 
care ..Centura de aur" repre
zintă marele și decisivul exa
men al titularizării. Dar, des
pre ei și despre antrenamen
tele pe care le fac în vederea 
apropiatei competiții, vom mai 
reveni.

Dumitru Senciuc 
Petre Bornescu 

Dorin Răcaru (su- 
Vor lipsi doar cam- 
la „pană", Ionel Pa- 
..semiusoară", Petrică 

întreceri vor par-

de 
Și

La
încă mulți alțl pu- 
români, bineînțeles în- 

lot național care se pre- 
pentru Campionatele

prezentanților noștri, angajați 
în campania de pregătire în 
vederea participării cu succes 
la Jocurile Olimpice din anul 
1988.

Seriozitatea cu care se mun
cește în cadrul federației, pre
cizia și rigoarea cu care sînt 
planificate plusurile de „încăr
cături" pe brațele și picioarele 
vînjoase ale acestor atleți de 
excepție, constituie o garanție 
în îndeplinirea și chiar depă
șirea obiectivelor planificate de 
halterofilia românească pentru 
viitoarea ediție a Jocurilor 
limpice.

mult dar s-a alergat după... doi 
DE ASEMENEA, notăm un fapt 
retragerea (nejustificată) a Otl- 

în t mp il '

(Urmare din pag. 1)

handballștli dinamovlști obțin o 
victorie lejeră în fața unui par
tener de întrecere parcă resem
nat în fața clasei superioare a 
adversarului. Meciul ar fi spo
rit în interes dacă cuplul de ar
bitri din Pitești. Al. Isop — M. 
Tănăsescu, nu ar fi comis citeva 
erori, de ambele părți, fără insă 
să influențeze rezultatul, poate 
doar să. creeze momente de iri
tare. Marcatori : Durău 5, Mo- 
canu 4. Flangea i. Dogărescu t. 
Jianu 4, Zaharia 3. Ștefan 2 
pentru bucuresteni, respectiv Ră- 
duță 5. Marian 4. Dumitru S. 
Neagu 2. Leștaru 1. Agapie 1, 
Barcan 1.

Mihail VESA

DINAMO BRAȘOV — STEAUA 
16—24 (6—11). Steaua a abordat
partida cu toată seriozitatea șl 
rezultatul a fost clar. Bucu- 
reștenli s-au Instalat la condu
cere încă din debutul partidei 
și nu au lăsat gazdelor nici o 
snerantă. Pe fondul unei apă
rări simire. în care portarul Ni
colae Mnnteanu a fost imbata
bil. si a unor combinații spec
taculoase. la care au participat

toți ji 
zat fa 
meroși 
scriind 
am d 
des. .

Dina 
fost în 
de la 
mult, 
fac co 
Păcat 
toria I 
problei 
tribuți; 
antrem 
Birtala 
face v 
sarea 
acuala 
lescu I 
2, Don 
respect 
Dumili 
Petre . 
trat fi 
Cojoca

H.C.
POLIT1
(11-7). 
tatori 
handba

CMP10MÎEI.E NATIONALE DF DIM

o-

Se știa de 
iepuri. • 
nesportiv : 
liel Bădescu în t mp il jocului cu Anda 
Girbină. Regretele tardive n-au putut in
fluența Impresia neplăcută a gestului. O 
„firmă" se păstrează cu greu 1 (I. N.) • 
NOUA și frumoasa sală pentru tenis și tenis 
de masă a întreprinderii de prefabricate 
din beton București (director ing. Lucian 
Dumitru ; director adjunct Ing. Aurel Boje- 
nescu) se dovedește în acest sezon o primi
toare gazdă pentru competițiile divizionare. 
Felicitări ! (EM F.).

VOLEI. NU NE-ÂM ÎNȘELAT cînd am a- 
preciat elogios buna pregătire a voleiba
listelor (fără., nume sonore) de la Oltcit 
Craiova, în timpul ultimului turneu al plu
tonului secund a’ Diviziei A. Iată că, deu
năzi, la Craiova •inx meci amical, Oltcit a 
administrat o seve’-ă ..lecție” lotului națio
nal, de care a dispus cu 3—1 ! O notă bună 
pentru cea de a doua divizionară A olte?n 
dar un mare semn de întrebare în legătură 
cu stadiu^ de pregăt’re al „naționalei”, pe 
care o așteaptă turneul de calificare (din 
Norvegia) pentru C.E. din toamnă • VETE
RANA echipei vîlcene Chimia, Marilena 
Dubinciuc, s-a dovedit încă o dată o „Ini
mă mare". Cu o pilduitoare dăruire, ea și-a 
impulsionat colegele în aspra luptă pentru 
supraviețuire în ,.A“ și Chimia a reușit să 
se salveze (A. BJ.

POPICE. CU OCAZIA partidei divizionare 
C.S.M. Reșița — Dermagant Tg. Mureș, dis
putată recent, a avut loc o frumoasă și im
presionantă festivitate prilejuită de retra
gerea din activitatea eompetițională a Mă
riei Stanca, una dintre cele mal bune jucă
toare, timp de peste două decenii, din for
mația reșițeară. Maria Stanca a jucat 25 de 
ani în echipa din Reșița și a evoluat și în 
reprezentativa României, care a cucerit în 
1966 titlul de campioană mondială. Totodată, 
ea a contribuit la depistarea și pregătirea 
unor jucătoare tinere, acim componente 
ale sextetului din acest important centru al 
sportului popicelor din țara noastră. (T. R.)

Timp de trei zile — vineri, 
sîmbătă și duminică — la Pre
deal, pe traseul Valea Rișnoa- 
vei, se vor disputa Campiona
tele Naționale de biatlon ale 
seniorilor. Din cîte ne infor
mează organizatorii, s-au fă
cut eforturi susținute ca tra
seul să se prezinte în bune 
condițiuni. Vor avea loc, în 
ordine, probele de 20 km, 10 
km și ștafeta 4 X 7,5 km. La 
starturi vor fi prezenți 
mai valoroși sportivi din țară 
— Vladimir Todașcă,

Sandui 
sile B 
Imre
De as 
și citi' 
cu pri 
întrece 
vîrstă. 
Gheorf

I

I

I

l.

DE LA F.R. TENIS

Csedo

anul 1987. Primul loc 
de campion au fost 
de candidatul de 

Ștefan Sandu (Uni-

cei

Primul concurs de se
lecție a copiilor și junio
rilor din acest an, orga
nizat de F.R. Tenis prin • 
Centrul republican de 
pregătire, programat la 
București în perioada 

.12—19 aprilie, se amină 
din cauza condițiilor at
mosferice nefavorabile 
pentru perioada 25 apri
lie — 2 mai.

CAMPIONATUL
MILITAR DE ȘAH
La Tg. Mureș a luat sfîrșit 

finala Campionatului_militar de 
șah pe 
și titlul 
cucerite 
maestru 
versitatea Craiova), care a to
talizat 10 puncte, în cele 11 
runde disputate. Pe următoarele 
două locuri s-au clasat Romeo 
Milu (I.T. București) și Viorel 
Trifan (C.S. Armata Tg. Mu
reș). cu cîte 8 p fiecare. S-a 
jucat în sistem elvețian, cu 
30 de participanțl, calificați din 
fazele anterioare ale întrecerii.
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ale 
O 
va

BRAȘOV, 
ISRAEL, 
anunțat, 
va avea 
amicală1. 

V.

prezent, condu- 
din întrecerea

argumentată de simpla 
făcută cu totalul carto- 

galbene înregistrate in 
patru etape ale turului,

Sportului a mers 
pauză, perioadă de 
ploieștenli n-au gă-

formațiilor 
măsură 
contribui _  _
desfășurare a campiona- 
întrecere care merită

care, deși terenul era 
duminica trecută, a stabi- 
meciul cu S.C. Bacău să 

loc oe stadionul principal.

s-au dumirit că 
„știu lecția" nu
lul Coraș. Și, ca 
luat măsuri su

PITEȘTI - ȘTIINȚA 
; Victorie 

a piteșteniîor, de la

Foarte buni în această 
colegii de

ȘABLONIZAREA ACȚIUNILOR

AI. 
din

MAI MULTA ATENȚIE

TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"

Csoma
Sf. Gheorghe.

STAVILĂ ÎN CALEA EFICACITĂȚII

ințeles cultivat și statornicit 
cu concursul multor învăță
tori și profesori, sprijinit ne
mijlocit de către organizațiile 
de copil și implicit de cele 
sportive.

Ca să se ajungă la „deschi
derea" de care am amintit, 
entuziașt i antrenori ieșeni 
au creat un prim nucleu de 
minirugby în cadrul Clubului 
Sportiv Școlar „Unirea", un
de activează excelențll pro
fesori Emil Crișan și Ion Ve- 
riveș. Dună modelul lor, alți 
colegi ‘(Gheorghe Căldăraru 
la Liceul „Dimitrie Cante- 
mir“) sau de alte specialități 
(Marian Banu la Școala nr. 4 
și, în perspectivă, și la „37“) 
au pus bazele unor nuclee 
similare. Rugbyul pitic a 
prins; acum el tinde să cu
cerească inimile copiilor și la 
școlile nr. 22 și 25, 16 și 34. 
„Deocamdată ț* — cum ne asi
gură, in corpora, tinerii antre
nori modelatorii viitorilor... 
Drobotă și ai actualilor jucă
tori de nădejde ai Politehni
cii Iași — Doroftei și Vasliu- 
ianu, Leuciuc și Ghenea, Co
libă și Muraru, Mititelu și 
Ciorăscu. Cei care aspiră la 
această împlinire se cheamă 
Vîrlan, Pricop, Ailenei, Ma
zilii, Mariciuc și Vîscii. Miine 
s-ar putea să fie mult mai 
mulți Viitoarele „deschideri" 
(pentru 
rei nr 
ni-i vor

că aceea a 
va rămîne 
releva ’

premie- 
izolată...)

Tiberiu STAMA

antrenante în care doar prima 
repriză a fost ceva mai echili
brată — 
partidă, ____  _
portarii Mircea Petran (Minaur) 
si Alexandru Buligan
Au 
rumb 5, 
Stamate 
pentru 
Matei 5, 
1, Nagy ________
1. Au arbitrat : Șt. Sticea și B. 
Grigore, din Brașov. (A. Crișan 

coresp.)
SERIA A ll-o

CONSTRUCTORUL C.S.U. O- 
RADEA — A.S.A. ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ 26—24 
(14—13). Partidă echilibrată. In 
partea a doua a meciului gazde
le iau un avans de patru go- 

nu reușesc să-l 
înscris :

Vasadi 
Kapornay 
respectiv

(„Poli"). 
marcat : M. Voinea 11, Po- 

Covaciu 3, Andronic 3. 
1, Marta 1. Malmagy 1 
învingători, respectiv 
Gal 4, Janto 2, Folker 

1. Dobrescu 1 șl Ionescu

men-
Cristache 11, 
1 Bartl 1,

1 pentru 
I. Moldovan 

Furnea

| „SPERANȚELE * MERITA
Despre grija și considerația 

care trebuie arătate campionatu
lui de speranțe s-a scris de 
multe ori în coloanele ziarului 
nostru: o competiție care înglo
bează pe unii dintre cei mai ta
lentat! jucători ai noii generații 
din loturile divizionarelor A, plus 
fotbaliștii care, din diverse moti
ve (suspendări, perioade de aco
modare după accidentări etc.), 
nu pot evolua în primele forma
ții.1 Dar. înainte de orice, cam
pionatul speranțelor rămîne, cum 
o arată și numele, o mare ocazie 
pentru internaționalii de mîine 
de a se afirma, de a grăbi cursa 
spre consacrare.

Programarea pe stadioanele de 
„A“. Una dintre condițiile reuși
tei întrecerii, prin elementul sti
mulativ pe care îl reprezintă, 
rămîne disputarea jocurilor în 
deschiderea întîlnirilor de prima 
divizie, adică pe terenuri bune 
și în fața unui numeros public. 
Multe dintre cluburile noastre 
înțeleg importanța și rostuil unei 
asemenea programări și fixează 
meciurile pe stadioanele divizio- 

Gloria

Buzău, 
moale 
lit ca 
aibă 
Și toată lumea a avut de cîști- 
gat. Pentru că a fO3t un meci 
animat, viu disputat, 
roase faze de 
de spectatori, 
stimulat pe 
Este de dorit
divizionare A 
fel.

Arbitrajul. In 
cerea jocurilor 
speranțelor fotbalului nostru este 
asigurată de un arbitru (la cen
tru) neutru și de doi arbitri de 
linie din localitatea gazdă. în 
dorința de a asigura o și mai 
echilibrată și obiectivă arbitrare 
a partidelor din 
speranțelor, F.R.F. 
recent, posibilitatea 
rii să fie din alte 
cele
re.

noi. 
normală 
tulul O 
toată atenția și sprijinul. (Ef. I.),

cu nume- 
poartă. aplaudat 

care, astfel, i-au 
tinerii fotbaliști, 
ca toate cluburile 

să procedeze la

rcați 
telor
• de 
asile 
3U.

luri. dar 
țină Au 
Tudor 8.
Mirza 1, 
orădeni.
9. Ciobanu 5, Vajda 4.
3, Bădău 1, Adespi 1 și R. Mol
dovan 1. Arbitri : Tr. Apostol — 
R. Mahler, din Brașov. (I. Ghișa 
— coresp.).

dacia 7: 7“ ----------
BACAU 29—24 (17—11).
meritată . ' .
care au marcat Cozma 13, Mihai 
6, Bogdănescu 3. Barbu 2, Pan
tea 2, Lica 1, Neagu 1 și Mi- 
hăilă 1 
Vas lica 
Rotaru 2. Berbecaru 2 
Zamfir 1 și Gîrlescu 
condus : ‘ _
rene.
Fețeanu — coresp.).

METALUL BISTRIȚA — ÎNDE. 
PENDENȚA CARPAȚI MÎRȘA 
19—18 (13—10). (I. Tonia —
coresp.).
• Ir devans tn Divizia A (f) î 

Chimistul Rîmnicu Vîlcea — 
Constructorul Baia Mare 36—25
(18—15) (P. GEORNOIU
coresp.).

Lica 1,
: de la oaspeți au înscris: 

Chirilă 5, Bondar 5, 
Vlad 1, 

Au 
Fe

ll.

I

scnlm- 
im- 
Joc. 

unei 
iată 
tre-

Varietate, ingeniozitate, 
barea direcției de atac . 
plicit, mărirea . vitezei de 
toate la un loc subordonate 
gîndiri tactice deosebite, 
calitățile de bază pe care 
buie să le posede orice Jucător 
din prima linie pentru a fi ca
pabil să străpungă zidul unor 
apărări din ce in ce mai betona
te în fotbalul actual. Or, în 
campionatul primei noastre Di
vizii, stereotipia, șablonizarea 
acțiunilor face ca eficacitatea — 
așa cum s-a arătat tn nenumă
rate rînduri — să fie mereu tn 
suferință. Ca1 ea golului, așa cum 
le place tehnicienilor s-o nu
mească este astfel anevoioasă, 
situațiile de finalizare rfnt rare, 
iar drumul spre poarta adversă 
mai greu de parcurs.

Un exemplu în acest sens este 
chiar meclu! din etapa trecută, 
dintre Sportul Studențesc și Pe
trolul ploiești. Tn prima repriză 
atacurile formației bucureștene 
au fost canalizate, cu predilec
ție. pe flancul sting, matematic 
aproape toate mingile căutîndu-1 
oe Coraș, demarcat pe acea par
te. Si Jocul 
bine plnâ la 
timp în care .
sit antidotul stăvilirii acțiunilor 
„alb-negri'or". desfășurate numai 
pe partea stingă. De altfel, golul

Pentru a ajunge la ves
tiarele echipelor, a trebuit 
să dăm 
dion La 
doi copii 
mult de 
se rugau 
„cerberii" 
pe mîneca paltonului : 
ne, vrem să vedem și noi 
meciul! Zău, nene, o să fim 
cuminți, te rugăm să ne 
lași!“

Nu i-a lăsat, ba mai mult, 
i-a luat la goană, adresîn-

Incepind din acest sezon 
competițional, peluza nouă, 
cea care a închis „potcoa
va" dinspre sala de sport, 
a fost rezervată in exclusi
vitate copiilor care au, ast
fel, cale liberă in acest loc. 
Cu puțin timp înainte de 
începerea partidei Rapid — 
Chimia, din etapa trecută, 
cineva, văzind această tri
bună plină și auzind încu
rajările glasurilor cristaline, 
ii felicita pe conducătorii 
cltibului, pentru frumosul

ocol marelui sta- 
una dintre porți, 
— nu aveau mai 
10 sau 11 ani — 

de unul dintre 
cu banderolă roșie 

,Ne-

se numește RAPID.

campionatul 
a discutat, 

i ca și tușie- 
orașe deeft organizatoa- 

care, credem 
la o și mai

al doilea. ' marcat de Cristea, 
făcut „șah-mat" linia defensivă 
a Petrolului, descumpănită de 
rapiditatea fazei. 'La reluare în
să, sfătuiți, cu siguranță, și de 
antrenorul Mircea Dridea, jucă
torii Petrolului 
adversarii lor 
mai pe... felia 
urmare, și-au 
plimentare de anihilare a atacu
rilor studenților și jocul s-a e- 
chilibrat. Ba, mai mult, Petro
lul a devenit mult mai insisten
tă în ofensivă. Și exemplele pot 
continua. La S.C. Bacău foarte 
multe mingi îl caută pe Șoiman. 
La Rapid aproape totul trace pe 
la Manea. La F.C.M. Brașov jo
cul este ..croit" pentru Cadar...

Explicabilă deci, penuria de 
goluri a echipelor care joacă pe 
teren propriu. Este lesne de în
țeles că stă la îndemîna oricărei 
apărări să se organizeze rapid în 
fata unui adversar care nu știe 
să profite de întreaga suprafață 
de joc pentru a-și desfășura ac
țiunile pe întreg frontul de atac.

Acțiunile șablon vin numai si 
numai în sprijinul apărărilor, 
reduc'nd forța de atac a orică
rei echipe. Cu alte cuvinte șa
blonizarea acțiunilor este o sta
vilă o barieră în calea eficaci
tății.

du-le și cuvinte write, mult 
prea urîte pentru ca, din- 
tr-un grup de bărbați 
toată
vină unul și să ia apărarea 
puștilor care voiau să-l va
dă jucind... pe viu pe Gică 
Hagi.

Secvență singulară 7 Nici
decum. Pentru că in multe 
alte locuri din țară, in zi
lele cu meciuri, copiii sînt 
alungați din preajma mari
lor arene sau a sălilor de 
sport. Cu atit mai lăudabi
lă apare inițiativa unui club 
care, in nici un caz, nu se 
inscrie printre cele mai pu
ternice din fotbalul nostru, 
dar care 
tre cele 
tară.

Clubul
Inițiativa se numește TRI

BUNA COPIILOR.
Despre ce este vorba 7

in
firea, să nu inter-

se află sigur prin- 
mai îndrăgite din

gest făcut de Rapid fața de 
copiii din noile cartiere ră
sărite in preajma Grantu- 
lui.

„Hai-hai, hai Rapid" — 
au scandat, aproape tot tim
pul, copiii din TRIBUNA 
lor. Și cu toate că echipa 
pentru care au venit ei la 
stadion a pierdut, in min, 
91, cind și vîlcenii primeau 
aplauze, ei, copiii, continuau 
să cinte, in marea lor lim
pezime sufletească, refrenul 
„Hai-hai, hai Rapid",

Cit BINE poate face fot
balului-„o astfel de iniția
tivă, «fc un lucru de la sine 
înțeles, e ca o axiomă pe 
care e inutil s-o mai de
monstrezi. Cine are ochi, se 
poate convinge privind și 
fotografia de mai sus. și 
cine știe..

ales a echipei din Moreni, fără 
nici un cartonaș în retur. Deci, 
o apreciere în plus pentru elevii 
antrenorului I. Nunweiller, care 
continuă să lupte — și să spere 1 
— pentru a evita retrogradarea. 
Și o fac cu sportivitate! (Ad. V.).

Iată care este situația în „Tro
feul fair-play Sportul* după 21 
de etape :

12 — 16 — 9 — 18. Ce repre
zintă aceste cifre ? Numărul car
tonașelor galbene contabilizate în 
cele patru etape ale returului. E 
mult, e puțin ? Dacă tragem linie 
și adunăm, ajungem la un total 
de 55, ceea ce reprezintă un car
tonaș și... jumătate la fiecare 
meci disputat. O medie care ar 
trebui, evident, diminuată, 
aducem în discuție numele 
care au realizat-o, nu alții 
divizionarii A, de la care — 
dolos — altele sînt pretențiile. 
Oricum, ei au făcut un pas îna
inte pe tărîmul sportivității, con-

sta tare 
paralelă 
nașelor 
primele 
cind s-au acordat nu mai puțin 
de 80 de asemenea avertismente.

* Deci se poate. Afirmația ar tre
bui să aibă ecou și la ...culoarea 
roșie a cartonașelor, însă aici 
„schimbarea la față“ este mai 
puțin sesizabilă : 4 eliminări în 
tur. 3 în retur (și în acest caz 
ne referim la primele 4 etape din 
cele două stagiuni). In concluzie, 
o ușoară îmbunătățire a stării 
disciplinara Aceasta, pe ansam
blu Pentru că, în plan indivi
dual, al fiecărei divizionare A, 
lucrurile nu merg așa peste tot. 
Dimpotrivă. Astfel. „codașele" 
sportivității, Chimia și Jiul, con
tinuă să alunece spre „cota 0“ 
a zestrei de puncte (la start au 
fost 300) din clasamentul „Tro
feului fair-play Sportul". Aceeași 
„direcție" o înregistrează Gloria 
și F.C. Olt. La polul opus, se im
pune remarcată comportarea 
trio-ului fruntaș — F.C.M. Bra
șov, Flacăra și Corvinul —, mai

• MIERCURI, LA
MECIUL ROMANIA — 
Așa cum am mal
miercuri, de la ora 17. 
loc la Brasov partida
dintre primele reprezentative ale 
României șl Israelului, partida 
nr. 394 a formației noastre. în- 
tîlnirea va da prilejul selecțlona- 
bililor noștri să efectueze o nouă 
verificare în vederea apropiate
lor examene internaționale ofi
ciale din 
tru C.E 
pic Din 
tativ nu 
Bumbescu, Belodedid. 
Movilă etc.
• CLUBUL VICTORIA anunță 

că pentru meciul de mlîne, Vic
toria — Rapid, sînt valabile le- 
gitimațiile-abonament de culoare 
roșie și verde eliberate de 
C.N.E.F.S., precum ,1 cele gri, 
acestea din urmă însoțite de ti- 
chete pentru joc, care se elibe
rează la sediul Clubului.
a BRIGADA DE ARBITRI RO. 

mani LA PARTIDA BULGARIA
— LUXEMBURG. U.E.F.A. a de
legat, ca 
tntîlnlrli 
Bulgaria
— grupa 
ciunescu.
lit, ca arbitri de linie, 
Porumboiu și Gh. Constantin.
• LUNI 6 APRILIE, la ora 18, 

în sala I.S.B. din str. Berzei va 
avea loc plenara antrenorilor de 
fotbal din București și Sectorul 
agricol Ilfov. Cu acest prilej va

și 
Ia 
al

suspendare ; P — punctaj.

G R s p*)
1. F.C.M. Brașov 12 — *-* 240
2 Flacăra 7 1 6 235
3. Corvinul 15 — — 225

-7. Rapid 17 — — 215
S.C. Bacău 17 — — 216
Steaua 15 1 — 216
Petrolul 15 1 1 215

8. Victoria 13 — 210
9 „U“ Craiova 14 1 5 205

10. „U“ Cj.-N. 20 1 1 190
11—12. Sportul Slud. 23 — — 185

FC. Olt 14 2 9 185
13—14. Oțelul 27 — —. 105

Dinamo 22 1 5 165
15. F.C. Argeș 26 1 2 160
16 Gloria 25 2 10 125
17. Jiul 30 3 14 80
18. Chimia 31 4 20 40

•) G — cartonașe galbene ; b
cartonașe roșii ; S — etape de

da că 
celor 
decît 
neîn-

cadrul calificărilor pen- 
și turneul final olim- 
lotul nostru reprezen* 
vor lipsi Lung. Bdldni, 

................... Lăcătuș,

2...Rg8

DUMINICApiesa

Radu VOIA

• Importante sume de 
bani și autoturisme ..Da
cia 1300“ ;
• Taxa de participare, 

numai 10 lei.

participați cu cit mal 
jnulte bilete!

La 
cadrul 

Festival 
“ s-au 
dintre

DUMINICA. 5 APRILIE
•

• MARI AVANTAJE, 
FORMULĂ ATRACTIVA!

• 12 numere din 75 ; 
se cîștigă șl cu 2 nu
mere !

pornind de la po- 
diagramă — cum 

fosta campioană 
Eugenia Ghindă, 

turneului femi-
• ULTIMA ZI de par

ticipare, SÎMBĂTĂ, 4 
aprilie 1

E
E

lasice 
mij- 
„f7“ 

e țin- 
cazul 
l-am 

el, f2,

feselor

deoarece dacă se refuză 
oferită (l...Rg8 2.D :h6
3.C:g6J) decizia survine 
maidecît. Așadar, iată 
mentul de referință al 
fruntării.
părea 
D:h64-Î! 
orificiu de damă care aduce 
victoria)
3,C:g6 __ --------
mai sus notată) 3.C:f7 + 
acum albul recîștigă 
terialul sacrificat, 
si cu doi pioni în 
fost un stop-cadru 
partidă jucată la 
turneu internațional 
Lugano (Elveția), 
gen<inianul 
vingător merituos, și elveția
nul U. Ruetschi.

Instantaneul următor provi
ne din activitatea competi- 
tională internă.
Herculane. în 
țlonalului 
„Hercules* 
cîteva

Rezolvarea poate 
surprinzătoare : 2.
(un spectaculos sa-

2...R:h6 (la
se revine la varianta 

și 
tot ma- 

rămînînd 
plus. A 
dintr-o 
ultimul 

de 
între 

G. Barbero,

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

arbitru de centru al 
din preliminariile C.E. 
— Luxemburg (20 mai 
a Vil-a) pe Ion Cră- 
Forul nostru a stabi- 

pe A.

18, f8,
hr.), 

f7 de- 
‘ asu- 
centra 
n și 
a mu- 
tivația 
âspun- 
...T :f7.

Băile 
tradi- 
șahist 

înfruntat 
jucătoarele 

noastre fruntașe, alături de 
invitate de peste hotare. Să 
vedem — 
zitia din 
reușește 
națională 
cîștigătoarea 
nin. să demonstreze superio
ritatea poz’tiei pieselor albe.

4

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 27 MARTIE 1987. Cat.
I : 1 variantă 100% — autotu
rism Dacia 1300 și 3 variante 
25% a 17.500 lei:, cat. 2 : 3 va
riante 100% a 10.403 iei și 29 va
riante. 25% a 2.601 lei; cat.
II var’ante 100% a 3.047 lei șl 96 
variante 25% a 762 lei; cat. 
46,50 variante a 2.293 lei; cat. 5 
301.75 variante a 353 lei; cat.
542 variante a 197 iei; cat. 
3.145 variante a 100 lei. Report 
la cat. 1 : 251.638 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300" a revenit parti
cipantei PRICOPE ELENA din 
Iași.

3 :

4 :
6 :

X :

Ș Astăzi, vineri, 3 aprilie, toți 
cel interesați pot asista la trage
rea obișnuită LOTO, care, va a- 
vea loc în București, tn sala clu
bului din str Doamnei nr. 2, tn- 
cepînd de la ora 15.50 Tragerea 
va fi transmisă la radio, pe pro
gramul I. la ora 16.15. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate din 
nou. în aceeași zl. la era 23, pe 
programul I, precum și mîine. 
sîmbătă 4 apr'lie. la ora 8,55. 
pe același program. După tra-

artistic.gere va rula un film 
Intrarea este liberă.
• Rețineți că sflrșltul acestei 

săbtămîni programează, pe lin
gă TRAGEREA LOTO 2 (cu nu
meroasele sale avantaje), șl un 
deosebit de interesant concurs 
PRONOSPORT, care cu siguran
ță că va oferi cîștlguri impor
tante Un argument în aoest 
sens este șl faptul că, deși la 
concursul precedent s-a distri
buit o amplă gamă de cîștlguri, 
între care 4 autoturisme „Dacia 
1300“ (pe variante jucate în pro
porție de 25%) a fost reportat 
Si un fond record la categoria I. 
de aproape 300 mii lei. Pentru 
participant!! care nu cunosc al
cătuirea concursului din 5 apri
lie consemnăm din nou meciu
rile programate: l Ascoli — Ve
rona : 2. Atalanta — Juventus; 
3. Avel'lno — Milan ; 4. Empoli
— Nanoli ; 5. Inter — Como :
6. Roma — Fiorentina ; 7.
Samndoria — Udinese ; 8. Torino
— Brescia: 9. Arezzo — Bologna; 
10. Bar* — Lazio : 11. Catania — 
Pescara : 12. Cremonese — Mes
sina : 13. Parma — Pisa.

5.

fi dezbătută tema : „Selecția 
instruirea viitorilor fotbaliști 
Centrul de copii și juniori 

„clubului Progresul București".
Prezenta tuturor antrenorilor și 
instructorilor este obligatorie.
• FINALA „CUPEI

NORILOR", tradiționala competi
ție brașoveană. a fost cîștigată 
ie echipa Bucegi (din campiona
tul județean), care a învins, în 
finală, pe Carpați Brașov 
din campionatul județean): 
la Rîșnov și. tot 2—1, la BrâsOw 
(C. GRUIA — corasp.).
A IN VACANȚA DE

VARA a elevilor ’ 
proceda- în fiecare 
programată o etapă intermedia
ră a Campionatului Republican 
de luniori I. Jocurile 
etapă se vor desfășura în ziua 
de 16 aprilie Este vorba de me
ciurile din seriile de la I la VIII, 
X și XL

ANTRE-

PRIM fi - 
așa cum s-a 

? ediție, este

din această



Dupd C. M. de hochei. ECHIPA ROMÂNIEI NU S-A CALIFICAT
grupa C (1)

Sînt cunoscute momentele 
de-a dreptul dramatice în care 
reprezentativa de hochei a 
României a pierdut calificarea 
pentru grupa B a Campiona
tului Mondial. Doar <7 de se
cunde au despărțit formația 
noastră de realizarea obiecti
vului propus. Hocheiștii iugo
slavi au egalat scorul în min. 
59 și 23 de secunde (4—4), iar 
Japonia a întrecut Danemarca 
cu 6—0 (!), astfel că trei echi
pe s-au aflat la egalitate de 
puncte. în asemenea cazuri 
conform regulamentului, se iau 
în considerare rezultatele înre
gistrate între cele trei competi
toare (adică : România — Ja
ponia 5—3. Danemarca — 
România 8—2 și Japonia — 
Danemarca 6—0) și se alcătu
iește clasamentul între 
Deci :
1. Japonia 2 10 1 9— 5 2
2. Danemarca 2 10 18— 82
3. România

Datorită victoriei 
pra Danemarcei în 
ultimul meci al 
competiției, dispu
tat, după încheie
rea partidei Româ
nia — Iugoslavia 
(nu am înțeles de 
ce organizatorii, a- 
vînd mai multe 
patinoare la dispo
ziție, nu au stabi
lit ca aceste două 
jocuri hotărîtoare 
să înceapă la ace
eași oră), echipa 
niponă s-a văzut 
propulsată pe lo
cul I, cel care i-a 
adus nu nu
mai promovarea 
în - grupa B. ci și 
calificarea pentru 
jocul de baraj în 
vederea participă
rii la J.O. din 
1988. Iar echipa 
Danemarcei, ocu- 
pînd locul secund, 
s-a văzut 
semenea 
vată în ,.B“. în 
schimb, reprezen
tativa României — 
nemeritat — va 
continua să se în
treacă mai depar
te în grupa C, 
competiție care anul 
se va disputa, datorită turneu
lui olimpic de la Calgary (Ca
nada), ci în 1989. Participarea 
de anul acesta a fost semnifi
cativă, o serie de jucători bine 
cunoscuți care ani de zile au 
îmbrăcat tricoul echipei națio
nale. urmînd să îsi încheie ca
riera internațională. Ei. ca și 
mai tinerii coechipieri, au lup
tat din toate puterile pentru 
calificare, au dovedit o lăuda
bilă 
face

Do 
mais 
pei. noastre au avut nu numai 
presa daneză, ci și personali
tăți. din conducerea hocheiului 
intern tional, printre care dl. 
Waiter Wasservogeî, delegatul 
federației internaționale- „Echi
pa României a constituit o 
surpriză mai mult decit plăcu
tă, .datorită jocului său spec-

ele.

( + 4)
( 0)
(—4)210 1 7—11 2

la scor as j-

de a- 
promo- 

„B". *

SI DATORITA JOCULUI REZULTATELOR » 
taculos și bine elaborat tactic, 
inscriindu-se de la început in 
rindul celor mai valoroase for
mații ale intrecerii. Echipa dv. 
a contribuit din plin Ia reușita 
turneului, la menținerea inte
resului in jurul competiției 
pină în ultima clipă. Felicitări, 
și sper ca, nu peste multi ani, 
să-i întilnesc pe simpaticii și 
valoroșii jucători români in 
grupa B“.

Cuvinte frumoase meritate. 
Pentru că, spre deosebire de 
întrecerea de anul trecut de la 
Puigcerda (Spania), unde neca- 
lificarea s-a datorat unor reale 
deficiențe, de data aceasta an
trenorii Alexandru Kalamar și 
Virgil Crihan au aliniat o for
mație bine pregătită, care n-a 
mai cedai 
competiția 
doar jocul 
nat-o din 
carea spre care se îndrepta cu 
pași mari, ea trebuind să se 
mulțumească in cele din urmă

pasul pe măsură ce 
se derula și pe care 
rezultatelor a elimi- 
lupta pentru califi-

Heci&nfă din partida România Dane
marca : dispută pentru puc între Dragomir 
(tricou de culoare deschisă) și Ehlers (nr. 24). 
viitor nu

combativitate, ceea ce le 
cinste.
altfel. Cuvinte dintre cele 
frumoase la adresa echi-

cu medalia de bronz și cu tit
lul de cel mai bun portar al 
turneului cucerit de Gh Huțan.

Cel mai bun joc al reprezen
tativei noastre a fost cel cu 
Japonia, echipă care pornea ca 
mare favorită și care s-a văzut 
stopată prin jocul de excelen
tă factură tactică al echipei 
noastre, care nu numai că a 
știut să găsească antidotul a- 
tacurilor în viteză purtate de 
niponi, dar a și rezistat timp 
de patru minute (și ce lungi 
sînt aceste minute la hochei !) 
în repriza a treia în numai 
trei jucători de cîmp. unei for
mații complete, care ataca fu
ribund. Iar în ultimele secun
de. după un meci istovitor, a 
găsit puterea de a-și pecetlui 
victoria printr-un gol (al cin
cilea) marcat în momentul cînd 
adversarii atacau cu șase jucă
tori 1

Cel mai slab — desigur, sco
rul 2—8 o spune — rămîne me-

PE
MURMANSK. Proba masculină 

te to km din cadrul concursului 
L-ternațlonai de biatlon a f< 1 
cîștigată de Vladimir Dracev. cu 
timpul de 20:15 39, urmat de An
drei Nepeih — 29:46,95. tn proba 
feminină de 7,5 km pe primul 
loc s-a situat schioarea sovietică 
Kala Parve — 31:30,01.

SOFIA Proba masculină de 
slalom special desfășurată pe 
otrtia de p<* muntele Vltoșa a re-

GHEATA SIa a
venit schiorului cehoslovac Miros- 
av Kolar înregistrat, tn cele 
două manșe, cu timpul de 1:39,17. 
Pe locul secund s-a situat bulga
rul Dmltar Anghelov — 1 :40,27.

tn proba similară feminină, pe 
orimu* loc s-a clasat concurenta 
poloneză Maria Bachleda — 
1:25,27.

OTTAWA, Cea de-a 5-a Intîlnire 
amlctlă de hochei pe gheață din
tre echipa olimpică a Canadei șl

PE

• PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE
AUTOMOBILISM • Competiția 

desfășurată pe circuitul de la 
Jerez (Spania) a revenit echipa
jului Eddie Cheever (S.U.A.) — 
Raul Boesel (Brazilia), pe o ma
șină „Jaguar". Pe locul secund 
s-a clasat pilotul vest-german 
Volker Neidler (..Porsche").

CICLISM • Cursa desfășurată 
u> trai etape, tn Franța, s-a în
cheiat eu victoria rutierului Ir
landez Sean Kelly, urmat tn cla
samentul final de coechipierul 
său ștephen Roche — la 11 s șl 
francezul Pascal Simon — la 1:05. 
Ultima etapă a revenit lui Sean 
Kelly. Inreglsrat pe distanța de 
84 km eu timpul de 2.27:16.

GIMNASTICA • Concursul de 
la Riga a fost cîștigat de snor-

dva sovietică Svetlana Boglnska- 
ia, ou 38,95 p, urmată de 
coechipiera sa Svetlana Ivanova 
— 38,55 p. Eugenia 
nla) L-a situat pe 
37,95 p.

ȘAH • După 8 __________
neul de la Sarajevo în clasament 
se menține lider marele maestru 
Iugoslav Nikolicl, cu 6 p, secun
dat de sovieticul vaganlan — 5,5 
p. In runda a 8-a Seirawan a clș- 
tigat la Sokol sv. Nikolicl la Diz- 
dare/id. Drașko a pierdut la Va- 
gaman iar partidele Miles — po- 
pcvlci șl Kurajlța — Polugaev- 
skl s-au Încheiat remiză.

TENIS • tn turneul de la Chi
cago Jimmy Connor" l-a învins 
OU 6—7. 6—2. 6—1 pe Todd Wltsken,

Golea (Româ- 
locul patru, cu

runde, tn tur-

dul cu Danemarca, disputat 
însă în condiții speciale. A fost 
singurul joc pentru care nu s-a 
mai respectat programul ofi
cial, stabilit cu luni de zile 
înainte și comunicat ca atare 
echipelor participante, „direc
toratul" concursului hotărînd 
ca partida să se dispute la 
BrSndby (în loc de Herlev), 
în ciuda opoziției conducătoru
lui delegației române, prof. Lu
cian Vasiliu. Ce a însemnat a- 
ceastă schimbare ? Nu numai 
înlocuirea unui patinoar cu al
tul, ci și alte condiții de joc : 
mai întîi (și deloc de neglijat) 
5 000 de spectatori în plus, 
care și-au încurajat exploziv 
echipa favorită ; apoi un loc 
de concurs cu care echipa da
neză era obișnuită. întrucît a- 
colo disputase majoritatea 
partidelor sale, pentru noi fiind 
unica intîlnire jucată acolo. în 
al treilea rînd, era începutul 
presiunii psihice asupra jucă
torilor noștri, presiune care s-a 
mai manifestat prin modifica
rea (neanunțată) a orarului au
tobuzelor care duceau și adu
ceau formația noastră la locu
rile de concurs, prin stingerea 
luminii în partida cu Iugosla
via (exact cînd România con
ducea cu 3—1!) ceea ce a dus 
la întreruperea jocului etc. Nu 
știm dacă toate acestea au fost 
întîmplătoare. dar 
loc au contribuit 
rea clasamentului 
superioară.

Dar despre alte
tre care și unele neîmpliniri. 
într-un număr viitor.

toate la un 
la influenta- 
în partea lui

aspecte, prin-

Mircea TUDORAN

TURNEU DE BOX
PRAGA, 2 (Agerpres). — tn pri

ma gală a turneului Internațio
nal de box de la Usa 
(Cehoslovacia), tn limitele cate
goriei muscă 
Adrian Amzăr 
puncte (decizie 4—1) pe Zhadamba 
(R.P. Mongolă). Alte rezultate : 
Regalado (Cuba) b.p Khalbunl

pugilistul român 
l-a Întrecut la

Corespondență din R. D. Germană

T.S.C. BERLIN AȘTEAPTĂ CU MULT INTERES
MECIURILE CU CHIMISTUL RIMNICU VILCEA
din cadrul semifinalei Cupei Cupelor la handbal feminin
Cu mare interes sînt aștep

tate confruntările din semifi
nala Cupei Cupelor la handbal 
feminin, dintre T.S.C. Berlin și 
Chimistul Rimnicu Vîlcea. Ce 
se poate spune despre echipa 
din R.D. Germană ? Cartea de 
vizită a formației din Berlin 
este apreciabilă : tn 1978 a cîș- 
tigat C.C.E., iar în 1977 și 1979. 
Cupa Cupelor. T.S.C. a cu
cerit de 4 ori campionatul țării 
(1974 . 1977, 1979 și 1980) și de 
mai multe ori a cîștigat Cupa 
R.D.G., ultima oară, anul tre
cut. Dar, între timp, echipa a 
fost mult schimbată. Au mai 
rămas cîteva jucătoare experi
mentate, ca Eveline Seelert 
(care în 1980 a mai jucat la 
Rimnicu Vîlcea, în echipa re
prezentativă a R.D. Germane, 
în cadrul Trofeului Carpați, dar 
atunci era necăsătorită și juca 
sub numele de Eveline Geyer).

Vom mai adăuga că una din
tre jucătoarele de bază va lip- 
și. fiind accidentată: căpitanul 
echipei. Annegret Matthăs. ti
tulară și în echipa reprezen
tativă. Cele mai valoroase ju
cătoare sînt David și Dekarz, 
ambele în lotul național, ex
perimentatele Unger și Seelert.

ca și tinerele speranțe între 19 
și 21 de ani, pe care le vom 
enumera mai jos, în lotul echi
pei (între paranteze, vîrsta și 
numărul selecționărilor în echi
pa națională) : Bartsch (22—3), 
Koch (20—2), David (21—33), 
Schreiber (20—0), Unger (29— 
43), Kalbow (19—0), Budich 
(19—0), Petzold (21—0). Patzni- 
ck (19—0), Seelert (27—25), 
Hilscher (21—0). Urban (20—0). 
Herold (21—0). Să mai notăm 
faptul că fiica fostului interna
țional Petzold (acum, în 
de 60 de ani) este una 
jucătoarele echipei, cu 
perspective.

Ce spune antrenorul 
Kosterke despre viitoarele sale 
adversare ? „Chimistul mi-a 
plăcut mai mult decit campioa
na României, Știința 
Vom avea 
dificile...".

„Dșutsches

ÎN CEHOSLOVACIA
(Siria) ; Kim Chanrom (R.P.D. 
Coreeană) b.p. Torch (Cehoslova
cia). La categoria semlmijlocie 
cubanezul Claudio Duvergel l-a 
învins la puncte pe etiopianul 
Enshete, iar Chu Chunk! (R.P.D. 
Coreeană) a cîștigat la puncte tn 
fața iui Wardzaia (Polonia).

vîrstă 
dintre 

mari

Gerd

Bacău.
două jocuri foarte

Jiirgen SEELERT
Sportecho" — Berlin

RECORD MONDIAL
LA HALTERE

BEIJING, 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul unul concurs feminin de 
haltere desfășurat la Fuzhou 
(R. P. Chineză), sportiva Zhou 
Zhiquin (in virstă de 17 ani) a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială la categoria 60 kg to- 
talizînd la cele două stiluri 175 
kg. Vechiul record era de 172.500 
kg și aparținea compatrioatei sale 
Yang Welqin

Anglia
Nord — Iugoslavia):In preliminariile C. E

de .a 29 aprilie (Turcia 
și Irlanda de

1 Anglia
2. Iugoslavia
3. Turcia
4. Irlanda de

3 3 0 0 7—0 6
2 10 14—22
2 0 11 0—4 1

Nord 3 0 1 2 0—5 1

DUPĂ PARTIDA DE LA VIENA.-..
Miercuri seara programul fot

balistic a fost deosebit de Intens. 
De data aceasta nu au figurat 
partide din cupele europene (se
mifinalele fiind stabilite pentru 8 
aprilie — tur), cl jocuri din pre
liminariile C.E. inter-țărt.

Din punctul nostru de vedere 
cea mai importantă 
avut loc la Vlena, 
zentativele Austriei 
meci încheiat cum 
tn ziarul de Ieri, cu 
mațiel spaniole, cu 
golul succesului fiind înscris în 
penultimul minut I Confruntarea 
dintre cele două reprezentative s

tntîlnire a 
Intre repre- 
și Spaniei, 
am anunțat 
victoria for- 

3—2 (1—1),

ZAPADĂ
dinselecționata cluburilor __

U.R.S.S. s-a încheiat la egalitate: 
3—3 (0—1. 1—0 2—2).

CANAZEI. In cadrul 
hochei, grupa B. 
cut Franța cu 
2—0) iar Norvegia _  ___
trla cu 5—3 (1—2 3—0. 1—1). tn
clasament conduce ____
Norvegiei, eu 7 p (5 j). urmată 
de Polonia șl Austria, cu cîte 6 p 
(4 j> eto.

C.M. de
Polonia a Intre- 

6—2 (3—1, i—i, 
a învins Aus-

acum echipa

SCURT • PE SCURTQ
Tim Mayotte a dispus eu 6—1. 
6—1 de Derrick Rostagno, Iar Da
vid Pate l-a eliminat cu 6—2. 
6—>. pș Brad Pearce.

TIR • Proba feminină de pis
tol cu aer comprimat din cadrul 
concursului de la Ciudad de Me
xico a revenit sportivei Iugoslave 
Jana Braikovicl — cu 477,1 p ur
mată de Olga Silenok (U.R.S.S.) 
— 476,3 p. La masculin, tn ace
eași probă, a terminat învingător 
Boris Kokorev (U.R.S.S.) — 680 p.

VOLEI • Cel de-al 49-lea cam
pionat unional feminin s-a înche
iat cu victoria echipe! Uralo- 
cika din Sverdlovsk care tșl în
scrie pentru a 7-a oară numele în 
palmaresul competiției.

fost pasionantă, chiar dramatică. 
Cel peste 40 000 de spectatori de 
pe stadionul Prater au asistat la 
un meci de mare angajament, cu 
faze palpitante la ambele porți. 
Ni se transmite că spaniolii au 
aliniat o echipă solidă, calmă in 
apărare, care a Inițiat contra
atacuri foarte periculoase. El au 
condus de două ori prin Eloy 
(mln. 31 și 58), dar au fost e- 
galați de "
Ier (mln 38) și Polster (mln. 64). 
tn final (mln. 89), Carrasco, cel 
mal bun de pe teren, a pecetluit 
scorul final tn favoarea oaspeți
lor 1 Așadar, spaniolii au părăsit 
terenul cu două puncte extrem 
de valoroase, poate chiar neaș
teptate I Arbitrul Bruno Galler 
(Elveția) a făcut ctteva erori, 
neacordînd două penaltyuri în 
favoarea gazdelor I tn min. 12. 
Butragueno a fost accidentat de 
către Pezzey fiind schimbat cu 
Eloy, Iar în min. 79 și acesta a 
fost Înlocuit cu Sanchls. Din min. 
76, tn urma unui fault grosolan. 
Chendo a fost eliminat de pe te
ren, așa îneît Ibericii au rămas 
tn 10 oameni I fată formațiile ali
niate : AUSTRIA : Lindenberger 
— Pezzey, Piesinger. Zsak. Wein- 
hofer (min. 71 Roscher) — Llnz- 
meier, Kienast, Werner. Baumeis- 
ter — Ogris, Polster. SPANIA : 
Zubizarreta — Chendo. Andrlnua, 
Gallego, Camacho — Michel, Vic
tor Roberto, Caldere — Butra
gueno (mln. 12 Eloy, mln. 79 
Sanchls), Carrasco. Au fost acor
date cartonașe galbene Iui Carras- 
ro șl Eloy, respectiv lui Pezzey 
Iată șl clasamentul grupei :

flecare dată — Linzme-

1.
I.
3
4.

IN CELELALTE GRUPE

Spania 3 3 0 0
România 3 2 0 1
Austria 3 10 2
Albania 3 0 0 3

6— 3 
9— 2
5— 7
2—10

8
4
2
0

6-a, conform aștep- 
Wrexham,

Echipa 
„marșul 
final. " 
punct 
acum 
seara 
Bobby 
-2—0) 
landei 
Brian 
fmin. 
to te a

Angliei tși continuă 
triumfal" spre turneul 

fără să fi pierdut vreun 
tn cele trei partide de pînă 
In grupa a 4-a. Miercuri 
la Belfast, echipa Iul 

Robson s-a Impus cu 2—0 
tn fața reprezentativei Ir- 
de Nord, prin golurile Iul 

Robson (mln. 19) șl Waddle 
43). Iată clasamentul, tna- 
următoarelor două focuri

tn grupa a . . .
țărilor, la Wrexham, formația 
Țării Galilor a dispus, fără pro
bleme de echipa Finlandei : 4—0 
(2—0). Rezultatul nu surprinde, 
deoarece jucătorii galezi activind 
în echipele engleze sînt angrenați 
continuu în campionat. în timp 
ce scandinavii, resimțind rigorile 
ternii, s-au pregătit mal mult în 
sală I Autorii golurilor : Ian Rush 
(min. 7). HOdge (mln. 29). Philipe 
(mln. 64) șl Andy Jones (min. 

67) tn orice caz, lupta pentru 
primul loc se anunță, tn conti
nuare, echilibrată. La 29 aprilie 
sînt programate două partide im
portante : Țara Galilor — Ceho
slovacia șl Finlanda — Danemar
ca. După cum se vede. în cla sa
mentifî de mal Jos, trei formații
cămin în cursă
1. Țara Galilor 2 1 1 0 5—1 3
2. Cehoslovacia 2 1 1 0 .3—0 3
3. Danemarca 2 1 1 0 1—0 3
4 Finlanda 1 0 1 3 1—9 l

Belgia și Bulgaria sînt slngu-
rele echipe neînvinse tn grupa
a 7-a. Ambele au cîștigat
miercuri jocuri Importante pe te-

Sco- 
mar- 
55 șl 
res- 

timp 
cum

ren propriu : Belgia în fața 
ției, cu 4—1 (1—1) — goluri 
cate de Claesens (mln. 9, 
83) șl Vercauteren fmin. 75) 
pect-iv McStay (mln. 13), tn 
ce Bulgaria a întrecut, după 
se știe, temerara formația a Ir
landei (2—1), pregătită temeinic
de fostul Internațional 
Jackie Charlton, 
nalty acordat ' 
Clasament :

t. Belgia
2 Bulgaria
3. Irlanda
4. Scoția
5. Luxemburg

tn

englez 
grație unul pe- 
ultimele minute.

4
3
4
5
2

2 2 
1 2 
1 2
1 2 
0 0

0
0
1
2
2

e
4
4
4
0

Clteva partide care urmează vor 
fi decisive Dintre acestea amin
tim : Irlanda — Belgia (29 apri
lie). Bulgaria — Belgia (23 sep
tembrie). Scoția — Belgia și Ir
landa — Bulgaria (14 octombrie).

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

• La Valjevo (Iugoslavia) tn
preliminariile pentru juniori se
lecționata Iugoslaviei a învins cu 
scorul de 6—0 (2—0) echipa Ci
prului.
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