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Vineri, 3 aprilie, s-a incheiat 
vizita oficială de prietenie în
treprinsă în R. P. Congo de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația tova
rășului Denis Sassou Nguesso, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo.

înaintea plecării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reintilnit 
cu > tovarășul Denis Sassou 
Nguesso, intreținindu-se in a- 
ceeași atmosferă prietenească, 
ce a caracterizat întreaga des
fășurare a vizitei.

De la reședință, 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu, î 
cu tovarășul Denis 
Nguesso, s-au îndreptat spre 
aeroport, unde domnea o am
bianță entuziastă creată de 
vibrantele manifestări populare 
ale miilor de locuitori ai capi
talei 
lese 
solii

O 
aeroport, 
Au fost 
stat ale 
România 
Congo.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un 
cald rămas bun de la tova
rășul Denis Sassou Nguesso. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strins 
s-au imbrățișat

Prin intreaga 
prin rezultatele 
juns, vizita a 
eveniment de deosebită însem
nătate in cronica relațiilor de 
prietenie $i colaborare româno- 
congoleze, a deschis 
rodnice perspective 
multilaterale dintre 
țări și popoare.

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu, au revenit, 
3 aprilie» în Capitală, după vi
zitele oficiale de prietenie e- 
fcctuate în Republica Populară 
Angola — Ia invitația președin
telui M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republicii 
Populare Angola, Jose Eduardo 
dos Santos. în Republica Zair
— Ia invitația președintelui fon
dator al Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu Wa Za Banga. 
și în Republica Populară Congo
— Ia invitația președintelui Co-

tovarășul 
tovarășa 

împreună 
> Sassou

veniti să-l conducă cu 
sentimente de prietenie 
poporului român.

gardă militară, aliniată 
a prezentat onorul, 
intonate imnurile de 
Republicii Socialiste 

si Republicii Populare

a- 
pe

pe

miinile, 
cu prietenie, 
ei desfășurare, 
la care s-a a- 
reprezentat un

noi și 
conlucrării 
cele două

Ccaușescu, 
Partidului 

președintele 
Socialiste România, 

cu tovarășa Elena 
vineri.

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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miletului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare Con
go, Denis Sassou Nguesso,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit în aceste vizite de 
tovarășii Dimitrie Ancuța, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
loan Totu, ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane o- 
ficiale.

Aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc ceremonia sosirii, era 
împodobit cu drapelele parti
dului și statului, care încadrau 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La sosire, tovarășul * Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
membrii și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, 
generali.

Mii de oameni ai muncii din 
intreprinderi și instituții bucu- 
restene, aflați pe aeroport, au 
intîmpinat cu multă 
pe tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
ovaționind îndelung, 
zenti purtau 
tovarășului Nicolae 
și tovarășei Elena 
pancarte cu urări 
partidului și a secretarului său 
general, fluturau steaguri roșii 
si tricolore, eșarfe 
S-a aclamat cu 
țire „Ceaușescu — 
„Ceaușescu și . . 
„Ceaușescu — România, 
si prietenia !“. In 
primire entuziastă și-au 
o nouă si vibrantă reafirmare 
sentimentele de fierbinte dra
goste si înaltă prețuire ale în
tregii noastre națiuni față de 
secretarul general al partidu
lui. pentru abnegația si dăru
irea cu care acționează pentru 
dezvoltarea multilaterală a pa
triei, afirmarea tot mai pu
ternică a României socialiste 
pe plan internațional, ca o 
tară liberă, demnă ți 
toare.

S-a dat expresie, de 
nea. adeziunii unanime 
litica externă, 
structivă. 
statului 
tuturor 
față de 
ale noii 
prietenie și colaborare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, a purtat-o Pe pă- 
mintul Africii.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns 
țărilor 
căldură, 
pitalei prezenți pe aeroport.

căldură 
Ceausescu 
Ceausescu. 

Cei pre- 
portretele 
Ceaușescu 
Ceaușescu, 
la adresa
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Campionatul European de hochei — juniori (gr. B)

ROMÂNIA - ITALIA 6-3
• Azi : România — Marea Britanie (ora 9), Bulgaria — Italia (ora 12), 

Danemarca — Austria (ora 15) și Franța — Iugoslavia (ora 18).

g

și flori, 
insufle- 

P.C.R. !“, 
poporul !“, 

pacea 
această 

găsit

în flori -

Ieri, la patinoarul ,,23 Au
gust" — îmbrăcat în haine de 
sărbătoare — s-au disputat pri
mele partide din cadru] 
pionatului European de 
pentru juniori (18 ani), 
valorică B. Participă, 
cum s-a mai anunțat opt re-

Cam- 
hochei 
grupa 
după

de pe continent 
Din 

formațiile 
și 
B, 

Iu-

prezentative 
împărțite in două serii, 
seria A fac parte 
României, Bulgariei, Italiei 
Marii Britanii : din seria 
cele ale Austriei, Franței, 
goslaviei și Danemarcei.

Deschiderea festivă a com-

Fază din partida Bulgaria — Marea Britanie Foto: Iorgu BĂNICĂ

&

%

aseme- 
la po- 

dinamică, con- 
partidului si 

satisfacției 
patriei 

rodnice 
pace, 

pe care

a
nostru, 
cetățenilor 
rezultatele 

solii de

cu simpatie manifes- 
entuziaste, pline de 
ale locuitorilor Ca-

i
g

petiției a avut loc ieri după- 
amiază, înaintea_ jocului Româ
nia 
fost salutați de Fred Schweers, 
delegatul L.I.H.G., și de 
dr. Mircea Popovicî, președintele 
Comitetului de organizare și al 
F.R.H.G., care a declarat des- ' 
chise întrecerile.

Iată cronicile primei zile :
ROMANIA — ITALIA 6—J 

(1—0, 2—0, 3—3). S-au în
fruntat două echipe cu o ma
nieră de joc apropiată, tempe
ramentale. ambițioase, porni
te din start în acțiuni rapide, 
în care nu se mai deosebea a- 
tacul de contraatac. A cîști- 

noastrăv pen- 
mal

Italia. Participanții au

prof.

gat formația
tru că a avut o apărare 
decisă, ermetică pe alocuri (în 
inferioritate și de 3 la 5 ju
cători de cîmp), a avut un

Mircea COSTEA 
Mircea TUDORAN

(Continuare In pag a 4-a)

Mîine, în competițiile continentale de handbal feminin

DOUĂ ECHIPE ROMÂNEȘTI ÎN SEMIFINALE
Miine, la Bacău și la Berlin, două echipe ro

mânești vor susține prima manșă a semifinalelor 
competițiilor continentale inter-cluburi la handbal 
feminin.

C. C. E.: ȘTIINȚA BACĂU -
REEDITAREA FINALEI ’86

SPARTAK KIEV,

Mîine dimineață. Sala sporturilor din 
va fi cu siguranță neîncăpătoare. Iubitorii 
balului din orașul de pe Bistrița, și nu numai 
ei, au toate motivele să aștepte cu deosebit in
teres această nouă ieșire la rampă a favoritei 
1<V — campioana României, Știința — care va 
întilni în primul meci al semifinalelor compe
tiției fanion a handbalului feminin continental 
— Cupa Campionilor Europeni — renumita for
mație sovietică Spartak Kiev. Intr-un fel, este 
reeditarea întîlnirii de anul trecut dintre aceste 
două valoroase echipe europene, cu deosebirea 
că în. ediția anterioară ele erau față în față în 
ultimul act. Oricum, partida de mîine se anunță 
foarte atractivă, potențialul ambelor formații 
fiind unanim recunoscut. Apreciind așa cum se 
cuvine valoarea echipei noastre campioane, an
trenorul Igor Turcin a deplasat 
de ieri, cea mai bună garnitură.

Bacău 
hand-

Cupa Cupelor: T.S.C. BEO - CHIMISTUL
Rm. VILCEA, MECI AȘTEPTAT Cil MARE INTERES

Astăzi, in etapa a 22-a a Diviziei A la fotbal

la Bacău, încă 
. pentru acomo

dare și antre
namente. Este 
suficient să a- 
mintim că din 
lotul sovietic, 
care cîștiga 
titlul mondial 
în Olanda în
Mihail VESA

BERLIN, 3 (prin telefon,.de Ia trimisul nostru). 
Vineri seara, în sala clubului T.S.C. Berlin, am 
asistat la un antrenament sumar al multiplei 
campioane a R.D. Germane. Se știe că duminică 
dimineață, în prima manșă a semifinalelor Cupei 
Cupelor la handbal feminin, T.S.C. BERLIN pri
mește replica CHIMISTULUI Rm. VILCEA. Va 
fi un meci extrem de greu, formația berlineză 
dispunînd de un lot de jucătoare cu mare ex
periență, cîteva dintre ele evoluînd în repre
zentativa R.D. Germane la ediția de anul trecut, 
din Olanda, a Campionatului Mondial (grupa A). 
Le avem în vedere pe Heikke Dekarz, Cordula 
David și pe Annegrct Matthăus. Deși este 
dentată, aceasta din urmă va fi probabil 
de joc în ziua meciului, gazdele făcînd 
eforturi pentru a o recupera.

Antrenorul formației T.S.C. Berlin, 
Kesterke — care știe destul de multe lucruri 
despre Chimistul — apreciază foarte mult teh
nica remarcabTă a jucătoarelor noastre Maria 
Verîgeanu și Edit Tțjriik, precum și siguranța în 
poartă a Doinei Rodeanu.

Chimistul a sosit la Berlin vineri seara. De la 
aeroport handbalistele antrenate de Constantin 
Muscalu șl Grigore Berbecaru au poposit mai 
întîi în sala unde va avea loc meciul de dumi
nică dimineață. Antrenorii sînt prudenți, astfel 
că s-au mărginit să ne declare că In echipă nu 
există indisponibilități, și că Chimistul va face 
tot ce-i stă în putintă pentru Un rezultat cit

acci- 
aptă 
mari

Gerd

• Pe stadionul din Gheneea, față in față două echipe decise să onoreze derbyul
• Dridea - Mulțescu, duelul de referință in intilnirea de la Ploiești • In incinta stadionului din 
șos. Ștefan cel Mare, bucurețtenele Victoria ți Rapid, intr-un meci atractiv • Va stopa, la Rm. 
Vîlcea, defensiva lui C. Ștefânescu elanul Chimiei ? • Studenții clujeni primesc replica unei echipe 
- revelație a returului • La Bacău, un meci al celor trei semne : 1 X 2 • In orașul de lingă 
furnale, o dispută forte, ca între ...oțelari • La Pitești, F.C. Argeș intilneste o 
Moreni) deloc resemnată... 
victorii in actualul sezon

Pe „Centralul oltean*, Universitatea și F.C. Olt în
echipă (Flacăra 
căutarea ...primei

(Continuare 
In pag a 4-a)

Ion GAVRițFSCU

(Continuare in pag a 1-a)

Finalele Daciadei și ale C.N. de biatlon

CLASAMENTUL
1. STEAUA 20 17 3 0 45- 1 37
2. Dinamo 21 13 5 3 47-16 31
3. Victoria 21 10 4 7 24-18 24
4. F.C. Argeș 21 9 5 718-14 23
5. F.C. Olt 21 9 5 718-17 23

6. Sp. Stud. 21 9 4 8 32-21 22
7. Petrolul 21 6 10 5 14-13 22
8. F.C.M. Bv. 2110 2 9 20-26 22
9. U. Cj-N. 21 8 3 10 33-26 19

10. S.C. Bacău 21 8 3 10 24-32 19
11. Corvinul 21 7 4 10 34-33 18
12. Univ. Cv. 20 410 6 14-16 18
13. Chimia 21 7 410 26-3818
14. Gloria 21 8 2 11 20-4118
15. Oțelul 21 5 7 9 17-2117
16. Rapid 21 7 3 11 24-37 17
17. Jiul 21 6 4 1117-25 16
18. Flăcări. 21 5 2 14 13-4112

STEAUA

PETROLUL 
VICTORIA

CHIMIA
„U* CLUJ-NAPOCA 
S C. BACĂU 
CORVINUL
F.C ARGEȘ 
UNIV. CRAIOVA

PROGRAMUL ETAPEI
- SPORTUL STUD.

(Stadionul Steaua)
- JIUL
- Ilapid

(Stadionul Victoria de la complexul sportiv Dinamo)
- F.C.M. BRAȘOV
- GLORIA
- DINAMO
- OȚELUL
- FLACĂRA MORENI
- F.C OLT

PRIMUL ÎNVINGĂTOR, DUPĂ 0 CURSA 
CU RĂSTURNĂRI DE SITUAȚII

3 (prin telelon).

Toate partidele vor Începe la ora 17.

PREDEAL, 
Cursa individuală pe 20 km 
loc de desfășurare — Valea 
Rîșnoavei ; urcuș maxim — 65 
m : temperatura aerului: +1 
grad, temperatura zăpezii: — 1 
grad; nr. de concurenți —15, 
(au terminat cursa 13).

Prima probă a finalelor de 
performantă ale Daciade 
Campionatului National de 
biatlon pentru seniori ®-a des
fășurat într-o atmosferă 
măvăratlcă. cu soare mult

zăpadă puțină îs.f ii câ 
nizatorii au depu^ multe 
turl pentru amenajarea 
traseu corespunzător 
buie să spunem 
s-au disputat 
ți uni.

Favoritii au

orga-' 
efor
ii nui • 
tre- -Și 

întrecerile/ 
în Lune condi- •

șl

ori- 
si

Favoritii au început - c iSPuta 
tri ritm alert si prima trecere • 
orin nolison avea să araie că4

Paul IOV*N

(Continuare In vag 2-3)



SI EAUA-HX. MIA Alin Șl ..POLI -DINAMO BUCUREȘTI [IAPA DHIBIOBILOIl Șl A MECIURILOR DECISIVE
• Numai trei partide în întrecerea feminină

Campionatul primei divizii 
la handbal masculin progra
mează mîine penultima etapă, 
dominată de două partide deo
sebit de atractive ; Steaua — 
H.C. Minaur Bala Mare si Po
litehnica Timișoara — Dinamo 
București. în cadrul seriei I. 
Dacă avansul de trei puncte pe 
care l-a luat Steaua in frun
tea clasamentului se pare a fi 
hotăritor pentru desemnarea 
campioanei ediției nr 29 a Di
viziei A, pentru celelalte două 
trepte ale podiumului de pre
miere sînt angajate trei echipe, 
la diferență de două puncte 
(Dinamo) si departajate de go
laveraj (Minaur si „Poli").

Dorobanțul Ploiești — Hidro
tehnica Constanța (Al. Boer — 
E. Iarovschi. din Timișoara), 
C.S.M. Sibiu — Confecția (St. 
Sticea — Gr. Bolooan, din Bra
șov) ți TEROM Iași — Rul
mentul Brașov (Gh. Sandor, 
din Oradea — N. Iancu din 
Buzău).

Reamintim rezultatele meciu
rilor disputate în devans : Ra
pid — Știința Bacău 13—20 
(8—8), Chimistul Rm. Vîlcea — 
Constructorul Baia Mare 36—25 
(18-15), și Mureșul IMATEX 
Tg. Mures — C.S.M. Sf. Gheor
ghe 24—19 (11—10).

Etapa a 20-a a Diviziei A de 
baschet feminin v® hotărî, du
pă meciurile de azj ei mîine, a 
patra participantă la turneul 
final al grupei 1—4 a competi
ției. Candidate slnt formațiile 
Olimpia și Politehnica Bucu
rești. Primei formații ii este 
suficientă o dublă victorie (In 
fata Chimistului) pentru a-și 
atinge telul, in vreme ce Po
litehnica va trebui nu numai 
să cîștige cu 2—0 (la Timișoa
ra, cu Politehnica), dar să be
neficieze si de un eventual 
eșec al Olimpiei. Tot în aceas
tă etapă se dispută si derbyu- 
rile grupelor: Universitatea 
Clui-Napoca — Voința Bucu
rești (1—6) și Rapid București 
— Voința Brașov (7—12). după 
ultimul meci fiind sărbătorit

antrenorul emerit S. Ferencz, 
cu prilejul retragerii din acti
vitate.

Programul etapei — grupa
1— 6: Universitatea CSȘ Viito
rul Cluj-Napoca — Voința CSȘ 
2 București (locurile ocupate 
in clasament: 1 si, respectiv 2; 
rezultate anterioare : 4—2). O- 
limnia București — Chimistul 
CSS Rm. Vîlcea <4—3; 1-5) 
Politehnica CSȘ Timișoara — 
Politehnica Sportul Studențesc 
București W—5; 1—5); grupa 
7—12 : Rapid București — Vo
ința Brașov (7—8; 3—3). Mo
bila CSȘ Satu Mare — Comer
țul CSȘ Tg. Mures (10—9; 3—3), 
Robotul IPEP CSȘ Bacău — 
Crisul CSS 2 Oradea (12—11 ;
2- 4).

Juniorii, in plină pregătire pentru Turneul F.I.R.A. ‘87

în seria a H-a. mai ales în 
subsolul clasamentului 
programate partide care 
decide soarta 
mai puțin de 
ind distanțate 
singur punct.

retrogradării, 
cinci echipe 
îa numai

fiînt 
DOt 
nu 
fl
aw

Etapa a V-a a turului 
cund al Diviziei A se va 
pută după următorul program: 
SERIA I — Steaua — H.C. Mi
naur, Sala Floreasea. ora 1130 
(arbitri : D. Gherghisan — C. 
Drăgan. din Iași). Politehnica 
— Dinamo Buc. 'R. lamandi — 
Tr. Ene. din Buzău). Universi
tatea Crâiova — Dinamo Bra
șov (Al. Vîrtopcanu — Șt. Geor
gescu, din București) ; SERIA 
A II-a — Știința Bacăn — Con
structorul C.S.U. Oradea (J. 
Mateescu — V. Dăncescu. din 
București). A.S.A. Eleciromureș 
Tg. Mureș — Metalul Bistrița 
(V. Vlăduț — V. Biduc. din 
Iași) și Independența Carpați 
Mîrșa — Dacia Pitești (F. Ne- 
methy — E. Fazekas. din Bala 
Mare).

sc- 
dis-

Etapa a XVI-a a Diviziei A 
feminine de handbal este in
completă. așa că mîine vor a- 
vea loc numai trei partide :

A APĂRUT Nr. 3/1b8?
AL REVISTE!

„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

UN PLUS DE CURAJ VA SPORI VALENȚELE LOTULUI
Aproximativ încă o săptămlnă 

pină la plecarea spre Berlinul 
Occidental, gazda actualei e- 
diții, a 19-a, a Turneului 
F.I.R.A. pentru juniori. Lotul 
de rugby al tării noastre a 
susținut joi cel mai dificil test 
dintre cele la care a luat par
te din toamnă și pină acum. 
Realmente cel mai dificil, pen
tru că : a) — urma să se sta
bilească jucătorii ce vor face 
deplasarea ; b) — adversarul, 
lotul național de tineret, a 
fost departe de a se compor
ta ca intr-un „joc-școală", xlind 
o replică promptă, „speranțe
lor", intr-o partidă cu momente 
de totală angajare, ca într-o 
întrecere oficială ; c) — locul 
de desfășurare a testului, te
renul II al Stadionului „Parcul 
Copilului", desfundat de ploaie 
i-a solicitat enorm pe selecțio- 
nabili, intr-un fel o conjunctu
ră binevenită, deoarece a o- 
ferit conducerii tehnice 
tului posibilitatea de a apre
cia gradul de rezistență fizică 
a jucătorilor.

După opinia antrenorilor co
ordonatori, prof. Vasile Con
stantin ți Gheorghe Nica (la

care subscriem), testul a reușit 
să răspundă intr-o bună mă
sură așteptărilor și să elimine 
multe semne de întrebare. Bol
ilor, de pildă, ca fundaș, pro
mite sâ se consacre pe acest

In Campionatul Diviziei A de 
popice se dispută azi etapa a 
XlV-a (a 5-a din retur), confrun
tare importantă pentru majorita
tea competitoarelor, deoarece în 
ultimele jocuri (mai sînt de jucat 
patru etape) se vor fixa echipele 
participante la turneele finale 
pentru desemnarea campioanelor 
pe 1986/87 (primele patru clasate 
ta serii) șl se vor cunoaște for
mațiile care vor retrograda din 
campionat (locurile 9 și 10 din fle
care serie). Deci, se așteaptă o 
luptă pasionantă ta acest final, 
cum e și firesc într-o întrecere de 
amploarea Campionatului Națio
nal. Dar, după cum s-a putut ob
serva, ta unele jocuri din seria 
Nord a competiției s-au înregis
trat in ultimul timp eiteva rezul- 
tatc-surpriză, mat bine zis du
bioase. Cum au arătat șl unii 
participant la recenta plenară a 
federației de specialitate, au apă
rut jocuri cn... probleme. Echipe 
care pină nu de mult aveau o 
comportare mal mult decît mo
destă ciștigfnd una sau două par
tide (acasă) ta fața unor formații 
tot de valoare medie, acum «e 
prezintă intr-o eu totul altă pos
tură și obțin... victorii la frun
tașe, chiar și ta deplasare. Așa 
s-a tatîmplat, de pildă,, la ulti
mele două jocuri ale echipei 
C.F.R. Tg. Mureș (m) care ta cele
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Componența lotului: fundaș: 
— Boldor (Steaua) ; trelsfer- 
turl : Arghir (CJS.ș. 2 Bucu
rești). Dragu (C.S.ș. Locomo
tiva Buc.) Bus, Cojocaru și 
Roșoagă (Steaua), Francluc 
(C.S.ș. Suoeava) ; mijlocași : 
I. Florian (Dtnamo), Ranga șl 
D. Dinu (C.S.Ș. Locomotiva 
Buc.), Dinulescu (Steaua) ' și 
Fodor (C.S.ș. Suceava) ; îna
intași : linia a m-a, losef 
(Steaua) șl Țuțuianu (C.S.ș. 2 
Constanța), flankerl, Brînză 
(C.S.ș. Locomotiva Buc.) și 
Slușariuc (Steaua), nr. 8 linia 

■ a n-a, Brănescu (C.S.Ș. Loco
motiva Buc.) și Țodan (C.S.Ș. 
Locomotiva Oradea) ; linia I, 
M. Popa (Steaua), Barbu 
(C.S.ș. Locomotiva Buc.) și 
Stan (C.S.Ș. Buzău), stilpi, 
Gheorghe (H. C. Grivița Ro
șie) și B. Țuică (Steaua), talo- 
nerl.

ce, în perspectivă, 
o rezolvare și peri
mare") care impune

post (ceea 
ar putea fi 
tru „echipa 
un efort de mare întindere, o 
viziune a întregului joc. losef 
s-a impus cu autoritate fi in 
calitate de căpitan al echipei, 
dar și ca flanker de nădejde 

activ în grămezi, ofensiv

totodată, autor a două splen
dide eseuri ; Țodan a „cules" 
aproape toate baloanele din 
margine (dublate în greutate, 
in condițiile de joc sempala- 
te....) ; Popa ji Stan s-au com
portat ca doi stîlpi viguroși, cu 
o contribuție decisivă la con
tracararea „pachetului" advers, 
superior cu aproape 100 de ki
lograme.

Foarte aproape de cerințele 
turneului și de exigențele an
trenorilor s-au aflat ți Dragu 
— autor al unui eseu impre
vizibil, Brînză ți Slușariuc, Ro- 
șoagă fi Țuică (fratele mai mic 
al celui de la R.C. Grivița Ro
șie), precum fi Ranga. Ne-au 
mai plăcut, prin maturitate fi 
dezinvoltură, Rus, Arghir ți 
Cojanu, care alături de Boldor. 
losef fi Țuică au avantajul de 
a fi evoluat fi tn ediția pre
cedentă a competiției, care a 
avut loc la București.

Ceea ce s-a văzut mai puțin 
a fost îndrăzneala unor jucă
tori, etalarea intr-un mod mai 
convingător a personalității în 
joc, după „modelul losef". Este 
o carenfă care trebuie să dis
pară (ți conducerea tehnică 
este preocupată de acest as
pect, care poate fi definitoriu 
în reușită!), pentru a sport 

■ valențele lotului, ale echipei.

Tiberîu STAMA

J
Sigur, în prim-planul în

trecerilor de sîmbătă și du
minică se află o mereu fru
moasă competiție rezervată 
tinerilor : „Cupa U.T.C. la 
tenis de masă". Faza pe a- 
sociație a reunit sute și 
sute de iubitori ai acestui 
sport din întreaga țară, fi
nalele urmîn.l să se dispute 
astăzi și mîine, în Sala 
sporturilor din Tg. Mureș. 
Și, după cum s-au pregătit 
competitorii, partidele se a- 
nunță a fi deosebit de in
teresante : inlîi calificările, 
apoi semifinalele și finalei *, 
tinerii fiițid împărțiți în do
uă categorii de vîrstâ (14— 
19 ani și peste 19 ani). A- 
ceastă ediție (a 15-a). dedi
cată aniversării a 65 do ani 
de la crearea U.T.C., este 
așteptată cu interes și de 
specialiști, tenisul nostru de 
masă avlnd aici, la finalele 
de la Tg. Mureș, reprezen
tanți din toate județele.

O acțiune turistică fru
moasă cont'nuă să se desfă
șoare în Bucegi, în zona
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în cuprins : EDITORIAL — „Tineretul — permanență a isto
riei mișcării noastre sportive" (autor : Nlcolae Postolacne) ; , 8 
Martie, Ziua Internațională a femeii- • TEORIE-STUDn-CEH- 
CETARI — „Etapizarea procesului de selecție și pregătire in 
handbal (I)- (autori : Marfa Bota și loan Bota) ; „Ce trebuie 
să știm despre coloana vertebrală (H). Deviațiile, deformațlile și 
deficiențele acesteia- (autor : ștefan Birtolon) ; „Studiul cauze
lor apariție) accidentelor la luptători șl mijloace de prevenire și 
recuperare a sportivilor (IH)“ (autor : Nicolae Lenghel) • EDU
CAȚIA FIZICA și SPORTUL ÎN ÎNVAȚAMINT — „Cercetare 
privind nlvedul dezvoltării aptitudinilor pslhomotrice, compara
tiv cu capacitatea de efort a elevilor, în lecția de educație fi
zică* (autor : Daniel Paul) ; „Cum este pregătită eeblpa de le- 
tratlon atletic școlar in gimnaziu- (autor : Dumitru Constanti- 
nescu) ; „Introducere în instruire programată a junioarelor și 
Juniorilor la baschet" (autori : Cristina Tăbăraș șl Constantin 
Dîrjan) • MEDICINA SPORTIVĂ — „Cercetări privind efectele 
HGH la sportivii de performanță- (autor, sub red. : Marcela Pi
tiș) * OPINII-CONSULTAȚn — „Performanța sportivă contem
porană șl confruntările supreme, Jocurile Olimpice- (autor : 
Dorin Alniășan) • MERIDIANE — „Evaluarea complexă a pre
gătirii fizice specifice in gimnastica ritmică- (autoare : T. S. 
Llslțlala șl S. A. Kuvșinikova). Acest număr se găsește de vin- 
zare la chioșcurile de difuzare a presei din Capitală sl provin- 
•le, dar cel mai sigur mod de procurare a revistei „EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT- rămtoe tot ABONAMENTUL I

PRIMUL ÎNVINGĂTOR LA BIATLON
{Urmare din pap I)

si precizia tirului este pe mă
sura alergării: Todașc*. Radu
lescu, Lcstyan. Diaconesctf, 
Serbau, Moldovan si alții trag 
fără greșeală. Singurul 
oandidatii la prinșele 
care a acumulat două 
de penalizare a foșt 
dar... eram abia la început. La 
a doua apariție în poligorf. lu
crurile au început să se com
plice: surprinzător, Todască
greșește 3 focuri, cceă ce în
seamnă tot atîtea minute de 
penalizare (deocamdată) Ra
dulescu ratează si el unul, in 
timp ce Popa si Lestyan trag 
fără greșeală. Todașc.î aleargă 
foarte bine Pe schiuri /si

dintre 
locuri 

minute
Popa,

SIMBATA

menține în fruntea clasamen
tului. dar la a treia trecere in 
poligon el mai acumulează 2 
puncte de penalizare si iese, 
practic, din lupta pentru titlu 
in care 
Lcstyan. 
si Popa.

Ultima 
decisivă 
lor. Dinamovistul Popa demon
strează aceeași precizie și 
pleacă pe ultima buclă de 4 
km în... postură de învingător. 
Todașcă si Lestyan mai gre
șesc în poligon și acumulează 
alte minute de penalizare, ca
re vor atârna greu în clasa
mentul final. Și astfel Popa, 
făcind o cursă bine gin- 
dită. după un Început nefavo
rabil, a intrat în posesia titlu
lui de campion al Da ciad ei si 
al celui național.

Rezultate tehnice :
POPA (Dlziamo Brașov) ÎIUOUW 
(2 minate penalizare), ‘ * ' 
Lestyan (A.S.A. Brașov) 14112:35,9
(3) . 3. Vladimir Todașcă (Dina
mo) lhlî:58,0 («). 4. VașUe Bq- 
Jertăru (ASA) lffl4:t»,l (S), S. 
Minai Rădulescu (ASM Ihl4:î5,8
(4) . t. Vlcentiu Pelin (ASA) 
lhl4:S4.3 (1).

Simbătă are loc cursa pe 10 
km. iar duminică ștafeta de 
4X7.5 km.

râmin angaiati acum 
Rădulescu, Bejcnaru

tragere area să fie 
in stabilirea ierarhii-

BASCHET. Sal» Olimpia 
ora 16 : Ol'mpiă—Chimistul 
Rm. Viîc®a Jf.A.) : «a'a Ra
pid, ora 11 : Rapid—Voința 
Brașov (f.Al

HOCHEI. Patinoarul 
August", ora 9 : România 
Marca Brilartie ; ora 
Bulgaria-Italia ; ora 
Danemarca—Austria ; 
18 : Franța—lugostavin i 
curi în C.E. — juniori).

POPICE. Pa-* te i-, Divi
zia A : arena Gîulești, ora 
10 : Rapid—Metrom Braspv 
(f) ; arena Voința, ora 10 : 
Voința — P.ulmentul Brașov 
(m) ; arena Olimpia, ora Î0 : 
Olimpia — Flacăra Brașov 
(m).

DUMINICA
BASCHET. Sala Olimpia, 

ara IV ; Olimpia—Chimistul 
Rm. Vîlcea (f.A.) : sala Ra
pid. de la ora 9 : Rapid H— 
CSU Prahova Ploiești (f.B), 
Rapid—Voința Brașov (f.Â.) ; 
sala Construcția, ora 10.15, 
Automatica — CSU Galați 
(m.B)
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COPII SI ELEVI! PRACTICAT! ZILNIC GIMNASTICA !
Programul

nr. 10
grupa mare

(5-6 ani)

1. SORIN
2. imre
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tfii„Uite cine viner 

înainte culcat, cu miinile 
sub bărbie. la întrebarea 
„cine vine 1“ Copiii vor ri
dica trunchiul în extensie, 
canul sus. iar mîinile rtrea- 
sinâ Ia ochi (1); revenire (2).

»
Desene :

prof. Alexandrina OVEZEA

Spălăm rufele" — 
Stînd cu brațele înainte, 
ușor îndoite, depărtarea si 
apropierea lor simuHnd 
spălatul.

.Stoarcerea rufelor" „Huța-huta pe tălpi 
Stînd apropiat ; ridicare pe 
Vârfuri (1), ridicare pe eăl- 
oiie (2). Se va repeta exer
cițiul (3—8).

2.
Stînd cu brațele înainte, 
ușor îndoite ; răsucirea mîi- 

_ nilor din articulația pumnu- 
(j lui (cu pumnii etrinși).

3. ..Moșneagul cu toiagul" 
— Stînd ; aplecarea trun
chiului înainte, cu brațul 
sting simulînd sprijinul in 
toiag (1—2); revenire (3—4).

Mîine, în Capitala

MOTOCROS PE UN TRASEU IN PREMIERA
„Cupa Primăverii" la moto- 

cros, organizată de F.R.M. în 
colaborare cu C.M.E.F.S. Bucu
rești, va inaugura sezonul com- 
petițional pe anul 1987. între
cerile, care vor constitui ți un
prim test al loturilor reprezen
tative de seniori
«vea loc mîine 
pe un traseu în 
In incinta bazei

§ 
§

și juniori, vor 
In Capitală 

premieră, ales 
sportive Spar-

tac, din cartierul Balta Albă. 
In program, curse pentru se
niori, tineret și juniori, la care 
și-au anunțat participarea peste 
! 20 de alergători din Sf. Gheor
ghe. Zărnești, Cîmpina, Moreni. 
Tg. Mureș, Sibiu, Cîmpulung 
Muscel, București și alte cen
tre moto Primul start — la 
ora 10.

c

4

1
1<

P u



LA POPICE
it (aca- 
acuim a 
a Unio 
năvenl, 
șl, res
eat ra
te șl a 
dispus 
adea și ă), am- 

clasa- 
omureș 
ori va- 
tnfrîn- 
Cîmpia 
ieL un 
iziție a

urmă- 
le des- 
or eta- 
«hlpele 
aespor- 
tlt șan- 
sive, să 
iritate I

situația
samen-

(16497), 10. Dacia Ploiești 6 p
(16095) ; seria Nord : 1, Electro- 
mureș Tg. Mureș 20 p (14696), 2. 
Voința Tg. Mureș 18 p (17057), 3. 
Voința Timișoara 16 p (14236)... 
#. Voința Odorhel 8 p (13820), 10. 
Record Cluj-Napoca 4 p (13272) 
MASCULIN - seria Sud : 1. Glo
ria București 22 p (25303), 2. Rul
mentul Brașov 18 p (29967), 3. O- 
limpia București 14 p (34898)... 9. 
Chimpex Constanța 8 p (43195), 10. 
Flacăra Brașov 4 p (29471) ; seria 
Nord : 1. Aurul Baia Mare 22 P 
(36383), 2. Unio Satu Mare 20 p 
(35659) — din 14 jocuri, 3. Elec- 
tromureș Tg. Mureș 16 p (36347).,. 
9. Industria sîrmei c. Turzil 10 p 
(29592), 10. C.F.R. Tg. Mureș 8 p 
(35881) — din 14 jocuri.

Din meciurile etapei de azi se 
anunță maj interesante : Voința 
Galați — Laromet București, Pe
trolul Băicol — Voința Ploiești, 
Mucava-Molid Vama — Rapid 
București, Voința Oradea — Vo
ința Timișoara (f), Carpațl Si
naia — Petrolul Cîmplna, Progre
sul Oradea — Victoria Timișoara, 
C.F.R. Tg. Mureș — Olimpia Re
șița, Chimpex Constanța — C.F.R. 
Constanța șl Metalul Roman — 
Gloria București (m).

2.

Diviziei A

UN ÎNCEPUT de clarificare

Mîine, In campionatul secund

POLITEHNICA IAȘI-F.C. CONSTANȚA,

ALT VERITABIL DERBY

I
I

ÎN ZONA ECHIPELOR AMENINȚATE?

1. vo- 
poplce 
depla- 

J 11 p
P

01 I p

ECHIPELE DE ȘAH

Sînt multe puncte de inte
res în această etapă a 22-a...

La o primă vedere, jocul cel 
mai tăios se joacă la Bacău, 
unde S.C.-ul (cu minus 3 la 
„adevăr") întîlnește o echipă 
(Dinamo) care, deși se află in
tr-o poziție avantajoasă, de pe 
care nu prea poate coborî, are 
ambiția de a micșora diferența 
de puncte care o separă de 
lidera Steaua. Mai mult decîtI atît, în cazul unei victorii, di- I namoviștii ar ajunge la plus 
11 în „clasamentul adevărului". I Bineînțeles că acest rezultat e
greu de obținut, pentru că bă
căuanii nu-și pot permite gîn- 

Idul de a ’ *
Celălalt 

fi Steaua •

I
I
I

INCEP ÎNTRECEREA

viitoe-

iri

turne- 
divizia

vor disputa turneele 
ale Campionatului 
echipe, ediția 1907. 
Nord, Intre 6 si 1®

1 14

aris

REINTRA SM1IR

I
I
I
I
I
I
IJCU-

A. MOSCU

H I P I S M

uire 
i d 
iza

aprilie. Tragerea va 
București, în sala 
str. Doamnei nr. 2,

De la începutul săptămânii 
viitoare, activitatea șahistă in
ternă va cunoaște un moment 
devîrf. în mai multe localități 
din țară se 
divizionare 
național pe

La Eforie
aprilie, cele 12 echipe partici
pante la întrecerile Diviziei A 
vor da lupta pentru desemna
rea campioanei țării, titlu cu
cerit anul trecut d« Politehni
ca București. Se va juca în sis
tem turneu, cu formații alcă
tuite din cite 10 echipieri (6 
seniori. 2 senioare. 1 junior. 1 
junioară).

în paralel. la Mangalia. Băi
le Herculane și Sovata, alte 38 
de echipe. împărțite in trei 
serii, își vor disputa întîietatea 
în cadrul turneelor Diviziei B. 
Cîștigătoarele din fiecare serie 
obțin dreptul de promovare în 
prima Divizie a ediției

La 12 aprilie încep si 
ele de calificare pentru 
secundă. în cele opt serii figu
rează cite 6 echipe, pentru fie
care zonă a competiției.

Unul dintre principalii concu- 
renți ai Derbyului din acest 
an, Samir, își va face mîine 
reintrarea in „Premiul Calafat", 
alături de alte vedete ale tur- 
fului, ca Trudiți, Satin. Melin- 
te. Relativ și alții, intr-un han
dicap în care fiul lui 
va ’ încerca să obțină 
succes, oentru a-Si 
astfel clasa. O altă 
cai de valoare este 
Călimănesti" în care 
dea la lucru alți 12 trăpași, ca 
Fidelio. Suditu, Craidon. Sorel, 
Straton. speranțe ale generației 
de 4 ani. ce vor încerca prin 
noi recorduri să <ntre în rîn
dul derby.știlor de anul acesta. 
De altfel, această cursă este 
rezervată numai antrenorilor, 
iar la pariu] ordinea triplă 
din această alergare organiza
torii au duș fond de pornire 
de 3000 tei, ceea oe formează un 
punct de atracție pentru spec
tatori.

Godcanu 
un nou 
confirma 
cursă cu 
„Premiul 
vom vc-

știguri :
Lăl 638

1.
ma Zi 
favorite 
e mîine.

dul de a pierde...
’1 meci de prim-planar 

„--------- — Sportul Studențesc.
Favorită e, desigur, Steaua, dar 
ne aducem aminte că nu de
mult „alb-negrii“ au reușit un 

. 1—1 îrt Ghencea. Sigur că ln- I tre timp lucrurile s-au mai 
schimbat, dar Sportul Studen- 

rămîne un adversar redu- 
l, greu de învins.

Revăzînd lista partidelor, ce
va ne face să ne oprim asupra 

-- . Li, în care
Flacăra, performera etapei tre
cute (0—0 cu Steaua), va mal 

> remiza. O 
remiză care, chiar dacă nu ar 
reprezenta mare lucru pentru 
o echipă creditată acum cu —8, 
ar Însemna foarte mult pentru 
încercările ulterioare. Să ve
dem...

Interesant e și jocul de )a 
Craiova, unde, din păcate. Uni
versitatea nu mai este o mare 
favorită (indiferent de adver
sar), ci doar o echipă în cău
tarea unei victorii, cu un go
laveraj greu de imaginat acum 
un an. în orice caz, dacă F.C. 
Olt va repeta jocul cu Dina
mo, Ia București, credem 
orice rezultat este posibil.

I

Ițesc 
tabil,

Iva ne face să ne opri 
jocului de la Pitești, 
Flacăra, nnrfnrmera a

Icuie țu—u cu steai 
încerca să forțeze 
remiză care, chiar

I
I
I
I
I
I

ARBITRII ETAPEI

că

Toate celalalte echipe care 
joacă pe teren propriu par fa
vorite la prima vedere. Atît 
Victoria, cit și „U“, Petrolul 
sau Chimia au prima șansă, 
dar meciurile se anunță deose
bit de strînse. într-adevăr, Jiul 
va încerca să recupereze la 
Ploiești punctul pierdut acasă 
in etapa trecută, și cine știe 
dacă nu va reuși, judecind 
după faptul că Petrolul nu ex
celează printr-o mare eficaci
tate, chiar și pe teren propriu. 
Pe de altă parte, Rapid a 
ajuns de asemenea intr-o si
tuație dificilă, după neaștepta
ta înfrîngere in fața Chimiei, 
și va căuta să-și vîndă cit mai 
scump pielea, chiar dacă ad
versarul (Victoria) e in vizi
bilă creștere, mai ales pe te
ren propriu. Al treilea favorit, 
„U“, e favorit doar pe hlrtie. 
Studenții vor'trebui să depu
nă mari eforturi pentru a tre
ce de Gloria, o echipă schim
bată aproape sută Ia sută — 
ca vigoare — față de cea de 
anul trecut, care devenise... 
campioana senectuții. în sfîr- 
șit. Chimia, după euforia de pe 
Giulești, va <" __2__
inegalitățile de comportament 
obișnuite ; vîlcenii știu foarte 
bine că împotriva tacticii fos
tului libero al echipei națio
nale nu e chiar atît de ușor 
de jucat.

Singura partidă aparent lim
pede e cea de la Hunedoara, 
unde Corvinul are datoria să 
se trezească după jocul deloc 
strălucit cu Universitatea Cra
iova și să-și aducă aminte că 
Oțelul a realizat cîteva remize 
în deplasare, în prima jumăta
te a campionatului.

Etapa de astăzi ar 
duce unele clarificări, 
in zona luptei pentru 
retrogradării.

I
upă euforia de pe ț 
căuta să elimine (

putea a- 
mai ales 
evitarea

I
|DE AZI A DIVIZIEI A

Steaua —Sportul Studențesc: 
I. IGNA (Timișoara); A. Moro- 
ianu și Gr. Ioneseu (ambii din 
Ploiești): ’ ’ •

Petrolul — Jiul : C. CORO- 
CAN ; A, Cuzmanoviei (ambii 
din Reșița) si M. Constaniines- 
Cu (București);

Victoria — Rapid : V. TITQ- 
ROV (Drobeta Tr. Severin): D. 
Buciumat, (Timișoara) șl N. 
Georgescu (Buzău);

Chimia — F.C.M. Brașov.: 
S. ROTARASCU (Iași): J. Gra
ma (București) si E. Muntcanu 
(Deva);

„U" Cluj-Napoca — Gloria : 
M. AXENTE (Arad); A. Mustă- 
tea (Pitești) si Gh. Toth (A- 
iud);

S.C. Bacău — Dinamo : 
VEUEA (Craiova) ; G. 
vei (Deva) 
goviște);

Corvinul
XANDRU
tohi (Iași)
Jiu);

F.C. Argeș — Flacăra 
reni : G. IONESCU ; V. 
(ambii din București) și 
Gheorghe (P. Neamț);

J~ (Rn

1.
Maea- 

și M. Ioneseu (Tîr-

— Otelul ; V. ALE- 
(București); V. 
și M, Șțefănoiu

Univ. Craiova -
I. CRACIUNESCU

15

An-
<Tg.

Mo
llie 

A.

Olt : 
Vîl- 

„ cea): C. Gheorghe (Suceava) și 
• A. Nicolescu (Pitești).

STAT LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
duminică, 5 
avea loc în 
clubului din _____
începînd de la era 17, Tragerea 
va ti radiodifuzată pe programul 
I, la ora 17,30. Numerele extrase 
pot fi recepționate pe calea un
delor in aceeași zi, la ora 22,30, 
pe programul I (după emisiunea 
Panoramic Sportiv, o dată cu re
zultatele concursului 
șl luni, 6 aprilie, la 
același program,
• Tot ASTAZI este . .. ____

mită și pentru depunerea buleti
nelor la CONCURSUL. PRONO
SPORT de milne, care se anunță 
drept unu’ dintre cele mai atrac-

Pronosport) 
ora 8,55, pe

termenul li-

tive șl avantajoase din ultimul 
timp. Vă reamintim că suma re
portată la categoria I de la con
cursul precedent este de 286.189 
lei. Iubitorii acestui sistem cu
nosc că, în atari situații, posibili
tățile de valorificare a șanselor 
sporesc și mal mult, fapt care se 
va solda cu mari satisfacții pen
tru participant!.
• Nu uitați că — în ultima pe

rioadă — mari șl numeroase cîș- 
tigurl au fost atribuite și la LOZ 
în plic ; se remarcă, în aceste 
zile, o serie de emisiuni speciale 
limitate, ca LOZUL AUTOTURIS
MELOR Șl LOZUL PRIMA VERII. 
Se cere numai perseverență !

Campionatul Diviziei „B“ nu 
se împacă defel cu rolul se
cund pe agenda compeiițională 
internă. Cel puțin așa o de
monstrează partidele de maxi
mă atractivitate pe care el ni 
le oferă etapă de etapă. Si. 
parcă printr-o veritabilă pro
gramare în lanț, cele trei fac 
cu rîndul la capitolul „capete 
de afiș". Dacă duminica trecu
tă seria a Hl-a ne propunea 
o întîlnire de virf. F.C. Bihor 
— F.C. Maramureș, acum are 
grijă seria I ca programul de 
B să nu ducă linsă de 
byuri. La Iași va avea 
mîine una dintre partidele 
în ediția 1982/83, era una 
„A": Politehnica Iași — 
Constanța. în formațiile 
babile Dentru meciul din 
Iul Copoului întâlnim, de altfel, 
multe nume care au figurat pe 
foile de arbitraj ale primului 
campionat al țârii : Ciocîrlan, 
Pavcliuc, Filip, Gheorghiu. 
Florean, Constantin, M. și V. 
Radu (Politehnica). Buduru, 
Iovănesou. Pctcu, Zahiu, Ionaș- 
cu, Zariosu (F.C. Constanța). 
Mai rămîne însă de îndeplinit

der- 
loc 

care, 
de 

F.C. 
pro- 
Dca-

o condiție. De care, 
guri, spectatorii da 
realizată de meciul 
etapei de ...   ...
justifice, prin valoarea lui. »(>- 
tea prezențe notabile in cete 
două echipe. Credem că si au
toritatea profesională a celor 
doi antrenori — L. Antohi si 
C. Tîlvescu — prezintă o ga
ranție că există toate motivele 
realizării spectacolului 
Its tic scontat.

Programul etapei de 
nu se rezumă însă — 
mente de mare atracție — 
partida de la Iași. în seria a 
Il-a se remarcă jocurile din 
Capitală unde vor evolua frun
tașele clasamentului tProgresul 
Vulcan cu Mecanică Fină Stea
ua București. A.S.A. Tg. Mureș 
cu Automatica), iar din seria 
a IlI-a va fi interesant de 
urmărit jocul de la Reșița un
de se va deplasa F. C. Bihor 
Politehnica Timișoara nare 
avea o misiune 
Cluj-Napoca în 
Steaua C.F.R.

sin tem si- 
Lași o vor 
nr. 1

.B“ : ea derbyu)
al

Cotba-

mîine 
ca mo- 

la

a
mal ușoară la 
întîlnirea cu

(Ef. I.J

PROGRAMUL SI ARBITRII JOCURILOR
SERIA I : Minerul Gura Humo

rului — Poiana Cîmplna : L. 
Gyure (Satu Mare), Politehnica 
Iași — F.C. constanța : Gh. Con- 
stantin (Rm. VUcea), F.CM. Pro
gresul Brăila — Aripile Victoria 
Bacău : T. Badea (București),
FEPA ’74 Bîrlad — C.F.R. Paș
cani : R. Mușat (București), Uni
rea Focșani — Olimpia Rm. Să
rat : L. Pantța (București), Uni
rea Slobozia — Ceahlăul P. 
Neamț : T. Chelu (Giurgiu), 
C.S.M. Suceava — F.C.M. Delta 
Tulcea : M. Toncea (București), 
Steaua Mizil — prahova C.S.U. 
Ploiești : P. Cadar (Brașov), 
Botoșani — Dunărea C.S.U. 
lăți : M. Ilieș (Odorhei).

SERIA A Il-a : Pandurii 
Jiu — Autobuzul București 
Coț (Ploiești), ROVA Roșiori 
I.C.I.M. Brașov : E. Seracin (Ti
mișoara), C.S. Tirgoviște — A.S. 
Drobeta Tr. Severin : C. Nisior 
(Vaslui), Inter Sibiu — Carpați 
Mîrșa : Gh. Cagula (Baia Mare). 
Chimica Tîrnăvenl — Sportul 
Muncitoresc Slatina : I. Șchiopa 
(Focșani), Gaz Metan Mediaș —

C.S. 
Ga-
Tg. 
: I.

I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : D. Vi- 
tran (Arad), Tractorul Brașov — 
Electroputere Craiova : I. Carai- 
man (Oradea), Mecanică Fină 
Steaua București — Progresul 
Vulcan București : V. Curt (Med
gidia). Automatica București — 
A.S.A. Tg. Mureș : M. Neșu (Ora
dea).

SERIA A III-a : Gloria Bistrița
— Aurul Brad : M. Stănescu 
(Iași), Steaua C.F.R. Cluj-Napoca
— Politehnica Timișoara : A. Po- 
rumboiu (Vaslui), Mureșul Deva
— Dacia Mecanica Orăștle : S. 
Grosu (Călărași). Unio Satu 
Mare — Olimpia Satu Marc : M. 
Lică (București). Minerul Cavnie
— Metalul Bocșa : S. Bampu
(București). Minerul Paroșenl — 
C.S. U.T. Arad : M. Georgescu 
(Constanța). C.S.M. Reșița — F.C. 
Bihor Oradea : D. Petrescu
(București), Strungul Arad — Ar
mătura Zalău : D. Busuioc (Cra
iova), F.C. Maramureș Baia Mare
— C.I.L. Sighet : N. Țenea (Dro
beta Tr. Severin).

Meciurile vor începe da ora TI.

POT A St AFIRMA I AIIMll f, f Wlf Dl MM Mill IA COMPllIlIVITAIf"
- afirmă R. (hihaio, antrenor Ia sportul studențesc

— Romulus Chihaia, de cind 
antrenezi echipa de speranțe a 
Sportului Studențesc ?

— Din vara lui 1986, de cind 
am renunțat la •activitatea com- 
petiUonală. punind — cum 
spune în lumea fotbalului 
ghetele. in cui. Sigur că 
început munca de antrenor 
destule emoții, inerente orică
rui debut. Mi-am dat seama 
că nu-i deloc ușor, ba dimpo
trivă, că e mult, mult mai 
greu decît ca jucător.

— Cu toate aceste... emoții 
echipa de speranțe a Sportului 
Studențesc a făcut, in acest 
campionat, un salt evident față 
de edițiile precedente. Care 
sînt „secretele" acestui salt?

— Nu-i vorba de nici un se
cret, e vorba de o pregătire 
serioasă si de faptul că la spe
ranțe joacă majoritatea celor 
care au cîstigat titlul de cam
pioni republicani la juniori in 
1986: Petre Cristian. Cluceru. 
Letzner. Covaciu. Prodan. Lu- 
oescu (în tur), plus Bondoc. 
IoTgulescu II si Stănici, aceș
tia figurind insă și în lotul e- 
c-hipei mari, ca dovadă a cali
tăților pe care le au, a talen
tului lor indiscutabil. De alt
fel. acesta este si rostul cam- 
Diocatului de speranțe, adică 
de a pregăti jucători pentru 
prima garnitură...

— Dar ii pregătește conform 
cerințelor fotbalului de per
formantă ?

— Răspunsul 
mea. nu poate 
Tocmai pentru 
destule obstacole in munca 
noastră. S-a spus, si e un ma
re adevăr, că întrecerea spe
ranțelor nu se desfășoară in
tr-un cadru adecvat. Terenuri
le sînt necorespunzătoare. spec
tatori aproape deloc, iar arbi
trii... ce să mai spun?! „Cava
lerii fluierului", in loc să se 
constituie intr-un factor edu
cativ, devin, deseori, o frînă, 
Drin subiectivismul afișat fată 
de o echipă sau alta.

— Cu toate Lcestea, poate

se

am
cu

după părerea 
fi categoric, 

că mai există

deveni mai bună 
speranțelor ?

— Poate. Prin 
tuturor. Iar un rol 
avem si noi, ; 
neloir. deoarece 
muncii noastre depinde 
tea Tocurilor, iar multe 
aceste meciuri lasă de

întrecerea

contribuția 
de bază îl 

antrenorii echi- 
■ da calitatea 

caii ta
ri in 

dorit.

Campionatul 
speranțelor

ce să n-o spunem? în altă 
eu unul nu 

că la speranțe

de 
ordine de idei, 
șînt de acord _
nu-i neapărat nevoie să cîștigi. 
Ba da. trebuie să cîștigi, că de 
aceea e 
victorie 
Valorile 
disputa 
ele. Așa trebuie privite lucru-

competiție. Dorința de 
trebuie și ca cultivată, 
apar și cresc orin 

oare ia naștere intre

rile .dacă vrem să avem valori. 
Steaua. Universitatea Craiova. 
Victoria. Dinamo sînt echipele 
bune ale actualei ediții pentru 
că JOACA SA CÎST1GE. Și 
câștigă. Fără dorința, fără am
biția de a cîștiga orice meci, 
nu se poate juca fotbal. Este 
nevoie de mai multă competi
tivitate, chiar si la noi la spe
ranțe.

tcurențiu DUMITRESCU

1. STEAUA 20 13 7 0 63- 7 46
2. Univ. Craiova 26 13 2 5 37-22 41
3. Sportul Stud, 21 11 6 4 42-23 37
4. Victoria 21 11 4 C 32-19 37
5. Dinamo 21 11 3 7 33-23 36
S. F.C. Olt 21 11 3 7 35-30 36
7. Oțelul 21 10 5 C 34-23 35
8. ,.U« CIuj-N. 21 11 2 8 87-35 31
9. Rapid 21 8 4 9 28-30 2«

10. F.CJML, Bv. 21 8 2 11 52-44 26
11. Corvinul 21 7 5 9 22-25 2S
12. Petrolul 21 7 5 9 28-36 26
13. Jiul 21 8 1 12 30-56 25
14. Flacăra 21 C 4 11 27-36 22
15. Gloria 21 7 1 13 29-56 22
IC. F.C. Argeș 21 C 3 12 19-29 2t
17. Chimia 21 5 3 13 23-44 16
18. S.C. Bacău >1 5 0 16 32-65 15

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Iată că și abaterile antreno

rilor au trecut, ca și cele ale ju
cătorilor. to competența Comisiei 
de disciplină a F.R.F. și nu m«i 
puțin de TREI (I) antrenori au 
figurat, joi, pe „ordinea de zi" a 
acestei comisii Unul dintre el, 
Tiberiu Bene (Minerul Paroțeni), 
țl-a părăsit locul de pe bancă și 
s-a îndreptat spre Iova (Politeh
nica Timișoara) care comisese un 
fault și văzuse pentru acest lu
cru cartonașul galben, deci fusese 
sancționat de arbitru. Evident, 
Bene nu avea ce căuta în tere
nul de joc. chiar dacă, așa cum 
susține el. a făcut-o fără intenții 
agresive. Bene a fost suspendat 
pe 2 etape, ceea ce ar trebui să 
dea de gîndit altor antrenori... 
nervoși, gata să încalce disciplina 
și regulamentul. In alte cazuri, o 
astfel de atitudine (in funcție și 
de consecințele ei) poate fi sanc
ționată șl mal aspru...

Alțl doi antrenori, Virgil Biuj- 
dea (Poiana Cîmplna) și Aurel 
Bojan (C.F.R. Caransebeș), au 
fost puși to stare de suspendare, 
pină se vor hotărî să se prezinte 
!a Comisia de disciplină. Aceasta

are timp să aștepte I Să vedem 
dacă au el...
• Dacă antrenorul său, Aurel 

Bojan, a dat tonul adueind Inju
rii arbitrilor, nu e de mirare că 
și „elevul" jucătorul Blagoe, a 
luat-o pe același drum. Fiind însă 
la prima abatere, Comisia de dis
ciplină l-a suspendat numai pe 3 
etape. Dar, parcă arăta mal fru
mos carnetul alb...
• Din nou, unde „speranțe* 

vor să spulbere... speranțele puse 
în ei. Astfel, i» meciul de la 
București, cu Steaua, Chczan 
(Corvinul Hunedoara) a tost eli
minat de pe teren, pentru ea în 
etapa următoare, in meciul cu U- 
nlversitatea Craiova o altă spe
ranță a Corvlnului Hunedoara. 
Manolache, să ajungă și el la 
vestiare înainte de terminarea jo
cului. O „performanță" în dublu 
exemplar, care n-ar trebui să-i 
lase indllcrenti pe cel ce răspund 
de munca educativă la Corvinul 
Hunedoara șl. In primul rtad. pe 
antrenorii acestor jueători, care 
vor efectua aeum cite o suspen
dare pe 5 etape.

jock BERARiU



CAMPIONATUL EUROPEAN OE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

moral mai bun și a muncit 
mult pentru victorie. Unde au 
greșit ai noștri ? Paradoxal 
pentru scorul realizat, mai a- 
ies în primele două reprize, 
juniorii noștri au jucat dez- 
lînat în atac, au acționat cel 
mai adesea fără legătură, nu. 
au profitat de căderile adver
sarilor după gol și, ceea ce e 
mai de criticat, s-au relaxat la 
6—1. ca să primească două go
luri și să nu mai maree în fi
nal. în superioritate, chiar de 
5—3 ! Slabi în prima parte, 
Mohorea și Spiridon (mai a- 
les acesta din urmă) au reali
zat goluri sau au
la ele. Foarte bun portarul 
Corciovă.

Au marcat, în ordine : C. 
Gali (min. 16), Mohorea (23 și 
38). - -------- ' .
(45). Spiridon (.46 și 47), Mene- 
ghetti . ‘
Șomfăleanu a ratat 
părat De Luca...) 
dar a contribuit Ia
3 goluri.

A arbitrat foarte
— ,1a centru, ajutat de Gus- 
tavsson (ambii Suedia) și Mis- 
zek (Polonia). Minute de pe
nalizare : România — 16, Ita
lia — 18.

BULGARIA — MAREA BRI- 
TANIE 9—2 (5—0, 1—2, 3—0).
Formația Bulgariei a avut 
un Start foarte eficient, 
cînd si-a demonstrat calitățile: 
pregătire tehnico-tactică bună 
pentru această categorie de 
vlrstă forță de ioc și un ga
barit bun. Ea sl-a surprins 
adversarii mai ales în prima 
repriză, cînd aceștia nu au gă- 

răs- 
ale

contribuit

C. Gali (44), Segafredo

(52). Segafredo (56). 
(sau a a- 

în min. 1. 
marcarea a

bine Olsson

sit „armele" cu care să 
D.undă atacurilor tăioase __
alb-verzilor (de remarcat Dre- 
zenta ne gheată si a doi jucă
tori. Bonev și Li itov. care au 
luat carte, recent, la Turneul 
Armatelor Prietenei. Formația 
Marii Britanii, alcătuită mai 
ales din scoțieni, a dat o re- 
Dlică mult mai bună în repri
za a doua, pe care a șl cîști- 
gat-o. în final insă, din nou 
s-a impus reprezentativa Bul
gariei, care se anunță ca o 
oretendentă la unul din prime-

le locuri. Au marcat : Baciva- 
rov (min. 4), Velcv (min. P), 
Eftimov (min. 15 si 19). 
ghiev (min. 18 si 31), 
(min. 42 și 52). Liutov 
52), respectiv B. King 
27) și Robertson (min. 36). Mi
nute de penalizare : 18—10. Au 
arbitrat corect : Slauffer (El
veția) — Bolh, Gubernu 
(România).

FRANȚA — AUSTRIA 3—2 
(1—1, 0—1, -2—0). Anuntîndu-se 
drept una dintre favoritele tur
neului. echipa Austriei a tre
buit în cele din urmă să ple
ce steagul în fata unei mai 
vechi cunoștințe a juniorilor 
noștri, reprezentativa „cocoșu
lui galic". Aceasta a aliniat ieri 
cam aceeași garnitură cu care 
a evoluat în doua decadă a 
lunii ianuarie la București 
(remintim că juniorii noștri au 
cîștigat atunci de două ori cu 
același scor : 6—1). De data as
ta hocheiștii francezi s-au 
zentat mult mai bine, au 
tat pentru fiecare puc «1 
reușit în cele din urmă o 
torie muncită (austriecii 
condus cu ' 1—0 și cu 2—1) și 
meritată. Au marcat: Athuil 
(min. 11, 48 și 53) pentru Fran
ța, Ressmann (min. 13 și 32) 
pentru Austria. Minute de pe
nalizare : 10—10. Bun 
iul prestat de Sutka 
slovacia) — Wilsens 
Munoz (Spania).

DANEMARCA — IUGOSLA- 
via 4—6 (1—1, 1—3, 2—2). O e- 
chipă masivă, adepta jocului 
cu corpul, cu pase pe extre
me — Danemarca și una abir- 
lă tactic, cu o bună tehnică a 
crosei și incisivă — Iugoslavia, 
au făcut o partidă plină de 
suspense, cu scor „cap la cap" 
pînă la 4—4. La victoria iugo
slavilor a contribuit și porta
rul Simsici.

Au marcat : Kozici (min. 12, 
23), Kontreci (30 
Ilijas (33) și Kuncici 
tru Iugoslavia,
Bjerum (14). Tauson 
glund (43) i și Nielsen

Au arbitrat bine :
(R.D.G.) — la centru, Mîcu și 
Trandafir (ambii România), la 
linie.

Minute de penalizare : De- 
nemarca — 12, Iugoslavia —12.

Gheor- 
DtOSOS 

(min. 
(min.

pre- 
lup- 

au 
vic- 

au

arbitra- 
(Ceho- 

(Belgia),

și 60), A. 
(54) pen- 
respectiv 
(26), En- 
(53).

Klugc

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
ȘTIINȚA BACĂl

(Urmare din pag. 1)

luna decembrie a anului tre
cut, făceau parte nu mai puțin 
de 12 jucătoare de la Spartak, 
cele mai multe prezente și a- 
cum la Bacău. în aceste con
diții. misiunea studentelor 
este foarte grea. Dar să nu ui
tăm 
sînt reunite multe valori certe, 
printre care Mariana Tîrcă, Fi- 
lofteia Danilof, Ioana Vasilca. 
Așa cum au făcut-o, de pildă, 
anul trecut la Kiev, cînd au 
pierdut la limită, studentele pot 
oricînd să obțină rezultate de 
prestigiu Aceasta este, de alt
fel dorința unanimă — jucă
toare. antrenori, conducători 
de la Știința Bacău.

Partida va începe la ora 11 
și va fi condusă de arbitrii 
bulgari Sotirov și Georgiev, iar 
ca observator al I.H.F. — 
Miecieslav Kaminski (Polonia).

CHIMISTUL nm. Y1KEA
(Urmare din pag. I)

că și în echipa noastră
mai bun. Se consideră totuși că 
un mic avantaj există pentru 
formația noastră, reieșit din 
faptul că meciul decisiv pentru 
calificarea în finala competiției 
europene intercluburi se va 
disputa Ia Rm. Vîlcea.

Partida va începe la ora 11 
și va fi condusă de un cuplu 
din Olanda : Deams — Hel- 
wegen. Observator din partea 
I.H.F. — R. Cassel (R.F. Ger
mania).

rVrfWWWWWW-

KASPAROV ÎNVINS DE UN COPIL I
Povestea

Recent
U.R.S.S. 
șah pe 
oierilor.
micilor 
parte șl 
tru internațional 
un mare maestru, 
tre care chiar campionul lumii. Garri Kaspa
rov. Tn mod cu totul 
neașteptat elevul Mișa 
Ulibin. component al 

pe! din Sverdlovsk.

se repetă, 
a avut loc in 
campionatul de 
echipe al plo- 
Din formațiile 

șahiști a făcut 
cite un maes- 

sau 
în-

l-a Întrecut pe Kaspa
rov demonstrfnd nu 
numai un mare talent, 
ci și solide cunoștințe 
teoretice. Ullbln, In 
vlrstă de 15 ani, este 
elev al școlii de șah 
prin corespondență con
dusă de fostul campion 
mondial Mihail Botvin
nik, așa cum au fost, 
la vremea lor, șl alțl 
mari '
Karpov

șahiști, precum 
' șl... Kasparov!

RECORDUL MONDIAL LA 1500 m...

spaniolul Jose-Pe piște, acoperită de la Ovledo, spaniolul Jose- 
Luis Gonzate/ s stabilit Ia 1 martie 1986, recor
dul mondial de sală pe 1500 m cu rezultatul 
3:36.03. Rezultat firesc am zice pentru Gonza
les unu. diotr» cel mal buni semlfondlștl din 
lume, camp'or. european de sală tn 1985 la Ate
na și anul trecut acasă, la Madrid. Dar, tn con
tinua lor căutare statisticieni! atletismului au 
descoperit o performantă, ca șl uitată, oea din 
februarie 1981 » Irlandezului Eamon Coghlan

SPORTIVI ROMANI IN COMPETlțll PESTE HOTARE
O înotătoarele Stela Pura și Noemi Lung, invingătoare Ia Budapesta © Locul I la birnă pentru 
gimnasta Eugenia Golea la Riga • Azi încep Campionatele Balcanice de judo (tineret)

BUDAPESTA, 3 (Agerpres). 
— în concursul internațional 
de natație de la Budapesta îno- 
tătoarea româncă Stela Pura a 
cîștigat proba de 400 m liber 
în 4:13,21, urmată de Iudith 
Csaba (Ungaria) — 4:18,02 și 
Eniko Palencsar (România) — 
4:18,47. In proba de 100 m 
liber. Stela Pura s-a clasat pe 
locul al treilea, cu 58,89, vic
toria revenind sportivei din 
R.D. Germană Katarin Meich- 
ner în 58,25. A doua victorie, a 
înotătoarelor românce a fost 
obținută de Noemi Lung, învin
gătoare la 400 m mixt 
timpul de 4:41,79, urmată 
Francisca Gal (Ungaria)

(Cehoslo-
Svetlana
- 19.15 

situat pe 
— 19.565

CU 
de

CIUDAD DE MEXICO, 3 
(Agerpres). — în cadrul con
cursului internațional de tir 
de Ia Ciudad de Mexico, trăgă
torul iugoslav R. Deberec a 
cîștigat proba de pușcă cu aer 
comprimat, stabilind totodată 
un nou record mondial, cu re
zultatul de 696,6 p. Vechiul 
reoord 695,2 p, aparținea fran
cezului Nicolas Berthelot. La 
feminin, aceeași probă a reve
nit concurentei franceze Fran- 
țoise Decnarne cu 489,9 p.

4:57,95 și Monika Gyuro (Un
garia) — 4:59.

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — 
Competiția feminină de gim
nastică de la Riga s-a încheiat 
cu finalele pe aparate în care 
sportiva română Eugenia Go
lea a terminat învingătoare la 
bîrnă, cu 19,30 p, fiind urmată 
de Monika Zabriava 
vacia) — 19,25 o și 
Boginskaia (U.R.S.S.) 
p. Eugenia Golea s-a 
locul doi la sărituri
o si la sol la egalitate cu
Svetlana Boginskaia — ambele 
cu cite 19.45 p.

VIENA, 3 (Agerpres). — în 
optimile de finală ale turneu
lui de tenis de la Viena, ju
cătorul român Florin Segărcea- 
nu l-a învins cu 6—2 6—2 pe 
brazilianul Joao Soares.

BELGRAD, 3 (Agerpres). — 
La Porec (Iugoslavia) a înce
put un turneu international de 
tenis, reunind sportivi din 25 
de țări între care și România, 
în primul tur, jucătorul român 
Adrian Marcu l-a întrecut cu 
6—4 6—3 pe iugoslavul Pesici. 
Alte rezultate : Fernandez
(Chile) — Ilekovici (Iugosla
via) 6—4. 7—5: Mintila (Argen
tina) — Sarici (Iugoslavia) 6—4 
6—2.

PRAGA, 3 (Agerpres). — în 
turneul internațional de box

de la Usti nad Labem (Ceho
slovacia). în limitele categoriei 
supergrea. pugilistul român 
Dorin Răcaru l-a învins prr.i 
K.O. în repriza a 2-a ce bulga
rul Petkov, iar cubanezul Jorge 
Gonzalez a cîștigat prin K.O. 
tehnic în repriza a 2-a în fața 
polonezului 
goria pană, 
l-a întrecut 
ra (Etiopia) 
cipalul favorit, 
let. si-e adjudecat victoria 
puncte în meciul cu Keseber 
(R.D. Germană).

*
TREBINJE. în localitatea afla

tă în sudul Iugoslaviei, se vor 
desfășura azi și mîine Cam
pionatele Balcanice de judo 
pentru tineret (18—20 de ani). 
Competiția prezintă un inte
res deosebit pentru reprezen
tanții țării' noastre, deoarece 
unii dintre ei au șanse să fie 
selecționați în echipa care va 
participa la „europenele" de 
la începutul lunii viitoare. Iată 
formația 
Dragoș 
ușoară), 
ușoară), 
ră), Florin Lascău (semimijlo- 
cie). Petre Anițoaie (mijlocie), 
Iosif Nicolae (semigrea) și Pe
tre Opriș (grea). Ei sînt înso
țiți de antrenorul Constantin 
Niculae.

Ribinski. La cate- 
Daniel Dumitrescu 
la ouncte ne Tole- 

în timD ce orin- 
mbanezul Sol

ia

deplasată la Trebinje: 
Boibose (cat. super- 
Dan Mureșan (semi- 

Stânică Olteanu (ușoa-

PRESA SPANIOLĂ COMENTEAZĂ
MADRID, 3 (Agerpres). — Presa 

spaniolă publică numeroase co
mentarii pe marginea întilnlril 
Austria — Spania, disputată la 
Viena și Încheiată cu scorul de 
3—2 ta favoarea jucătorilor spanioli. —
scris 
adus 
torle 
meci 
limmariile Campionatului Euro
pean. Echipa Austriei a pus multe 
probleme formației spaniole șl a 
dominat jocul, dar tehnica supe
rioară a echipei iberice șl-a spus 
in cele din urmă cuvintul", no
tează comentatorul ziarului 
„SPORT" din Madrid. La rlndul 
său, ziarul „MUNDO DEPORTIVO" 
scrie : „Dacă este cineva care ar 
crede că nu există miracole in 
fotbal s-ar fi putut convinge de 
contrariul văztad golul miraculos 
înscris de Carrasco, atunci cînd e- 
chipa sa rămăsese ta numai 10 ju
cători". în comentariul ziarului 
„EL PAIS" se arată : „Presiunea 
puternică a echipei austriece, jo
cul In forță al gazdelor n-au pu
tut Întrece jccul tehnic al echipei 
spaniole". Cotidianul „AS" subli
niază că „succesul echipei Spa
niei este cu atit mai meritoriu,

„Un gol al Iul Carrasco, In
in ultimul minut de joc, • 
echipei spaniole această vic- 
aproape nesperată, intr-un 
toarte important pentru pre

care, într-un concurs peste Ocean, la San Diego, 
a parcurs distanța In 3:35,6. Atunci cum rămlne 
cu recordul Iul Gonzales t Forul Internațional a 
decis ca recordman al lumii să rămtnă alergăto
rul spaniol, deoarece In 1981 nu erau omologate 
ca recorduri performanțele obținute pe teren 
acoperit ! Rezolvare simplă, dar poate că nu toc
mai corectă, din monîbr.t ce. tot la atletism, au 
existat precedente cu recorduri repuse tn drept 
după ani și ani Să mal așteptăm deci...

MERCKX FACE DIN NOU „TURUL BELGIEI*
Pictorul Claude Le 

Boul fin mînuitor al 
peneLulul șl pasionat al 
ciclismului, a Imortali
zat pe ptaze scene din 
activitatea acestui sport, 
sursa sa de inspirație 
constituind-o mai ales 
fostul mare rutier bel
gian Eddy Merckx, au
torul a 524 de victori!

ta diferite curse, Intre 
care cîte cinci victorii ta 
tururile Franței șl Ita
liei. Expoziția itine
rantă va face... Turul 
Belgiei, pe care l-a fă
cut Însuși Merckx, du
pă care s-ar 
mal ajungă șl 
țări.

RECORD DE FAMILIE I
Canaiul Mined! a re

prezentat un adevărat 
miraj pentru amatori! 
de recorduri: din Fran
ța tn Anglia, sau din 
Anglia tn Franța, din 
orașe-port diferite de 
pe cele două litoraluri 
etc. etc. Cu atîtea șl 
atttea tentative se cre
dea că lista posibilită
ților 
Dar 
mal

MECIUL AUSTRIA SPANIA
cu cit el a tost obținut după acci
dentarea lui Butragueno și elimi
narea lui Chendo".
• La Bruxelles ta C.E. de tine

ret : Belgia — Scoția 0—0 • La 
Hamilton, In preliminariile tur
neului olimpic : Selecționata
Insulelor Bermude — Mexic 2—1 
(0—1). Returul la 24 mal, la To
luca. • Rezultate ta etapa a 18-a

a campionatului ti. D. Germane : 
Brandenburg — Jena 1—1 ; Loko
motive Leipzig — Bischofswerda
2— 0 ; Aue — Magdeburg 3—1 ; U- 
nlon Berlin — Dynamo Berlin 
1—2 ; Riesa — Cottbus 4—0 ; Dy
namo Dresda — F.C. Kart Marx 
Stadt 3—1. tn clasament : Dynamo 
Berlin șl Lokomotive Leipzig — 
cite 29 p Dynamo Dresda — 24 p 
• Rezultate în etapa a 19-a a 
campionatului Poloniei : Szczecin 
— Chorzow 4—1 ; Walbrzych — 
Bytom 2—1 ; Zabrze — LKS Lodz
3— 0 ; Widzew Lodz — Gdansk 
1—0 ; Mlelec — Motor Lublin 
1—0 ; Zaglebie Lublin — Katowice 
0—0 ; Wroclaw — Legia Varșovia 
1—3. Clasament : Zabrze — 34 p. 
Katowice — 29 p. Wroclaw 26 p,

putea să 
în alte

unei 
bine, 

din
al 
Ei

Jaonq,
RIco. alcătuită

s
Placaj eficient, ca la carte, prin care se stăvilește apropierea de li

nia de ținti și marcarea unei încercări I... Dar, nu 1 Nu este vorba de 
un meci de rugby, deși este clar un placaj, ci de unul de... fotbal, mai 
precis de partida Chelsea — West Ham (2—1).

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 0

record : acela 
Întregi familii ! 
familia 
Porto 
din Harry — tatăl, tn 
vlrstă de 57 ani, Cris
tina — mama, 49 ani, 
fiica șl fiul lor (acesta 
tn vlrstă de 17 ani) au 
parcurs, tnottnd tn 
grup distanța de 33,7 
km de pe coasta engle
ză ptnă pe cea fran
ceză !

a fost epuizată.
nu 1 Iată că «-a 
înregistrat un nou

Rubrică realizată de Romeo VI LAR A

AUTOMOBILISM * Partlcipan- 
ții la „Marele Premiu" al Brazi
liei, ooncursul inaugural al Cam
pionatului Mondial rezervat pilo- 
țllor de formula I. ce se va des
fășura la 12 aprilie, au efectuat 
primele antrenamente oficiale. Cel 
mai bun timp l-a obținut brazilia
nul Ayrton Senna („Lotus), care 
a parcurs un tur de circuit — 
5,031 km — tn 1:30,17.

GIMNASTICA • Sovietica Ele
na Lukșlna a clștigat concursul de 
la Leningrad, totallztnd la indivi
dual compus 39,35 p. Pe locurile 
următoare s-au situat coechipiera 
Svetlana Kozlova — 38,80 și spor
tiva americană Jessie Wilborn — 
38,35 p

HOCHEI PE GHEAȚA. Rezultate 
din cadrul C.M. grupa B, la Ca- 
nazei : R.D. Germană — R.P. Chi
neză 5—1 (1—1. 2—0, 2—0), Polo
nia — Olanda 3—0 (0—0, 1—0, 2—0). 
în clasament conduce Polonia cu 
8 p urmată de Norvegia 7 p.

MOTOCICLISM • Campionatul 
Mondial la clasa 500 cmc a debu
tat cu o probă desfășurată pe 
circuitul de la Suzuka (Japonia) 
șl ctștlgată de americanul Randy- 
Mamola („Yamaha"), cu o medie 
orară de 135.998 km.

POLO • Intr-un meci amical 
echipa R. F. Germania a întrecut 
cu scorul de 8—7 (1—1, 3—2, 2—1, 
2—3) formația Italiei.

ȘAH • In turneul de la Malaga, 
după 7 runde se menține lider al 
clasamentului maestrul iugoslav 
Todorcevlci cu 5 p (1), urmat de 
Dan Cramllng (Suedia) — 4.5 p 
(1), Talavera (Spania), Georgadze 
(U.R.S.S.) — cite 4,5 p • In tur
neul de la Sarajevo, după 9 runde 
lider este Nikolicl cu 7 p, urmat 
de Vaganian — 8,5 p. Polugaev- 
skl — 5,5 p • După 6 runde, In 
turneul zonal de la Bayamo 
(Cuba), in fruntea clasamentului 
se află maestrul columbian Gil- 
dardo Garda cu 4,5 p, urmat de 
guatemalezul Juarez — 3,5 p (1).

TENIS • In optimile de finală 
ale turneului feminin de la Pis
cataway (S.U.A.), campioana ce
hoslovacă Hana Mandllkova a ln- 
vlns-o cu 6—1, 6—3 pe americana 
Marianne Werdel, Wendy Turn
bull (Australia) a dispus cu 6—4, 
6—1 de Kathrin Keil (S.U.A.), tar 
Helena Sukova (Cehoslovacia) a 
clștigat cu 6—3, 6—3 partida cu
Ann Hendrickson (S.U.A.).


