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0XI4M Finalele Daciadei și ale „Cupei a 65-a

aniversare a U. T. C “ la tenis de masă

TIMIȘORENII, 0 SURPRIZA PLĂCUTA!
J

& Sala din Tg. Mureș — o gazdă ireproșabilă ® Pro
fesoara Maria Brînzei, campioana participărilor @
Lucreția Petri, Silvia Jiboteanu, A. Dașcă și L. Valacz- 
kai au ocupat primele locuri @ Un sport indrăgit 
la sate O Diplome pentru cei mai merituoși concurenți

Cu atmosfera sărbătorească 
de concurs ne-am întîlnit ime
diat ce am coborit pe peronul 
gării din Tg. Mures: „Partici- 
panțij la finalele pe țară Ia te
nis de masă — se anunța la 
microfon — sînt in vitali la au
tobuzul din fața intrării". Afi
șe mari, colorate, aflate Ln 
oraș, precizau că aici, timp de 
două zile, se vor desfășura în
trecerile finale ale Daciadei 
„Cupei a 65-a aniversare 
U.T.C."., Ia tenis de masă.

Sărbătorește a fost ornată _ 
Sala sporturilor din Tg. Mureș, 
care a găzduit întrecerile dis
putate la 16 mese. Participan- 
tii. câte patru din fiecare județ 
al tării si municipiul București, 
au concurat la două categorii 
de vîrstă: 14—19 ani și peste 
19 ani, atît la băieți, cit si la 
fete. Interesant de menționat 
faptul că la categoria peste 19 
ani. toti sportivii erau din me
diul rural. O întrecere frumoa
să. de tradiție, cu participanți 
bine pregătiți, ambițioși entu
ziaști.

si
a

si

Ne-am aflat, timp de două 
zile, printre ei, martori la e- 
moțiile, la bucuriile lor („Păi 
șî, di paleta lui să mă speriu?", 
„I-am luat fain două seturi si 
l-am gătat !“, „Vă spusei eu ? 
ÎI bătui măr**). Erau printre ei: 
I. Mares — inginer agronom 
la C.A.P. Golești-Vranoea (lo
cul I, în ediția de anul trecut). 
M. Ibinceanu — electrician la 
Avicola Balotești (reprezentan
tul municipiului București). 
Mihaela Caloian — elevă Ia 
Liceul nr. 4 Constanța (locul I, 
’ ,șub 19 ani", ' anul trecut), 

mecanizator la 
(participant la 

Maria Brînzeî — 
Școala generală 
jud. Caraș-Seve- 

a

Ia „i
A. Iancu — 
S.M.A. Motru 
patru ediții) 
educatoare la 
din Cornățel. 
rin (un fel de campioană 
competiției: locuri fruntașe 
chiar si I — în diferite ediții 
din cele, 
prezentă)

14 la care a fost 
Daniela Dorobanțu

Modesto FERRARINI

(Continuare în oao 2-3)

Proletari din toate țările, uniți-vă 1
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In C.E. de hochei — juniori, grupa valorică B

START ÎN TURNEELE FINALE -VJ:
® Un meci important : ROMÂNIA — FRANȚA (ora 18) © Cum s-a 
ajuns la clasamentele celor două serii preliminare @ In turneele fi- ’Ț:
nale se iau in considerare rezultatele din calificări A In vizită la Cennale se iau in considerare rezultatele din calificări @ In vizită la Cen

trul de calcul al C.E. £ La zi, în topurile eficacității și portarilor
Azi și mîine, ultimele parti

de ale Campionatului Euro
pean de juniori (18 ani), grupa 
valorică B. Ținînd seama de 
rezultatele deosebit de strînse 
din seriile preliminare, se aș
teaptă ca și în continuare jocu
rile să fie disputate, iar rezul
tatele imprevizibile.

Dar, mai întîl, cum s-a ajuns 
la clasamentele seriilor, în care 
cîte trei echipe au 4 puncte. 
Pentru departajare s-a luat în 
discuție nu golaverajul general, 
cum este cazul la fotbal, ci 
s-a făcut clasamentul între 
echipele în cauză luîndu-se în 
discuție rezultatele dintre ele.

Astăzi, la Brașov, pe stadionul Municipal, la orele 17

ROMANIA ISRAEL LA FOTBAL
BRAȘOV, 7 (prin telefon). 

Orașul de la poalele Tîmpei 
s-a pregătit intens pentru pre
miera sportivă care are loc azi: 
găzduirea unei partide interna
ționale de fotbal la nivelul pri
melor reprezentative. Cum se 
știe, este vorba de întîlnirea 
amicală de verificare, dintre 
echipele României și Israelului.

Așadar, azi, cele două selec
ționate vor fi din nou față în 
față. Un joc care pe noi ne in
teresează în mod deosebit, în 
perspectiva -dificilului program 
oficial din această lună : la 18 
aprilie, la Cluj-Napoca Româ
nia — R.F. Germania, în debu
tul preliminariilor J.O., iar la 
29 aprilie, la București, marele 
derby al grupei I România — 
Spania din preliminariile C.E.

A In lotul român, numsroși jucători de la Steaua ® 
In deschidere, o festivitate emoționantă : retragerea 

lui Costică Ștefănescu din echipa națională
Așa stînd lucrurile, pentru 

acțiunea de la Brașov, lotul 
nostru reprezentativ este, de 
fapt, o combinație între lotul A 
și cel olimpic. Antrenorul 
Emerich Jenei, care a condus 
pregătirile de la Brașov, ne-a 
spus, de altfel : „Acțiunea a- 
ceasta are, în fond, un curs fi
resc, dacă ținem seama de vii
toarele confruntări oficiale ale 
fotbalului românesc. Dată fiind 
apropierea meciului „olimpic" 
România — R.F.G. de la Cluj- 
Napoca, e normal ca partida cu 
Israelul să fie o verificare a 
echipei olimpice, dar și a unor

BOGATA PRIMAVARA

„olimpici" aflați în vederile 
noastre pentru promovarea în 
lotul A. Pentru noi toți, jocul 
de la Brașov reprezintă însă, 
în primul rînd, o întîlnire la 
nivelul reprezentativelor, parti
dă de palmares pe care o tra
tăm cu toată seriozitatea și cu 
dorința de victorie".

în această idee, cuplurile de 
medici-masori de la cele două 
loturi (dr. N. Andreescu — L. 
Buluș, dr. Gheorghe Untea — I. 
Parcea) au lucrat împreună. 
Pentru că ne aflăm la acest ca
pitol, să spunem că fundașul M. 
Marian, accidentat sîmbătă în 
meciul de campionat, n-a putut 
fi recuperat și a plecat la clu
bul său, în timp ce Balint, care

In seria A : Bulgaria — Româ
nia 4—2, România — Italia 
6—3 și Italia — Bulgaria 4—2, 
de unde a rezultat următoarea 
ordine : 1. România 2 p (gola
veraj 8—7), 2. Bulgaria 2 p 
(6—6), 3. Italia 2 p (7—8). în 
seria B : Franța — Danemarca 
3—8, Franța — Iugoslavia 8—4 
și Iugoslavia — Danemarca 
6—4. Dispunerea echipelor a 
fost deci următoarea : 1. Dane
marca 2 p (12—9), 2, Franța 2 
p (11—12), 3. Iugoslavia 
(10—12). Primele două din 
care grupă s-au calificat 
turneul pentru locurile 
celelalte două, plus Marea 
tanie și Austria vor lupta 
turneul pentru locurile 5—8.

Conform regulamentului, 
turneele finale se iau în con
siderare rezultatele înregistra
te în preliminarii. Astfel că 
cele opt echipe intră în com
petiție cu următoarele poziții: 
TURNEUL 1—4 : 1. Danemar
ca 2 p (golaveraj 8—3), 2. Bul
garia 2 p (4—2), 3. 
p (2—4), 4. Franța 
TURNEUL 5—8 : 1. 
(8—1), 2. Iugoslavia 
3. Austria 0 p (2—7), 4.
Britanie 0 p (1—8).

Hocheiul presupune 
multă statistică, foarte 
cifre. în Capitală, la patinoa-

2 P 
fie- 

în 
1—4. 
Bri- 

în

în

România 0 
0 p (3—8) ;
Italia 2 'p
2 P (7—2),

Marea

f o arte 
multe

Constantin ALEXE

A BASCHETULUI (Continuare in vaa 2-3)

internațional de 
Tulcea inaugurea-

© Turneul 
cadete de la 
zâ seria competițiilor • La Foc
șani și Satu Mare, atractive tur
nee ale Campionatului Național 
feminin • Cadeții susțin, la 
Brașov, -examenul de 
pentru 
gazda 
prima

susțin, 
calificare 

C.E. • Oradea, din nou, 
„Cupei F.R.B." • 
dată, meciuri de

A la Lugoj

Pentru
Divizie

Incepînd din această 
mină se vor desfășura, 
pe non-stop. importante com
petiții interne și internaționale 
de baschet, oficiale și neofici
ale.

Debutul va fi făcut prin 
turneul internațional de cadete 
(junioare II) care va avea loc 
vineri, simbătă și duminică, în 
Sala Sporturilor din Tulcea, cu 
participarea reprezentativelor 
Bulgariei, Poloniei si a selec
ționatelor A și B ale tării 
noastre. Pentru aceste echipe, 
întrecerile de la Tulcea vor 
constitui teste utile în perspec
tiva Campionatului European 
de cadete din Polonia (26 iu
lie — 2 august).

După numai o zi de cauză 
adică marți 14, miercuri 15 și 
joi 16 aprilie. Ș la Sportuiilor 
„Vrancea" din Focșani si Sala 
C.S.Ș. din Satu Mare vor găz
dui turneele finale ale grupelor 
1—4 și, respectiv, 5—8 ale 
Campionatului Național femi
nin. La Focșani, amatorii de 
baschet (foarte numeroși, după 
cum s-a dovedit cu prilejul 
turneului similar masculin) vor 
avea prilejul să urmărească 
cele mai bune echipe ale țării 
— Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca, Voința C.S.Ș. 2

săptă- 
aproa-

La 34 de ani, Dan Niculescu ră- 
mine component de bază al echi
pei naționale. Acțiunii sale —o a- 
runcare la 
lițchi și S.

coș i se opun A. Neto- 
Ardelean.
Foto: Iorgu BĂNICĂ

Chimistul C.S.Ș. Rm.București,
Vilcea și Olimpia București — 
disnutîndu-și locurile fruntașe 
ale clasamentului iar la Satu 
Mare. Politehnica Sportul Stu
dențesc București. Politehnica

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare In oag 2-3)

SĂRITORII ÎN APĂ
PARTICIPĂ LA CUPA E11R0PLI

De mtrne Începe, la Sofia. Cupa 
Europei, una dintre cele mal Im
portante competiții internaționale 
de sărituri In apă, la care Iau 
parte, de regulă, cei mal valoroși 
practlcanți de pe continent al a- 
cestel ramuri a natațlei. La ediția 
din acest an a Oupel Europei vor 
participa și reprezentanți al țării 
noastre : Isabela Bercaru, Ileana 
Gheorghe, Daniela Popa, Elisabeta 
Kopotz, Cornel Pop șl Ion Pe- 
trache ; antrenori : N. Sparlos, 
Viorica Kelemen și D. popoale.

rui „23 August" a lost pus la 
punct pentru C.E. un adevărat 
centru de 
specialist 
Pâunescu, 
dispoziție 
teresante. 
cacității conduce 
goslavia) cu 11 p (7 goluri + 4 
pase), urmat de Kontrec (Iugo
slavia) — 8 p (64-2), Nielsen 
(Danemarca) — 8 p (64-2). Ceea 
ce i-a diferențiat a fost nu
mărul minutelor de penalizare : 
2 — Kontrec, 8
Urmează în clasament Zs. Anlal 
(România) 8 p (5+3), Spiridon 
(România) 7 p (44-3) etc. în 
clasamentul portarilor conduce 
Corciovă (România) cu coefi
cientul 30,0, urmat de Asenov 
(Bulgaria) — 30,1. De Luca 
(Italia) 34,2, Henriksen (Dane
marca) 47,4, Bochatay (Franța) 
60,3. Iată și 
„Cupa fair-play", 
„Trofeul Seiko" :

calcul, condus de un 
în materie. Viorel 
cară ne-a pus la 

o serie de date in- 
în clasamentul, efi-

Kozici (Iu-

Nielsen.

clasamentul în 
dotată cu 

„ 1. Franța 40
minute penalizare, 2. Italia 44, 
3. Marca Britanie 52, 4. Da
nemarca 57, 5—6. România și 
Iugoslavia 68 7 Bulgaria 74, 
8. Austria 91.

Reamintim meciurile de azi : 
Italia — Austria (ora 9), Iugos
lavia — Marca Britanic (ora 
12), Danemarca — Bulgaria 
(ora 15) și România — Franța 
(ora 18).

CAMPIONATELE DE BIATLON

Șl ASCENSIUNEA TINERILOR
Desfășurate în primele zile 

ale lunii aprilie, cu multe e- 
forturi ale organizatorilor, cam
pionatele de biatlon pentru se
niori s-au încheiat, după cum 
se știe, cu succesul categoric 
al sportivilor de la Dinamo 
Brașov, învingători în toate 
cele trei probe : 20 km, 10 km 
și ștafeta 4X7,5 km. Sublini
ind reușita dinamoviștilor, tre
buie să spunem că și biatlo- 
niștii de la A.S.A. Brașov au 
merite deosebite în realizarea 
'spectacolului sportiv oferit cu 
prilejul finalelor de performan
ță ale marii competiții națio
nale Daciada și ale Campiona
tului Național. întrecerile din
tre reprezentanții celor două 
secții-fanion ale biatlonului ro
mânesc au fost, de data a- 
ceasta, la înălțime. Performan
țele înregistrate, maniera de a 

energie a 
au făcut 
adevărată 
nu poate

concura, risipa de 
fiecărui participant 
din aceste finale o 
sărbătoare, ceea ce 
decît să bucure. Dacă la edi
țiile trecute ale campionatelor

Adnotări la „naționalele** dc patinaj artistic

CU DOAR 9 CONCURENJI POATE FI
VORBA DE UN ADEVARAT CAMPIONAT ?

și ale Cam-Finalele Daciadei . 
pionatelor Naționale de seniori la 
patinaj artistic, desfășurate pe 
patinoarul artificial acoperit din 
Gheorgheni, ne-au oferit prilejul 
să urmărim, la Încheierea sezonu
lui competițlonal, concurențl de 
diferite categorii — de la cel mai 
experimentați la cele mai tinere 
„speranțe" promovate în lotul re
prezentativ.

în confruntările feminine am 
asistat la un pasionant duel pen
tru primul loc Intre clujeanca 
Grety Marton (dublă campioană 
de junioare și senioare) și bucu- 
reșteanoa Anca Cristescu, înche
iat cu victoria meritată a ultimei 
sportive, care a obținut cele mal 
mari note la una din cele trei 
figuri impuse. La programul scurt 
șl apoi la „libere**, fără doar și 
poate că absentele campionului jl

vicecampio nulul de anul trecut, 
Adrian Vasile și, respectiv, Bog
dan Krutii (din motive nu toate 
acceptabile) au diminuat lupta 
pentru un loc pe podium. In a- 
ceste condiții, întrecerea băieților 
(de la care a lipsit și juniorul J. 
Karekeș, aflat la Cupa Prietenia) 
a avut solist pe juniorul Cornel 
Gheorghe, învingător incontesta
bil în toate cele trei probe. Afir- 
mînd că titlurile de campioni se 
află în posesia unor reale talen
te, trebuie să semnalăm că im
presia favorabilă lăsată de majo
ritatea Analiștilor la exercițiile 
liber alese a fost umbrită de 
prestațiile ta „obligatorii", unde

Troian IOANIȚESCU

(Continuări ia pag 2-3)

ori 
ori 

po-

am reproșat competitorilor 
slaba alergare pe schiuri, 
lipsa preciziei tragerilor în 
ligon, uneori chiar absența unei 
elementare combativități, de 
data aceasta, iată. întrecerile 
au beneficiat de toate atribute
le unei reușite depline.

Cursa de 10 km a fost de-a 
dreptul dramatică și primii trei 
clasați au fost departajați — 
caz destul de rar întîlnit — de 
secunde : Vladimir Todașcă 
34:36,7, Vasile Băjenaru 34:38.7 
(deci exact două secunde), Imre 
Lestyan 34:42,2. Iată diferențe 
care ne scutesc de alte comen
tarii, atestînd. fără putere de 
contrazicere, frumusețea între
cerilor.

Acum, la încheierea sezonu
lui, putem aprecia că dispunem 
la această oră de cîțiva biatlo- 
niști — mulți foarte tineri — 
capabili de performanțe supe
rioare. Unii au confirmat si în

Paul IOVAN

(Continuare în oao 2-3)

Cornel Gheorghe 
și Anca Cristescu

Foto: Aurel D. NEAGU



A TINERETULUI și studenților
SCORUL ETAPEI, LA PLOIEȘTI

10000 DE TINERI LA „ZIUA ORIENTĂRII" Prahova A. S. A
• ••

• Sibienii fac o selecție ori
ginală: nu tehnicianul aleargă 
să descopere modelul cu para
metrii ideali, CI MODELUL 
CU PARAMETRII IDEALI A- 
LEARGĂ SA DESCOPERE 
TEHNICIANUL! Sigur, dacă aș 
susține teza asta la o sesiune 
de comunicări științifice, pu
tini specialiști ar rămine în 
sală. Iar cei care ar rămîne, 
totuși, ar sta asa. din curiozi
tate. spre a vedea dacă — 
după expunere — îmi Îndrept 
pașii către usă, ori către 
reastră...

Există, vreau să spun, o 
tiune sportivă frumoasă și 
lă De care cei din Sibiu o 
mese „Ziua Orientării". Ea 
loc în pădurea Dumbrava si 
reunește. Ia fiecare început de 
ciresar. vreo 10 300 de tineri. 
In linii mari, regulamentul e 
cam asa: școlarul, ori liceanul 
(neselectionat. nelegitimat, ne
nominalizat) se prezintă la 
start. întîi, mănîncă două-trei 
sandvișuri, golește termosul de 
conținutul citric, așează rucsa
cul sub cap. după care începe 
să studieze o hartă: unde or 
fi punctele de control, unde or 
sta ascunși tehnicienii? Bine
înțeles. o mie si una de pă
sări cîntătoare ,— puse parcă 
anume de organizatori să ri
dice pădurea In picioare — 
cată să-i distragă atenția. Vi
itorul performer, însă, știe să 
ee concentrez^, e iute la minte 
si la picior, intuiește capcane
le, alege drumul cel mai scurt 
spre victorie. Si astfel, mode
lul cu parametrii ideali găseș-

fe-

ac- 
uti- 
nu- 
are

B. C. Galați 10-2 !
detele formației, Mihai Ciubo- 
taru (mijlocie mică) și Dumi
tru Senciuc (semigrea), reușise
ră să detașeze echipa timișo
reană la două puncte de oas
peți, se părea că AEM va cîș- 
tiga ușor. Dar „greul" Dănuț 
Gontariu boxează slab cu me-

Cea de a Il-a etapă a Cam
pionatului de box pe echipe, 
Divizia A, a avut loc fără ca 
derbyul Dinamo — Steaua să 
se dispute. Dacă în prima e- 
tapă echipa campioană Steaua 
și-a amînăt partida cu selec- 
ționala MuscelulTVîlcea. din' 
cauza unei deplasări a pugi- 
liștilor militari peste hotare, 
de data aceasta a fost rindul 
dinamoviștilor să-și reprogra- 
meze întâlnirea cu steliștii, 
tr-un motiv asemănător, 
fel, au avut loc doar 
la Timișoara, Buzău 
iești.

AEM Timișoara — 
București 7—5. Elevii 
rului timișorean Patru Cojoca- 
ru au obținut cea de a doua 
victorie pe teren propriu, de 
data aceasta la limită, cu mari 
eforturi, în fața metalurgiști- 
lor bucureșteni. Aceștia din ur
mă au opus o rezistență dîrză, 
men(inînd tot timpul un echi
libru îngrijorător pentru gazde. 
După ce veteranii, dar si ve

invers.te specialistull Sau. 
dacă

Ce 
După 
torul _____  ____
tării", specialistul îl 
ză“ ne cel cu aptitudini deo
sebite către un C.S.Ș., unde 
poate deveni performer. La 
schi, de pildă. Sau la gimnas
tică. liceenii sibieni fiind cei 
mai polisportivi din întreaga 
noastră — mare si frumoasă — 
divizie școlară ! Cerasela Hor- 
dobețiu (clasa a Xll-a, Liceul 
de matematică-fizică nr. 1) e 
multiplă campioană națională 
la PATINAJ; Livia Copariu a 
stabilit nu știu dte noi recor
duri la ÎNOT: Marius Gherman 
și Claudiu Vinereanu sînt in 
lotul reprezentativ de GIM
NASTICĂ; Mihaela Fera (una 
din cele mai bune eleve la în
vățătură de la Liceul ind. nr. 
1 Energetic) e multiplă cam
pioană republicană la 
ALPIN : Adina Tutulan (clasa 
a Xîl-a. Lie. ind. nr. 7) e per
formeră la SCHI FOND. Apei. 
HANDBAL (Daniela Paștiu. 
clasa a Xll-a. Lie. ind. nr 9. 
joacă în Divizia A. la Inde
pendența Sibiu, e in lotul re
prezentativ de tineret), SĂRI
TURI ÎN APA etc. Da, liceenii 
sibieni sînt bine „orientați", 
sfnt polisportivii
• Promiteam, săptămîna tre

cută, că vom reveni cu amă
nunte de la turneul final al 
Campionatului Republican U- 
niversitar de baschet feminin 
desfășurat la Clui-Napoca. A- 
șadar. In finala pentru locurile 
1—2: Universitatea Cluj-Napo-

vreți...
se întîmplă după 
aceea se întîmplă 
lucru: fiind „Ziua

aceea? 
urmă- 
Crlen- 

.orientea-

SCHI

PRIMA RUNDA A FINALEI ECHIPELOR DE SAH
y

rești, 9. Autoturisme Timișoa
ra, 10. Politehnica Iași, 11. Me
canică Fină București, 12. Pe
trolul Ploiești.

în prima rundă 
semnate rezultate 
excepția celui în 
(cu campionul național A. Ne- 
gulescu 
dut cu 
movate 
zilei a 
pioana 
nica București, învingătoare cu 
8—2 în meciul cu Universita
tea. Politehnicienii prezintă la 
primele mese pe marele maes
tru Th. Ghițescu, maeștrii in
ternaționali- M. Ghindă, 
Stoica și 
promovat 
Marin, pe 
fortabil a
7—3 cu Mecanică Fină (la pri
mele mese : Bărbulescu — C. 
Ionescu remiză, Ștefanov — Cr. 
Ionescu 1—0). în celelalte în- 
tîlniri : Oțelul — Autoturisme 
6—4, Electromotor — A.E.M. 
3,5—3,5 (3 întrerupte), Meta
lul — Politehnica Iași 5—4 (1).

Finala echipelor este arbitra
tă de brigada compusă din A. 
Vrabie, A. Matei, C. Ungurea- 
nu și G. Răducanu. (P. ȘT.).

La Eforie Nord, în sălile re
zervate șahului, de la hote
lurile „Meduza" și „Delfinul", 
au început întrecerile din ca
drul Campiohatului Național 
pe echipe mixte — Divizia A. 
Cele 12 formații participante 
au fost așezate prin tragere la 
sorți în următoarea ordine pe 
tabloul de concurs : 1. Elec-
tromureș Tg. Mureș, 2. I. T. 
București, 3. Metalul Bucu
rești, 4. Oțelul Galați, 5. Uni
versitatea București, 6. Electro
motor Timișoara, 7. A.E.M. Ti
mișoara, 8. Politehnica Bucu-

au fost con- 
sContate, cu 
care Petrolul

la prima masă) a pier- 
4—6 în fața noii pro- 
Electromureș. Scorul 
fost obținut de cam- 

ediției trecute, Politeh-

SELECȚIE

LA TÎNARUL

DINAMOVIST
dein perioada vacanței 

primăvară a elevilor. Tînă- 
rul Dinamovist organizează 
zilnic, începînd de la ora 8, 
în parcul sportiv Dinamo, 
din Șoseaua Ștefan cel Ma
re, selecții la următoarele 
ramuri de sport : baschet, 
box, lupte și handbal (pen
tru băieți), judo, scrimă, 
tir și volei (băieți și fete).

PRIMAVARA
(Urmare din pag. 1)

M. Ghindă, V. 
D. Drimer. iar noul 
la „interzonale", M. 
poziția a 5-a ! Con- 
rfstigat și I.T.B.;

BASCHETULUI
C-S:Ș. Timișoara. Rapid Bucu
rești si Voința Brașov își vor 
disputa dreptul de a lua parte 
la grupa 1—6 a ediției 1937— 
1988 a Diviziei A (se vor cali
fica primele două clasate).

în oontinuare (17, 18 si 19 
aprilie), în 
din Brașov 
turneul de ______ ______
Campionatul European de că
deți din acest an (Ungaria, 8— 
15 august). Publicul brașovean 
va putea urmări evoluțiile se
lecționatei române în compania 
celor ale Bulgariei. Ciprului si 
U.R.S.S. (se califică formațiile 
clasate pe locurile 1 și 2).

Tradiționalul turneu interna
țional de seniori dotat cu „Cu
pa F.R. Baschet" va avea loc. 
ca de obicei. în Sala Sporturi
lor din Oradea, la întreceri ur- 
mînd să ia parte — Intre 22— 
24 aprilie — echipele Poloniei, 
Ungarie: si selecționatele A si 
B ale României. -Cu acest pri
lej. antrenorii divizionari A si 
B, participanți la cursul de 
perfecționare organizat (Intre 
20—25 aprilie) de F.R. Baschet,

Sala Sporturilor 
se va desfășura 
calificare pentru

vor fi prezenți $1 la meciurile 
turneului internațional, acestea 
oferindu-le interesante subiecte 
de discuții si analiză.

Activitatea din tară, din lu
na aprilie, va fi încheiată de 
turneul final al grupei 9—12 a 
Campionatului Național femi
nin, programat la Lugoj, în zi
lele de 25, 26 si 27 ale lunii. 
Aceasta Va fi prima competiție 
divizionară A care se va des
fășura la Lugoj.

ca — I.M.F. Cluj-Napoca (56— 
45); pentru 3—4: Universitatea 
București — Politehnica Bucu
rești (42—36). Diplomele acor
date: cea mai tehnică jucătoa
re — Daniela Udrea (Universi
tatea București), cea mai bună 
realizatoare de trei puncte — 
Loreclana Popescu (Universita
tea Galati), cosgetera turneului 
— Violeta Otava (Universitatea 
Brasov).
• Duminică, 12 aprilie. în 

sala de sport si pe platforma 
Institutului Politehnic Bucu
rești — numerqase si atrăgă
toare întreceri studențești de
dicate aniversării împlinirii a 
65 de ani de la crearea U.T.C. 
si a 30 de ani de la înființarea 
U.A.S.C.R. în program: con
cursuri de atletism, meciuri de 
baschet, volei,
nis de masă, apoi cros, 
gimnastică aerobică etc.

badminton, le- 
șah,

Grupaj realizat de
Vasile TOFAN

trei
Și

dir.- 
Ast- 
gale 
PIo-

Mctalul 
antreno-

Bilvlele de intrare pentru ga
lele Turneului internațional de 
box „Centura de Aur- (13—19 
aprilie), care se vor desfășura 
la Complexul Expozițional din 
Piața Scînteii, se pun în vîn- 
zare, începînd de joi, la ca
sele de la stadioanele Dinamo 
și Rapid, Patinoarul „23 Au
gust" și la Agenția Loto-Pro- 
nosport din strada Academiei. 
Sînt valabile toate legitimați- 
ile-abonament eliberate de 
C.N.E.F.S. De reținut că pînă 
la Întrecerile semifinale, ele
vii (cu carnet de elev) șl mi
litarii in termen au accesul 
gratuit.

)

JJ
I {
I
*

J

I

EFORTUL DE VOINȚA
chiar să cîștige titlul 
campion, 
plaudată 
zenți în

Complexul sportiv „23 Au
gust" a atras recent multi 
spectatori la concursurile de 
juniori si copii ce s-au des
fășurat in sala de 
atletism 
ne. Au 
turi de 
sporită, 
bilit recorduri na
ționale, dar 
a impresionat 
deosebit nu 
nici performanța 
torului Dragos Coman 
locuri I). nici cea realizată 
de Ionica 
toarea 
sărituri 
cu care 
Nicoras 
concurat 
60 m.g.

de
a-

talurgistui Tudor Panait, pri
mind o decizie la puncte (2—1) 
nemeritată. Astfel, timișorenii 
au ajuns să conducă cu 7—4, 
avînd victoria asigurată. Ori
cum ar fi obținut-o, în final, 
si fără... amabilitatea juriului, 
„supergreyl" Petru Miertoiu 
impunîndu-se clar in fața bucu- 
reșteanului Ion Dobre, dacă 
arbitrii își vedeau, cum se 
spune, de treabă în mod onest.

ASA Buzău — Farul Con
stanța 6—6. Gazdele au obținut 
pe ring doar trei victorii ! Ce
lelalte trei le-au revenit prin... 
neprezentările constănțenilor. 
Aceștia din urmă nu au avut 
„semimuscă", „semiușorul" Flo
rin Roșioru a depășit catego
ria (!?), iar „supergreul" Ion 
Enea a fost oprit de medic să 
boxeze.

Prahova ASA Ploiești — BC- 
Galați 10—2. Scorul etapei și, 
pînă acum, al campionatului, 
Ploieștenii i-au surclasat pur 
si simplu pe gălățeni, care, 
după acel 2—9 înregistrat în 
etapa trecută, acasă, au întă
rit acum impresia de forma
lism a prezenței lor ta cam
pionat.

Cursa a fost 
de toți cei pre- 

sală, cane au apre- 
apriga dorin- 

a timișoreanu- 
de a se învin- 
în primul rind 
sine, ca apoi 

poată întrece 
alții.

Comportarea lui 
tuie un adevărat 
de dăruire. Iar în . 
cel de performantă in spe
cial, este nevoie și de a- 
ceașta. Ne-am dat seama 
din privirile colegilor ce ur
măreau cu emoție întrece
rea că au înțeles „îndem
nul" lui Marius de a nu 
renunța la luptă, oricît de 
greu ar fi. Pentru că marea 
competiție cere, uneori. și 
sacrificii.

Teodora OLARU

Si la bazi- 
fost Sări- 
dificultate 
s-au sta-

înotă-
(4

consti- 
exemplu 
sport, în

Tudor (cîștigă- 
..municipalelor" de
în apă), ci ambiția . 

sportivul Marius 
(Poli. Timișoara) a 
în finala probei de 
De ce ? Pentru că 

accidentîndu-se chiar 
intea probei, cu un 
de voință, acesta s-a pre
zentat la start și a reușit

îna- 
efortTIMIȘOREMI,

(Urmare din pag. 1)
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V
j0 SURPRIZA

— tehnician veterinar la Bra
niște — Dîmbovița C»Nu exis
tă. Vin înlr-unul din primele 
trei locuri !“). Gh. Ciobotaru — 
electronist In comuna Holboca
— Iași (cîștigătorul ediției 1979 
Si 1985).

După încheierea disputelor, 
iată primii clasați, in această e- 
diție: FETE: CAT. 14—19 ANI. 
1. Lucretia Petri — Lie. ind. 8 
Timișoara (jud. Timiș), 2. Paras- 
chiva Mac (Iași), 3. Justina Te- 
leanu (Prahova), 4. Emilia La zar 
(Hunedoara), 5. Mihaela Calo an 
(Constanța), 6. F'orlca Andrieș. 
(Maramureș) : CAT. PESTE 19 
ANI, 1. Silvia Jiboteanu — teh
nician la C.A.P. Șibot (Alba), 2. 
Daniela Dulmin (Arad), 3. Da
niela Dorobanțu (Dîmbovița). 4. 
Carmen Olaru (Iași), 5. Maria 
Brînzei (Caraș-Severin), 6. Mela
nia Toma (Hunedoara) ; BĂIEȚI,

Cît privește activitatea peste 
hotare, am notat că reprezen
tativa de seniori "a fi prezen
tă la turneele din R.D. Germa
nă (Brenau, 30 aprilie — 3 
mai) si Ungaria (Szolnok, 5—9 
mai), iar-cea de senioare la 
turneele din R.D. Germană 
(Halle. 1—3 mai) si Polonia 
(Wroclaw. 5—9 mai). *
• în mod cert, baschetul nos
tru se află îbtr-o perioadă de 
intensă activitate, in cursul că
reia responsabilitatea antreno
rilor și jucătorilor va trebui să 
atingă cote majore.

CAT. 14—19 ANI, 1. A. Dașeă, 
Lie. ind. 1 Timișoara (Timiș), 2. 
V. Dănăilă (Brașov), 3. N. Ochea1 
nă (Bacău), 4. G. Negiba (Giur
giu). 5. C. Fotescu (Galați), 6. 
A. Igrisan (Arad); CAT. PESTE 
19 ANI, l.L. Valaczkai — lăcă
tuș montator la S.M.A. Sintana 
(Arad), 2. D. Dobre (Că ărași), 
3. Gh. Ciobotaru (Iași), 4. S 
liieseu (Suceava), 5. I. Mareș 
(Vrancea), 6. M. Panaitescu 
(Prahova). Pe județe: 1. TIMIȘ, 
2. Arad, 3. Iași, 4. Hunedoara, 5. 
Brașov. 6. Suceava.

Precizînd că au mai fost a- 
cordațe două diolome — pen
tru cel mai tehnic jucător (L. 
Valaczkai). pentru cele mai 
multe participări — 14 — (Ma
ria. Brînzei), iată, în final, opi
nia secretarului federației de 
tenis de masă, Gh. Enache, 
prezent, la concurs: „Remarca
bilă organizarea competiției. 
Nivelul tehnic al jocurilor a 
fost în creștere față de ediți
ile anterioare, îndeosebi la ca
tegoria pînă la 19 ani. Îm
bucurător. rezultatele bune ob
ținute de reprezentanții jude
țelor fără secții de performan
tă, cum ar fi Teleorman, Călă
rași dar. îndeosebi, Timiș, — 
cîștigătoarea Cupei puse în 
joc". (

PATINAJ ARTISTIC
tUrmarț din pag 1)

BIATLON
(Urmare din pag 1)

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 5 APRILIE : 
cat. 1 (13, rezultate) : 4 variante 
25% — autoturisme Dacia 1300 ; 
cat.- 2 (12 rezultate) : 3 variante 
100% a 34.560 lei și 92 variante 
25% a 8.640 leii ; cat. 3 (11 rezul
tate) : 69 variante 100% a 4.093 lei 
șl 1.075 variante 25% a 1.023 lei. 
REPORT LA CATEGORIA 1 : 
500.000 led. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la categoria 1 au revenit 
pârtiei panțdlor : loan Cozmi din 
Salva, jud. Bistrița-Năsăud ,Va- 
sile Ursache din Iași, Enric A- 
damovics din Timișoara și Ion 
Vremeș din Mereni, jud. Teleor
man.
• Astăzi, miercuri, f aprilie va

avea loc în București, in sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, în
cepînd de la ora- 15,50, tragerea 
obișnuită Pronoexpres. Desfășu
rarea tragerii va fl transmisă la 
radio, pe programul “ ‘ 
16.15.

9 „Lozul in Plic" — 
popular sistem — vă 
permanență, în modul 
simplu și operativ, numeroase șl 
Importante cîștlguri în autoturis
me Dacia 1300 șl diferite sume de 
bani. De reținut că biletele de 6 șl 
10 lei se pot procura ta toate lo
calitățile țării, inclusiv la debitele 
de- tutun, chioșcurile de ziare, u- 
nltătlle cooperației de consum de 
la sate, oficiile PTTR etc.

I, la ora

cel mal 
oferă In 
cel mal

concursurile internaționale la 
care au participat în acest se
zon : Mihai Rădulescu (la Spar- 
tachiada de iarnă a armatelor 
prietei.u). Vladimir Todașcă (în 
Bulgaria), Sorin Popa (în R.D. 
Germană) etc. Alături de ei 
s-au impus în cursele din a- 
cest an și mai tinerii și do ta
ții Nicolae Șerban și Vasile 
Ghcorghe (A.S.A.), Ianeu Dia~ 
concscu și Marius Vornicu (Di
namo) ș.a.

Nu rămîne decît ca antrenorii 
de la cele două secții — Gh. 
Girniță și Gh. Vilmoș (Dina
mo), A. Girbacea și C. Cara- 
bela (A.S.A.) — să continue
cu aceeași perseverență și dă
ruire munca de selecție și in
struire. să facă tot ceea ce de
pinde de ei pentru revigora
rea biatlonului românesc, de
oarece, după cum s-a văzut, 
semne bune există !

toți concurentii au comis greșeli. 
Cum printre patinatorii deficitari 
La „impuse" se află chiar și spe
ranța noastră nr. 1, Cornel Ghcor
ghe, se pare că reprezentanții 
generației actuale sînt încă influ
ențați de predecesorii lor (ca să 
nu zicem de antrenorii lor de azi) 
și -nu renunță la „confortul" e- 
xercițiilor libere pentru „incon- 
fortul" de a repeta aceleași și a- 
celeași mișcări anevoioase, ade
sea suplimentar executate, de u-1 
nul singur. O ucenicie temeinică 
însă, îl obligă pe orice viitor per
former să nu considere exercițiile 
obligatorii ca o „rudă săracă" a 
celor libere.

Și ar mai fi o problemă : nu
mărul neașteptat de redus al fi- 
naliștilor : doar 9 (5 fete șl 4 bă
ieți ! ! !), deși campionatele se
niorilor au fost -deschise tuturor 
categoriilor de sportivi. Au fost 
voci care au pus imaginea ^sărăcă
cioasă a participării pe seama 
centralizării excesive a pregătiri
lor patinatorilor fruntași. O asit- 
fel de afirmație e valabilă numai 
în p-arte, deoarece adepții renun
țării la o experiență cîștigată par 
să fi uitat că primii pași făcuțl 
de tinerii patinatori artistici și de 
viteză pe drumul afirmării în a- 
rena internațională sînt legați de 
înființarea, acum trei ani, a Cen
trului de pregătire olimpică Me
canică Fină din București. Pro
blema de discutat ar fl ca reuniu
nea patinatorilor de perspectivă 
din acest centru să nu ducă — fie 
și din bune intenții — Ia sacrifi
carea aproape totală a secțiilor. 
De aceea, numărul redus de par
ticipant! la campionate ne în
dreptățește să tragem un semnal 
de alarmă, pentru ca federația și 
ceilalți factori cu atribuții să ia 
măsuri (calendar competițional 
corespunzător, volumul necesar 
de pregătire pe gheață, activiza
rea și reciclarea temeinică a an
trenorilor, înființarea de secții pe 
lingă noile - patinoare artificiale 
etc) împotriva vidului apărut în 
spatele Centrului olimpic.

în încheiere, cîteva cuvinte des
pre arbitraj (18 of’ciâli ! !). Cu 
toate că. față de aîți ani. exami
natorii au apreciat cu mal multă 
competență evoluțiile c: îcurenți- 
lor, au existat, totuși, opinii re
feritoare la o mai judicioasă re
partizare a delegărilor și, mai 
ales, asupra necesității formării 
de noi cadre, pentru a nu se mai 
apela la serviciile mai multor , ar
bitri din aceeași localitate, care 
are reprezentanți în reuniunea 
respectivă. într-adevăr, se simte 
nevoia unor judecători neutri...
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mai poate, o singură greșeală 
devenind fatală. Am discutat 
mult cu jucătorii în acest sens. 
Le-am dat si exemplul juniori
lor bulgari si austrieci, din a- 
eeleasi preliminarii. în tur, Ia 
Viena, a fost 0—0, iar în retur 
austriecii au ciștigat cu 2—1! 
Sînt exemple care spun mai 
mult decît orice teorie".

Ca o concluzie la cele petre
cute pînă în preajma meciului 
de miercuri, se poate afirma 
că cea mai tînără reprezentati
vă a fotbalului nostru partici
pantă Ia o competiție europea
nă oficială este decisă să se 
„bată" cu toată energia și ela
nul ej pentru a obține mult 
dorita calificare.

Aici. în Portugalia, presa de 
specialitate continuă să insere
ze ecouri după marea surpriză 
din partida seniorilor cu Malta, 
încheiată la egalitate. 2—2. să 
sublinieze impasul în care se 
află fotbalul din această țară 
după eșecul de la „Mundialul" 
mexican. La rfndul lui. Jntr-o 
foarte scurtă declarație. Josă 
Augusto — fără a comenta re
turul cu juniorii noștri — de- 
plînge absenta din formația sa 
a virfului de atac Joao Pinto, 
eliminat în partida de la Plo- 
peni.

Cît privește formațiile pro
babile. în linii mari vor fi 
cele din partida tur. Iată-le:

ROMÂNIA: Constantin —
Calofir. loniță. Moise, Muntea- 
nu — Rivis, Himcinschi. Duda 
— Mihai, Sima, Săvoiu (Fulgă).

PORTUGALIA: Ivo — Nel
son. Bilro, Fernandez loca, 
Ilclio — Sergio, Oliveira. Ze 
Manuel — Barbosa. Rosario, 
Folha.

Partida se va iuca pe sta
dionul National, de la ora 16 
(18 ora Bucureștiului) si va fi 
condusă la centru de arbitrul 
spaniol Joaquin Ramos Marcos.

Laurențiu DUMITRESCU

SERIA I ----------------------------------------
DA, A FOST UN DERBY DE „A"

Politehnica lași - F.C. Constanța 1-0 (1-0)

Numai dacă îți priveai ceasul — era amiază — Iți dădeai seama 
că te afli, totuși, la un meci de Divizia B. Pentru că, în rest, 
totul se prezenta la nivelul unei întîlniri de pe prima scenă : 
frumosul stadion din Copou arătîndu-se mic față de mulțimea celor 
ce au ținut să fie prezenți la derbyul seriei și al etapei ; gru
pul de jucători valoroși din arenă ; renumele „cavalerului flu
ierului* ; reputația profesională a ambilor antrenori. Da, întâl
nirea nr. 1 a programului fotbalistic de duminică a corespuns 
așteptărilor. O partidă cu multe reușite tehnice, cu partituri 
tactice bine precizate, cu faze rapide, o înttlnire echilibrată, 
menținînd „răsuflarea stadionului" pînă In ultimele fracțiuni de 
secundă. Edificatoare, prin veritabilele treceri în revistă de 
promoții vechi și noi, ambele „distribuții". Unii dintre jucători 
luptă să revină acolo unde au mai jucat cîndva : Cîmpeanu, 
Gheorghiu, Cioctrlan (la 35 de ani plin de ambiție tinerească !), 
Frîncu, Florean, Burdujan, Baicea, Filip, șt. Petcu, Iovănescu, 
(alt decan de vîrstă, 33 de ani), Buduru, Zahiu. Le-am apreciat 
din nou calitățile dar am descoperit — In egală măsură — ta
lentul și posibilitățile unor nume mult mai puțin cunoscute ca 
Mantale, Măciucă, Stăncioiu, Funda și Popovici.

Ieșenii au dominat cu autoritate prima repriză (vîntul a avut 
un cuvtnt greu de spus) clnd au și realizat multe șarje Ia 
poarta lui Gherasim. în min. 9, de pildă, o suită de trei puter
nice lovituri au fost blocate de portarul Gherasim sau de 
fundașii Dinu și Ciucă. Mantale și Filip au ratat și ei (min. 22 
și 26) dar FLOREAN (min. 30) n-a mai greșit, reluînd cu capul 
în plasă, mingea trimisă din corner de Filip. După pauză, 
F.C. Constanța avansează cu toate liniile, domină mai mult, dar 
nu realizează fazele periculoase ieșene din primul act. Doar 
Buduru (min. 48 șl 60) și Șt. Petcu (min. 74) i-au dat unele 
emoții lui Cîmpeanu. „Poli", țîșnind pe contraatac, a realizat 
faze periculoase prin Filip (min. 46). Ciocîrlan (min. 69) și 
Stăncioiu (min.78). Victorie meritată (11—6 raportul șuturilor ; 
6—1 cel al cornerelor) a gazdelor care au trecut de unul dintre 

grelele obstacole ale returului.
Arbitrul Gh. Constantin (Rm. Vllcea) a condus foarte bine o par

tidă grea.
POLITEHNICA: Cîmpeanu — MANTALE., Gheorghiu, CIOCÎR

LAN, Frîncu- FLOREAN, Măciucă (min. 72 Paveliuc), Burdujan 
(min. 60 Constantin), BAICEA — Filip, STĂNCIOIU.

F.C. CONSTANȚA: Gherasim-Ciucă. DINU, Mihăiiă, CAMUI-Șt. 
Petcu, FUNDA, Iovănescu (min. 62 Udrică), POPOVICI-Buduru, 
Zahiu.

Eftimie IONESCU

CU VITEZA LUI... HAȘOTI
Unirea Slobozia - Ceahlăul Piatra Neamț 4—0 (3-0)

Iubitorii fotbalului din Slobozia au fost mulțumiți nu numai de 
scorul înregistrat la sfîrșit pe tabela de marcaj, ci și de jocul practi
cat de echipa gazdă. Intr-adevăr, băieții lui Hașoti au practicat un 
joc bine organizat, în viteză și, așa cum arată scorul, foarte eficace. 
Majoritatea atacurilor lor au fost periculoase, făcînd deseori șah-mat 
apărarea oaspete. Primul gol a căzut repede, în min. 6, cînd, la un 
corner executat de Roșu, Cârâc lasă mingea să „curgă** pînă la CON
STANTIN, care înscrie din careu. Acest gol a avut darul să dea aripi 
gazdelor, care au continuat să atace furtunos și în min. 28 scorul va 
fi 2—0 : Bătrîneanu recuperează o minge respinsă de T. Ion, îi pa
sează lui GACHE, (mintea limpede a gazdelor) care înscrie. în min. 
39 scorul ia proporții cînd, la centrarea lui Bătrîneanu, insistentul 
CONSTANTIN saltă mingea ușor peste T. Ion. Repriza secundă are 
aceeași față, echipa oaspete arătindu-se neputincioasă în a face față 
jocului rapdd impus de gazde, atacul lor fiind aproape inexistent, 
(nici un șut pe spațiul porții I). Unire'’, va marca ultimul gol în min. 

52 cînd, după o cursă rapidă pe stingă a lui Roșu, BĂTRÎNEANU va 
fructifica centrarea acestuia. A arbitrat T. Chelu (Giurgiu), în ge
neral, bine :
UNIREA: Istrate — Drăguț, Dinu, CARAC, Mihale — Ene (min. 70 
Mustacă), GACHE, ROȘU — BĂTRÎNEANU. CONSTANTIN, Vlntllă 
(min. 64 Polifroni).

CEAHLĂUL : T. Ion — Vădana, Mironaș I, VASILACHE, M. Oprea 
— G. GHEORGHE, Giroveanu (min. 46 Farcaș), Ov. Oprea, lancu — 
Susanu, Dumitrescu.

Raz van TOM A

SERIA a II-a--------------------------------

selecționatele de Juniori U.E.r.A. '90

l — POLONIA 0-0
elefon). tricolori au uitat să și constru- 
■ter de iască. In min. 45 Gabor iro- 

natele sește o lovitură liberă de la 17 
„ie Ro- m din poziție frontală: In min. 
înche- 55 centrare Gabor, Moisescu...

galitate cap peste poartă. Peste 10 mi- 
1 apre- nule Grigore reia în stîlpul 
umătate din dreapta al porții poloneze, 
j uzură, Arbitrul Cr. Teodorescu (Bu

și, în • zău) a condus foarte bine for- 
faze de mațiile:

8, în ROMANIA: Crețulescu — Di
recte e- cu, Haidiner, ARTIMION, Con- 
icordată stantinescu — ‘ PERȘU, Rădos, 

oaspe- Țicu (min. 47 Ghiță) — GA-
i stîlpul BOR, Moisescu, Iliuță (min. 62 
speților. Grigore).
intîrzie, POLONIA : NOVACZYK — 
:yk reia Tomaczak, SWIERCZENSKI,
min. 13 Srowronski, Fudali — Karczi-
în por- marczyk, Agafon, WIESZCZY-

KI (min. 71 Heynarych) — 
un sin- Kacina (min. 57 Bcdnarczyk),
oaspe- Rudek, Domagala.

a de a Partida revanșă se va dis- 
la poar- pută joi la Mizil.
ii noștri Mihai CIUCA

Mecanica Fina Steaua — Progresul Vulcan 1-2 (1—0)

, LA BRAȘOV

AL DOILEA START AL ALB-ALBAȘTRILOR

1)

acciden- 
pînă la 
,oți jucă- 
ecl apți 
are Eme- 
-o încea- 

echipă : 
eseu, Be-
(Eduard) 

ini, Muj
dei, Cîm-

ilă, este 
iua“, cu 
ora 11 

ultimul 
anul Mu-

ui a sosit 
la Bucu- 
continua*. 
a Brașov, 
prînzului.

După amiază, oaspeții au făcut 
un antrenament pe stadionul 
care găzduiește partida.

Antrenorul selecționatei Israel, 
iugoslavul Milinko Mihici, ne-a 
comunicat următoarea for
mație: Ran — Cohen I, Dayidi, 
Klinger, Schimonov — Cohen 
II. Brilevschi, Malmillan, Dries 
— Sinai, Ohana,

Partida va avea loc pe stadio
nul Municipal la orele 17, și va 
fi condusă de o brigadă de ar
bitri din Grecia, avîndu-1 la 
centru pe Gh. Germanakos.

Cu prilejul acestui joc, gaz
dele organizează, de la orele 15, 
un amplu program cultural- 
sportiv. Ca să revenim la fot
bal vom asista și la un mo
ment emoționant, retragerea din 
echipa națională a fostului ei 
căpitan Costică Ștefănescu, ex
celentul libero al fotbalului 
nostru din , ultimul deceniu.

bă" a lui Bolborea, 
Vochin respinge cu 
dificultate la Dună, 
care trimite însă 
prea încet..., salvîn- 
du-1 pe ultimul a- 
părător advers).

în partea a doua 
a meciului, Progre
sul își intensifică 
dominarea, între mi
nutele 60—75 avînd 
chiar un sfert de 
oră de „asediu". în 
decursul căruia vin 
șl golurile. La o 
centrare a fundașu
lui G. Radu, Stoi
ca e faultat în ca
reu. 11 metri fără 
dubii, prin care 
BOLBOREA aduce 
egalarea: 1—1 (min. 
65). După alte 
cîteva . situații cri
tice, apărarea Me
canicii Fine — 
dizlocată în re
petate rînduri, mai 
ales datorită dese
lor schimbări de 
locuri între cele 
două extreme (...cla

sice) ale Progresu
lui — cedează din 
nou. Stoica, ajuns 
pe dreapta, cen- 
tlț?ază lung la ZAM

FIR, trecut pe stin
gă, și acesta reia, 
cu capul, imparabil 
în plasă : 1—2
(min. 76).

Arbitrul vasile 
Curt (Medgidia) a 
condus foarte bine.

MECANICA FINA 
STEAUA: Vochin — 
Stănescu. Bivolarii, 
Ti că. Zamfirescu — 
Lică (min. 73 Lun- 
gu), CĂRUNTEI, OL- 
TEANU. CUSTOV — 
Dragne Guda (min. 
57 Tănase).

PROGRESUL VUL
CAN : Bîzoeanu — 
G. RADU. MINCU, 
Popa, Stroe (mir. 
62 Marinescu) — 
Aelenei (min. 46 Bir- 
jaru). Bolborea. E- 
NE — ZAMFIR, DU
NA. STOICA.
George ROTARU

Minutul 30 al partidei de la Iași : Florean (cu brațele ridi
cate) a înscris golul ce avea să reprezinte și victoria in 
derbyul cu F.C. Constanța FOTO: Gh. DAN

UN MECI CU „GARDA DESCHISĂ"
Automatice București - A.S.A. Tg. Mureș 2-2 (0-0)

Privită din punc
te diferite ale cla
samentului, con
fruntarea dintre Au
tomatica și A.SA. 
Tg. Mureș a gene
rat o întîlnire de 
mare angajament, 
pe alocuri drama
tică. dar care în 
final s-a terminat 
cu un echitabil re
zultat de egalitate, 
deși victoria a su
rds pe rînd fiecă
reia dintre comba
tante. Prima repri
ză a aparținut gaz
delor, a căror linie 
mediană, mai mo
bilă, a creat nu
meroase culoare de 
șut pentru Niță, 
□roșu, sau Ion Ion. 
Scorul alb de la 
pauză se datorează 
intervențiilor de ma
re efect ale porta
rului Varo, în spe
cial în finalul re
prizei, cînd a reți
nut totul.

Aceeași turnură 
părea să ia partida 
și în repriza secun
dă, dar două schim
bări neinspirate
(min. 53) în tabăra 
gazdelor „rup" e- 
chilibruJ jocului și. 
numai după un mi
nut, SOARE înscrie 
în urma unui con
traatac clasic. După 
ce GROSU rest ibi- 
lește egalitatea (min. 
58), transformed 
impecabil o lovitură 
liberă de la 18 m. 
jocul se încinge, 
un nou contraatac 
mureșan (min. 69) 
și rapidul CIORCERI 
nu mai greșește țin
ta : 1—2. Un minut 
mai tîrziu, putea fi 
2—2, dar și... 1—3.
Partida place prin 
dinamismul ei, se 
joacă cu „garda des
chisă" (bară a lui 
Soare în min. 77. 
penalty ratat de 
Grosu în min. 82).

SERIA a IlI-a-------------------------------
FINAL FIERBINTE

Steaua C.F.R. Cluj-Ncrpoea - „Poli" Timișoara 1—2 (0-0)

Meci cu miză mare pentru 
ambele formații: Steaua C.F.R.. 
avtnd —3 la „adevăr", spera să 
stopeze coborîrea In zona fier
binte si. apoi, să încerce as
censiunea ne un loc ferit de 
emoții: „Poli" dorea să se des
prindă de insistentele ei ur
măritoare în cursa de revenire 
pe prima scenă. Din aceste 
cauze, miza si-a pus amprenta 
pe calitatea jocului, care s-a 
situat la cote modeste. S-a 
luptat dîrz pentru fiecare ba
lon. cu puține faze frumoase 
Ia ambele porți, însă, în ge
neral. în spiritul regulamentar, 
în acest sens, cîteva cifre sînt 
grăitoare: suturi: 11—11. pe 
spațiul porții : 5—5, cernere: 
6—3 în favoarea gazdelor.

Prima repriză a fost săracă 
în faze de poartă, doar două 
dintre ele au „încălzit" tribu
nele. Prima s-a consumat în 
min. 20 cînd Oloșutean a expe
diat balonul în transversală, de 
unde a ieșit afară. Cea de a 
doua. în min. 29, la poarta ti
mișoreană: Iepure (care a fost 
cel mai bun jucător în acest

SPECTATORII AȘTEPTAU MAI MULT

Ajutat de vlnt în 
prima repriză, star
tul ofensiv al „alto- 
albaștrilor" (Progre
sul) s-a concretizat 
numai printr-o su
perioritate teritoria
lă, „trio“-ul din fa
ță fiind insuficient 
susținut de linia 
mediană. Replică pe 
contraatac a (să le 
spunem), gazdelor : 
în. min. 18, DRAG NE 
primește o pasă la 
marginea care ulm 
mare, ezită să tr’- 
gă din poziție favo
rabilă, pierde min
gea. dar o... recîș- 
tigă prin pressing, 
șutind apoi, din 
unghi. în colțul 
lung : 1—0. Din a- 
cest moment, Pro
gresul joacă din ce 
In ce mai decis, 
construiește tot mai 
coerent și, firesc, 
apar și ocaziile la 
poarta lui Vochin 
(cea mai clară, în 
min. 40: la o „bom

• C.S.M. Reșița -

Meci de uzură, care nu i-a 
satisfăcut pe cei peste 7 000 de 
spectatori prezenți la stadion, 
deși promitea a fi un derby. 
Nici timpul propice pentru fot
bal. nici terenul excelent nu 
i-au stimulat pe cei 26 de „ac
tori" pentru a oferi ceea ce se 
aștepta de la ei. Ca argumen
te putem aminti că în timpul 
celor 90 de minute de joc au 
fost doar cinci șuturi Pe spa
țiul porții, semnate de ambele 
echipe și numai patru cornere 
(cîte două de fiecare echipă). 
In rest, un meci anost, desfă
șurat mai mult între cele două 
suprafețe de 16 m. echipa gaz
dă ceva mai activă, cu cîteva 
combinații de efect, iar echipa 
oaspete — chiar prin așezarea 
ei în teren — propunîndu-și 
doar menținerea scorului alb 
pînă în final. Cu greu ne pu
tem aminti cîteva faze mai 
fierbinți, printre care, aceea 
din min. 31: Cojocaru ia o ac
țiune pe cont propriu, „croșe
tează" doi-trei adversari si 

și cînd nimeni nu 
se mai aștepta, în 
ultimul minut al 
partidei. ION ION 
restabilește egalita
tea.

Foarte bun arbi
trajul lui Mircea 
Neșu (Oradea).

AUTOMATICA: I. 
POPA — Ionescu, 
Pologea. Zalupca, 
BOTONEA — ION 
ION, Pîrvan, Cr. 
NTTA (min. 53 Cu- 
lea) — Baciu (min. 
53 Ghiță) GROSU. 
Pestrița.

A.S.A. TG. MU
REȘ : VARO — Bo- 
tezan, JENEI. Z. 
Nagy (min. 69 V. 
Marton) Fodor —
L. POPA. S. DUMI
TRESCU. Iile Cos- 
tel, SOARE — CIOR
CERI. Albu (min. 67
M. Muntean).

D. MIHALCEANU

meci) a făcut o cursă ne par
tea dreaptă, a centrat în careu 
si I. Moldovan, fată-n fată cu 
Moise a șutat pe lîngă poartă. 
După pauză, jocul s-a mai a- 
nimat. Man (min. 65) a trimis 
si el balonul în bară, iar fi
nalul a fost chiar dramatic. 
Gazdele au deschis scorul în 
min. 78 (autor ESTINCA). apoi 
timișorenii IONUȚ (min. 83) 
și PASCU (min. 87) au sanc
ționat prompt erorile portaru
lui Cîrlan și ale fundașului A. 
Muresan si. astfel. „Poli" a re
alizat o victorie nesperată la 
un moment dat.

A arbitrat foarte bine Ad. 
Porumboiu (Vaslui).

STEAUA C.F.R.: Cîrlan — 
Jucan. MAN, Pop. A. Mureșan 
— ESTINCA. M. Liviu (min. 16 
Orosz) Berindei. Olariu (min. 
73 Ologu) — IEPURE I. Mol
dovan.

„POLI" : Moise — ANDRAȘ. 
IONUT. Oancea (min. 15 VUȘ- 
CAN), Varga — PASCU, Neagu. 
Iova, Bobaru — Bolba, Oloșu
tean (min. 68 Bozeșan II)

Pompiliu VINTILĂ

F.C. Bihor 0—0

este agățat la marginea supra
feței de 16 m, lovitură liberă 
directă, neconcretizată. în mi
nutele 38. 40 și 42. acțiuni ale 
reșițenilor prin Hodină și Co
jocaru, care combină frumos la 
miilocul terenului, dar acțiuni
le lor se sting tn apropierea 
porții adverse.

Repriza a doua are . același 
aspect, cu combinații și atacuri 
poziționale ale gazdelor și apă
rarea grupată a oaspeților.,

A arbitrat foarte bine Dan 
Pctrcscu (București). t

C.S.M. REȘIȚA: Roșea — 
Videscu, Trifan. ZAH. TF.LES- 
CU — COJOCARII Ianu HO
DINA, Dcspa — Mărgineanțu 
(min. 67 Sântele). Alexandru 
(min. 82 Stroia).

F.C. BIIIOR: Balazs — Bru
mam. Bucico, BRUKENTAL. 
KISS — lie (min 82 Drăghîci). 
Tămaș. Mureșan. Georgescu v 
Cigan, Lazăr (min. 57 Kulesar).

Alexandru POPESCU



CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
Iată rezultatele meciurilor tur 

ale semifinalelor competițiilor 
europene intercluburi : BĂR
BAȚI : C.C.E. : Metaloplastica 
Sabac — Wybrzeze Gdansk 26— 
33, Tusem Essen (RFG) — SKA 
Minsk (se va desfășura la 12 
aprilie) ; CUPA CUPELOR : 
MTSV Schwabing (RFG) — 
Amiciția Ziirich 20—20, Slovan 
Ljubljana — ȚSKA Moscova 
19—22 ; CUPA IHF: Ureado 
Porsgrunn (Norvegia) — Atle
tico Madrid 23—25, Gra- 
nitas Kaunas (URSS) — 
VfL. Gummersbach (RFG) 
22—12 ; FEMEI : C.C.E, : Ta-

tran Presov (Cehoslovacia) — 
Hypo Sudstadt (Austria) 15—22, 
Știința Bacău — Spartak Kiev 
17—20: CUPA CUPELOR: Ku
ban Krasnodar (URSS) — Ty- 
reso (Suedia) 30—17. TSC Ber
lin — Chimistul Rm. Vîlcea 
15—11 ; CUPA IHF : Avtomobi- 
list Baku (URSS) — Buducnost 
Titograd 28—24, Start Bratisla
va — Spartaeus Budapesta 
27—18.

ACTUALITATEA LA ÎNOT
te

MODA „MARILOR ȘLEMURI1*
Dintotdeauna a existat la 

sportivul pe care-1 definin, 
la modul general, sub titu
latura de performer, o a- 
oerbă dorință de perfecțio
nare, de permanentă autode- 
pășire, o luptă continuă cu 
propriu-1 record. Astăzi, un 
campion care se respectă 
nu se mai mulțumește doar 
Cl» > victoria. El o vrea cit 
mal strălucitoare. absolută. 
Supercampionii zilelor noas
tre nu se mai complao de
alt în ipostaza (cît de plă
cută 1) de învingători. A«a 
s-a născut șl ideea... marilor 
șlemuri !

Primul care a izbutit, ta 
același an, cvadrupla 
(Roland Garros, Wim
bledon, Forest Hills, 
Melbourne) 
butt 
ani 
sul 
nlul 
său 
Budge, 
trebuit apoi marelui 
pion australian Rod Laver 
pentru a bisa succesul ame
ricanului (1:962 și 1969). Trei 
sînt reprezentantele „sexului 
slab” care au reușit șl ele 
marele șlem : Maureen Con- 
noUy (1950), Margaret Court 
(1970) și Martina Navratilova 
(1984).
Șarjînd puțin, am putea 

vorbi de un mare șlem șl 
în ciclism, grupînd „La Vuel- 
ta“ — Il Giro” — „Tour de 
France”. Doar doi sportivi de 
legendă, belgianul Eddy Merckx 
și francezul Bernard Hinault 
și l-au trecut în palmares. 
Se încearcă azi, prin orga
nizarea unor „mari circuite”, 
asemenea „victorii înădite” șl 
în automobilism, în schi, In 
atletism, dar pînă acum ni-

meni nu a reușit să obțină 
succesul în 
nui an.

In rugby, 
șlem este, 
legiferat. Englezii l-au intro
dus o dată cu lansarea Tur
neului celor 5 națiuni. In 
1910. Iată, de altfel, clasa
mentul marilor șlemuri rug- 

vlctoril la 
— 8 (dln- 
succese), 1.
6 (20). 3.

4. Scoția —

toate clasicele u-

în schimb, marele 
cum s-ar spune.

bystâoe (patru 
rind) 5 1. Anglia 
tr-un total de 18 
Țara Galilor — 
Franța — 4 (14),
3 (3), $. Irlanda — 1 (10). 
Să spunem clteva cuvinte In 
plus despre echipele Franței 
și Scoției, _ care vor juca ta 
viitoarea

Spartachiada Armatelor Prietene

a tre-
aștepte 
succe- 
abîa în dece- 

. semnatarul 
tenismanul

să 
lungi, 

venind 
al patrulea 
fiind tenismanul Don 

Alțl 20 de ani l-au 
cam-

victorie Cupă Mondială ta 
aceeași grupă cu 
XV-le României. Azi, 
reprezentativa 
coșului galic” 
considerată în 

nanimitate) drept cea 
bună echipă a emisferei 
nordice, viitoare candidată 
(autorizată) la podiumul C.M. 
Ea a cîștigat anul acesta 
„Turneul celor 5“ si, practic. 
Campionatul Europei. Primul 
mare Șlem francez, ' ‘ .
al doilea in 1977, apoi in 1981 
și 1987. O trăsătură 
nire între echipele învingă
toare : reputatul tehnician 
Jacques Fouroux, oare a fost, 
pe rînd, rezervă, căpltan-Ju- 
cător, Iar la ultimele două, 
antrenor principal. Scoția a 
realizat doar două șlemuri, 
primul în 1925, al doilea în 
1984, dar s-a menținut me
reu printre protagonistele 
Turneului națiunilor, de n-ar 
fl decît să amintim de ul
timul meci, de la Paris 
(22—28), onorat de ziariști cu 
un simbolic premiu de fru
musețe.

Dimitrie CALLIMACHI

»co- 
e 

u- 
mai

in 1968.

de u-

ATLETISM © Norve- 
gianca Ingrid Kristiansen 
a cîștigat un maraton re
dus, pe 21 km, cu timpul 
de 1.06:40 © Maratonul 
de ia Viena a revenit a- 
ustriacului Gerhard Hart
mann — 2.16:10. La femi
nin a cîștigat austriaca 
Carina Weber-Leutner cu 
2.40:57 © Concurs de
marș la Jalapa. Primul 
s-a clasat, pe 20 km, Er
nesto Canto 1.19:26,68.

BOX © într-o gală de 
la Las Vegas, în meci 
pentru titlul mondial la 
mijlocie, între deținătorul 
titlului (WBC și WBA) 
Marvin Hagler și fostul 
campion Ray Sugar Leo
nard. victoria a revenit 
la puncte, în 12 reprize, 
lui Leonard (decizie 

.2—1) !

HOCHEI PE GHEAȚA © 
Campionatul mondial de 
juniori, grupa A, a în
ceput la Helsinki : Sue
dia — Elveția 14—1, Fin
landa — Norvegia 9—0, 
U.R.S.S. — Polonia 11—1, 
Cehoslovacia — R.F.G. 5_ Q

MOTO CICLISM • Cam
pionatul Mondial de mo- 
tocros la clasa 125 cmc a 
debutat cu un concurs 

desfășurat la Vaikons- 
waard (Olanda), în care 
victoria a revenit olan
dezului Dave Strijbos 
(„Caglva”).

ȘAH • Fostul campion 
mondial Anatoli Karpov 
a susținut, la Madrid, un 
simultan la 26 de mese 
cîștigînd 22 de partide, tn 
timp ce alte 4 au fost re
miză. Karpov, care a ctș-

BERLIN, 7 (Agerpres), — Da 
Fuerstenwalde s-a desfășurat un 
concurs de înot, la care au par
ticipat componenții loturilor R.D. 
Germane. La 50 m au învins Da
niela Hunger 26,09 și Olaf Ahlers 

— 23,02.
SHANGHAI. Tînăra de 17 ani 

Huang Xiaomin a realizat un nou 
record al Asiei, tnotînd 200 m 
bras în 2:29,58.

COMPORTARE MERITORIE
Ultimele întreceri din cadrul 

ediției 1987 a Spartachiadei 
Armatelor Prietene au avut 
loc în R.D. Germană, pe pîrtia 
de bob si sanie de la Oberhof, 
cu participarea unor valoroși 
sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Româ
nia Si U.R.S.S.

La bob. reprezentanții Ro
mâniei — C. Nagy — C. Petra- 
riu — au avut o oomportare 
notabilă, ei clasîndu-se pe lo
cul 4 (3:09,40). fiind întrecuți 
numai de echipajele țării gaz
dă : 1. D, Richter — B. Mu- 
siol 3:05,24; 2. B. Lehmann — 
M. Mayer 3:06,07; 3. II. Schu- 
rak — R. Stein 3:07,77. Men
ționăm că echipierii români au 
avut al doilea timp ]a start, 
după cel al învingătorilor. Al

A BOBERILOR ROMÂNI
doilea echipaj român. D. Be
gan — Gh. Peptea, s-a clasat 
pe locul 5. cu 3:12,50. La edi
ția precedentă a competiției, 
cel mai bun echipaj românesc 
a ocupat locul 7.

Clasamente la sanie — sim
plu: 1. J. Muller (R.D.G.) 
2:18,125; 2. R. Friedel (R.D.G.) 
2:18,345; 3. S. Danilin (U.R.S.S.) 
2:19.005; ...6. I. Apostol 2:20,872; 
... 10. Cr. Sudu 2:24,323; dublu ; 
1. R.D.G. I 1:26. 798 ; 2. R.D.G. 
II 1:27,887; 3. U.R.S.S. 1 1:28,008 
...7. România I (Cr. Sudu — L. 
Cepoi) 1:30,176; 8. România II 
(I. Apostol — C. Ungureanul 
1:30,863. Sănierii noștri au ma
nifestat rămîneri In urmă la 
starturi, ei obțintnd la acest 
capitol timpi mai slabi declt 
ai primilor sase clasați.

TOM--'
CAMPIONATE © CAMPIONATE © CAMPIONATE

• Astă-seară sînt programate meciurile din prima manșă a 
semifinalelor Cupelor Europene. C.C.E. : Bayern Miinchen — Real 

■ ■ ■_____ ~~ 2. " : Zara-
— Lokomotive Leipzig. CUPA U.E.F.A. : 
Tirol Innsbruck, Dundee United — Bo-

Madrid, F.C. Porto — Dinamo Kiev; CUPA CUPELOR: 
goza — Ajax ; Bordeaux 
I.F.K. Gotcborg — F.C. 
russia Monchengladbach.

Subo-IUGOSLAVIA (et. 24). 
tița — Zenica 2—1, Tuzla — Ri
jeka 0—0, Buducnost Titograd— 
Dinamo Zagreb 2—1, Partizan— 
Zeleznicear 0—1, Dinamo Vin- 
kovici — Osijek 0—0, Saraje
vo — Priștina 4—0, Velez Mos
tar — Steaua Roșie Belgrad
1— 0, Hajduk Split — Sutjeska
2— 1, Niș — Skoplje 0—0. tn 
clasament : Skoplje 29 p, Haj
duk Split 27 p, Partizan ți Ve
lez Mostar cu cite 25 p.

BELGIA (et. 26). La Gan- 
toise — Lokeren 2—1, Beveren — 
Racing Jet 1—2, Anderlecht — 
Malines 1—1, Cercle Bruges — 
Waregem 0—5 !, F. C. Lifege — 
Antwerpen 4—3, Courtrai — 
Charleroi 4—3, Seraing — F. C. 
Bruges 3—2, Berchem — Beer- 
schot 0—1, Molembeek — Stan
dard Li&ge 2—1. Clasament: 
Anderlecht 42 p (27 j), F. C. 
Bruges 34 p (25 j).

BULGARIA (et. 22). Slavia —

Spartak Varna 2—1, Cernomo- 
reț — Akademik 2—1, Pirin — 
Trakia 2—2, Beroe — Vitoșa
2— 3, Lokomotiv Sofia — Sredeț
3— 3, Lokomotiv Plovdiv — Sli- 
ven 4—0, Etlr — Spartak Ple
ven 3—1, Dimitrovgrad — Vra- 
ța 2—1. In clasament: Sredeț 
34 p, Vitoșa 32 p, Slavia 31 p.

SCOȚIA (et. 39). Celtic — 
Glasgow Rangers 3—1, F.C. 
Dundee — Aberdeen 1—1, Fal
kirk — Clydebank 0—0, Midlo
thian — Hibernians 2—1, Mo
therwell — Hamilton 3—0, St. 
Mirren — Dundee United 2—1. 
Pe primele locuri: Glasgow Ran-

gers 60 p. Celtic 58 p 
cu cite 39 j), Dundee 
51 P (37 j).

AUSTRIA. Etapa a

(ambele 
United

3-a a 
turneului final al campionatu
lui (la care participă opt for
mații) s-a încheiat cu urmă
toarele rezultate : L.A.S.K. — 
Admira Wacker 2—1 ; Austria 
Viena — Wiener Sport Club 

C. Tirol — Rapid 
0—2 ; Strum Graz —
F.2—1 : 

Viena 
Voe3t Linz 3—1. După 25 de 
meciuri disputate, pe primul loc 
în clasament se află Austria 
Viena, cu 37 p, urmată de Ra
pid — 36 p si F.C. Tirol — 32 p.

R.D. GERMANA (et. 19) Er
furt — Brandenburg 1—1 ; 
Frankfurt pe Oder — Dynamo 
Dresda 0—2 ; F. C. Karl Marx- 
Stadt — Riesa 2—1 ; Cottbus — 
F.C. Union Berlin 2—1 ; Dyna
mo Berlin — Aue 2—2 ; F. C. 
Magdeburg — Lokomotive Leip
zig 1—1 ; Bischofswerda — 
Jena 1—1. Primul loc în cla
sament : Dynamo Berlin, cu 30 
p, urmată de F.C. Lokomotive 
Leipzig — 30 p ți Dynamo
Dresda — 26 p.

ALTE ȘTIRI • ALTE ȘTIRI • ALTE ȘTIRI
O Două cluburi din Londra sînt pe cale să fuzioneze, din motive fi- 

nanciare. Este vorba de Q.P. Rangers, din prima ligă, și Fulham, din 
liga a 3-a. Dintre cele 92 de echipe profesioniste engleze, care activează 
în cele 4 ligi, 13 sînt din Londra.
• Internaționalul vest-german Toni Schumacher a fost exclus din 

echipa națională șl din formația F.C. Koln, pentru afirmațiile defăi
mătoare cuprinse în cartea sa recent apărută „Fluier de început* ’ o 
singură formație ii solicită în prezent : Schalke 04 din Gelsenkirchen. 
Numai că formația aceasta are un deficit financiar de nu mai puțin de 
5 milioane de mărci vest-germane ! “ * *
la Schalke, clubul speră să aibă mai

Prin legitimarea lui Schumacher 
mul ți spectatori la meciuri...

tigat recent superAnala 
turneului candidaților, 
disputată la Linares, ou 
Andrei Sokolov, a decla
rat că ar prefera ca me
dul pentru titlu cu actu
alul campion al lumii 
Gări Kasparov să se dis
pute intr-un oraș din 
Spania, eventual la Bar
celona sau la Sevilla. 
Sper să reciștlg titlul de 
campion a adăugat Kar
pov, arătând că meciul 
său cu Sokolov a fost 
interesant și a constituit 
o primă etapă de pregă
tire pentru întanlrea din 
toamnă, cu Kasparov. • 
In turneul zonal de la 
Andorra, după șase run
de, în clasament conduc 
spaniolul Felix Izeta, Ita
lianul Carto Damore și 
portughezul Antonio Fer

nandez, cu.cîte 4 puncte. 
• Cu o rundă Înainte de 
Încheierea turneului zo
nal de la Bayamo (Cuba) 

tn clasament conduce ma
rele maestru cubanez A- 
mador Rodriguez, cu 5,5 
p, urmat de coechipierul 
său Arencibla — 5 p.

TENIS • La Dakar, In 
meci pentru semifinalele 
zonei africane a „Cupei 
Davls“, selecționata Se
negalului a întrecut cu 
scorul de 3—2 formația 
Egiptului. B Turneul in
ternațional de la Chicago 
a revenit jucătorului a- 
merioan Tim Mayotte, 
care l-a învins tn finală 

cu 6—4, 6—2 pe compa
triotul său David Pate.

VOLEI • Meci amical 
masculin, R.F.G. — Tur
cia 3—1 (6,13, — 12,8).

CONCURS DE MARATON 
ÎN POLONIA

VARȘOVIA, 7 (Agerpres). — 
Proba feminină din cadrul con
curs ului internațional de maraton 
de la Dembno (Polonia) a fost 
cîștigată de atleta poloneză Eva 
Szidlowskala, cronometrată pe 
distanța de 42,195 km în 2h 37:44. 
Pe locul doi s-a clasat românca 
Adriana Andreescu — 2h 39:27, 
iar pe locul trei Cristina Hilins- 
kaia (Polonia) — 2h 39:48. Au 
participat 25 concurente din 10 
țări.

La masculin, pe primul loc s-a 
clasat sportivul cehoslovac Mar
tin Brabel cu timpul de 2h 14:15, 
urmat de polonezul Bogumil Kus 
— 2h 14:22.

După Campionatul Mondial de hochei, grupa C (II)

ANTRENORII Șl JUCĂTORII'AU RATAT (tocmai) FINALUL!
Campionatul mondial de hochei din 

Danemarca a avut un nivel valoric ridi
cat, raportat, firește, la grupa din care 
fac parte competitoarele.

Echipa României îmbinînd forța de luptă 
a celor mai tineri hocheiști (cinci debu- 
tanți la Un campionat mondial : Burada, I. 
Zaharia, Dragomir, D. Popovici și Csata) 
cu experiența jucătorilor mai vîrstnici, s-a 
prezentat în net progres față de anul tre
cut, dar, jucătorii noștri nu au rezistat 
psihic poziției de... lideri ai turneului. 
Faptul a fost întrevăzut încă din meciul 
cu R.P.D. Coreeana (7—1), disputat în pre
ziua partidei cu formația daneză cînd, în 
ciuda victoriei la scor, sportivii noștri au 
fost de nerecunoscut, jucînd precipitat și 
fncercînd să rezolve totul individual. în 
ciuda deficiențelor arătate în partidele de 
verificare susținute la București, la C.M. 
apărarea s-a prezentat în general bine, 
chiar foarte bine în partida cu Japonia. Dar 
a și greșit în momentele-cheie din parti
dele. cu Danemarca și, mai ales, cu Iugo
slavia cînd, în finalul acesteia din urmă, 
deși cu trei fundași șl doi înaintași pe 
gheață, defensiva noastră nu a putut men
ține timp de cîteva zeci de secunde avan

tajul de un gol adus de Hălăucă în min. 
59 și 13 sec. In legătură cu această labi
litate psihică. Să amintim că Csata nu a 
fost introdus în unele partide tocmai dato
rită emotivității. Oare această emotivitate 
nu a putut fi observată de la București ? 
Nu i s-au făcut jucătorului testări de-a 
lungul anului de pregătiri ?

Greșeli, costisitoare pînă la urmă, au 
făcut și înaintașii. Mai întîi, ratînd foarte 
mult. In ultima repriză a întîlniril cu Da
nemarca au jucat patru minute în supe- 
rjoritate de 5—3 și nu au înscris nici un 
gol ! In schimb, danezii au știut să pro
fite și au marcat golul al șaptelea cînd se 
aflau ai noștri în inferioritate numerică. 
Referindu-ne la acest aspect, e interesant 
să arătăm cine a realizat golurile noastre: 
linia 1 — 17 (Hălăucă 9, Burada 3, E. An
tal 2, Dragomir 2, Bogos 1) ; linia II — 19 
(Sofron 6, Gereb 6. Gliga 5, Herlea 1, Daia 
1) ; linia III — 8 (Tureanu 4, Csata 2, I. 
Zaharia 1, Gall 1) ; linia IV — 4 (Solyom 
3, Nistor 1).

Simptomatic e faptul că exact în zilele 
meciurilor cu R.P.D. Coreeană șl Dane
marca NU s-au făcut antrenamentele pre
văzute în program, că numai la inițiativa

conducerii delegației s-a trecut, diminea
ța, la efectuarea înviorării. Adăugind ți o 
anume lipsă de inițiativă de la banca teh
nică, iată cîteva din explicațiile rezulta
telor obținute de echipa României. Câști
gurile certe ale hocheiului sînt Burada, I. 
Zaharia și Dragomir.

Dintre participante, saltul cel mai mare 
de valoare l-a făcut Danemarca. Formația 
daneză, care cu un an înainte, în Spania, 
fusese o echipă fără pretenții și se cla
sase a cincea (a pierdut în fața României 
cu 5—1), și-a anunțat intenția de a ocupa 
unul din locurile care aduc promovarea, 
încă din prima zi, cînd a învins R.P.D. Co
reeană (cu 9—1). ea beneficiind acum de 
hocheiști de valoare. Acesteia i se ală
tură echipa Japoniei și Iugoslavia, venită 
împreună cu Japonia din grupa valorică 
B. Aliniind jucători bine pregătiți, dintre 
care Besici și Hafner activează în cam
pionatul profesionist al Italiei, reprezen
tativa Iugoslaviei, singura care nu a pier
dut nici un meci, a contribuit din plin la 
ridicarea clasei hocheiului demonstrat de 
participantele la C.M. din Danemarca.

Mirceo TUDORAN

DE VIRSTA !

dhi di-

opus ? Diferi-

Romeo VILARA

FĂRĂ LIMITĂ

Ilustrul alpinist Italian Rein
hold Messner, deocamdată sin
gurul care a escaladat toate 
vîrfurile montane de peste 
8000 m, este autor al unei &- 
nume „povești* considerată 
acum ca fiind cel puțin bizară, 
într-o ascensiune doar de-. 
5000 m, pe versantul Kanchen- 
jurnga din Nepal, a fost însoțit, 
între alții, și de fiica sa Leila, 
tn vîrstă de numai cîteva luni 

care a suportat foarte 
drumul și altitudinea.

Exemplul său a făcut însă 
prozeliți și iată-i pe japonezul 
Odzaki, șl el alpinist celebru, 
împreună cu soția sa, Fran- 
țoise Geli, de origine france
ză ureînd vîrful Aland (6189 
m), însoțiți de fiul lor, de nu
mai un an, Instalat comod în- 
tr-un rucsac, în spatele tatălui 
său...

Alțl ..sportivi*, tot atît de 
tineri, sînt și acel mici înotă- 
tori, doar de cîteva luni, pe 
care medici pediatri “
ferite țări ale lumii, îi folo
sesc pe scară tot mai largă să 
demonstreze adaptabilitatea 
lor în mediul acvatic, chiar 
mai înainte ca ei să fi învățat 
să meargă sau să vorbească !

Dar la polul ______
tele concursuri rezervate vete
ranilor au reunit la startul 
probelor sportivi chiar octoge
nari cum a fost și marele 
maraton de la New York. Alți 
vîrstnici înoată, joacă tenis, 
chiar... fotbal etc. în această 
iarnă, la un turneu de fotbal 
în sală, in R.F. Germania, cu 
participarea unor formații de 
veterani, portarul uneia dintre 
echipe avea nu mai puțin de 
75 de ani. Și făcea niște plon- 
Joane spectaculoase și temera
re. ca-n tinerețe. Dovadă că 
sportul nu știe ce este aceea 
vîrstă înaintată !...
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