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Start in competițiile nautice

INTRECERILE DE CAIAC-CANOE, 
IN PREMIERĂ LA CĂLIMĂNEȘTI

Axi, în C.E. de hochei — juniori, grupa valorică B

ROMÂNIA - DANEMARCA, MECIUL
HOTÂRÎTOR PENTRU LOCUL I

Pe patinoarul „23 August" 
din Capitală au continuat ieri 
întrecerile Campionatului Euro
pean de hochei pe gheață pen
tru juniori — grupa B.

Printr-o decizie a Directora
tului Campionatului European, 
în urma contestației delegației 
Italiei, potrivit căreia echipa 
Bulgariei nu a respectat unele 
prevederi regulamentare, s-a 
hotărît anularea rezultatelor 
înregistrate de această for
mație.

Ca urmare, clasamentul gru
pei preliminare A s-a modifi
cat, avind următoarea ordine : 
j. România 4 p, 2. Italia 2 p. 3. 
Marea Britanie 0 p.

Potrivit regulamentului, e- 
ehipa Italiei s-a calificat în 
turneul final pentru locurile 
1—4, Iar Iugoslavia, Austria și 
Marea Britanie participă în 
turneul pentru locurile 5—7.

In urma deciziei Directora
tului C.E. și conform regu
lamentului, în turneele finale 
se iau in considerare rezulta
tele din meciurile preliminare, 
astfel că cele șapte echipe ră
mase in competiție au intrat ’n

CLASAMENTE
Turneul 1—4 Turneul 5—7

1. Danemarca 2 2 0 0 13— 6 4 5. Iugoslavia 2 2 0 0 14—4 4
2. România 2 2 0 0 12— 7 4 6-7. M. Britanie 10 0 1 2—7 0
3. Italia 2 0 0 2 6—11 0 Austria 10 0 1 2—7 0
4. Franța 2 0 0 2 7—14 0

Patinoarul „23 August** va găzdui astăzi ultimele partide: Marea
Britanie — Austria (ora 9), Franța — Italia (ora 12), România — Da-
nemarca (ora 15), după care va urma festivitatea de închidere a C.E.

ROMÂNIA - ISRAEL
Ieri, la Brașov, in intilnirea amicală de fotbal

BRAȘOV, 8 (prin telefon). 
Orașul de la poalele Tîmpei a 
fost azi (n.r. ieri) gazda unei 
splendide după-amieze dedi
cată sportului și artei, cu un 
vast program cultural-artistic 
și sportiv în cadrul căruia a 
avut loc partida internațională 
amicală dintre echipele repre
zentative ale României și Is
raelului. Timn admirabil, teren 
excelent, organizare ireproșa
bilă. un stadion plin pînă la 
refuz de cei aproximativ 35.000 
spectatori, toate au creat un 
cadru minunat acestei partide 
în care reprezentativa noastră, 
într-o alcătuire inedită (ținînd 
seama de obiectivele apropia

Finalele Dacladcl și ulc c N, de schi alpin - feminin

MIHAELA FERA - CEA MAI BUNA 

IN PROBA DE COBORÎRE
SINAIA, 8 (prin telefon). 

Proba : coborîre, feminin ; loc 
de disputare : pîrtia din Căl
darea Furnicii ; lungime : 1900 
m ; diferență de nivel : 380 m: 
concurente : 12.

Aminate din cauza unui ca
lendar internațional mai extins 
ca în alți ani. finalele Dacia- 
dei și ale Campionatelor Na
ționale de schi alpin pentru 
senioare s-au intilnit cu... pri
măvara. Așa se face că pîr- 
tiile de acum înverzite ale 
Poienii Brașovului (unde fu
seseră programate inițial în
trecerile) au .obligat caravana 
„căutătorilor de zăpadă" să e- 
fectueze o transbordare în b'oc 
la Sinaia, Aici, la Cota 2090. 

turneele finale cu următoarele 
poziții — turneul 1—4: 1. Da
nemarca 2 p (golaveraj 8—3), 
2. România 2 p (6—3), 3. Ita
lia 0 p (3—6), 4. Franța 0 p 
(3—8); turneul 5—7: 5. Iugo
slavia 2 p (7—2), 6. Marea Bri
tanie 0 p (un meci mai puțin 
jucat); 7. Austria 0 p (2—7).

ROMANIA — FRANȚA 6—4 
(2—1, 3—3, 1—0). Joc deosebit de 
important pe care echipa țării 
noastre, avînd un finiș mai 
bun. l-a cîștigat pe merit dar 
după multe momente de sus
pans, mai ales în repriza a 
doua, cînd hocheiștii francezi 
au condus cu 4—2 (min. 26). In 
general, formația cîștigăt.oare 
a jucat mal legat, mai cursiv 
decît tn partidele precedente, 
dar apărarea a greșit din nou 
supărător de mult. In special 
D. Popovici, pe care antrenorii 
Rusu șl Bianu nici nu l-au mai 
introdus pe gheață tn a doua 
jumătate a partidei. Nu am -în
țeles nici prezența portarului 
Ganea în formula de început a 
meciului, știut fiind că cel 
care a apărat mai mult pînă a- 
cum a fost Corciovă. Introdu

te : preliminariile J.O, ca. și 
de cele din C.E.), a obținut o 
victorie de palmares : 3—2
(2—1).

Debutul de partidă a însem
nat lansarea echipei noastre în 
atac, dar unele pase greșite în 
treimea adversă au împiedi
cat-o să finalizeze. Primul șut 
l-am înregistrat în min. 7 
(autor Majaru), dar fără pro
bleme pentru portarul Pan. 
In min. 19, oaspeții au reușit 
să deschidă scorul: BRIÂ- 
LOVSKI a luat balonul la 4« 
m. de poarta lui Lung, a fă
cut o cursă impetuoasă, î-a 
driblat pe Weissenbacher și 
Belodedici și, din interiorul 

stratul de zăpadă, încă relativ 
gros, a permis desfășurarea 
competiției, antrenorul federal 
Ștefan Sava puțind desena un 
traseu bun pentru prima probă 
— cea de coborîre.

Concursul nu s-a abătut cu... 
nici un grad de la „barometrul 
previziunilor", lupta pentru 
primul Ioc dîndu-se între ace
leași două binecunoscute favori
te. Mihaeia Fera și Liliana 
Ichim. A învins — am spune 
tot conform majorității pro
nosticurilor — sportiva din Si-

Sorin SATMARI

(Continuare în pag 3-3)
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cerea acestuia în min. 26 a fost 
salutară.

începutul aparține echipei Ro
mâniei, care Înscrie în min. 7

Mircea COSTEA 
Mircea TUDORAN

(Continuare In vao 2-3)

CAMPIONATUL DE FOND
Astăzi, la Timișoara, pe ca

nalul Bega, se dă startul se
zonului de canotaj, cu prilejul 
Campionatului Republican de 
fond. Competiția va reuni toa
te eșaloanele, la scară națio
nală, fiind deschisă seniorilor, 
tineretului șl juniorilor. Este r 
prima ieșire oficială pe apă a 
unor sportivi care, conștienți 
de pretențiile calendarului in
ternațional al lui 1987, s-au 
pregătit cu asiduitate toată 
iarna. Cu excepția primelor 23 
de sportive nominalizate ale 
lotului național, care vor con
cura in echipajele preconizate 
pentru „mondiale", ceilalți ca
notori ..tricolori" se vor reîn
toarce in ambarcațiile clubu
rilor lor, anunțînd o luptă, ca 
de obicei, spectaculoasă, între 
Steaua și Dinamo, în care vor 
mai conta, nu ne Îndoim, și 
centre tradiționale, cum ar fi 
Timișoara, Arad, Mangalia și 
altele în plină ascensiune. Iași 
și Călărași. Spectatorii timișo
reni vor avea prilejul să ad
mire măiestria sportivă a unor 
nume glorioase ale canotajului 
românesc, dintre care nu vor

3-2 (2-1)
careului, a șutat în bara din 
dreapta, de unde balonul a in
trat în gol. Replica echipei 
noastre. însă, n-a întîrziat și. în 
min. 21, scorul a devenit 1—1 : 
lovitură liberă de la 20 m, 
CÎMPEANU II execută impe
cabil Dește „zid" și înscrie un 
gol spectaculos, la vinclu. fă- 
cind inutil plonjonul lui Ran. 
Partida se animă și, în min. 
23. Vaișcovici a intrat în ca
reu, dar a pierdut balonul in 
poziție favorabilă. în. min. 25, 
la o lovitură liberă de la 30 
m. Sinai a șutat razant cu 
transversala, iar în min. 31. 
la o altă lovitură liberă de la 
aceeași distanță, Malmilian a 
șutat puternic (execuții foarte 
bune la loviturile libere ale 
oaspeților) și Lung a respins, 
cu dificultate, din plonjon. în 
min. 35, raportul de șuturi 
era de 2—7 !, dar a venit o fa
ză frumoasă a jucătorilor noștri, 
in min. 38, și tabela de mar
caj s-a schimbat : la un atac

Constantin ALEXE
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RALIUL BRAȘOVULUI
Mîine, in județul Brașov, se 

inaugurează sezonul la auto
mobilism cu Raliul Brașovului, 
etapa de debut a Campio
natului Republican, pe o lun
gime de 398 km, cu 14 probe 
de clasament. După cum se 
știe, acest raliu e inclus în Divi
zia A, la el participînd primele 
75 de echipaje clasate în cam
pionatul anului trecut. Traseul 
ce va fi străbătut de mai mul
te ori. este : Brașov — Poia
na Brașov — Preduleț — Ple-

Mîine, „flotila" noastră de 
caiac-canoe iese în larg, spre 
a participa — în „rada" sta
țiunii Călimănești — la o me
reu frumoasă regată ce des
chide, în fiecare an, sezonul 
nautic : Campionatele Republi
cane de fond. Iese cu vînt a- 
jutător de primăvară, cu marii 
ei performeri care, vara tre
cută, la C.M. din Canada, au 
îneîntat publicul din Montreal 
aflat în tribunele de Ia Notre 
Dame, cucerind 8 medalii : 
3 de aur, 3 de argint și 2 de 
bronz !

Sigur, „regata Călimănești" 
este o premieră. Dar, ce nu e 
premieră aici, pe Olt 7 Vechi 
au rămas șl vor_ rămîne doar 
izvoarele de sănătate — apele 
minerale și sportul ! Alegere 
bună, deci, a locului de desfă
șurare a acestei competiții ce 
dă plecarea In viitoarele con
fruntări interne și internațio
nale. Caiaciștii și canoiștii, 
care ne-au reprezentat cu cin
ste la ultima ediție a C.M.. 
au sosit de mult la Călimă
nești. Conform regulamentului 
acestei tntrecerl, ei vor evolua 

AL CANOTOftILOR, PRIN TRADIȚIE, PE BEGA
lipsi campioanele lumii Olga 
Homeghi, Rodica Arba, Lucia 
Toader, Mariana Trașcă, Doina 
Bălan, Maria Sava (aceasta 
din urmă concitadina lor).

Campionatul Republican de

„Centura de Aur"

PRILEJ DE AFIRMARE PENTRU TINERELE
TALENTE DIN BOXUL NOSTRU

Ca în fiecare an, și in aceas
tă primăvară iubitorii sportului 
cu mănuși din Capitală așteap
tă cu nerăbdare galele din ca
drul celei de-â XVI-a ediții a 
Turneului internațional de box 
— „Centura de Aur", care va în
cepe luni. Cunoscînd dragostea 

Dânuț Lugigan (stingă) a citjtigat anul trecut „Centura de Aur‘ 
la „mijlocie mică", invingîndu-l in finală pe sovieticul Viktor 
Svacika. 11 vom revedea pe Lugigan și la actuala ediție.
de spectacole pugilistice a 
bucureștenilor, organizatorii au 
rezervat apropiatei competiții 
un loc de desfășurare pe mă
sura interesului scontat : spa
țiosul Pavilion central de la 
Complexul expozițional d;n 
Piața Scînteii, care poate primi 
peste 10 000 de spectatori.

Dat fiind faptul că „Centura 
de Aur" din acest an are' loc 
cu aproximativ o lună și jumă
tate înaintea Campionatelor 
Europene din Italia. Turneul 
internațional de la București 
are o importanță deosebită 
mai ales pentru oaspeții de pe 
continentul nostru, care vor fo
losi prilejul acestor întreceri 
pentru o verificare serioasă 

INAUGUREAZĂ SEZONUL LA AUTOMOBILISM
trele lui Solomon — Bod — 
Teliu — Dălghiu — Tărlungeni 
— Brașov. Plecarea (vineri, ora 
13,01), sosirea (vineri ora 23 30) 
ca și festivitatea de premiere 
(sîmbătă ora 11) vor avea loc 
în fața rectoratului Universi
tății brașovene.

Vrînd să aflăm amănunte de 
la fața locului în legătură cu 
acest raliu, ne-am adresat te
lefonic tovarășului ing. A. Ro
man, președintele CJAK Bra
șov, care ne-a spus : „încă de 

în cadrul cluburilor din caro 
fac parte și, după pregătirile, 
după dorința de afirmare a 
„noului val", nimeni nu exclu
de posibilitatea unor surprize. 
Vor fi două zile de concurs 
(vineri și sîmbătă), cu probe 
pe distanțe de 5000 m (fete — 
K 1, Kt, K4) șl 10.000 m (bă
ieți — KI, K 2, K 4, Cl, C2).

Desigur, tn centrul atenției 
va sta Aurel Macarcncu, de 
două ori medaliat cu aur șl 
o dată cu argint la C.M. de Ia 
Montreal. El se va alinia la 
startul cursei de canoe simplu 
10.000 m, probă In care a ex
celat tn finala de anul trecut 
a Campionatelor Mondiale din 
Canada. Cei din Călimănești — 
localnicii șl oamenii muncii a- 
flațl aici la tratament șl odih
nă — vor putea urmări, de 
asemenea, cursele celorlalți 
medaliat! ai noștri de la Mont
real : Daniel Sioian — Angelin 
Velea (la caiac dublu). Ionel

Vasîle TOFAN
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fond se va disputa pe durata 
a trei zile, cu două reuniuni 
pe zl. Menționăm că distanța 
de acoperit este de 6 kilometri 
pentru seniori și tineret și de 
4 kilometri pentru juniori.

înaintea „europenelor". în a- 
ceastă situație sînt și boxerii 
români, care vor încerca să-și 
cîștige titularizarea în echipa 
reprezentativă... pe ringul „Cen
turii de Aur“. Antrenorul lo
tului nostru național. Calistrat 
Cuțov, ne-a declarat că apro- 

piața competiție este un exa
men decisiv pentru elevii săi 
și că nu va merge la Torino 
(unde se vor desfășura Cam
pionatele Europene) decit cu 
sportivi care își vor demon
stra valoarea și la .Centura de 
Aur". Este de așteptat, deci 
o confruntare de real interes 
și între boxerii noștri, ti vom 
revedea (la București după a- 
proape 2 ani !) pe campionii 
mondiali de tineret Marcelică 
Tudoriu și Daniel Măeran, pe 
medaliații cu bronz la ..euro
penele" de juniori de anul tre-

Petre HENT

(Continuare în oao 2-3)

luni, înscrierile s-au încheiat. 
In primele două zile ale săp- 
tăminii, principalele echipaje — 
de ia I.A. Dacia, Oltcit Cra
iova, ITA Cluj-Napoca, Eiec- 
tromureș, IATSA Pitești, Uni
rea Tricolor București, ITA 
Harghita, IPA Sibiu ș.a. — au 
trecut la recunoașterea traseu
lui. Totul este acum gata de 
concurs. Arbitrajul va fi a- 
sigurat de oficiali din Brașov. 
Sibiu, București și Cluj-Na
poca".



'pf'in -----/--- Rubricâ rezervata
—’«azipitic, miine Voinic!»,

Rubricâ rezervata Se reia Divizia B de volei LUPTA ÎNCINSĂ LA POI

PESTE TOT, BUCURIA PENTRU JOC, PENTRU MIȘCARE
are la Codiea o pepinieră dc 
automobiliști demnă de luai 
în seamă !

® Echipele de gimnastică ale 
Școlii nr. 24, din Sectorul 2, 
cîștigătoare pe Capitală a „Cu
pei Pionierul", șe pregătesc a- 
siduu pentru finala pe țară a 
acestei mult așteptate între
ceri, „ultimul act" al compe
tiției urmînd să aibă loc la 
Iași. Antrenoarele Edme Ilie 
și Doina Paraschiv consideră 
că fetele și băieții de la „24“ 
sînt în măsură să concureze 
la un loc pe podium...

@ Pionierii din județul Con
stanța ne conving tot mai mult 
de pasiunea lor pentru sport, 
peste ceea ce realizează în ca
drul lecțiilor de educație fizi
că. O dovadă : aproape 250 
dintre ei, elevi la școlile nr 
6, 7, 29. 32 și 38 din muni
cipiul de reședință și din lo
calitățile Cobadin și Oltina au 
trecut fără emoții examenul de 
selecție, organizat de Consiliul 
județean al Organizației Pio
nierilor, C.J.E.F.S. și Inspecto
ratul școlar, urmînd a fi în
drumați către ramurile de sport 
tradiționale în această zonă a 
țării (atletism, gimnastică, rug
by,,, lupte, baschet, volei, hand
bal ș.a.). Prof. Traian Bucovală, 
unul dintre neobosițll artizani 
în sport ai copiilor și tinere
tului constănțean, consideră că 
„procesul de selecție trebuie e- 
fcctuat permanent, repetat tot
odată,. pentru a fi eficient"... 
Absolut firesc !

• Organizatorii celei de-a 
IlI-a etape a Festivalului spor
tiv pionieresc al Sectorului 2 
al Capitalei, profesorii de edu
cație fizică de la Școala nr. 39, 
s-au ținut de cuvînt, organi
zarea întrecerilor. „fiind irepro
șabilă"... Este aprecierea una
nimă „culeasă" la festivitatea 
de premiere, care a adus pe 
prima treaptă a podiumului e- 
chipele școlilor nr. 27 (clasele 
a V-a), nr. 30 (clasele a Vl-a) 
și nr. 31 (clasele a VII-a). Să

pitalei. O inițiativă binevenită, 
un prilej pentru sute de copii 
și elevi de a petrece o zi din 
această recreație a anului șco
lar, în mijlocul naturii.
• Casa pionierilor și șoimi

lor patriei din orașul Codlca- 
Brașov se impune atenției în
deosebi prin cercul de karting. 
Dintre pionierii care manifes
tă o nestăvilită ambiție de a 
ajunge.... piloți de formula I, 
Marius Smarandache, din clasa 
a IV-a a Școlii nr. 3 pare să

Duminică se reiau întrecerile 
Diviziei B de volei, cu etapa a 
17-a. In -
nuntă, 
luptă la 
meritelor, 
„A“ sau 
gradării, 
chipa promovată 
nă se va alege 
Oțelul Tirgoviște 
cău (care se 
meci decisiv, chiar duminică, pe 
terenul acesteia 

timn ce în hora 
sînt implicate nu

ultimele 5 etape se a- 
o interesantă 
poli ai clasa- 
promovarea în 
evitarea retro- 
ln seria 1, e- 
pe prima sce- 
dintre C.S.M. 

și Știința Ba- 
intilnesc într-un

firește, 
cei doi 
pentru 
pentru

La fete.

din urmă), în 
retrogradării 

mal puțin de

7 echipe, C.S.U. 1EFS București 
fiind, însă. sigur retrogradată.
In seria a II-a, trioul „Poli" Ti

misoara — Rapid București — 
»U“ Cluj-Napoca duce o specta
culoasă cursă pentru „A", arbi
trată de Maratex Baia Mare, iar 
în subsol tot 7 echipe Încearcă 
să se salveze r 

mai amenințate 
București, C.S.M. 
limpia Oradea).

în campionatul 
duel cu posibilă 

la Bacău, unde_oele două aspi
rante. Viitorul

la... potou (cele 
sînt Spartac 

Lugoj si O-

masculin, un 
rezolvare tot

T.C. din localita-
FEMININ
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1. C.S.M. Otelul Tgv. 16 15 1 46:10 31 (+7) 1. Viitorul Bacău
2. știința Bacău 16 15 1 46:12 31 (+7) 2. IATSA Dacia P
3*. Comerțul C-ța 17 10 7 37 :28 27 (+2) 3, Calculatorul Bu
4. I. T. București 16 10 6 36:24 26 <+2) 4. SARO Tîrgoviștt
5. Ch-i-mpex C-ța 16 9 7 32:25 25 (+1) 5. Gloria Tulcea
6. Confecția Suceava 16 7 9 26:35 23 (-1) 6. IMG București
7. Ceahlăul P. Neamț 17 6 11 25:33 23 (-3) 7. Oltul Rm. Vilce
8. Metal 33 Buc. 16 6 10 26:38 22 (-2) 8. Prahova IPG PI
9. Confecția Buc. 16 6 10 24:3*7 22 (-2) 9. C.S.U. Galați

10. ASSU Craiova 16 6 10 24 :38 22 (-2) 10. Metalul Tîrgovi;
11. Chimia Tr. Măgurele 16 5 11 24:38 21 (-3) 11. I.P.C. Slatina
12. C.S.U. IEFS Buc. 16 2 14 17:42 18 (-«) 12. A.S.A. Buzău

Seria a II-a
1. „Poli* Timișoara 16 14 2 42:14 30 (+6) 1. C.S.U. Oradea
2. Rapid Buc. 16 13 3 44 :13 29 (+5) 2. Electrot. Bistrițs
3. „U“ Cluj-Napoca 16 13 3 39:15 29 (+5) 3. Voința Zalău.
4. Maratex B. Mare 16 12 4 33:16 28 (+4) 4. Explorări II B.
5. Armătura Zalău 16 10 6 32:21 26 (+2) 5. PECO Ploiești
6. Explormin Caransebeș 16 6 10 25:32 22 (-2) 6. C.S.M. Caransebi
7. Braiconf Brăila 16 6 10 23:33 22 (—2) 7. Voința Alba Iul

8. Oțelul Or. dr. Pt8. Toplițana Toplița 16 6 10 24:36 22 (-2) 9. Vulcan Buc.
9. Metalotehnica Tg. M. 16 5 11 23:36 21 (-») 10. Metalul Hunedo

10. Spartac Buc. 16 4 12 16:40 20 (-4) 11.
12.

C.F.R. Arad 
Tractorul II Bra11. C.S.M. Lugoj 16 4 12 15:40 29 (—« (Intre parai

12. Olimpia Oradea 16 3 13 15:42 19 (-5) *) Un meci pierdut

Alături de natație și „jocuri", _ 
ciplinele sportive cu mare priză 
Cibin...

gimnastica rămîne una dintre dis- 
printre copiii din orașul de pe 

Foto : Iorgu BĂNICA
adăugăm și un alt amănunt: 
promptitudinea cu care au răs
puns la această frumoasă com
petiție echipele școlilor nr. 25, 
32, 40 și 41 și, bineînțeles, 
gazdelor. Au lipsit doar 
prezentanții Școlii nr. 
Oare de ce 7...
• Atletismul vilcean 

perspectivă) reține atenția prin- 
tr-un bogat program compe- 
tițional inaugurat o dată cu se
zonul de primăvară. In cadrul 
acestui program, concursul re
zervat șoimilor și pionierilor, 
desfășurat recent, cu peste 300 
de viitori atleți, în organizarea 
C.J.E.F.S., Consiliului județean 
al Organizației Pionierilor și 
Inspectoratului școlar jude
țean, a marcat o reușită de
plină, cu aplauze și felicitări 
mai ales pentru Loredana Cal
ciu (50 m), Bianca Cimpoieru 
(lungime), ambele de la Școa
la nr. 2, din Rm. Vîlcea și 
Narcis Bunea (50 m + lungi
me) de la Liceul ind. nr. 7 
din același oraș, situați pe 
locul I. La concurs, aflat la 
a IlI-a ediție, au luat parte 
nu numai elevi din școlile 
municipiului de reședință, ci 
și din Horezu, Vaideeni, Vlă- 
dești, Păușești-Măglași, „loca
lități in care atletismului i se 
acordă o tot mai largă atenție", 
cum apreciază prof. Viorica 
Enescu, secretar al C.J.E.F.S. 
Vîlcea. Luna viitoare, pionierii 
vîlceni vor fi prezenți la o 
nouă întrecere atletică.

* In plină vacanță de pri
măvară, Consiliul Municipal 
București al Organizației Pio
nierilor va organiza, In ziua 
de 14 aprilie, la pădurea Pust
nicul, o acțiune complexă, spor
tivă, tehnico-aplicativă și de 
gospodărire, cu participarea 
purtătorilor cravatei roșii cu 
tricolor din toate sectoarele Ca-

ale 
re
us.

(de

REZULTATE IN DIVIZIA B LA HANDBAL

r • ÎN JUDEȚUL BUZĂU, la 
trei kilometri de centrul co
munei Nehoiu, au fost date în 
folosință o pîrtle de schi și 
săniuțe, precum și o frumoasă 
cabană turistică. Din grupul 
de „sufletiști" care și-au adus 
o contribuție deosebită la a- 
menajarea noii baze sportive 
merită menționați Gheorghe 
Radu, frații Mioara, Florin și 
Vaslle Varvara, Gheorghe 
Stanciu și Mihăiță Oprea, de 
asemenea fiind de notat spri
jinul Consulului popular co
munal, al conducerii I.F.E.T. 
Nehoiu șl al unor școli din 
localitate. Cabana Dudu are 
trei dormitoare, cu o capaci
tate de 20 de locuri. Din ini
țiativa Consiliului județean al 
sindicatelor și a Asociației 
sportive Carpațl Nehoiu, pe 
noua oîrtle a fost organizată 
faza județeană la probele de 
schi fond șl alpin a „Cupei 
U.G.S.R.", dotată cu numeroa
se premii. (C. STOICESCU). 
• CÎMPINENII care practică 
schiul s-au lntîlnit, din nou, 
In cadrul celei de-a IV-a e- 
diții a „Cupei Petrolul". Peste 
<0 de concurențl s-au întrecut 
pe o pîrtie din pitoreasca 
Vale a Dorului, din masivul 
Bucegilor. După trei zile de 
concurs, pe primul loc s-au 
clasat sportivii de la Petrolul 
I.C.P.P.G., care au Intrat în 
posesia trofeului transmisibil 
decernat pe echipe. La îndl-

fie cel mai destoinic. „Deocam
dată. Pentru că alți 20 il con
curează cu brio!" — ne asi
gură directoarea Casei, profe
soara de educație fizică, Doina 
Secăreanu. Oricum, Brașovul

Rubrică realizată de
Tiberiu STAMA

în prima etapă a returului Di
viziei B. de tineret, la handbal 
s-au Înregistrat următoarele re
zultate: MASCULIN, seria i: 
Calculatorul HRUC București — 
I.M.P. Sf. Gheorghe 31—20 (14—
12), I.M.U. Bacău — MECON 
Iași 21—18 (11—9), Arctic Găești

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. I)

cut, frații Daniel și Marian 
Dumitrescu, aflați acum în pri
mul an de senlorat, alături de 
care vor evolua încă mulți 
alți reprezentanți ai noului val 
pugilistic. Din plutonul consa- 
craților condus de Dragomir 
Ilie, „veteranul" „Centurii de 
Aur“, mai fac parte Dumitru 
Senciuc (semigrea). Petre Bor- 
nescu (grea), Dorin Răcaru 
(supergrea) — toți cam
pioni naționali „en titre". în 
general, media de vîrstă apar- 
ticipanților români la compe
tiție este mult scăzută față de 
anii trecuți, o nouă generație 
de tinere talente bătînd acum 
Ia porțile afirmării. Și, după 
cum veți vedea, o face cu in
sistență !

Sportivii români vor avea de 
înfruntat oaspeți din 
Cehoslovacia, R.P.D. l 
Cuba, Egipt, R.D. i 
Iugoslavia, Japonia, 
Turcia, U.R.S.S. Vom 
deci, și de această dată, la o 
paletă largă de stiluri pugilis
tice practicate de unele dintre 
cele mai puternice ș 
box. In prim-plan se 
echipa antrenorului 
Alcides Sagara, marea 
meră a competițiilor 
ționale din ultimii ani. 
șl ultimul clasament al celor 
mai buni 10 boxeri din lume

la fiecare categorie, alcătuit 
de A.I.B.A., în care sportivii 
cubanezi figurează de 9 (nouă !) 
ori pe primul loc...

La această ediție a „Centurii 
de Aur", arbitrajele vor fi 
asigurate numai de purtători ai 
ecusonului A.I.B.A. : D. Banciu, 
V. Biță, V. Cazacu șl G. Dan- 
ciu. Delegați generali — C. 
Chiriac și P. Epureanu.

Și o știre de ultimă oră. Fe
derația de specialitate ne in
formează că, în avanpremieră 
la „Centura de Aur", sîmbătă 
vor avea loc la Sala Expoziției, 
din Piața Scînteii (începînd de 
la ora 15), în cuplaj, Intîlni-

Biletele de intrare pentru ga
lele Turneului internațional de 
box „Centura de Aur" (13—19 
aprilie), care se vor desfășura 
la Complexul Expozițlonal din 
Piața Scînteil, se pun în vîn- 
zare astăzi, la casele de 
la stadioanele Dinamo șl 
Rapid, Patinoarul „23 Au
gust" șl la Agenția Loto-Pro- 
nosport din strada Academiei. 
Sint valabile toate legitimațl- 
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.

— Petrolul Teleajen 23—19 (12—
8) . Tractorul Brașov — Moldosin
Vaslui 29—27 (13—12), Relonul
Săvineștl — Celuloza Brăila 18— 
16 (11—9). A.S.A. Buzău — Hi
drotehnica Constanța 26—21 (12—
9) ; seria a II-a: Minaur II Baia
Mare -» C.S.M. Reșița 29—24 
(14—12), Metalul Copșa Mică — 
Constructorul Arad 10—20 (6—9). 
Utilajul Știința Petroșani — Me
talul Hunedoara 21—20 (13—10),
Unlo Satu Mare — Mecanica O- 
radea 27—23 (10—12). Universita
tea Cluj-Napooa — Metalul 1URT 
Lugoj 32—15 (18—7). Comerțul
Sinnicolaul Mare — Autoturisme 
Timișoara 15—12 (3—2). FEMININ, 
seria I : I.T. București — Rapid 
15—15 (9—7), Mecanică Fină 
București — C.F.R. Craiova 18— 
21 (11—13), Otelul Galați — Relo
nul Săvineștl 24—17 (12—10),
Precizia Vaslui — Textila Buhuși

i Vi..
C. E. DE HOCHE

ACTUALTTATI

rile din cadrul Cam^îdțțatuiîii' 
National 
Prahova 
lui București — BC Brăila.

pe echipe Steaua — 
ASA Ploiești și Meta-

« L'fiW’ftkire ^in “‘0

DIN CICLISM
Bulgaria, 

Coreeană, 
Germană, 

Nigeria, 
i asista,

școli de 
va afla 
cubanez 
perfor- 

interna- 
Dovadă

s-au evidențiat t Ale- 
Beldianu, Radu Vol- 
Cornel Bobi șl A), 

fia copil), Cristina E- 
Viorlca Stlcan șl Lu- 
Volnescu (la senioare), 
Nedelcu, Marius Cu-

vidual 
xandra 
nescu, 
Stoica 
nache, 
mlnița 
Cornel , ______
cuiat și Viorel Sltaru (la se
niori). (E STROE) • MAI 
mult de 30 de patinoare na-

turale l-au primit, tn lama 
care ...a (și) trecut. De iubi
torii patinajului din județul 
Suceava. (I. MlNDRESCU). 
• PE PÎRTIILE DE LA SA- 
cele s-au desfășurat tradi
ționalele întreceri de »chi 
fond pentru copii șl juniori 
dotate cu „Cupa Brașovla". 
S-au remarcat concurențll de 
la C.S.Ș. Dinamo Rișnov șl 
Steagul roșu Brașov, care au 
ocupat cite cinci locuri L Pri
mii clasați la Individual au 
fost : Liliana Enescu (Steagul 
roșu) la junioare I, 
Bucșoiu (Steagul roșu) 
nioare H, Petre Cojan

Maria 
la ju- 
(C-S.S.

A.S. Confecția organizează, 
prin tradiție, la începutul pri
măverii — In condiții foarte bu
ne — o cursă de ciclism. Anul 
acesta, ea s-a desfășurat pe cir
cuitul din Bd. Metalurgiei, la 
start aflindu-se șl membrii lo
tului national, care vor partici
pa la circuitul de Întreceri din 
Italia. In turul doi al cursei se
niorilor (desfășurată cu sprint 
la fiecare trei ture), s-au des
prins Ol. Celea (Steaua), C. Că- 
rutașu (Dinamo) și E. Cațavel 
(1MGB), care șl-au mărit trep
tat avansul sl nu au mal fost 
prinși pînă la sosire (în turul 
15. dintre ei a rămas E. Cațavei).

Predeal) la 
Diaconescu 
Rișnov) la 
Luminița 
fete 12—13 
Steagul 
C.S.Ș. 1 
SECAREANU). • TIMP 
4 ZILE, tn " ■
Apa Sărată 
Maramureș, 
întreceri la 
pe schiuri, 
clpat peste 
fruntași de la asociații 
Bistrița. Cluj-Napoca, Oradea, 
Satu Mare, Sinaia, Slatina, 
Zalău șl Bala Mare. Câștigă
torii Trofeului „Maramureș" 
sînt Ileana Jder șl Ioan Ale- 
xan, ambii de la Chemun-Ma- 
ratex Baia Mare (A. CRIȘAN).
• DIN INIȚIATIVA unui 
grup de amatori a! sporturilor 
de iarnă de la întreprinderea 
de materiale de construcții 
din Iași (director : Ing. Emil 
Alexandrescu), a fost amena
jată, pe dealul Vlădicenllor, o 
modernă pîrtle de scht, cu 
lungimea de 559 m, lățimea de 
50 m șl cu o diferență de ni
vel de peste 100 m. Toate lu
crările de realizare a pîrtle! 
șl de instalare a teleschlului 
electric s-au făcut prin mun
că patriotică, de remarcat 
fiind șl faptul că Instalațiile 
pentru teleeabină au fost e- 
xecutate din materiale recu
perate. (AL. NOUR).

juniori, Constantin 
(C.S.Ș. Dinamo 

băieți 12—13 ani, 
Cristoloveanu la 
ani. La ștafete : 

l roșu I la junioare, 
Predeal la juniori. (V. 
-------- ; -------- DE 

pădurile Lăpușel, 
și Usturoi, județul 
au fost organizate 
orientare turistică 
la care au parti- 

50 de sportivi 
’ din

Clasament, seniori (24 turc=60 
km): 1. Ol. Celea 1.34:10, m.o. 
38,400 Km. 37 p, 2. C. Căruțașii 
30 p, 3. E. Cațavei 9 p, 4. S. O- 
prescu (IMGB) 7 p, 5. Cr. Nea- 
goe (Steaua) 5 p, 6. V. Constan- 

3 p; juniori 
mari (3 ture=20 km): 1. M. Pir- 
jol (Dinamo) 36:20, m.o. 33.800 
km, 2. G. Lichințeanu (C.S.Ș. 
1), 3. P. Radu (Dinamo); juniori 
mici (6 ture -15 km): 1. I. Dos- 
pinoiu (C.S.S. 2) 28:20, m.o.
32,200 km. 2. FI. Zaharia (Olim
pia). 3. D. Nichita (C.S.S. 2).
• Sîmbătă (fond 80 km) și du

minică (Circuit 40 km), la Plo
iești încep întrecerile prilejuite 
de desfășurarea tradiționalei 
competiții pentru juniori „Cupa 
orașelor". ® Duminică, pe cir
cuitul din Bd. Metalurgiei, cu 
începere de la ora 9.30, o nouă 

competiție de ciclism rezervată 
juniorilor și seniorilor — „Cupa 
C.S.Ș. 2 București". (H.S.).

tinescu țDinamo)

ÎNTRECERILE de caiac-canoe
tUrmare din pag. I)

Constantin, Ionel Lcțcae, Ni- 
colae Feodosei, Alexandru Du
lău, apoi Tecla Borcănca, Ma
rina Ciucur, Luminița Munlea- 
nu. Ana Larie ș.a.

Așadar, start în noul sezon 
de caiac-canoe, cu prima re
gată internă la Călimănești, 
apoi cu prima regată interna
țională în Belgia (Mechelen, 
1—3 mai), urmate de alte im
portante concursuri dinaintea 
marilor examene de la J.M.U. 
și de pe lacul Wedau — Cam
pionatele Mondiale de 
burg.

Organizatorii regatei 
Călimănești au înscris 
de concurs peste 200 de caia- 
ciști și canoiști — performeri, 
ori simpli debutanți — din mai 
toate secțiile nautice din țară. 
Vor fi două zile de interesante 
întreceri, cursele pe distanțe 
mari avînd adesea un farmec 
aparte.

Ia Duls-

de la 
pe foile

prin Geru (pasă de la Z. An
tal), dar două minute mai tir- 
ziu o combinație Marek — Bou- 
don face mat apărarea noastră 
și primul egalează. Fundașul 
i*otap, activ în acest meci, rea
duce echipa României în avan
taj (min. 15) fructificînd o 
pasă a celuilalt fundaș. Salo
mon. Urmează o perioadă de 
superioritate a francezilor care 
înscriu de trei ori consecutiv 
prin Depanian (min. 22), AthuiI 
(min. 25 și 46 sec., cînd france
zii erau în superioritate nume
rică) și Lesiourd (șapte secun
de mai tîrziu, printr-un șut- 
golf foarte frumos, în colțul 
lung, la vinclu). Momentul psi
hologic se produce tn min. 28, 
cînd România reduce din dife
rență prin Z. Nagy, cu toate că 
se afla în inferioritate nume-

(' 
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g 
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V 
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s< 
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rică. Echipa noastră prinde a- , m 
ripi, egalează prin C. Csiki pr
(min. 34), ia avantaj prin Z. jj.
-Antal (min. 37), iar Gali (min. ul
43) stabilește scorul final în- țja
tr-o partidă foarte disputată, m;
Bun arbitrajul prestat de Klu- a
ge (R.D.G.) — Gustavsson (Sue- ;
dia), Miszek (Polonia). Minute ca
de penalizare: România — 14, pe
Franța — 10. de

-----■OKBmBnBBBBnEEDBsecaaBKZX] 

FINALFLE DE SCHI
(Urmare din pag. 1) raj

----------------------- ------------------- au 
biu, singura surpriză, dacă loc
vreți, constînd în diferența se- ză
veră cu care s-a impus Fera: iar 
două secunde și patru sutimi! o ;
Să recunoaștem, este un a- că
vans mai mult decît substan- luc
țial, într-o cursă în care de I
regulă departajarea se calcu- LA
lează doar cu ajutorul fracți- biu
unilor de secundă. Fera a a- (A!
bordat bine virajele, a avut o dri
alunecare cursivă și a condus 1:1
cursa cap-coadă, toate cronome- Șoi
trările intermediare arătînd'-o Sui
în frunte. La rindul ei, Lilia- 6.
na Ichim n-a concurat prea Spi
rău, dar unele erori tehnice îi
copilărești (de pildă, la un vi- pro
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Un interesant schimb de experiență la Tg. Mureș

din

I

15-12), 
ax Pl- 
4 11-a: 
tromo- 
10—11). 
- Glo-
Nitra- 

Farmec 
In- 

Textila 
uctorul
Vîlcea 

beș — 
(17-7).
eores- 

I. Jan- 
Neeu- 

Z. Ro
ii, T. 
ănăses-
Ghișa,

Ne-am aflat zilele trecute, 
la Tg. Mureș, printre invitații 
la o acțiune inițiată in vederea 
extinderii gimnasticii la locul 
de muncă în cît mai multe 
întreprinderi și instituții
județul Mureș. Gazdă a fost 
întreprinderea de pielărie și 
mănuși, iar între organiza
tori — Comitetul sindical ju
dețean.

...In urmă cu doi ani, asisten
tele universitare de la catedra 
de educație fizică a I.M.F. din 
Tg. Mureș — Elena Vias și 
Sofia Orban — au început o 
lucrare de cercetare în scopul 
organizării și desfășurării edu
cației fizice la locul de muncă 
— respectiv a gimnasticii în 
pauza de lucru. Cele două a- 
sistente. cu sprijinul organelor 
locale sindicale, al catedrei, au 
trecut la realizarea obiectivu
lui lor — care făcea parte din- 
tr-un plan mai amplu a) 
C.N.E.F.S. și Ministerului Edu
cației și Invățămîntului — in- 
troducînd gimnastica la locul 
de muncă în întreprinderea de 
pielărie și mănuși din Tg. Mu
reș, unitate economică cu mii 
de femei.

Zilele trecute, în întreprin
derea amintită, asistentele E. 
Vias și S. Orban au prezentat 
în fața unei săli pline de au
ditori. în cadrul unui schimb 
de experiență — între invi
tați se aflau președinți de co
mitete sindicale, președinți și 
secretari de asociații sportive 
din județ — rezultatul muncii 
lor. Un studiu, de fapt, cu 
privire la efectele educației 
fizice și sportului asupra stării 
de sănătate, a capacității de 
lucru a oamenilor muncii din

întreprinderea de pielărie și 
mănuși, despre posibilitățile 
de organizare și creștere a e- 
ficienței gimnasticii la locul de 
muncă și altor forme de prac
ticare a exercițiilor fizice. To
tul fundamentat pe modul în 
care se desfășoară în prezent 
— lăudabil — această formă 
de mișcare în unitatea econo
mică amintită.

Evident, a fost vorba de urî'- 
experiment interesant, urmărit 
cu multă atenție — conclu
dentă în acest sens fiind opi
nia conf. univ. Elena Firea, 
rector al I.E.F.S., care a apre
ciat în mod deosebit studiul 
respectiv, care a pus în relief 
metodele întrebuințate, rezul
tatele obținute, amănunte le
gate de exercițiile cele mai 
indicate, pregătirea instructoa
relor. momentul optim (după 4 
ore de lucru) pentru întreru
pere în vederea gimnasticii, 
precum și influențele exerci
tate asupra productivității mun
cii, a stării de sănătate a 
meilor care practică de 
ani aceste exerciții.

Stimulați de interesanta ex
punere, mulți dintre cei pre- 
zenți au luat cuvîntul, după 
ce în prealabil asistaseră și la 
o repriză de 
tată de 
muncitoare, 
schimb 
ficicnt, 
bui, cu

Ie 
doi

gimnastică execu- 
circa

A
experiență e- 

va contri-

370 de
fost un

de 
care ____
siguranță, la extin

derea gimnasticii la locul 
muncă In cît mai multe 
treprinderi și Instituții din 
dejul Mures.

de 
în- 
ju-

Modesto FERRARINI

LA BUCUREȘTI Șl TUICEA INTERESANTE MECIURI DE BASCHET

pentru 
I A(f), 
al Flo-

• ECHIPELE masculine de 
baschet bucureștene, participan
te Ia ediția a V-a a „Daciadei". 
susțin astăzi primele meciuri. 
Din fiecare serie se vor cali
fica pentru finale formațiile 
clasate pe locul I.

Programul jocurilor sala

I
I

ROMANIA
tUrmare din pag. J)

ISRAEL 3-2 (2-1)

IERI, ÎN DIVIZIA B
Ieri, s-a disputat la Zalău par

tida restantă din etapa a 19-a - 
Diviziei B — seria a IH-a dintre 
Minerul Cavnic șl F.C. Bihor. Me
ciul s-a încheiat cu victoria echi
pei orădene: 1—0 (0—0), prin go
lul marcat de O. Lazăr (min. 83). 
(N. DANCIU — coresp.).

ÎRUPA VALORICA B

inițiat de Weisscnbachcr, Cîm- 
peanu H a centrat de pe par
tea dreaptă, în colțul din stin
gă al careului mic, BELODE
DICI a realizat un voleu 
splendid, cu stîngul, și a 
scris în colțul lung. Apoi a 
tat . ' ’ .
(min. 42), dar portarul a 
viat balonul in corner ; 
min. 44, fază fierbinte 
poarta noastră : Brialovski 

Itează o bună situație, 
ca în ultimul

3.,: f'v.

I
I în- 

ȘU- 
II 

de- 
în 
Ia 

ra- 
pentru 

1 minut, la pătrun
derea lui Ohana, portarul Lung 
să fie obligat să blocheze te
merar

Repriza secundă a început 
cu o nouă perioadă de tatonare 
și prima ocazie s-a înregistrat 
în min. 54, cînd, la acțiunea 
lui Ohana, Boloni 
corner. în min. 68. 
„vîrf". bine- lansat 
Belodedici a plasat 
lîngă portarul Ran. 
mis prea încet și a 
Cohen I să degajez, 
jumătate de metru de poarta 
goală. în min. 78, l-am remar- 

Icat din nou pe liberoul nostru.
Belodedici. dar cînd s-a înălțat

puternic Cîmpeanu

să reia cu capul portarul Ran 
a deviat balonul în corner. Și 

__ ? ocaziile se

I

I
I

I
I
I

I
I
I
I
I

a acordat 
pe cost de 
de Bălan, 
balonul pe 
însă a tri- 
permis lui 

e de la o

cum se întîmplă, _________
răzbună. în min. 80 soorul a 
devenit 2—2: Malmilia: a șutai 
Ia poartă. Liliac (surprins dc 
fază) a respins cu pumnul pînă 
la TIKVA. care, complet liber, 
a reluat din voleu și a înscris, 
de la 10—11 m. în colțul sting. 
Dar egalarea s-a menținut doar 
două minute, pentru că KRA
MER a șutat de la 11—15 ni. 
stabilind scorul final.

Arbitrul G. Ghermanakos, 
aiutat la linie de P. Vasiliakis 
și S. Kanos (Grecia), a condus 
formațiile :

ROMANIA
Liliac) 
BELODEDICI. 
CHER
Balint 
(min.
Maiaru 
KRAMER).

ISRAEL : 
Schimonov, 
— Davidi 
dia. SINAI 
min. 81 Eizenberg) 
LOVSKI. OHANA.

Luna (min. 46
Movilă, BUMBESCU. 

WEISSENBA- 
(min. 46 EDUARD) — 

(min. 46 Bălan), Boliini 
78 Cristea), Muj.iai. 

Vaișcovici (min. 77 
CÎMPEANU II.
Ran — Cohen II, 
Cohen I. Klinger 

MALMILIAN, Ova- 
(min. 72 TIKVA 1 

BRIA-

SELECȚIE LA 
VIITORUL BACĂU

CENTRUL DE PREGĂ
TIRE OLIMPICA VIITO
RUL BACAU organizează, 
în zilele de 
lie. selecții 
după cum 

ziua de 16 
copiii născuți Intre 1 au
gust 1971 si 31 Iulie 1972, 
iar în ziua de 17 aprilie 
pentru cei născuți Intre 1 
august 1972 si 31 iulie 1973. 
Selecția «e va desfășura 
ne terenurile C.S.S. Lu
ceafărul, intre orele 9—17. 
Copiilor admiși 11 se asi
gură cazare și masă gra
tuite. precum și școlariza
re la școala nr. 30 și Li
ceul „Vasile Alecsandri", 
ambele din Bacău.

tn aceleași zile și pe a- 
celeașl terenuri se orga
nizează selecții și pentru 
copiii născuți intre 1 au
gust' 1973 Si 31 iulie t975. 
Pentru cel admiși se asi
gură școlarizare la Școa- 
a nr. 30 din Bacău.
Informații suplimentare 

la telefonul £31'42344.

16 și 17 aprl- 
pentru copii, 
urmează : In 

aprilie pentru

INTRE VESTIAR...
in

■IA 5—3 
I joe al 
premiu 
:ît a a- 
utele a- 
lozitate, 
e, neaș- 
lui, in
ula doar 
e. Au 

5), Niel- 
de pe- 

30) pen-
v Mer
lin. 25), 
arbitrat 
edia) - 
ia). Mi- 
lemari a

și 51) și a dat o pasă decisivă 
de gol. Au mai marcat Kon- 
treci (min. 28), el fiind și au
torul a trei 
Kranjci (min.
viei (min. 56).

Au arbitrat
Staufer (Elveția) 
ajutat de Micu
Munoza (Spania).

Minute de penalizare: Iugo
slavia 12, Marea Britanie 8.

pase de gol,
13) și Trifuno-

foarte bine : 
— la centru, 
(România) și

Rapid, de la ora 15,30 : Steaua 
— URBIS. Rapid — Politehni
ca Sportul Studențesc ; sala 
Construcția, de Ia ora 10 : Di
namo — Automatica, ICED 
CSȘ 4 — Academia Militară
Mecanica Fină.
• ÎNCEPlND de miine se va 

desfășura la Tuicea (centru 
baschetbalistic din care s-au 
ridicat cîteva sportive talenta
te. in frunte cu Carmen Toca- 
lă-Moldoveanu. ajunsă in lotul 
național de senioare) un atrac
tiv turneu internațional de q,a- 
dete (junioare II). la care vor 
lua parte selecționatele Bulga
riei. Poloniei și României (re
prezentativele A și B).

Programul competiției — vi
neri, de la ora 17 : Polonia — 
Bulgaria, România A — Româ
nia B ; sîmbătă, de la ora 17: 
România B — Bulgaria, Româ
nia A — Polonia ; duminică, 
de la ora 9.30 : România B — 
Polonia, România A — Bul
garia.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ATRAGATOARE COMPETIȚII DE CROS I
MAREA 
. 1—1, 
în ge- 

oslaviei, 
ai bună 
tpriza a 

iar in 
forma- 
arătat 

: scorul

remar- 
-’e, im- 

înscris 
0. 15, 41

jn băț!) 
ioși. Pe 
surpri* 

Macrea, 
Bonfert, 
e arată 
ffureanu

MIHAE- 
IPA Sj- 
I Ichim 
; 3. A- 
Brașov) 

:rt (CSȘ 
1,52 ; 5.

1:12,95; 
Ș Baia

joi, cu 
ruriaș.

Pe cunoscutul traseu din str. 
Maior Coravu din Capitală 
s-au desfășurat finalele pe Sec
torul 2 la „Crosul Pionierului" 
și „Crosul Tineretului". Con
cursurile, care s-au bucurat de 
o largă participare, au reunit 
la start peste 400 de concu- 
renți, pionieri, elevi, tineri din 
întreprinderi și instituții. Au 
fost întreceri frumoase, cu e- 
moțil pe linia de start, cu în
curajări pe tot traseul și so
siri aplaudate la scenă deschi
să. Sigur, nu toți cei ce au 
venit cu gîndul victoriei au și 
realizat-o. Unii au terminat pe 
ultimele locuri. Bunăoară, Clau
dia Nica (13 ani) de la Școa
la nr. 24 ; „în cursa Ia care 
am participat, ne spunea ea

cu lacrimi in 
tare din start, 
a trece prima . . _____

• Nu am reușit să mențin rit
mul. Ba, mai mult, am termi
nat alergarea printre ultimele. 
Este o lecție pentru mine, din 
care, sper, să învăț". Da, spor
tul a fost privit mereu cu se
riozitate ! Chiar și de parti- 
cipanții la întrecerile de masă...

Cîțiva dintre cîștigători: la 
fete — Monica Mathiu (Școala 
66). Ana Dumitru (Șc. 
Magdalena Comenidis 
„Al. Sahia"), Tereza 
(F.R.B.) ; la băieți 
gescu (Școala 66). S. Niculac 
(Șc. 40). R. Stanici (Liceul „D. 
Cantemir"), M. Alexe (CCIAG).

Ionel PANA — coresp.
I
■
I

ochi, am plecat 
cu ambiția de 

linia de sosire.

27), 
(Liceul 
Tamaș 

S. Geor-

I
I
I
I
I
I
I

• APLAUZE PENTRU MARIUS LĂCĂTUȘ 
momentul în care de la stațla-radio s-a făcut cu
noscut că aripa dreaptă a Stelei împlinea a doua 
zi (duminică, 5 aprilie) 23 de ani. Aplauze pentru 
tlnărul fotbalist al formației campioane șl, în 
continuare, în timpul jocului, Lăcătuș anlmînd, 
prin cursele sale impetuoase, ofensiva Stelei • 
Pe lista indisponibilităților dirt formația Sportu
lui Studențesc (Iorgulescu, Munteanu II) s-a 
mal adăugat, pe parcursul jocului, încă un nu
me, cel al lui Cazan, care, lovit la cap de mingea 
șutată de T. Stoica, a suferit o comoție. Cum- 
necum, Sportul Studențesc rămăsese in teren, din 
min. 78, în 10 jucători, între care — ca să ne re
ferim doar la „piesele de rezistență" ale echipei 
— Coraș (cu un genunchi contuzionat) și Țlclea- 
nu (aflat după o stare gripală care l-a tinut la 
pat toată săptămîna) făceau mai mult figurație.
• ÎNAINTEA MECIULUI „U“ — Gloria, C. Mol-

doveanu, antrenorul echipei buzoiene, ne-a de
clarat : „Conducerea clubului Universitatea ne-a 
ajutat foarte mult pentru ca întregul lot care a fă
cut deplasarea la Cluj-Napoca să se simtă ca... aca
să". Deci, ospitalitatea clubului clujean nu se 
dezminte ! • Sabău, datorită prestației sale bune 
în flecare meci, este unul dintre favoriții publi
cului din orașul de pe Someș; De aceea, sîmbătă, 
cind in min. 84 antrenorul R. Vlad a efectuat În
locuirea sa. un grup de suporteri a protestat. 
Sabău, prin cîteva gesturi, a arătat că e! *
aceasta fiind ușor accidentat. Imediat, 
tele s-au transformat în aplauze...
• SELECȚIONERI, DAȚI-I O ȘANSA 

BARDAC ! Tînărul șl talentatul fundaș 
al Corvlnulul, Bardac, a fost unul din acela care 
au animat jocul hunedorenllor. A urcat in atac, 
a participat ou succes la învăluiri, a centrat ex
celent (vezi faza din care s-a deschis scorul) și 
s-a repliat piompt în apărare, rezolvlnd cu bine 
șl acest -moment al jocului. Cine-1 vede pe Bar
dac ? • Suciu și-a schimbat cu adevărat... domi
ciliul în orașul siderurgiștilor prin acel frumos 
gol marcat in min. 13. Este primul său succes 
dobîndit sub culorile ,,alb-albastre“ ale echipe! 
lui Klein, de cînd s-a transferat de la Dinamo • 
In acel minut 60, în care ultimul care a risipit 
cea mai mare ocazie de gol a meciului a fost 
Antohi, antrenorul gălățenilor, Costică Rădules- 
c.u, era negru de supărare. A mal venit, apoi, și 
gafa lui Popescu, cînd scorul s-a... dus la 2—0 
Cu astfel de jucători nervii ți se întind la maxi
mum și, sigui ...albești înainte de vreme • Deși 
se anunța încinsă, partida de la Hunedoara a fost 
relativ ușor de condus. Dacă tînărul arbitru 
bucureștean V. Alexandru nu s-ar fi lăsat păcălit 
de niște simulăii de faulturi (în atac) ale gaz
delor și dacă R-ar fi ignorat — o dată pentru 
oaspeți — legea avantajului, atunci calificativul 
arbitrului ar fi fost altul.
• PETROLUL ȘI JIUL au realizat sîmbătă una 

din partidele modeste exprimată și prin acest 
raport al șuturilo- pe poartă : 3—2. Și atunci, de 
unde goluri 7 • Văzîndu-ne la stadion, cîțiva 
ploieștenl ne-au întrebat : „Iar ați venit la Plo
iești 7“, la care cronloarul le-a răspuns : „Vin 
pînă voi vedea un gol înscris de Petrolul". Am 
fost la trei partide șl același scor : 0—0. Să mai 
încercăm 7 o Fostul arbitru internațional Gh. 
Limona', cunoscut prin exigența sa, a calificat 
ca foarte bun arbitrajul lui C. Corocan. După 
meci, deși erav afectați de comportarea echipei, 
conducătorii clubului ploieștean au venit șl au 
mulțumit arbitrilor pentru modul cum au con
dus. Frumos i Dar gazdele au mal făcut un gest 
de ospitalitate : l-au ajutat pe cronicarul de la 
Petroșani să transmită operativ articolul la zia
rul din Valea Jiului. • O apariție mal mult decît

a cerut 
p rotes-

ȘI LUI 
dreapta

hilară : Bălan, de la Petrolul, in timp ce Mwi- 
teanu I continuă ,ă rămînă oe banca rezervelor. 
De neînțeles 1
• DACA LINIA MEDIANA a echipei băcăuane, 

in partida de sîmbătă. cu Dinamo, era numeric 
inferioară oponentei sale (3 față de 4), în schimb, 
de cele două vîrfurl dinamoviste (Cămătaru și 
Răducioiu) se ocupau trei fundași adverși — Bor- 
cea, Arteni șl Elisel. valorosul Internațional Că
mătaru s-a descurcat bine și în aceste condiții, 
dar foarte tînărul său coechipier, mult mai fra
gil, a acuzat acest marcaj • O rac a lăsat im
presia că mutările sale în cadrul echipei — cînd 
atacant, cînd fundaș, cir.d mijlocaș — l-au cam 
debusolat, iar Sabou, ntrat în joc ca urmare a 
accidentării lui Mateuț, nu și-a găsit nici un mo
ment locul • In timp ce banca tehnică a echipei 
din Bacău se manifesta ou pondere șl în spiritul 
regulamentului, masorul echipei se agita șl vo
cifera mereu, dlnd nu numai „lndloațli" de joc, 
dar șl îneltînd tribuna. Cineva ar trebui să-l ex
plice care-1 sînt atribuțiile...
• MECIUL VICTORIA — RAPID a însemnat 

pentru Augustin atingerea unul frumos record 
personal. Tenacele atacant al echipei pregătite de 
Dumitru Nicolae-Nlcușor a deschis scorul în mi
nutul 12 al partidei. Acesta a fost al 100-lea gol 
înscris de Augustin în Divizia A. „Nu mă voi 
opri aici. Setea de gol nu se stinge niciodată". 
• Sportiv șl civilizat duelul dintre cele două ga
lerii, ale Victoriei și Rapidului, care cu texte 
proprii șl-au încurajat necontenit favoriții • 
După operația de menise din lamă șl după o În
delungată perioadă de recuperare șl pregătire, 
tînărului Nuță este complet restabilit. El a figu
rat pe lista de rezerve a echipei victoria, dar nu 
a fost Introdus în joc. „Sper să prind cit mai 
curind titularizarea Mi-e dor de un joc oficial. 
M-am antrenat intens șl mă simt in formă". Ră- 
mîne de văzut ce părere are și antrenorul D. 
Nicolae-Nlcușor • „Bătrînli" de la Victoria au 
fost cel mal buni tn meciul cu Rapid. Țălnar, 
lordache și Augustin — toți peste 30 de ani — au 
jucat ca tn prima tinerețe. Dar ceilalți... 7
• DE MULTE ORI cronicarul este tentat să a- 

firme că un gol produce „o schimbare pe tabela 
de marcaj" Ceea ee nu a fost însă cazul sîmbă
tă, tn meciul de la Craiova, pentru că tabela e- 
lectronlcă a stadionului „Central" nu a fost pre
zentă, să spunem așa, la primul succes din re
tur al formației studențești. In duda eforturilor 
clubului organizator, frumoasa tabelă nu a putut 
fi pusă în stare de funcționare pînă la ultimul 
fluier al arbitrului. • Să aruncăm o privire șl 
spre banca de rezerve a cralovenllor. Racolțea, 
Tilihoi, Bîcu, Irimescu, Doru Nicolae, aceștia 
erau jucătorii de rezervă ia partida cu F.C. Olt. 
Procesul de întinerire a „unsprezeedui" din Bă
nie este evident, aducerea In prim-plan a unor 
demente din „noul val" fiind lăudabilă • Un 
nedorit cartonaș galben ! Deși echipa sa se afla 
în avantaj șl jocul 11 mergea, Geolgău a tnttrziat 
repunerea balonului în joc în urma unei lovituri 
libere, fapt care l-a determinat pe I. Crăeiunescu 
să-l arate cartorașul galben.
• ÎNAINTEA MECIULUI de la Rm. vîlcea, la in

trarea pe teren, arbitrul a constatat că jucătorul 
brașovean Avădanei nu avea crampoane regula
mentare și l-a cerut să le schimbe. Avădanei a 
început operațiunea, la tușă. N-am Înțeles însă 
de ce Întreaga echipă brașoveană a rămas pe 
margine, în timp ce formația locală se îndrepta 
spre centrul terenului 1... • Publicul vîlcean, 
deși afectat de Insuccesul pe teren propriu al e- 
chipd sale, l-a aplaudat în mod sportiv, la ter
minarea partldd, pe fotbaliștii de la F.C.M. Bra
șov. pentru calitatea locului lor.

...SI GAZON

EXCURSII CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI $1 RESTAURANTE BUCUREȘTI ANUNȚA CA AU 
FOST PUSE IN VINZARE BILETELE PENTRU EXCURSIILE ORGANIZATE CU OCAZIA ZILEI DE 

1 MAI
Pe litoralul Mării Negre, vor fi deschise 

hotelurile din stațiunile MAMAIA (hotelurile 
„Pescăruș", „Delfin". „Dacia". „Lotus", 
lect" „Aurora". „Meridian". .Doina", ,,^vu 
dor". „Comandor". „Amiral". „Orfeu" .,Savoy1 

EFORIE NORD (hotelurile 
„Bega". ..Felix", .Belvedere". ______ ,
..Selena", „Jupiter", „Cupidon" ..Fortuna") 
NEPTUN — OLIMP (hotelurile „Neptun", 
„Panoramic", „Amfiteatru". „Belvedere", 
„Dacia". „Dobrogea". „Sulina", .Caraiman", 
„Tera". „Romanța", „Bîlea". „Covasna", 
„Clăbucet", „Midia". Tomis", „Histria") 
JUPITER (hotelurile „Scoica", „Tismana",

„Se- 
,Con- 

y" 
..Europa". 
.Meteor",

„Cometa", „Meteor", „Capitol". „Delta")
Bazele de agrement din fiecare stațiune vor 

funcționa.
Tarifele de cazare : 26

A
30
A
51

categoria Ila categoria
lei/zi la categoria 1 

(duș) 
lei/zi la 

(baie) 
lei/zi

Lux B
99 lei Ia . . 
în hotel Lux A

Zilnic puteți procura biletele pentru sta
țiunea preferată vizitînd AGENȚIILE DE 

TURISM DIN BUCUREȘTI ALE I.T.H.R.

apartamente

ADMINISTRAȚIA de stat loto-pronosport intormeazA
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXFRES 
DIN 8 APRILIE 1987. Extra
gerea I : 35 40 28 « 11 34 ;
Extragerea a Il-a : 9 18 38 12 33 
21. Fond total de cîștlguri : 
997.656 lei, din care 32.251 lei 
report la categoria 1.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII

EXCEPȚIONALE LOTO DIN 29 
MARTIE 1887. FAZA I, eat. 1 I 
1 variantă 100% — autoturism 
■Dacia 1 300’ 
25% a 17.500 1 
a 30 393 lei 
de 2 locuri 
și diferența 
25% a 7 724 __ , ____ _ . . ____
a 9 026 lei (din care o excursie de
1 loc în R.D. Germană șl dife
rența în numerar) și 53 25% a
2 256 lei ; cat. 4 : 126,75 a 1584 
lei ; cat. 5 : 299 a 672 led ; cat.

FAZA I,
100%
“ (70 000 lei) și 2
ici ; cat. 2 : 3 100% 

(din care o excursie 
in R.D. Germană 
în numerar) șl 14 
lei ; cat. 3 : 9 100%

« : 463,25 a 434 lei ; cat. 7 I 842,23 
a 200 lei ; cat. S s 4 958,75 a 100 
Iei. FAZA a 11-a, cat, A : 2
variante 25% a 50 000 lei ; cat. 
B : 1 variantă 100% a 29 920 lei 
(din care o excursie de un loc 
în R.D. Germană șl diferența în 
numerar) șl 12 75% a 7 480 lei 1 
cat. C: >8 a 6 102 lei; eat. Dt 
102.50 a 1 072 lei ; cat. EI 1103 
a 100 lei. Autoturismul Dacia 
1 300 dc ia cat. 1 a revenit 
participantei Bieahu Lucia din 
Mediaș, iar ciștlgurile de 50 000 
lei de la categoria A partlelpan- 
tilor Gyagya Alexandru din 
Sighetul Marmatiei și Șchiopu 
Mirel din com. Valea Sării (jud. 
Vrancea'.

• ASTĂZI (dar numai astăzi) 
mai puteți să vă procurați bi
lete cu numerele favorite la 
tragerea obișnuită Loto de m li
ne. vineri. 10 aprilie J



TINERII NOȘTRI ÎNOTĂTORI 
NOI SUCCESE PESTE HOTARE

Alte participări românești la 
concursuri internaționale de 
înot, alte victorii pentru tine
rii noștri reprezentanți. Astfel, 
la Rostock. în R.D. Germană. 
Marius Crișan și Dragoș Bl- 
cescu s-au numărat printre 
protagoniștii competiției fie
care cîștlgînd cite patru pro
be. Crișan a terminat învingă
tor la 50 m spate — 29,25, ree 
14 ani, 200 m fluture — 2:21.27, 
100 m spate — 1:02.18 și 200 
m mixt — 2:22.41. El a sosit 
al doilea la 200 m spate - 
2:13,76, rec. 14 ani și 50 m 
fluture — 28,80. Băcescu s-a 
clasat pe primul loc la 100 m 
liber — 56,96. 200 m liber — 
2:03,28, 50 fluture - 28,59. 100 
m fluture — 1:03.13. situîndu-se 
pe poziția secundă la 50 m li
ber — 26,52 și 400 m liber — 
4:22,21. Dintre alte rezultate 
de la același concurs, le a- 
mintim pe cele ale Dianei II- 
reche, a treia la 200 m spate

— 2:29,40, la 50 m liber — 28,72 
și la 100 m liber — 1:01,54, și 
ale lui Bogdan Constantin, pe 
treapta a treia la 100 m spate
— 1:05,62 și 200 m spate — 
2:19,93.

La Dunaujvaros, în R.P. Un
gară, cel mai bun rezultat a 
fost înregistrat de Laurențiu 
Nicolescu, care a cîștigat cursa 
de 200 m spate cu timpul de 
2:09,60, nou record de juniori. 
El a terminat pe locul trei 
la 200 m fluture — 2:15,94. 
Victorios a fost și Alexandru 
Moldoveanu. cronometrat în 
1:56,83 la 200 m liber. Pe lo
curile II s-au clasat Corina 
Dumitru — 1:05,21 la 100 m 
fluture și Alexandrina Croitoru
— 1:06,44 la 100 m spate. A- 
ceeași poziție a fost ocupată 
de ștafeta de 4X100 m mixt 
băieți (Nicolescu, Satnoianu, 
Moldoveanu, Irimia), cu rezul
tatul de 4:10,32, rec. juniori.

MARELE PREMII) LA ItNIS
PARIS (Agerpres). — In cla

samentul general al „Marelui 
Premiu" continuă să conducă te- 
nismanul suedez Ștefan Edberg, 
cu 1 597 puncte, urmat de ce
hoslovacul Miloslav Mecir — 
1 298 puncte. americanul Tim 
Mayoțte — 855 puncte, vest-ger- 
manul Boris Becker — 813 punc
te șl francezul Yannick Noah — 
730 puncte.

„Concursul Prietenia'1 la patinaj artistic, de la Lodz

CU O SINGURA EXCEPȚIE, S-AU IMPUS FAVORIȚII
In progres față de ediția '86 - reprezentantul nostru, Z. Kerekes

Desfășurat în orașul polonez 
Lodz, „Concursul Prietenia" Ia 
patinaj artistic, ediția a 18-a 
(30 martie — 6 aprilie 1987), 
a avut printre remarcați o sin
gură surpriză : micuța, dar 
foarte expresiva coreeană Kim 
Song Suk (12 ani, locul 2 în 
clasamentul general feminin), 
în rest, nu a ieșit cu nimic 
din tiparele obișnuitului, cei 
care au urcat pe cele trei 
trepte ale podiumului de pre
miere fiind reprezentanți ai pu
ternicelor școli din U.R.S.S.. 
R.D. Germană și Cehoslovacia. 
Cu 73 de concurenți la start, 
înscriși la cele patru probe — 
masculin (17), feminin (24), pe
rechi (6 cupluri) și dans (10). 
.1 trecerea a prilejuit o nouă 
confruntare a celor mai tineri 
și mai buni patinatori din ță
ri socialiste, unii dintre ei, de
sigur, viitori mari performeri 
ai continentului și ai lumii, 
învingătorii s-au dovedit a fi 
nu numai printre cei mai buni 
din punct de vedere al exe
cuțiilor tehnice, dar mai ales 
foarte constanți, ei xituîndu-se 
în partea superioară a clasa
mentelor chiar după prima zl 
de concurs, adică după exe
cutarea . figurilor, obligatorii.

Delegația României a fost 
formată din patru patinatori — 
Zsolt Kerekes, Codruța Moi- 
sean-j, Beatrice Kurceakovschi, 
și Fabiola Vișinoiu —. înscriși 
numai în probele individuale. 
Privind în ansamblu, repre
zentanții noștri au realizat un 
vizibil progres, chiar dacă lo
curile -finale din clasament nu 
sînt între primele 6. Iar acest

lucru a fost „atestat" de seria 
de „duble" și „triple" cuprinse 
în programele lor. Cel mai bine 
s-a comportat Z. Kerekes, care 
a încheiat „cursa" pe un ono
rabil loc 8. Sportivul nostru 
a debutat foarte slab, încheind 
„impusele" pe ultimul loc. Dar. 
cum era de așteptat, evoluțiile 
sale de la programele scurt 
șl liber ales au fost foarte 
bune, propulsîndu-1 pe locuri
le 7 și. respectiv, 6 (s-au dat 
și medalii pe probe). Kerekes 
este în creștere valorică, fapt 
observat și de unii specialiști 
cu care am stat de vorbă, cum 
ar fi antrenoarea coordonatoa
re a echipei U.R.S.S. Irina Va- 
silievna sau fostul 
european și mondial Jan Hof
fmann, acum arbitru. Dar cel 
mai mult „vorbește" rezultatul 
său actual în comparație cu 
cel de anul trecut (atunci, doar 
locul 16 — 15 la „impuse", 17 
la „scurt" și 15 la „libere"). 
La fete, cea mai valoroasă re
prezentantă a noastră. Codruța 
Moiseanu, care candida la un 
loc fruntaș, nu și-a putut apăra, 
din păcate, șansa, la nivelul 
maxim al potențialului său, 
din cauza îmbolnăvirii. Ea a 
terminat pe locul 14 (19. 10, 
14). Fabiola Vișinoiu, mezina 
echipei (11 ani), a constituit o 
surpriză plăcută, ea reușind o 
combinație de triplu cu dublu 
Toe-Loop la programul scurt 
șl un triplu Toe-Loop în cas
cadă la cel mare. Aflată la 
prima participare internaționa
lă, Fabiola a încheiat concur
sul pe locul 17 (21. 13. 16). 
Beatrice Kurceakovschi a con-

campion

curat mult 
vedită în 
(locul 18, 
ziții intermediare : 16, 18,

Rezultate tehnice, masculin : 
1. Viaceslav Zagorodniuk 
(U.R.S.S.) 2,4, 2. Vadim Se- 
beko (U.R.S.S.) 3.6. 3. Tho
mas Dorner (R.D.G.) 6,6 ; fe
minin : 1. Tania Krienke
(R.D.G.) 3,0, 2. Kim Song Suk 
(R.P.D. Coreeană) 6,6 ; 3. Iulia 
Kuzmina (U.R.S.S.) 7,6 ; pe
rechi : 1. Mandy Ilannebauer, 
Marno Kraft (R.D.G.) 1,4, 2. 
Irina Sajfudinova, Andrei Bar- 
dikin (U.R.S.S.) 2,8, 2. Ev
ghenia Cernișova, Dimitri Su- 
șanov (U.R.S.S.) 4,2 ; dans : 1. 
Maia Orlova, Oleg Ovsianikov 
(U.R.S.S.) 3,0, 2. Irina Sere-
met, Alexandr Sțanislalov 
(U.R.S.S.) 4,0, 3. Monika Man- 
dikova, Dalobor Joura (Ce
hoslovacia) 5,0.

ACTUALITATEA ȘAHISTA
HAVANA. — In turneul zo

nal feminin de la Camaguey 
(Cuba), după 8 runde în frun
tea clasamentului se află maes- 
trele cubaneze Vivian Ramon 
și Zirka Frometa cu cîte 6,5 p.

VARȘOVIA — Campionatul 
feminin al Poloniei s-a încheiat 
cu victoria marel maestre Ag- 
neska Brustman, care a totali
zat 11 p din 14 posibile. Pe

locul 2 cu 9,5 p, s-a clasat 
Halina Jalovec, iar pe locul 3 
Liliana Lessner — 9 p.

MOSCOVA — In prima run
dă a turneului internațional 
„Memorialul Paul Keres“, maes
trul englez Hogeson a cîștigat 
la olandezul Sterren. iar parti
da Psahis — Gurvici s-a în
cheiat remiză. Restul partide
lor s-au întrerupt.

CURSĂ C IC LI STĂ ÎN R. F. C.
X MUNCHEN, 8 (Agerpres) — 
Cursa ciclistă internațională 
Niedersachsen, ce se desfășoa
ră, pe șosele din R.F. Germa
nia, a început la Oldenburg cu 
o etapă prolog pe circuit, cîș-

tigată de rutierul polonez Zdzi- 
slaw Wreona, cronometrat pe 
distanța de 33 km în 39:45. 
în același timp cu învingătorul, 
pe locul 7, a sosit ciclistul 
român Nicolae Aldulea.

Corespondentă din Italia

PARTIDA CU RUGBYȘTil ROMÂNI - ULTIMUL TEST
AL „SQUADREIAZZURRA" PENTRU CUPA MONDIALA

@ PE SCURT e PE SCURT • PE SCURT •
de 

fost 
Srecko 
timpul

ATLETISM. 0 Concursul 
maraton de la Nantes a 
oîștlgat de • iugoslavul 
Koncina-. Înregistrat cu 
de 2h 23:14.

BOX’ • La Hemsbach (R.F.G.) 
a începu" un turneu internațional 
la care participă pugiliști din 
Cuba’ Polohla. U.R.S.S.. Uganda 
Turcia, Anglia. Cehoslovacia, un
garia R.D Germană și R.F. Ger- 
manta. tn prima reuniune, în li
mitele categoriei cocoș, cubane
zul Moya l-a învins prin k.o. în 
repriza a 2-a pe englezul Homeit. 
ugandezu' Siryakibbe a cîștigat 
la puncte în fața lui Botos (Un
garia). Iar Kadryan (U.R.S.S.) a 
obținut victoria prin k.o. tehnic. 
tn meciul cu Leven Cukar (Tur
cia). La categoria pană. Peter 
Cecko (Cehoslovacia) l-a Întrecut 
la puncte pe englezul Charles 
Day

GIMNASTICA • Concursul in
ternațional de „ritmică modernă" 
de la Prate (Italia) a fost cîștigat 
de sportiva italiană Giulia Stac- 
cloll. clasată pe primul loc la in
dividual compus cu un total de 
38.75 puncte. Pe locul secund s-a 
situat Diana Schumann (R.F. 
Germanie' — 38.65 puncte.

HOCHEI pe IARBA • Echipa 
masculină a Poloniei șl-a în
ceput turneul în Pakistan lu
cind la Karachi cu se’ecțlnnala 
de tineret a tării-gazdă. Sportivii 
din Pakistan au obținut victoria 
cu scorul de 3—0 (1—0).

ÎNOT • Sportiva Qian 
(R.P. Chineză) a stabilit 

record al Asiei în proba_
m fluture, cu timpul de 1:00.24 
(vechiul record era de 1:00.89 și 

aparținea, din anul 1581 sporti
vei iaponeze Takem’ Ise).

MOTOCICLISM • Prima probă 
a Campionatului Mondial de mo- 
tocros la clasa 500 cmc 3-a des
fășurat în locallta ea spaniolă 
Yunquera de Henares și a (ost 
ciștigată de deținătorul titlului, 
sportivul englez David Thorpe 
(„Honda"), învingător in ambele 
manșe disputate.

TENIS • La Harare. In semi
finalele zonei africane a „Cupei 
Davls". selecționata Zimbabwe a 
Învins cu scorul de 3—2 echipa 
Nigeriei. în partida decisivă. 
Byron Black l-a Întrecut cu 5—7. 
6—4, 6—3. 6—1 pe Nduka Odizor. 
în finală, tenismanii din Zim
babwe vor lnttlni formația Se
negalului.

Hong 
un nou 
de 100

episodul Heysel" 
ochii opiniei puolice sportive 
au rămas ațintiți asupra cam
pionatului englez. urmărind 
îndeosebi eforturile continue 
ale federației pentru anihila
rea totală a hu'tganlsmului. 
Obținind concursul autorită
ților (guvern. Scotland Yard 
etc.) diriguitorii fotbalului in
sular au înregistrat ur.ele 
progrese, dar fondul proble
me! rămîne, încă neschimbat: 
furia devastatoare a așa-zisilor 
„suporteri" continuă să focă 
ravagii, asemeni unui incen
diu care arde mocnit reiz- 
bucnlnd pe neașteptate.

sub valoarea el do- 
întreceri anterioare 
cu următoarele po- 

‘ “ 19).

Doina STĂNESCU

Naționala de rugoy a. Italie» 
e reunită, de miercuri seara, la 
Roma, pentru a pregăti întâlni
rea din Campionatul Europei cu 
echipa României, de duminică, 
de la Constanta. Aceasta, după 
ce la 9 aprilie campionatul ita
lian s-a încheiat cu victoria 
formației Petrarca padova (an
trenor Vittorio Munari), care cu
cerește al unsprezecelea titlu al 
său in 11 ediții. Pe locul secund, 
la două puncte distantă, s-a si
tuat Benetton Treviso, urmată 
de Scăvollni Aquila, Serigamma 
Brescia șl Deltalat Rovigo.

Ținând seama de evoluțiile din 
campionat, antrenorul principal 
Marco Bollesan șl asistentul său 
Giannini Franceschinl au convo
cat pentru Intilnlrea cu Româ
nia, care constituie ultimul test 
al „Squadrei azzurra" înaintea 
primei Cupe Mondiale, 21 de 
jucători. Șase sînt rugbyști de 
la Petrarca. proaspăta campioa
nă — mijlocașul la grămadă 
Loriglola, numărul 8 Innocenti, 
flankerll Farina și Artuso, linia 
a doua Gardin, talonerul Galez- 
zo. Patru jucători provin de la 
Benetton: centrul țtollodo, mij
locașul la deschidere Bettarelio 
(recent convocat pen-ro selecțio
nata Barbarians). linia a 
Zanon și pilierul Rosși. 
cinci dintre selecțlonabhi - 
pa Mascioletti, cealaltă 
Cuttitta. chiar al treilea

treia 
Alti 

- ari- 
aripă 
..no si

bll" pentru acest post. Glilzzoni, 
talonerul Morelli, pilierul Cu- 
cchiella — apără in campionat 
culorile formației Scăvollni. Se 
observă ușor 15 dintre cei 21 
de componenți al iotului pentru 
Constanta fac parte din primele 
trei echipe.

tn XV-le probabil care va juca 
cu România .figurează unele 
noutăți pentru publicul român. 
E vorba, astfel, de fundașul Da
niele Tebaldi, de la Parma. în 
vîrstă de 26 de ani. tnalt de 178 
cm. la 75 kg. Apoi, de aripa de 
treisferturi Marcello Cultitta 
(Scăvollni) — 21 de ani. 178 cm, 
78 kg. Al treilea... inedit ar fi 
pilierul Emilio Luplni, titular la 
Deltalat. care are 32 de ani. mă
soară 182 cm și cântărește 106 
kilograme, fiind unul dintre cel 
mai grei din lot.

Iată, de altfel, formația ce va 
intra, după toate probabiliiătl'e. 
în terenul din Constanta: Tebal
di — Mascioletti, Gaetanîello, 
Collodo, Cuttitta — Bettarelio, Lo
riglola — Artuso, Innocenti, Za
non (Farina) — Gardin, Berni — 
Luplni. Morelli (Galeazzo), Rossi, 
Mai sînt în ’ot centrul Barba, 
mijlocașul la grămadă Ghini, 
aripa Ghizzoni șl pilierul Cuc- 
chiella.

LUCIANO RAVAGNANI 
directorul revistei „II Mondo 
del Rugby"

In meciul retur din cadrul preliminariilor C. E.

JUNIORII NOȘTRI AU RATAT CAliHCAREA
Portugalia - România 3-0 (0-0)

LISABONA, 8 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Așa cum an
ticipam. partida retur din cadrul 
preliminariilor Campionatului Eu
ropean de juniori B, pe care echi
pa noastră a susținut-o miercuri 
în compania formației similare a 
Portugaliei, a fost extrem de grea. 
La încheierea ei, gazdele au obți
nut victoria cu 3—0 (0—0), oalifl- 
cîndu-se, astfel, la turneul final 
(în tur „tricolorii" au cîștigat cu 
1—0). Meciul a avut două repri
ze diametral opuse ca desfășura
re. Prima — fără virtuți specta
culare. ș-a jucat economicos de 
ambele părți, șuturile au lipsit. 
Juniorii portughezi au atacat mal 
mult, însă j-inlorii noștri s-au a- 
părat bine, reușind să închidă cu. 
loarele spre poarta lui Constan
tin, care a fost doar o singură 
dată solicitat mai serios, în min. 
35, cînd a deviat în corner min
gea șutată de Ze Manuel. Repri
za secundă a avut un cu totul 
alt aspect. Jîmiorii portughezi au 
forțat cu toate liniile, accelerând 
tot timpul, ei Izbutind să deschi
dă scorul în min. 47: FOLHA a 
executat puternic o lovitură libe
ră de la 18 m. mingea a lovit zi
dul și a intrat în plasă, derutîn- 
du-1 pe portarul Constantin. Gol 
psihologic, jucătorii noștri fiind

Stadion Național; teren 
bun; timp frumos; 
circa 6 000. Șuturi: 12—4 
tă: 8—2). Comere: 5—1. 
cat: FOLHA (min. 47). 
NUEL (min. 69 și 76).

PORTUGALIA: Ivo — Nelson
Paulo Sergio, Bilro, HELIO — 
Sousa, SERGIO, Barbosa (min. 41 
Rosario) — ZE MANUEL, Oliveira 
(min. 68 Pires), FOLHA.

ROMANIA: Constantin — Ca- 
loflr. Ioniță (min. 72 Săvolu). Moi
se, Munteanu — Riviș, Himcin- 
schl, Duda — Mihai, Sima. Fulga 
(min. 33 Popa).

A arbitrat foarte bine Joaquin 
Ramos Marcos (Spania).

Cartonașe galbene: MUNTEA
NU. SIMA.

foarte 
spectatori — 

(pe poar- 
Au mar- 
ZE MA-

puternic marcați. în consecință 
echipa Portugaliei insistă mai 
mult în of ea sivă. șl o face cu efi
ciență, dovadă, alte două goluri 
Înscrise de ZE MANUEL: in min. 
69 — șut plasat din marginea ca
reului de 16 m, și in min. 76 — în 
urma 
lingă 
roniți

unul corner, cu caput, de 
fundașii noștri centrali pi- 
loculul.

FmeHdufcne

Pe fundalul acesta mal de
grabă pesimist privind rapi
da reintegrare a fotbalului 
englez în cadrul competi
țiilor europene Intercluburi, 
lată că ne-a parvenit r știre 
menită să reabiliteze oarecum 
„soccer" ul. S-a întimplat luna 
trecută la meciul din satspre- 
zecimlle Cupei Angliei dintre 
Arsenal si Plymoutn. ..Tuna
rii" au învins eu 6—1 entu- 
z!asmîndu-și suporterii care 
au început să scandeze la 
unison „six-one. six-onei“ 
Cei 10000 de fans ai lui Ply
mouth (echipă din 
secundă) nu 
prompt. Inversînd 
..one-six, one-six’"

„VICTORIA'

Laurențiu DUMITRESCU

ÎNVINȘILOR I

divizia 
teacti-ona* 
refrenul: 
o^rni o

veritabilă mostră de umor 
britanic. în spiritul celui mai 
desăvîrșlt fair-play.

Această întîmplare, desprin
să. parcă, din vremurile de 
început ale fotbalului, cînd 
disputa nu avea altă miză 
decît captarea admirației pu
blicului si adeseori a rivali
lor. poate constitui un indi
ciu că „furia tribunelor" mar
chează un început de. reflux.

în fata acestui reconfor
tant exemplu de sport’vTate 
suflării fotbalistice a Alb’O- 
nului îi rămîne speranța că 
uneori, primăvara poate în
cepe și cu... n singură floa-

Nicolae ȘERBANESCU
■V A A a — Jk.'—VA. A ▼a—A-V

CAMPIONATE, ȘTIRI, REZULTATE
a în GRECIA ș-a desfășurat 

etapa a 24-a: Olympiakos — He- 
rakiis 1—0. Kalamarla — Pa- 
nathinaikos 2—0. Larissa — O.F.I.
3— 1. P.A.O.K. — A.E.K. 1-0. Pa- 
nionios — Ethnikos 1—1, Verria 
— Aris 1—0. Yannina — Doxa 
0—0, Diagoras — A pol!on 2—1. 
Olympiakos conduce detașat în 
clasament, cu 38 p. urmată de 
P.A.O.K. 32 p și O F.I. 30 p.
• în POLONIA. Gornik Zabrze 

a obținut o nouă victorie (4—0 
cu Polonia Bytomi și conduce 
cu 39 p după 21 de etape, urma
tă de G.K.S. Katowice și Slask 
Wroclaw — ambele cu cite 30 p. 
Alte rezultate: Sczeczin — Poz
nan 2—1. Mielec — Lechia Gdansk 
1—0, Poznan — G.K.S, Katowice 
1—-1, Motor Lublin — Ructi 
Chorzow 1—0 Zaglebie Lubiin — 

Legia Varșovia 0—0. Slask Wro
claw — Walbrycz 1—1, Wldzew 
Lodz — L.K.S. Lodz 1—3.
• Tată clasamentul golgeterlior 

europeni, după etapele desfășu
rate la sfîrșitul săptămîn’i tre
cute: McClair (Celtic Glasgow) 
32 g Clive Allen (Tottenham) 29 
g, McCoist (Glasgow Rangersi și 
Sirakov (Vitosa). iu cîte 28 g. 
Polster (F.C. Austria!. Hugo 
Sanchez (Real Madrid) M Ale
xandrov (Slavia Sofia) totj cu 
cite 27 g.
• Selecționatele Cubci $1 Pa

nama au terminat la egalitate, 
0—0. în meciul amical disputat, 
la Ciudad de Panama.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară târziu s-au des fâs urat 

meciurile din prima manșă a se
mifinalelor din cupele europene. 
Datorită decalalului dj fus orar, 
pînă la închiderea ediției ne-au 
sosit doar rezultatele :
CUPA CAMPIONILOR EURO'ENI 
Bayern Mflnchen — Real Madrid
4- 1 (3—1)

CUPA CUPELOR
Real Zaragoza — A lax 

Amsterdam 2—3 (1—1)
CUPA U.E.F.A.

I.F.K. Goteborg — F.C. Tirol 
Innsbruck 4—1 (2—1)

Reamintim că returul este pro
gramat la -22 aprilie. Cele’a’te 
rezultate si amănunte în arul 
de mîine.

ttedacțla $1 administrația cod î«77« București, «tr V Conta i« of P l.I.R 1. tel. eentraia n.79.70 ?i ii ,»o îs. coresp 10.20.30; interurban 137; teiex tu im. romsp Telefax: (90) Nr 11.60.33 
Tiparul: t.p ..Informația* Pentru străinătate abonamente prin RompresfilatPlia. sectoral export-import oresă p.O.B 12—201 telex 10376 prsfir București Calea Griviței nr 64-66 10 169 ' &


