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A XVI-a ediție a „Centurii de Aur“ la box

SPECTATORI NUMEROȘI LA GALA INAUGURALĂ
0 Ion Guzganu — primul sportiv român învingător 0 Pugiliștii cubanezi iși confirmă 
valoarea £) Azi urcă în ring Dragomir llie, cîștigătorul „centurii" la mai multe ediții

Lupta „cocoșilor" Ion Guzganu (stingă) și 
Thong long Zin Foto Iorgu BĂNICĂ

Popularitatea Centurii 
de Aur în rîndurile iu
bitorilor sportului cu 
mănuși din Capitală nu 
se dezminte. Cîteva mii

slovacia, R.P.D. Coreea
nă, Cuba, Egipt, R. D. 
Germana, Japonia, Tur
cia, U.R.S.S. și România. 
In cadrul unei frumoase

---------------— programul de azi---------------
Gala I, ora 15,30

MUSCA : Yoshikotsu Sato (Japonia) — Cristian 
Horea (România).

SEMIUȘOARA . Ion Constantin (România) — 
Atia Hlgazy (Egipt) ; Kibar Tatar (Turcia) — Juan 
Hernandez (Cuba) : Anton Ciamov (Bulgaria) — 
Daniel Maeran (România).

Gala a 11-a, ora 18,30
UȘOARA : Viorel Mihăilă (România) — Mustafa 

Kalkan (Turcia) : Yoshino Kazuhlda (Japonia) — 
Dragomir llie (România).

SEMIMIJLOCIE : Leontln. Sandu (România) — 
Fidel Garcia (Cuba).

SEMIGREA : Dumitru Senciuc (România) — An- 
tned Nagar (Egipt). ,

SUPERGREA : Teodor Pirjol (România) — 
Gheorghi Harizanov (Bulgaria) ; ștefan Blrlean 
(România) — Juan Carlo Ortega (Cuba).

TOPOLCSANY, 13 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Cea de-a IlI-a ediție a compe
tiției de tenis de masă „Eu
ropa Top 12“ pentru juniori 
s-a încheiat cu un rezultat 
foarte bun pentru sportul nos
tru : trofeul la feminin a re
venit Otiliei Bădescu ; un loc 
III ocupat de Călin Creangă, 
la primul său mare concurs de 
juniori, plus alte două sporti
ve în clasamentul celor mai 
bune 12 junioare din Europa, 
Kinga Lohr și Emilia Ciosu. 
totul confirmind permanenta 
preocupare pentru promovarea 
tinerelor talente. Este, în fond, 
o consecuție a foarte bunelor 
rezultate obținute și la ultima 
ediție a C.E., ceea ce sublinia
ză, o dată în plus, valoarea ti
nerilor noștri jucători. Președin
tele forului european, Mihovil 
Kapetanici (Iugoslavia), ne spu
nea la sfîrșitul competiției : 
„Medalia de aur a fetelor se 
află în miini bune, după un 
concurs la care au participat 
realmente cele mai bune ju
nioare din Europa. Reprezen-

Otilia Bădescu .

de spectatori înconjurau 
ringul de la Sala Expo
ziției în momentul în 
care a început defilarea 
delegațiilor participan
te, reprezentante ale bo
xului din Bulgaria, Ceho-

festivități de deschidere, 
tovarășul Cornel Nicoda, 
președintele Federației 
Române de Box, a urat 
bun venit oaspeților de 
peste hotare, dorindu-le 
tuturor sportivilor suc
ces la cea de a XVI-a

LOTUL OLIMPIC Of FOTBAL A ÎNCfPUT PREGĂTIRIIE
Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a) Călin Creangă

taiiva României a aliniat o 
garnitură valoroasă, în care se 
remarcă și Călin Creangă, un 
tînăr foarte talentat, care pro
mite mult. Sigur, juniorii mai 
au de învățat, astfel incit să 
joace constant, fără oscilații. E 
și o problemă de vîrstă, dar 
și de pregătire. Oricum, cu 
riscul de a mă repeta, trebuie 
să spun că, din nou, juniorii 
români se află printre cei mai 
buni din Europa. Felicitări 1“

O apreciere măgulitoare, cu 
atît mai mult, cu cit in am
bele concursuri — și-n cel mas
culin, și-n cel feminin — jumă
tate din participant! emiteau 
justificate pretenții la primul 
loc, printre aceștia aflîndv 
J.M. Saive, M. Grman. D. 
Mazunov, O. Marmurek. M. 
Syed, Otilia Bădescu, Daniela 
Davîdkova, Katija Nolten. Szil- 
via Khan, Yasna Fazlic, unii 
cu prezențe notabile chiar in 
reprezentativele de seniori. 
Drept urmare, lupta a fost e-

Mtreea COSTEA

(Continuare in nap » t-â)

PfNTM MECIUL CU B.f. GLRMANIA
Ora startului oficial al echi

pei reprezentative olimpice de 
fotbal în preliminariile 3.O. — 
1988 se apropie. Iată-ne în săp- 
tămîna primei întîlniri, simbătă 
18 aprilie, la Cluj-Napoca, cu 
puternica echipă a R.F. Ger
mania.

Așadar, start în grupa pre
liminară A, din care fac par
te reprezentativele olimpice ale 
ROMÂNIEI, R.F. GERMANIA, 
POLONIEI, DANEMARCEI și 
GRECIEI. O grupă deosebit de 
dificilă, mai ales că dreptul de 
participare la turneul final de 
la J.O., de anul viitor, îl ob
ține doar ocupanta locului I.

După multe stagii de pregă
tire și meciuri de verificare, in
terne și internaționale (în spe
cial, în acest an), pregătirile 
jucătorilor noștri intră în a- 
ceastă săptămînă în linie dreap
tă. Antrenorul coordonator,

După Campionatele Naționale de schi alpin ale senioarelor

UN DECALAJ PREA MARE ÎNTRE LIDERĂ Șl PLUTON
Slalomul a În

cheiat, așadar, se
rialul celor 4 pro
be care au compus 
finalele Campiona
telor Naționale de 
schi alpin ale se
nioarelor. înainte 
de a ..trage linia", 
cu alte cuvinte, de 
a desprinde con
cluziile ce... se 
pot desprinde, să 
trecem în revistă 
rezultatele acestei 
ultime întreceri :

1. Mihaela Fera 
(CSȘ Șoimii IPA 
Sibiu) 1:45,42 la 
totalul celor 2
manșe ; 2. Liliana 
Ichim (ASA) 1:49, 
68 ; 3. Adriana
Macrea (ASA) 1:51,
34; 4. Daniela Soroceanu (ASA) 
1:54,50 ; 5. Nicoleta Zapan (CSS 
Petroșani) 1:55,06 ; 6. Iudith
Gorog (CSS Baia Sprie) 1:55,20. 
Un clasament care, la junioa
re, a dat ordinea 1. Fera, 2. 
Soroceanu, 3. Zapan.

Pentru cei care au urmărit

Emerich Jenei, și antrenorul lo
tului olimpic, Gheorghe Staicu, 
ău convocat ieri jucătorii la 
București, unde a avut loc un 
control medical, după care 
lotul s-a deplasat la Cluj-Na- 
poca, unde vor continua antre
namentele. în cursul zilei de 
azi urmînd a fi efectuate două 
ședințe complexe de pregătire.

După cum am mai anunțat, 
au fost convocați, printre alții, 
Liliac, M. Marian, Bumbescu, 
Belodedici, Bălan, Mujnai, Ma- 
jaru, Cimpeanu II, Vaișcovîci. 
Cu o excepție-două, toți „olim
picii" au evoluat duminică în 
meciurile din etapa a 23-a a 
Diviziei A.

întîlnirea de sîmbătă va fi 
condusă de o brigadă de ar
bitri din Cehoslovacia: la cen
tru, Robert Matusik, ajutat la 
linie de Ivan Gregor și Dimo 
Piskula. (AL. C.).

Mihaela Fera se indreaptă și spre o. .. probă din „Cupa Mondială" ? 
Talentul o îndreptățește.

desfășurarea finalelor, impre
sionează in primul rind. de
sigur, noua victorie a sibien
ce! Mihaela Fera. De altfel, 
ea a cîștigat tot ce se putea 
cîștiga, adică... 8 titluri din tot 
atitea posibile : 4 la senioare, 
4 la junioare — izbîndă fără

Duminică, pe platforma Politehnicii
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Pasiunea ardentă a studen

ților din Capitală pentru exer
cițiu fizic, pentru sport ne-a 
fost relevată din nou, la di
mensiuni care au depășit toate 
așteptările ! Avem in vedere 
entuziasmul și promptitudinea 
cu care mii de reprezentanți 
ai tuturor institutelor de invă- 
țămint superior din primul o- 
raș al țării au răspuns, du
minică, la acțiunea sportivă de 
masă inițiată in cadrul Da- 
ciadel de Consiliul U.A.S.C. din 
Centrul Universitar București 
dedicată aniversării a 65 de 
ani de la crearea U.T.C. și a 
30 de ani de la înființarea 
U.A.S.C.R.

Inaugurată printr-un reușit 

precedent în istoricul campio
natelor noastre naționale ! Mai 
mult decît atît. dincolo de cifra 
succeselor, impresionează la fel 
de mult și maniera in care au

Sorin SATMARI
(Continuare in oao l-3> 

concurs atletic, în speță o a- 
lergare de cros, desfășurată pe 
platforma Institutului politeh
nic, acțiunea a evidențiat in
teresul studenților de la I.E.F.S. 
(pe locul I, Ana Algeorge și 
Ion Marcu), Universitate (Ro
meo Zamfir, locul 2) și „Poli (Continuare în oao 3-3)

Irt pofida frigului și a ploii (cu lapovlță), studenții bucureșteui au 
asigurat reușita concursului de cros organizat duminică pe platforma 

de la Politehnică Foto : Aurel D. NEAGU

De azi, la Focșani și Satu Mare

TURNEELE II\ALE ALE DIVIZIEI A 
UE BASCIItr FEMININ

în continuarea intensei acti
vități competițiopale baschetba- 
listice din această lună, azi, 
mîine și joi se desfășoară, la 
Focșani și Satu Mare, turneele 
finale ale Campionatului Na
țional feminin.

în Sala sporturilor „Vrancea" 
din Focșani se întrec cele mai 
bune patru echipe ale țării : 
Universitatea CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca, Voința CSȘ 2 Bucu
rești, Chimistul CSȘ Rm. Vîl- 
cea și Olimpia București, din 
rîndurile cărora fac parte prin
cipalele componente ale lotului 
național, printre care Magda
lena Jerebie, Gabriela Kiss. 
Elena Filip, Roxana Ștefan, 

tehnică" (Iulia Andrieș și Ga
briel Trif, locurile 3) față de 
alergările pe teren variat, „in
cluse in programul de activi-

Tiberiu STAMA

Gabriela Petre, Mălina Mari- 
nache ș.a.

Programul de azi — de la 
ora 16,30 : Voința — Chimistul, 
Universitatea — Olimpia.

La Satu Mare, în sala CSȘ, 
Politehnica Sportul Studențesc 
București, Politehnica CSȘ Ti
mișoara, Rapid București șl 
Voința Brașov iși dispută lo
curile 1 și 2 (ale grupei valo
rice 5—8), care vor da dreptul 
ocupantelor lor să evolueze în
tre fruntașele ediției 1987—1988 
a campionatului.

Partidele de azi — de la ora 
16 : Politehnica București — 
Politehnica Timișoara, Rapid — 
Voința Brașov.



NICI O SURPRIZĂ IN ETAPA A TREIA DE LUPTE LIBERE
Duminică, in Capitală șl in alte 

localități s-au disputat Intilnl- 
rile programate In cadrul etapei 
a treia a Diviziei de lupte libero, 
in majoritatea cazurilor formați
ile favorite obținind victorii,

BUCUREȘTI. întrecerile pro
gramate în Capitală, organizate 
în sala Giulești de către AS Da
nubiana, au reunit echipele UM 
Timișoara. URBIS București, Da
nubiana și CA Lupte Tg. Jiu. Cu 
excepția formației din Te Jiu 
(antrenor Al. MOtorga). remarca
tă printr-o bună pregătire și va
loare superioară, celelalte trei 
participante au fost de forțe re
lativ egale, partidele dintre ele 
fiind foarte disputate, cu multe 
meciuri interesante, care au ți
nut trează atenția spectatorilor.

Luptătorii olteni s-au eviden
țiat chiar din partida de debut 
a reuniunii, cînd au Întrecut de
tașat (0—D pe UM Timișoara. 
Des! scorul este sever, cîteva 
meciuri au fost foarte echilibra
te. fiind, uneori, nevoie chiar 
și de prelungiri pentru stabili
rea învingătorului (cazul dispu
tei E. Livezeanu, Tg. Jiu — D. 
Glurchiță, încheiat la sflrșltul 
timpului regulamentar de luptă 
cu scorul de 3—9). Pentru CA 
Lupte Tg. Jiu au realizat punc
te. In ordinea categoriilor, M. 
Ctrstoiu. FI. Mlndred, P. Ciobo- 
taru, C. laneu. M. Blrsan. C. DJ- 
năilă, E. Livezeanu, C. Mitici și 
M. Diaconcscu. De la timișoreni 
a cîștlgat D. Andreiea (100 kg).

Cea mal echilibrată Intilnire și 
interesantă prin evoluția scorului 
a fost cea dintre bueui-eștenele 
Danubiana și URBIS. După par
tida de la M kg. dintre D. Gl- 
dolu (Danubiana) șl M. Sbera 
încheiată cu victoria primului 
sportiv, dar după prelungiri (în 
cele șase minute de luptă sco
rul era 14—14 1). Danubiana con
ducea eu 5—2 și putini erau a- 
ceia care mat credeau că ea 
poate pierde prlldul unul succes. 
Gh. Bordens (4S kg) — unul din
tre componențil echipei care s-au 
remarcat —. T. Constandncscu. 
I. Tudor, St. Scarlat șl D. Gl- 
doiu au cîștlgat tntllnlrlle sus
ținute. acumulînd cele cinei 
puncte. Pentru URBIS cîștigase- 
ră I. Stancfu șt S. Olteanu (în- 
tr-un med aprig disputat, cu D. 
Hlnca). In continuare, la ulti
mele trei categorii. N. Dinu, M. 
Panaite si V. Cloh.inu au reali
zat cele trei puncte necesare 
pentru ca întilnlrca să se în
cheie la egalitate. 5—5.

în partida următoare, timișo
renii i-au învins mal ușor dedt 
se așteptau pe sportivii de la 
URBIS (7—3). punctele victoriei 
fiind cucerite de D. Poiană, I. 
Poenaru, M. Roșu, L. Mircea, C. 
Andrei, D. Glurchiță șl D. An- 
(Irclca. Din echipa bucureșteană 
au cîștlgat I. Stoica, N. Dinu și 
V. Ciobanu, ceilalți concurent! 
concentrîndu-se mal puțin decît

în întîlnirea cu Danubiana. In 
schimb, in ultimul lor meci, 
luptătorii din Timișoara au cedat 
cu ușurință (2—8) în fața celor 
de la Danubiana, singurii spor
tivi care și-au valorificat șan
sele fiind D. Poiană (52 kg) șl 
D. Andreiea (100 kg). Pentru 
bucureștenl au „punctat" D. Bor- 
deuș, T. Constantinescu, D. Iiin- 
ca, I. Tudor, St. Scarlat. D. Gt- 
doiu, C. Roșea șl P, Simion.

In ultimul meci, CA Lupte Tg. 
Jiu a întrecut cu 7—3 pe Danu
biana, echipa olteană anunțîn- 
du-se ca o principală candidată 
la participarea în turneul final.

In absenta arbitrilor progra
mați. s-au achitat corect de mi
siune I. Marinescu (Craiova), C. 
Zaharla $1 St. Stanciu (Bucu
rești) .

Mihai TRANCA

CONSTANTA. Triunghiularul 
organizat in localitate a fost do
minat, firesc, de sportivii de la 
Hidrotehnica : 8—2 cu Electra
București șl 8—1 (un meci res
tanță) cu Dunărea Galați. Inttl- 
nlrea dintre învinsele constănțe- 
nilor s-a terminat cu 5—4 (un 
med restanță) pentru Dunărea. 
(C. POPA — eoresp.)

ORADEA. în reuniunea orga
nizată de AS Înfrățirea din lo
calitate. Dlnamo Brașov a ctștl- 
gat ambele partide : 8—2 cu în
frățirea $1 8—2 cu Lemnarul O- 
dorhel. Meciul dintre înfrățirea 
șl Lemnarul s-a terminat Ia ega
litate, 5—5. De la brașoveni s-au 
remarcat T. Marinescu, A. lanko 
șt Gh. Fodore. De la localnici.
D. Ștrengar $1 I. Oro».

In cea de a doua reuniune or
ganizată în localitate, ASA — 
Voința CIuj-Napoca «—4. cu Ra
pid București 4—4. Rapid — Vo
ința 5—3, rapidiștil rezervtndu-și 
cite două restanțe. (I. CHIȘA — 
eoresp.)

BRAȘOV. Întrecerile desfășu
rate în sala Liceului Industrial 
Steagul Roșu din localitate au 
fost frumoase șl disputate, dind 
ciștlg de cauză formației locale :
6— 4 cu Constructorul Hunedoara 
și 7—3 cu Armătura Zalău. Con
structorul — Armătura 5—4. (C. 
GRUIA — eoresp.)

TG. MUREȘ. Localnicii au do
minat concursul, dar unele me
ciuri au fost aminate, sportivii 
respectivi fiind In lotul national. 
Mureșul — Viitorul Ghcorgheni
7— 3 șl cu UNIO Satu Mare 4—3. 
UNIO — Viitorul S—4. (C. ALBU 
— eoresp.)

ARAD. Sportivii de la Vulcan 
București s-au dovedit superiori, 
cîștigînd ambele întîlniri : 7—3 cu 
Vagonul Arad și 8—2 cu Jiul Pe- 
trila. Partida dintre Vagonul șl 
Jiul s-a terminat cu succesul 
arădenilor : 8—2, dar scorul res
pectiv se datorește faptului că 
antrenorul I. Marmaliuc (Jiul) 
și-a retras echița din concurs, 
contestind decizia de la cat. 74 
kg (O. BERBECARU — eoresp.)

TÎBGOVIȘTE. întreceri reușite, 
meciuri Interesante și echilibra
te : CS Ttrgoviște — Nleollna lași 
5—5, cu Progresul Brăila 7—3. Nl
eollna — Progresul 7—S. S-au re
marcat A. Neagu (Nlcolina) *1 
tlrgovIșțenH C. Cioclami. C. Da- 
maschln (M. AVANU — eoresp.)

MOTOCICIIȘTII SIRIENI AU DOMINAT 
CONCURSUL INAUGURAL LA DIRT-TRACK

A Început noul sezon eompe- 
tițional la dirt-track — concurs 
de motociclete pe pistă de 
zgură — prima întrecere avlnd 
loc duminică, la Sibiu, pe 
stadionul I.P.A., in cadrul „Cu
pei primăverii" organizată de 
F.R.M. și asociația sportivă 
I.P.A. din localitate. Cu tot 
timpul nefavorabil (ploaie, vtnt 
și vreme foarte rece) numeroși 
iubitori ai sportului cu motor 
au urmărit cursele. In formula 
de 16 alergători în 20 de man
șe. O comportare foarte bună 
au avut motocicliștii sibienl, 
care au abordat virajele cu 
mult aplomb și au ocupat pri
mele locuri in clasament (în 
frunte cu Nicolae Puravef, un

specialist al derapajelor con
trolate). Alergătorii de la Stea
ua au avut un start slab, In 
special cunoscutul pilot Stellan 
Postolache, care a obținut un 
singur punct.

CLASAMENT : 1. N. Puraveț 
(Voința Sibiu) 15 p, 2. M. 
Șoaită (I.P.A. Sibiu) 13 p, 3. A. 
Hack (Voința Sibiu) 12 p, 4. 
M. Gheorghe (Metalul Bticu- 
rești) 12 p, 5. D. Stoica (I.P.A. 
Sibiu) 10 p. 6. H. lasch (Voin
ța Sibiu) 10 p, 7. O. Oaneș 
(I.P.A. Sibiu) 8 p. 8. S. Ghibu 
(Steaua) 7 p, 9. D. Bogdan 6 
p, 10. N. Dragoman 5 p (ambii 
— I.P.A. Sibiu).

Iile IONESCU — eoresp.
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tăți sportive ale tuturor facul
tăților", cum ne-a făcut pre
cizarea asist. Ion Lador, șeful 
comisiei sport-turism a U.A.S.C. 
București, ceea ce fi explici 
situarea exponenților acestor 
institute de invățămint printre 
fruntași, in condițiile unui tra
seu foarte dificil (3 500 m băie
ții și 2500 m fetele) ți « ploii 
— transformată în lapoviță l — 
care n-a contenit pe toată du
rata întrecerii. Atletismul ră- 
mine ferm ancorat in sfera de 
preocupări sportive ale studen
ților bucureșteni ți acest «• 
devăr ni-l vor demonstra — 
cum am fost asigurați — șt 
apropiatele întreceri sportive 
dedicate acelorași evenimente, 
Campionatele Universității

București (care includ și un 
traditional patrulater al Facul
tăților de drept din întreaga 
tară). „Cupa Carol Davila" 
(pentru studenții de la l.M.F.) 
fi „Cupa Anghel Saligny" (re
zervată viitorilor ingineri con
structori).

Revenind la acțiunea sportivă 
de masă de pe platforma „Poli
tehnicii", si consemnăm ți alte 
reușite: cele ale baschetbaliștt- 
lor institutului-gazdi (cu un 
„pivot" de excepfie, Cristian 
Isac), ale voleibalistelor de la 
„Construcții" (cu Dana Barto
lomei, o excelentă coordonatoa
re), ale șahiștilor de la l.M.F. 
(s-a jucat cu echipe mixte), 
ale practicanfilor badmintonu- 
lui (pe treapta I a podiumului. 
Alexandra Stoica de la l.M.F. 
și Florian. Udrea de la Insti
tutul politehnic), precum și

fn campionatul feminin de handbal

„REMIZĂ** NEAȘTEPTATĂ LA BRAȘOV
Duminică, in Campionatul Di

viziei feminine A de handbal 
s-au desfășurat partidele eta
pei a XVII-a. Iată amănunte :

RULMENTUL BRAȘOV — 
RAPID BUCUREȘTI 18—18 
(9—5). In pofida faptului că 
în min. 41 brașovencele con
duceau cu 14—7, ele nu numai 
că nu au putut menține a- 
ceastă diferență, dar au cedat 
pas cu pas, pînă cînd oaspe
tele au reușit „egalul" — pe 
merit. Au înscris : Tachc 8, 
Marian 5, Constantinescu 2, De
meter 1, Ion 1, Căpraru 1 (din 
propria poartă) ; respectiv Do- 
bre 5, Grigore 4, Oprea 2, Oan- 
eea 2, Ignat 2, Vasile 2, Doiciu 
1. Au arbitrat I. Manoliu și 
C. Varga (Sibiu) C. GRUIA — 
eoresp.

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — TEROM IAȘI 24—23 
(12—10). Gazdele au înscris go
lul victoriei în ultimele secunde 
ale partidei. Marcatoare: Stan

16, Pop 3, Bujor 2, Lazăr 2, 
Cheța 1, respectiv, Âiexescu 8, 
Horga 5, Chela'ru 3, Duca 3, 
Cozma 3, Nisipeanu 1. Au ar
bitrat S. Sticca și Gr. Bolo- 
can (Brașov). O. NEMEȘ — 
eoresp.

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — CSM INDEPENDENTA 
SIBIU 30—16 (16—8). Constăn- 
țencele nu au avut nici o pro
blemă în obținerea victoriei. 
Au înscris : Cazacu 14, Manea 
7, Motoșcă 2, l’irîianu 2, Câ- 
mui 2, Constantin 1, L. Cara- 
petru 1, E. Carapetru 1, res
pectiv Pastiu 7, Mullcr 4, Olte- 
tcanu 2, Coșulțchi 2, Brănuț 1. 
Arbitri : Al. Vîrtopeanu și Șt. 
Georgescu (București). Ch. 
GOLDENBERG — eoresp.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL IMATEX TG MU
REȘ 19—26 (9—14). Oaspetele 
s-au impus din primele minute 
ale jocului. Printre marcatoare; 
Grigoraș 6, Nu(u 4, respectiv 
Laszlo 12.
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FORMAȚIA M. ȘTEFĂMSCli
Pe o vreme ploioasă, formația 

antrenată de unul dintre cel mal 
buni antrenori români, mare spe
cialist al terenului greu. M. Ște- 
fănescu, a reușit din nou trei 
victorii, cu Herson. Straton și 
Jalin, în real progres. Cea mai 
spectaculoasă victorie a fost ob
ținută însă de Briza, pe care G. 
Tănase, campionul „en titre", a 
adus-o la momentul potrivit Ia 
atac. De altfel, el a învins șl cu 
Corneluș. care după accidentul 
avut se pare că s-a restabilit, 
prin valoarea arătată devenind 
una din speranțele generației. Cel 
doi lideri, M. Dumitru șl N. Ni
colae, nu s-au putut departaja 
unul de celălalt, flecare obținind 
Cite o victorie, primul cu Crai
don, cel de al doilea cu Melinte, 
ambii confirmînd forma lor bună 
din acest sezon. Ne-a mai im
presionat victoria lui Astru, care 
prin recordul realizat (1:32,4/km), 
în condițiile climaterice ale zilei, 
devine și el un element de pers
pectivă al tinerei generații. G. 
Marciu, a cărui valoare este re
cunoscută, a învins cu Rovln, 
care a tranșat alergarea încă din 
start. C. Iorga sl-a făcut rein
trarea cu o victorie frumoasă 
realizată de Hanes.

REZULTATE TEHNICE: Cursa I r 
X. Rovln (Marciu) I :S1,2. Cota 1

- PROTAGONISTA RfUNIUNII

H I P I S M ‘

cîșt. 8. Cursa a Ii-a : 1. Herson 
(M. șiefănescu) 1:31,4. Cota : 
t'lțt. —, ev. 25. Cursa a in-a :
1. Straton (Sandu) 1:30,0 ; 2. Hu
mor, 3. Rimeț. cota : cîșt —, 
ev. 2#, ord. triplă 577. Cursa a
IV- a : 1. craidon (M. Dumitru) 
1:31,5, 2. Hărman ; 3. Verigarlu. 
Cota : cîșt. 3, ev. 24, ord. triplă 
178,triplu n-in-iv S1S. Cursa a
V- a i 1. Astru (Toduță) 1:32,1.
Cotacîșt. 4,40, ev. 24. Cursa a 
vi-a » 1. Melinte (N. Nicolae) 
1:28,4 ; 2. Laminor ; 3. Satim.
Cota : cîșt. 2, ev. li, ord. triplă 
948. Cursa a VII-a t 1. Briza (Tă
nase) 1:2«,7 ; 2. Vital ; 8. Isae. 
Cota : cișt. 3, ev. 23, ord. triplă 
630, triplu v—VI—VII 246. Cursa 
a VIII-a : 1. Haneș (Iorga) 1:36,3;
2. Tufaron ; 3. Porumbița. Cota : 
cîșt. —, ev. 83. ord. triplă 113.1. 
Cursa a IX-a : 1. Corneluș (Tă
nase) 1:32,1; 2. Simon; 3. Hen- 
ric. Cota : cîșt. 2, ev. 44. ord. tri
plă 100. Cursa a X-a : I. Jalin 
(M. Stefănescu) 1:34,8 ; 2. Onc- 
llca. Cota : ctșt. —, ev. 18, ord. 23.

A. MOSCU

inedita repriză de gimnastică 
aerobică a fetelor de la „Poli
tehnică" dirijate de șefa de lu
crări Ana Maria Radulescu,

A fost o acțiune de amploare, 
o veritabilă sărbătoare sportivă 
studențească, la succesul căreia, 
alături de întregul colectiv de 
cadre didactice de specialitate 
al Institutului politehnic (res
ponsabil, conf. univ. Ion Bulu- 
gioiu) și-au adus contribuția 
cadre didactice de educație fi
zici din toate institutele de in
vățămint superior ale Capita
lei, „preocupate să apropie tot 
mai mult tineretul studios uni
versitar de exercițiul fizic prac
ticat sistematic, să valorifice 
cit mai judicios condițiile exis
tente și în ultimă instanță să 
asigure o corelație reală între 
învățătură și sport", cum sub
linia tovarășul Vasile Bostan, 
președintele Consiliului U.A.S.C. 
București, ca o concluzie la a- 
ceastă lăudabilă acțiune spor
tivă de masă, prilej de satis
facție atit pentru participant, 
cit fi pentru cei care, zi de zt, 
se îngrijesc de pregătirea lor, 
profesori fi activiști ai asocia
țiilor studenților comuniști din 
facultăți; cu competență, dar 
— cum s-a văzut — fi cu multă 
tragere de inimă...

Campionatul primei grupe va
lorice a continuat ieri la patinoa
rul „Z3 August" din Capitală cu 
două partide interesante. Cu deo
sebire meciul dintre Dinamo șl 
Sport Club Miercurea Ciuc, In 
care formația vizitatoare clștl- 
gînd cu 3—1 (1—I, 0—0, 2—0) se
pare că șl-a asigurat locul al 
doilea in campionat. A fost un 
meci care a ,.curs“ liniștit pînă 
în repriza ultimă cînd s-a „a- 
prins" brusc și ambele formații 
l-au încheiat cu cite trei jucă
tori pe banca de pedepse. Parti
da a debutat cu atacuri susținu
te de o parte șl de cealaltă, 
dar fie că cel doi portari (G. 
Huțan la Dinamo, Barta la Sport 
Club) lșl fac datoria, fie că se 
ratează din poziții excelente (Be- 
jan, Solyom, Plsăru la Dlnamo, 
Gercb, Keresztes, Bărtalis la Sport 
Club). Astfel că deschiderea sco
rului se amină pină In min. 13 
cînd Dlnamo ia conducerea cu 
1—0 prin gotul realizat de Lukacs, 
dar în care merite deosebite a 
avut Bejan, creatorul fazei. Două 
minute mai tîrziu, cînd ambele e- 
chipe se aflau cu cile patru ju
cători de cîmp, B. îNagy (colp- 
binație cu Bogos), 'egalează. Re
priza de mijloc se dispută sub 
semnul echilibrului»,'’’^'Cntru 
plusul de pregătire al formației 
harghltene să se materializeze In 
final prin Beds (min. 53) și Z. 
Nagy (min. 59). Au arbitrat bine: 
I. Becze — Em. Both, M. Dinu. 
Minute de penalizare : Snort Club 
20, Dlnamo 14.

în celălalt meci al zilei, Steaua 
— Dunărea Galați 9—S (2—1, 3—0, 
4—4), gălățenli au dat din nou o 
replică frumoasă. Cele 14 goluri 
au fost marcate de tot atlția ju
cători : Justinian (min. 14), Gliga

(min. 16), K. Antal (min. 23), Bă
lăucă (min. 35), Dragomlr (min. 
37), Pogăceanu (min. 47), Șofron 
(min. 48), Burada (min. 52, de fapt 
din nou autogol semnat de Ber- 
dilă !), Jumătate (min. 53) pen
tru Steaua, respectiv L Zaharla 
(min. 15), I. Dinu (min. 45), Ful- 
ga (min. 19), Munteanu (min. 
52), Gherghișan (min. 55). Au ar
bitrat bine : Fl. Gubernu — M. 
Prcsneanu,, D. Trandafir. Minute 
de penalizare : 4—8.

Turneul continuă azi (de la ora 
14) : Dlnamo — Dunărea șl Stea
ua — Sport Club.
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LUPTA SE MENȚINI
EFORIE NORD, 13 (prin te

lefon). Turneul Diviziei A la 
șah, care urmează să desemne
ze pe noua campioană pe echi
pe, a intrat în a doua jumă
tate a programului său de des- 
făjșurațeiî Lupta pejitrii cele pa
tru tiSMrPpuse îrt'*joV se men
ține strînsă, atît în clasamentul 
g<?bnî%l ‘"absolut". și în ce
lelalte trei secțiuni ale între
cerii, la masculin, feminin și 
juniori-junioarc.

In a 5-a rundă, cîștigătoarea 
ediției trecute, echipa Politeh
nicii București, și-a mai adău
gat o victorie categorică In pal
mares. conductnd cu 6,5—2,5 (1) 
In fața formației Autoturisme 
Timișoara, o partidă fiind în
treruptă pentru a doua oară, cea 
dintre maestrul internațional
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DUPĂ CAMPIONATELE DE SCHI-ALPIN
(Urmare din pag, 1)

fost ele obținute: 6 secunde 
Si 13 sutimi față de a doua 
clasată (mereu Liliana Ichim) 
la slalom uriaș. 4,26 la slalom, 
13,81, pentru a nu lungi dis
cuția, la totalul celor 4 probe. 
Un avans mai mult decît ca
tegoric, într-o disciplină In 
care, de regulă, sutimile de 
secundă sînt cele care decid... 
Am aprecia că nu este vorba 
de un succes întîmplător, ele
va antrenorului Mihai Ungurca- 
nu dovedind un salt tehnic 
limpede, ca șl o siguranță spo
rită în evoluții. De asemenea, 
pare a-și fi îmbogățit dispo
nibilitățile competiționale. din- 
tr-o specialistă știută a slalo
mului (2 medalii de argint anul

acesta la Concursul Prietenia) 
ea arătîndu-ne acum că poate 
evolua la fel de bine și la co- 
borîre sau super-G. Toate a- 
cestea sint rodul unei pregătiri 
superioare, aiit la club cit șl 
Ia Iot, dar și al unor contacte 
internaționale mai frecvente. 
Un traseu pe care se impune 
să-1 urmeze în continuare, fe
derația noastră trebuind să 
vegheze la progresul tehnic 
(că are încă multe resurse o 
demonstrează în primul rînd 
vîrsta — nicî 18 ani) al acestei 
sportive înzestrată cu un ta
lent de excepție. Deci, multă 
atenție !, fiindcă, să nu uităm, 
în urmă cu 2—3 ani Claudia 
Postolache cîștiga și ea 6 
titluri naționale, și acum nu 
prea o mai întilnim In cla
samente....
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ADMINISTRAȚIA DE
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NO EXPRES DIN 8 APRILIE j 
cat. 1 : 1 variantă 25% — autotu
rism „Dacia 1300“ (70.000 lei) ;
cat. 8: 1 variantă 100% a 31.013 
led și 6 variante 25% a 7.753 lei ; 
cat. 3 : 29,75 a 2600 led ; cat. 4 : 
86,215 a 809 lei ; cat. 5 : 318,25 a 
244 Iei ; cat. 6 ; 8.709,25 a 40 lei ; 
cat. 7 : 255,75 a 200 lei ; cat. 8 : 
4.457,25 a 40 lei. Cîștigul de la ca
tegoria 1, autoturism „Dacia 1300" 
(70.000 lei) a revenit participantu
lui Lepoiev Constantin din Sîn- 
nicolau-Mare — Timiș.

în atenția participanților !
Da tragerea excepțională Prono- 

expres de duminică, 12 aprilie, 
ultimul număr din extragerea a 
V-a (faza a n-a) este 33, și nu 3, 
cum din eroare a apărut ieri în 
această rubrică.

STAI LOTOPRONOSPORl INFORMEAZĂ
La extragerea a V-a (faza a 

Ii-a), au ieșit, deci, următoarele 
numere : 43, 24, 45, 30, 16, 33.
• Nu uitați ca astăzi să vă 

procurați bilete cu numerele fa
vorite la tragerea obișnuită Pro- 
noexpres de mîine. miercuri. 15 
aprilie !
• Duminică, 19 aprilie, este 

programată o nouă TRAGERE 
LOTO 2 cu obișnuiteie avantaje, 
din care menționăm ciștigurile, 
constând în autoturisme Dacia 
1300 șl importante sume de bani. 
Deși formula tennieă este bine
cunoscută și simplă, reamintim 
cîteva elemente aie acesteia ; 3 
extrageri succesive, a cite 4 nu
mere, din 75. Spre deosebire de 
tragerile obișnuite, la LOTO 2 
se poate cîștiga și cu 2 numere 
(din cele 4 ale unei extrageri).

• Tot duminică, 19 aprilie, este 
programat șl un concurs Prono
sport deosebit în felin său. în 
sensul că este alcătuit numai din 
întîlniri ale campionatului Divi
ziei B din țara noastră. Iată În
tâlnirile programate: 1. FEPA *74
— F.C. Constanța: 2. Minerul Gu-
ra-Humorului — Dunărea CSU; 3. 
Unirea Slobozia — CUR Pașcani; 
4. Prahova Ploiești — Delta Tul- 
cea : 5. Pandurii Tg. Jiu — ASA 
Tg. Mureș : 6. Inter Sibiu —
ICIM Brașov : 7. Tractorul Bra
șov — So. Mu'ic. Slatina ; 8.
Mureșul Deva — Armătura Za
lău : 9. Gloria Bistrița — Poli 
Timișoara ; 10. CFR Cluj-Napoca
— CS UTA : 11. Strungul Arad
— Olimpia Satu Mare ; 12. Me
canica Orăștie — Aurul Brad; 13. 
U1110 Satu Mare — FC Bihor.
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UITAT DE EGALITATE |
■CERILE DE POPICE | 
i A de • C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 
tapa a ORADEA 2528—2282 (6—0) • CON- .
au Stat STRUCTOltUL GHERLA — DER- I
d decit MAG AN Ț ȚG. MUREȘ 2321—2285 I
schimb, (3,5—2,5) • RECORD CLUJ-NA-
scorurl POCA — HIDROMECANICA URA- | 
de e- șov 2283-2358 (2—4) • In meci I

nat în- devans din etapa a 17-a : C.S.M. ■
Petrolul REȘIȚA — HIDROMECANICA 
MCUreștl BRAȘOV 2465-2401 (5,5-0,5).

UN PROMIȚĂTOR ATACANT DE 19 ANI

BUCU- 
baicoi 
dividual 
o echi- 
:eva ju- 
cîștigat 

îrgareta 
?etrescu
Florica 

al pro- 
t învia- 
Oprescu 
uniunii. 
VOINȚA 
'G. MU- 
frumos, 
e „lan- 
>unctaje 
tos. Ebel 
5a — 434. 
VOINȚA

BUCU- 
partidă 

lin cele 
rtaje de 
■else au

— 446
— 441. 

VOINȚA 
• ELEC- 
1 2434—
disputat, 
mpioana 
dna Te- 
toare —

detașat 
(A. Pia- 
>M BRA- 
n 2489— 
re de la 
>, prima 

431. De 
lună s-a 
roaan —
• M’.J- 

Suceava) 
’423—2415 
națiilor : 
iv. Pilav 
eoresp.)

MASCULIN • CHIMPEX CON- s 
STANȚA — GLORIA BUCUREȘTI 
4004—4084 (3—3). Partidă de mare - 
luptă, cîștigată pe merit de con- I 
stănțeni, care au avut in Mihăl- | 
lescu — 833 și Marlnoiu — 857 
pe cel mai buni. De la Gloria „ 
s-au remarcat : Andrei — 860 si I 
Cătlneanu — 836. (C. Popa — co- I 
resp.) • OLIMPIA REȘIȚA — 
AURUL BAIA MARE 5300—5331 | 
(4—2). Noua promovată in cam- I 
pionat s-a comportat foarte bine | 
lucind de la egal la egal cu pu
ternica ei adversară. Aurul, cam- * 
pioana tării 81 câștigătoarea edi- I 
tiei 1936 a .Cupei Campionilor Eu- | 
ropeni". Omul nr. I a fost băi- 
măreanul Boariu care, cu 853 p, • 
a stabilit un nou record al are- I 
nvL De la Olimpia s-au evidențiat I 
Turcitu — 925 si Virile — 905.
(P. Fuchs — eoresp.) • PETRO- _ 
LUL CIMPINA — OLIMPIA I 
BUCUREȘTI 5137—5157 (4—2). Cel I 
mal preciși jucători au fost oan- I 
cea — 869, Stănescu — 864, respeo- 
tiv. Crlstea — 891 si Marin 874. | 
(C. Vlrjoghie — eoresp.) • CHI- I 
MICA TIRNAVENI - CONSTRUC- I 
TORUL TG. MUREȘ 5299—52M 
(3—3). Doi concurent! de la gaz- | 
de au avut rezultate identice — I 
918 — Darabas și Petca. De la | 
oaspeți cel mai bun a fost Kllin 
— 906. (I. Duean — eoresp.) •
• VICTORIA TIMIȘOARA — I 
C.F.R. TG. MUREȘ 4882—4743 (5—1) |
• VOINȚA BUCUREȘTI — C.F.R.
CONSTANȚA 5054—4976 (4—2) .
• INDUSTRIA SÎRME1 CIMPIA I
TURZII — PROGRESUL ORADEA 
5020—4985 (3—3) • RULMENTUL .
BRAȘOV - CARPAȚI SINAIA I 
5300—5186 (4—2) • FLACARA |
BRAȘOV — METALUL ROMAN 
4967—4925 (5—1). • In partidă de- I 
vanș din etapa a 16-a : C.F.R. | 
CONSTANȚA — GLORIA BUCU
REȘTI 5056—5196 (2—4).

In rtndurile dedicate acestei 
atit de mereu actuale probleme, 
a formării șl consacrării unor 
vîrfurl de atac valoroase, apăru
te cu cîtva timp in urmă, men
ționăm, in grupa atacanților cu 
multe calități șl cu reale pers
pective de a se Impune pe pri
ma scenă și numele foarte ttnă- 
rului fotbalist buzoian Timiș. El 
Sl-a cîștlgat un meritat toc In 
actualul „unsprezece* al Gloriei, 
o formație care. iată, se Impune 
tot mai convingător In acest se
zon de primăvară. Ofensiva bu- 
zolană. cum s-a mai subliniat, 
nu apare deloc întimplâtor. Ea

Clasamentul returului

IN DIVIZIA A DE ȘAH |
șoreanul 6,5—3,5 ; Mecanică Fină —
știgat și A.E.M. 2,5—7,5 ; Petrolul — Au- I
îtorizate toturisme 3—7 ; Metalul — Oțe- | 
încheind Iul 5,5—3,5 (1) ; Electromureș — 
ului Ga- Electromotor 2,5—7,5. >
ara dis- Trei echipe sînt la egalitate, I 
olitehni- in clasamentul absolut, Politeh- • 
mișorea- nica București, I.T.B. și A.E.M. 
■tigat cu avînd cîte 16 puncte. Urmează I
:ă Fină Metalul 14 p. Electromotor 9 p, I
formații Politehnica Iași 8 p. în clasa- 
victorii: mentul masculin, primele locuri i 
tromureș sînt ocupate de Politehnica | 
, Joița— București 26 p (1), I.T.B. 23,5 p,
- Petro- a.E.M. 22 p. La feminin : A.E.M. I

1—0). 9 P» I-T B- Electromotor 8,5 p. I
vut run- La juniori-junioare : I.T.B. 9 p, 
înregis- Politehnica București ți Metalul | 

litehnica 8 5 p
'ucurești Forik ȘTEFANOV ’
?rSlt&i€3

STEAUA $1 JIUL- 
NEÎNVINSE

IN 6 ETAPE
Ce ne sugerează această treime 

a parcursului de primăvară al 
divizionarelor A? După șase eta- 
ne ale returului, două slnt per
formerele care i#i mențin imacu
lată rubrica mfringerl. Steaua 
si Jiul (cu un plus evident pen
tru echipa petroșeneanâ, ea fiind 
revelația momentului). Un salt 
înregistrează si Gloria Buzău, 
raportat evident la stagiunea de 
toamnă, precum șl Flacăra Mo- 
reni. două echipe ambițioase, 
care — se vede — nu renunță la 
luptă. Nu mal puțin de fapte 
formații au doar cinci puncte in 
sase etape, deci sub cota lui 50 
ia sută. Tot In această categorie 
— conferită de o scădere de tu
rație fată de primăvară — se 
află două concurente care. In se
zonul de toamnă, se aflVr prin
tre protagoniste, iar acum ocu
pă ultimele două locuri : 17 și 
18. Ne referim la F.C. Argeș, dar 
mai ales la F.C. Olt, care abia 
duminică a gustat pentru prima 
oară din cupa victoriei in aceas
tă stagiune. Privit în planul efica
cității, clasamentul returului ne 
prezintă doar șase echipe »pe 
plus* la golaveraj. capitol la 
care atrag atenția cele numai 
două goluri din dreptul formați
ilor F.C. Argeș și Petrolul.

Să parcurgem acest clasament 
al returului.

1. Steaua 6 1 2 0 12— 4 10
2. Dinamo 6 111 8—3 9
3. Victoria 6 3 2 1 7—3 8
4. Jiul 6 2 4 0 8- 3 8
S. Gloria 6 3 1 2 8— 3 7
6. Sp. stud. <312 7—8 7
7. FCM Bv. <312 3— S 7
8. Flacăra 6 2 2 2 <— < <
9. „U* CJ.-N. <213 7— < 5

10. Univ. Cv. 6 1 3 2 4- 4 t
lt. Corvinul <213 <— 7 5

12—13. Oțelul <213 4— < 3
Chimia <213 6—8 8

14. Petrolul < 1 3 2 2— < 3
15. Rapid <213 9—12 3
16. S.C. Bacău < 2 0 < <— 9 4
17. F.C. Argeș (Iii 2— < 4
18. F.C. Olt <114 3—7 3

coincide cu venirea la direcția 
tehnică a divizionarei „A* a unui 
harnic si merituos antrenor, C. 
Moldoveanu. încă din anii in 
care a lucrat la M.zll, cu Stea
ua. ne-am convins de talentul și 
dorința de a se afirma ale aces
tui tlnăr tehnician. Primele pro
be cu Gloria sint și ele promi
țătoare și se realizează — notați 
bine faptul — cu forțe tinere, cu 
multi fotbaliști care abia au de
pășit vtrsta Junioratului «au. 
unii, sînt chiar juniori.

Printre ei. George Romulus Ti
miș, născut la Ploiești, la 13 no
iembrie 1868. Nu are deci nici 19 
ani. Pe carnetul Iul de legitima
re. o singură mențiune : In 1984, 
drept de joc pentru Gloria Bu
zău. Un element format, deci, 
sută la sută, in clubul tuzoian. 
Care ztnt calitățile atacantului 
care a reușit, duminică, un spec
taculos hat-trick punctat de reu
șitele din minutele 28. 44 și 587 
In primul rind o bună tehnică 
raportată la virsta Iui. la puți
na experiență in Divizia A. Apoi, 
calitate indispensabilă pentru

Rapidițtii Țîră ți Țîrban (căzut la pămint) se împiedică reciproc 
in fafa pârtii lui Liliac ți nu pot fructifica o reală ocazie de 

gol. (Fază din meciul Rapid-Petrolul, Scor 2—1).

ORICUM, EFECTUL
Spectatorii gălățeni, aplaudind 

cu generozitate evoluția echipei 
lor. au părut edificați: Oțelul a 
făcut unul dintre cele mai bune 
jocuri pe teren propriu, atacind 
grupat și cu o insistentă care a 
făcut abstracție de starea tere
nului, agravată șl de faptul că 
Dunărea jucase .uvertura* pe a- 
celașl teren, care, in paranteză 
fie spus, este al eL

Pe de altă parte, suporterii de 
la distantă ai cralo veni lor se În

postul său. o deosebită putere 
de luptă, o combaUvita'e cate 
11 face de temut pentru fundașii 
adverși. dublată de o viteză re
marcabilă. altă armă prețioasă 
pentru vlrfurlle de atae de as
tăzi. adeseori solicitate in ade
vărate curse de sprint cu min
gea la picior.

Antrenorul C. Moldoveanu ne 
spunea că elevul lui manifestă 
multă dorință de perfecționare, 
hărnicie și, ceea ce reprezintă o 
mare condiție a consacrării, o 
deosebită modestie. Subliniind 
prima performanță notabilă din 
palmaresul lui Timiș, să spe
răm că ea nu va rămlne singu
lară. eă alte reușite vor confir
ma evoluția talentatului fotbalist 
hnzolan.

Eftimie IONESCU

treabă: ar fi putut oare Univ. 
Craiova să mtoarcă soarta me
ciului dacă ar fi beneficiat de 
aportul lui Săndol și Mănăilă I 
Impresia noastră este că nu. 
deoarece Otelul a jucat cu O 
dezinvoltură pe care a putut-o 
stopa doar forma deosebită a Iul 
Lung.

Ajungtnd aici, să lămurim pro
blema celor două carnete pe 
care arbitrii (prestație excelentă 
a brigăzii 1) și observatorul fede
ral le-au considerat nevalabile 
pentru faptul că purtau o viză 
medicală datată ... 3 mai 1987 I 
La insistențele craiovenllor. care 
invocau caracterul formal al a- 
cestel lacune, arbitrii șl observa
torul au replicat, spunind că 8 
mai poate fi considerată oricînd 
ca o dată limită a unei posibl-

UNEI NEGLIJENȚE
le convalescente și că ei nu-șl 
pot asuma răspunderea unei ho- 
târîrl in afara regulamentului. 
Să facem precizarea că pe cele 
două carnete era scris 03—05, 
cum se obișnuiește deseori, viciul 
de formă fiind — așa cum s-a 
opinat — rodul unei neglijențe, 
in urma căreia — in loe de OS
OS. adică 5 martie, cum e plauzi
bil. cu trei zile Înainte de Înce
perea returului — s-a scris In
vers. (Ieri dimineața, ne-a vizitat 
la redacție dr. Frincuiescu — Univ. 
Craiova — afirmînd că, totuși, 
acei 03—05 este, de fapt, conti
nuarea lui 1987 — scris pentru 
tot anul — ceea ce ar însemna 
1987, luna martie, ziua 5. Ni se 
pare, oricum, ciudat, acest mod 
de notare, mai ales că ar fi fost 
foarte simplu să se scrie ciar 8 
martie 1987).

In legătură eu asta, să men
ționăm sportivitatea cu care Sil
viu Lung le-a spus arbitrilor t 
•Aveți dreptate „ Numai nouă ni 
se intimplă mereu rite ceva".

...Citeva însemnări p.S. : omo
genitatea remarcabilă a gftlâțe- 
nilor... Intrarea viguroasă a lui 
Badea, care a fost la baza re
virimentului cratovean din final... 
Vitalitatea lui Vaișcovlei. El pa
re să joace rolul de animator al 
lui Lăcătuș la Steaua, cu dife
rența că nu se desparte de min- 
îe, anulînd chiar acțiuni pe care 
le declanșează.

loan CHIRILA

CHIAR NU SE AUDE FLUIERUL ARBITRULUI ?
S-au disputat 23 de etape din actualul campio

nat al Diviziei A (inclusiv o treime din retur) 
și Întrecerea devine tot mai interesantă, palpi
tantă, pentru unele dintre formații chiar drama
tică. Sigur, practic, lupta pentru titlu este a- 
proape încheiată, Dinamo poate fi sigură și ea 
de un loc in cupele europene. Dar, de aici in 
jos, întrecerea se .încinge*, pentru locurile 3—4, 
care, corelate cu ..Cupa României*, duc spre 
„drumurile europene", în timp ce pentru evitarea 
retrogradării sînt angajate 10 (zece) formații. Și 
nimeni nu cedează. Sigur, așa e sportiv și Fla
căra, Jiul, Gloria, Chimia luptă din răsputeri 
pentru refacerea terenului pierdut.

Din păcate, preocupările șl eforturile pentru 
îndeplinirea obiectivelor propuse creează șl o 
stare de spirit aparte in rîndurile unor Jucători, 
conducători de echipe și... suporteri, care nu 
concep ca echipele lor să mai piardă. E nevoie 
in acest caz de un plus de sportivitate, care, din 
păcate, in unele cazuri, a cam lipsit. Sînt Jucă
tori care in faze fierbinți (îndeosebi ctad evo
luează pe teren propriu) se fac că nu observă

semnalizări (neconvenabile pentru el) ale tușleri- 
lor, că nu aud fluierul arbitrului de centru, in
sistă după faulturi in atac, continuă faza, trimit 
mingea in plasa porții adverse șl iasă falsa im
presie că au fost frustrați, eeea ee amplifică sta
rea de spirit din tribune, incită spectatorii, (așa 
cum s-au petrecut lucrurile la unele meciuri din
acest retur, cel mal recent exemplu fiind F.CJVI. 
Brașov — Victoria), dintre care unii Încearcă să 
se răfuiască eu arbitrii. Nu-1 mai puțin 
adevărat că și unii „cavaleri ai fluie
rului* au unele ezitări, „centralul* nu se sin
cronizează cu tușlerU (cum s-a întîmplat Ia me
ciurile Corvinul — steaua sau F.C.M. Brașov — 
„U“ Cluj-Napoea), unii arbitri fluieră prea meet, 
deș! au fost atenționați ta acest sens. Ca de atitea 
ori, acum șl mal mult, se așteaptă un final de 
campionat „fierbinte* ți de aceea se cere din 
partea tuturor — pe gazon, pe marginea Iul și to 
tribune — un comportament corespunzător, In 
totală concordanță eu etica sportivă. Numai 
in acest iei campionatul tși va atinge țelul pro
pus, practicarea unu! fotbal de bună calitate.
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DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 19-a
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SERIA I
Electro Botoșani — Șiretul 

Pașcani 0—1 (0—i)), Cristalul Do- 
rohoi — Minerul Vatra Domci 
1—3 (1-1), TEPRO Iași — Beto
nul Săvlneștl 0—1 (0—0), Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc — 
Avîntul Frasin 4—0 (3—0), Chi
mia Fălticeni — Constructorul 
lăți 1—8 (I—0), Zimbrul Șiret — 
Metalul Rădăuți 1—0 (0—0), Car- 
pați Gălăneștl — C.S.M. Eucecea 
4—0 (2—0), Cetatea Tg. Neamț
— Metalul Botoșani 1—0 (0—0).

Pe primele locuri fn clasament, 
după etapa a 19-a : 1. ȘIRETUL 
pașcani 39 p <37—13), 2. Explo
rări Cîmpulung 39 p (35—14), S. 
Retonul Săvinești 18 p (38—13)... 
pe ultimele locuri : 15. Construc
torul Iași 20 p (17—25), 18 Crista
lul Dorohol 11 p (13—43).

SERIA A Il-a
Inter Vaslui — Mecanica Vaslui 

7—3 (1—1). Textila Buhusi —
Partizanul Bacău 4—3 (1—2), Mi
nerul Comănestl — Steaua-Meca- 
nica Huși 4—0 (2—0). Laminorul 
Roman — Proletarul Bacău 1—8 
(0—0). Victoria-IBA Tecuci — 
Petrolul Moinești 3—2 (0—1), Glo
ria Galati - nVA-Portul Galați 
3—1 (2—1). Unirea Negrești — 
Metalul Roman 3—1 (2—1), Letca 
Bacău — C.S M. Borzești 0-3 
(0-3).

Pe primele tocuri : 1. INTER 
VASLUI 46 p (37 -7), 2. C.S.M.
Borzești 43 p 41—15) 3. Textila
Buhusi 37 p (42—22)... pe ultime
le locuri : 15. Partizanul Bacău 
20 p (27—32), 16. Letea Bacău 17 
p (17—33).

SERIA A IlI-a
Petrolul Berea — Petrolul Ian- 

ca 2—0 (1—0), Granitul Babadag
— Laminorul Vlzlru 1—0 (1—0), 
Constructorul-Hidrotehnica Foc
șani — Metalul Buzău 1—0 (0—0). 
Cărpațl Nehoij — Forcsta Gu- 
gești 1—1 (1—0), Energia Mără- 
șesti — Arrubhnn Măcin 2—0 
(0—0). Chimia Brăila — SN-CSȘ 
Tulcea 1—1 (1—0). Progresul Isac- 
cea — Minerul Mahmudla 3—0 

(3—0), Chimia Buzău — Luceafă
rul Adjud 1-1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL IANCA 34 p (34—24), 2. Pe
trolul Berea 33 p (32—10), 8. Me
talul Buzău 32 p (37—24)... pe ul
timele locuri : 14. Laminorul Vi
zi ru 20 p (23—29), 15. Carpațl 
Neho’.u 20 p (21-2.1), 16. Arru- 
blum Măcin 20 p (15-25).

SERIA A iv-a
Cimentul Medgidia — Voința 

Constanta 2—0 (1—0). Victoria
Lehllu — Viitorul Chirnogl 1—0 
(1—0), Portul Constanța — Meta
lul Mangalia 2—0 (0—0). ISCIP 
Ulmeni — S.N. Oltenița 1—0 
(0—0), Olimpia Slobozia — F.C.M, 
Dunăreană G!u'."glu 2—0(1—0), O- 
telul Călărași — Petrolul Roata 
de Jos 3—0 — echipa Petrolul 
fiind suspendată. Sportul „30 De
cembrie" — IMU-CSȘ Medgidia 
1—0 (0—0). Unirea Urzlcenl — 
Victoria Țăndărei 1—0 (1—0).
• Meciul Petrolul Roata de Jos 

— Sportul ..30 Decembrie* din 
etapa trecută, pe teren 2—1, a 
fost omologat cu 3—0 în favoarea 
echipei Sportul „30 Decembrie*.

Pe primele tocuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 40 p (41—22), 2. 
Oțelul Călărași 37 p (41—18), 3
Sportul „30 Decembrie* 36 p 
(32—14)... pe ultimele locuri : 13. 
Petrolul Roata rie Jos 20 p (18— 
31), 14. Dunăreană Giurgiu 20 p 
(21—34). 15. Viitorul Chirnogi ÎO 
p (23—39). 15. Voința Constanta
19 p. (29—36).

SERIA A V-a
C.F.R.-B.T.A. București — Me

talul București 1—2 (0—1), Voin
ța București — Electrica Titu 
1—0 (1—0). MECON București — 
Danubiana București 7—1 (3—1), 
Abatorul București — Vlscofil 
București 1—0 (o—0). Cimentul 
Fieni — Minerul Șotinga 5—1 
(2—1), Chimia Găești — Avico
la Crevedia 2—0 (1—0), Tehno- 
motal București — ICSTM Bucu
rești 4—0 (1—0). Metalul Mija — 
IUPS Chitila 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BUCUREȘTI 38 p (29—14), 
L IUPS Chitila 33 p (38—22), 1. 
Metalul Mija 32 p (33-22). 4.
Avicola Creredia 32 p (24—19)... 
pe ultimele locuri : 15. Abatorul 
București 18 p (22—35). 16. ICSIM 
București 18 p (13—29) — penali
zată cu 1 p.

SERIA A Vl-a
Sportul Muncitoresc Caracal — 

Electronistul Curtea de Argeș 
0—0 (2—0), Muscelul Cîmpulung
— Constructorul-TCI Craiova 2—1
<1—1), C.F.R. Craiova — Viitorul 
Drăgășanl 3—1 (2—1), Lotru Bre- 
zoi — Automatica Alexandria 
1—9 (0—1). I.O.B. Bals — Recol
ta Stolcănești 1—0 (1—0), Con
structorul Pitești — Chimia Tr. 
Măgurele 1—1 (0-1), Progresul 
Corabia — Dacia Pitești 2—0 
(1—0), Textila Roșiori — progresul 
Bălleștl 3—2 (1-1).

Pe primele locuri : 1. SPOR
TUL MUNCITORESC CARACAL 
43 p (53—18), 2. Chimia Tr. Mă
gurele 38 p (30—15). 3. Muscelul 
Cîmpulung 35 p (31—17)... pe ul
timele locuri : 15. Lotru Brezoi 
18 p (18—33). 15. Constructorul
Pitești 8 n (14—41).

SERIA a Vil-a
Minerul Mătăsarl — Minerul 

Anina 2—1 (2—0). Gloria Reșița
— Minerul Oravlța 4—0 (3—0),
Metalurgistul Sada — Dierna Or
șova 0—2 (0—1). Minerul Moldova 
Nouă — C.F R. Caransebeș 3—0 
(1—0). Vctoria-Tnalnte Vinju Ma
re — Petrolul Ticleni 0—3 (0—1), 
Metalul Otelul Roșu — Minerul 
Motru 1—1 (0—1), Mecanizatorul
Simian — Armătura Strehaia 
3—0 (0—0). C.S M. Caransebeș — 
Energia Rovina-1 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ANINA 19 p (51—17), 2.
Gloria Reslta 37 p (36—16). 3. Mi
nerul Motru 35 o (37—18)... pe 
ultimele locuri : 15. Armătura
Strehaia 19 p (21—H). 16. ’înain
te Vîniu Mare 16 n (15—49).

SERIA A VIH-a
Progresul Timișoara — C.S.M. 

Lugoj 0—0, Obilicl sinmartinu Sir- 
besc — Minerul Lupenl 5—9 (7—0), 
Strungul Chișineu Cris — Victo
ria Călan 1—0 O—9). Metalurgis
tul Cugir — Unirea Sinnicclau
3— 9 (2—0), vagonul Arad — 
C.F.R. Slmerla 3—0 (1—0), Șoimii 
Lipova — U.M, Timișoara 3—0 
(2—0). Unirea Tomnatic — Mi
nerul Ghelar 2—1 (1—9), Minerul- 
Slilnța Vulcan — C.F.R. Timi
șoara 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : l. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 41 p (33—18)2. 
Vagonul Arad 38 p (38—17), 8.
Soimlf LI nova 33 p (33—27) .. pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Ghe
lar 15 P (19—40). 15. Victoria Că
lan 11 P (10—34).

SERIA A IX-a
Unirea Alba lulia — Stlcla-A- 

rlesul Turda 1—9 (0—9). Unirea 
Valea lui Mihai — Mecanica Al
ba lulia l—0 (1—0'. Timavele 
Blaj — Motor,îl-lRA Clui-Napoca
4— 0 (2—0). Minerul Șunculuș —
Metalul Aiujl .1—0. Industria sir- 
mel Cimnia Turcii — înfrățirea 
Oradea 3—0 (1—31. Recolta Sa-
lonta — Otelul Or. dr Fetru Gro
za 2—1 (1—1), Gloria Beiuș — 
Bihoreana Margh'ta 1—0 (1—0),
Minerul Or. dr. Fetru Groza — 
Ol’mpia Gherla 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : L META
LUL AIUD 42 n (39—9). 2. Sticla 
Turda 42 p (38—10). 3. Unirea 
Alba Iu’ia 40 p '43—19)... pe ul
timele locuri : 13. Minerul Or. 
dr. Fetru Groza 18 p (13—32). 16. 
Bihoreana Ma-rn'ta 17 o (13—36)

SERIA A X-a
Minerul Baia Sorle — Cnim- 

forest Năsăud 3—0 <1—01. Meca
nica Bistrița — Chimia Zalău
4— 0 (2—01. Laminorul Beclean —
Minerul Rodna 4-0 (1—0). Mine
rul Sărmăsag — Minerul Borsa 
2—1 (1—01. Victoria Cărei — Mi
nerul Băita 1—0 (2—01 Oașul
Negrești — Chimia Tăs^ad 6—1 
(3—11. Someșul Satu Mare — 
Bradul Viseu 1—1 (3—01 Minerul 
Bălut — S^vanla Cehu Silvaniel
5— 0 (3—01.
• fn meci restanță (din etapa 

a 17-a): Minerul Bălut — Oașul 
Negrești 2—0.

Pe primele locuri t 1. MINE
RUL BAIA SPRIE 42 p (35—18),
2. Someșul Satu Mare 41 p (43—
18) , 3. Victoria Cărei 35 p in—
19) , 4. Minerul Bălța 38 p (31—
19).., pe ultimele locuri : 14.
Minerul Borsa 29 p (19—29), iS. 
Chimia Zalău 20 p (18—3f), 18. 
Bradul Viseu 15 p (15—41).

SERIA A XI-a
Avîntul Reghin — Otelul Re

ghin 3—1 (0—1). Unirea Ocna Si
biului — Progresul odorheiu Se
cuiesc 1—0 a—9). Mecanica-CSU 
Sibiu — Unirea Cristuru Secu
iesc 1—0 (0—0). Electromureș Tg. 
Mureș — Metalul Sighișoara 2—1 
(2—1), Metalul Reghin — Mine
rul Bălan 2—0 (2—0). Mureșul 
Luduș — Carpati Agnita 8—8 
(1—0). Automecanlca Medias — 
IPA Sibiu 4—2 (1—01. viitorul 
Gheorgheni — Metalotehnica Tg. 
Mures 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AViN- 
TUL REGHIN 40 |> (45—16). 9.
proeresul Odortiei 37 p (37—12),
3. Electromureș Te Mureș 3? P
(38—14)... pe ultimele locuri : 13. 
Metalotehnica Tg. Mureș 23 p 
(32—38). 14. Metalul Sighișoara
23 p (19—261. 15. Carpatl Agnita 
23 p (14—401. 18. Unirea Ocna Si
biului 18 o '14—13».

SERIA A XU-a
Petrolul Băicol — Metalul P1C- 

pen! 2—2 '0—2). ASA-Chîmia
Ploiești — Unirea Cjmpina 2—0 
(1—0). Mobila-Măgura Codlea — 
Victoria Floresti 2—0 (1—0). Me
talul Tg Secuiesc — Precizia Ba
cele 3—0 fl—OL Cimentul Hoghiz 
— Toroedo Zărnești 2—1 (0—1), 
Minerul Baraolt — Electro Sf. 
Gheorche >—1 <0—11 Minerul Fi
ii pești — Nitramonia Făgăraș 
1—0 <0—01. Ca-oati Sinaia — U*T 
tntorsura Buzăului 6—2 fS—1).

Pe primele locuri : 1.. META
LUL PLOPEN1 4’ n (43—17), î. 
Metalul Tg. Secuiesc 32 p (30— 
17). 3. Victoria Floresii 31 o '30— 
27)... pe ■’Rimele 'octiri : 15. Pe
trolul Băicoi 20 0 (21—311. 18.
Torpedo Zărnesti 19 o (11—26).

Rezu’tate’e ne-an fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



Echipa țarii noastre a cîștigat turneul

de bascliet-cadete de la Tulcea

0 GENERAȚIE CU ADEVARAT 
LA ÎNĂLȚIME!

A

PESTE HOTARE
de 

(ju-
Campionatul European 

baschet rezervat cadetelor .. 
nioare II) este întîmplnat prin 
antrenamente intense din . 
tea participantelor la competi
ția din Polonia (26.VII — 2. 
VIII), precum și prin dese 
turnee internaționale al căror 
scop major este, desigur, ve
rificarea potențialului celor 12 
finaliste. O asemenea Întrece
re s-a desfășurat în Sala Spor
turilor din Tulcea (în condiții 
organizatorice pentru care gaz
dele — C.J.E.F.S. și Comisia 
județeană de specialitate — me
rită felicitări), la care au luat 
parte reprezentativele Bulga
riei, Poloniei și Selecționatele 
A și B ale României.

Tinerele noastre baschetba
liste au confirmat comportarea 
bună avută la turneele pre
cedente, din Polonia (Olsztyn) 
și Cehoslovacia (Rakovnik), cu
cerind locul I datorită unor 
prestații remarcabile în toate 
partidele susținute, apreciere 
care se cuvine, de altfel, șl 
echipei secunde, victorioasă tn 
fața formațiilor oaspete (pre
zente la Tulcea cu loturile a- 
flate tn pregătire pentru „eu
ropene").

Desigur, ne bucură succesele 
celor două selecționate (an
trenori : Horia Pop și Geor- 
geta Onisie și, respectiv, 
Adrian loan, Adriana Nlculescu 
și Mircea Kosa), dar șl mal 
mult ne bucură că, în sfîrșit. 
în componența tor sc află 13 
jucătoare de peste 1.80 ni (ma
joritate bine pregătite din 
punct de vedere tehnico-tactic 
și atletic), ceea ce elimină ne
doritul handicap de talie su
portat de obicei de reprezen
tativele noastre. Iată o consta
tare care creează un justificat 
optimism în perspectiva Cam
pionatului European, cu allt 
mai mult cu cît celelalte bas-

par-

3

chetbaliste românce, cu talie 
medie ori mică, au manifes
tat calități deosebite, prin efi
ciența aruncărilor la coș șl 
prin maniera în care și-au co
ordonat echipierele. Firește, 
merite pentru buna evoluție a 
selecționatelor noastre la tur
neul de la Tulcea au antre
norii lor, dar nu trebuie omis 
aportul secțiilor de unde pro
vin jucătoarele din lot : CSȘ 
din Cluj-Napoca, Rm. Vîlcea. 
Satu Mare. Tulcea. Oradea. 
Constanța, Brașov. Botoșani, 
Focșani, Galați și Voința, O- 
limpia, Rapid din București. La 
urma urmei, aceasta 
devărata producție a 
rilor de junioare.

Rezultate : ROMANIA 
LONIA 65—47 (29—23).
toarele echipei noastre : Balogh 
19. Szenes 11, Veres 11, Cocirlan
7, Manea 10, Laszlo 4, Nițulescu 
5 ; coșgeterele oaspetelor: Raubo 
16. Jarzyna 7 ; arbitri : I. Anto
nescu (România) — A. I.ecev 
(Bulgaria). ROMANIA B — BUL
GARIA 59—40 <29—16). Marcatoa
re ; Iancu 16, Lmigu 8, E. Sziikc
8, Neagoe 8, D. Tocală 4. Moro-
șan 4, M. lonescu 7, G. Sziikc 4; 
coșgețere : Belceva 11. ~ ‘

BERLIN, 13 (Agerpres) — In 
concursul special pe aparate 
din cadrul competiției de gim
nastică de la Cottbus (R.D.G.) 
Celestina Popa (România) s-a 
clasat pe primul loc la bîrnâ
— cu 19,70 p, urmată 
chipiera
— 19,50 p. La sol 
Martina 
19,70 p,

sa Gabriela
a

Jentsch 
secondată de

de coe- 
Potorac 
cîștigal 

(R.D.G.) 
Potorac

— 19,45 p. La sărituri victoria 
a revenit canadiencei Lori 
Strong — 19,55 p, iar la para
lele pe locul întîi s-a situat 
Daerte Thumler (R.D.G.) —
19,70 p, Potorac ocupînd locul 
3 cu 19,50 p.

LONDRA, 13 (Agerpres). — 
La concursul de gimnastică de 
la Londra, proba feminină a 
fost cîștigată de Camelia Vol-

este a- 
antreno-

A — PO-
Marca-

coșgețere : Belceva 11. Delceva 
10 ; arbitri : Z. Spllcwszkl (Po
lonia) — A. Cuțov (România). 
ROMANIA A —BULGARIA 52—31 
731—16). Marcatoare : Veres 14, 
Szenes 13.. Cocirlan 2, Balogh 4, 
Manea 8, Nițulescu 4, Nichltov
1. Laszlo 2 ; coșgețere : Belceva
6, lankova 6; arbitri : Z. Spl- 
lewszki — I. Antonescu. ROMA
NIA B — POLONIA 53—43 (21— 
16). Marcatoare : Tocală 19. Nea
goe 8, Marian 2, Iancu 4. Jloro- 
șan 4, lonescu 6. E. Sziike 4 ; 
coșgețere : Jarzyna 18, Raubo 
12 ; arbitri : A. Leccv — A. Cu- 
tOV. ROMANIA A — ROMANIA 
B 81—62 (40—36), BULGARIA — 
POLONIA 58—56 (25—29). C'asa-
ment final : 1. România A 6 p,
2. Romania B 3 p, 3. Bulgaria 4 
n. 4. Polonia 3 n.

Dumitru STÂNCULESCU

CENTURA
DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

ediție a Turneului internațio
nal de box „Centura de Aur“.

Ca și la edițiile trecute, pri
mul gong a dat semnalul lup
tei sportivilor de la categoria 
semimuscă. S-au înfruntat Vos 
toc Burcă (România) și Mar
celo Rojelio (Cuba). Așa cum 
a început partida, era de pre
văzut că în ciuda greutății lor 
mici, cei doi nu vor boxa 3 
reprize. încă din primele se
cunde asistăm la cîteva schim
buri prin care cei doi rivali ișl 
anunțau veleitățile de punched 
uri. Mai rapid și mai agresiv, 
cubanezul — cu garda inversă 
—. reușește să-și surprindă ri
valul in două rînduri cu con
tre de stingă, al căror efect a 
însemnat tot atîtea K.D.-url. 
Burcă reia de fiecare dată lup
ta cu mult curaj, reușind sl el 
cîteva lovituri în plin. Rundul 
secund avea să pună in valoa
re din nou forța loviturilor lui 
Roielio. care atacă și cîștigă 
prin K.O.. tot în urma unei 
contre de stingă 1

Prima victorie românească la 
actuala ediție a prestigioasei 
competiții a fost, realizată de 
tînărul . „cocoș" Ion Guzganii. 
Sportivul nostru a început In

nea (România), cu 38,65 p, ur
mată de Liss Elliott (Anglia)
— 38,40 p, Boriana Stoianova 
(Bulgaria) —» 38 p, Yang Yanll 
(R.P. Chineză) — 37,90 p. Au 
participat 20 de sportive din 10 
țări.

MUNCHEN, 13 (Agerpres) - 
Etapa a 4-a a cursei cicliste 
Niedersachsen, desfășurată pe 
traseul Uhde — Minder (95,800 
km) a fost cîștigată de con
curentul olandez Patrick ~ ‘ 
cronometrat cu timpul 
2.18:07.

în etapa a 5-a Minder — Ha- 
novra (160 km) a terminat în
vingător vest-germanul E. 
Stumpf cu 3.57:03. Lider al 
clasamentului general se men
ține polonezul Karlowicz. ur
mat de coechipierul său Wrona
— la 38 s și sovieticul Ekimov
— la 47 s. Ciclistul român Nl- 
colae Aldulea se află pe locul 
8 — la 1:17.

BELGRAD, 13 (Agerpres) — 
în semifinalele turneului de 
tenis de la Portoroz (Iugosla
via) jucătorul român Mihat 
Vanță î-a eliminat cu 6—7, 
6—4, 6—2 pe Vasudevan (In
dia), iar Czirak (Cehoslovacia) 
l-a întrecut cu 4—6. 6—4. 6—2 
pe iugoslavul Sarici.

Bol, 
de

ACTUALITATEA ÎN SAHa
Wajder. Selrawan la Gurevicl, 
Portisch la Grunfeld, Spragett 
la Edberg, Watson la Benja
min, iar Spasski l-a învins pe 
Benko.

• BRUXELLES. — In runda
2-a a turneului de la Bruxel

les, Kasparov a cîștigat la Van 
der Wiel, Timman la Short, 
Korcinoi la Winants, Liuboje- 
vici la Meulders, iar Larsen 
l-a Învins pe Torre. In clasa
ment conduc Kasparov, Tim
man și Korcinoi — cu cîte 2 
p. Marele mqpstru vest-ger- 
man Htibner. fiind suferind, 
va fi înlocuit, probabil,’ cu fos
tul campion mondial Mihail 
Tal, au anunțat organizatorii.

a

• ANDORRA. — După 12 
runde, în turneul zonal de la 
Andorra în fruntea clasamentu
lui se află maeștrii spanioli 
Romero și Villa cu 
p, urmați de italianul Mariotti 
7,5 p. în runda a 12-a Romero 
l-a învins pe Purgimon, Villa 
a cîștigat la Fernandez 
Mariotti la Garcia.

• MOSCOVA. — După trei 
runde, in „Memorialul Paul 
Keres" de la Tallin, în cla
sament conduce maestrul en
glez Julian Hogeson cu 2 p, 
urmat de sovieticul Iurel — 1,5 
p (1). în runda a treia, Iurel 
a cîștigat la Hogeson, în timp 
ce partidele Lerner — Sterren 
șl Uhlmann — Malaniuk s-au 
terminat remiză.

cite 8,5

s«

• BELGRAD. — In runda 
inaugurală a turneului de la 
Zenica, Cebalo a cîștigat, la 
Horvath, Terzici a pierdut la 
Smaghin, iar partidele Lallcl 
— Marianovici șl Grospeter — 
Flier s-au încheiat remiză.

• NEW YORK. — în runda 
a doua a turneului de la New 
York, Smîslov a cîștigat la

REZULTATE TEHNICE
I SEMIMUSCA : M. Rojelio (Cuba) b.ko. 2 
1 (România).

COCOȘ : I. Guzganu (România) b.p. Thong
I (R.P.D. Coreeană). A. Hristov (Bulgaria) b.p.

V. Burcă

long Zin 
, . ------------- ,. —. ----------- ,-----„------, _.r. A. Angin

(Turcia) K. Rahimov (U.R.S.S.) b.p. Ri Miong Cîal (R.P.D.
J Coreeană), A. Anton (România) b.ab. 2 A. Galal (Egipt).
> MIJLOCIE : L. Ramirez (Cuba) b.ab. 3. M. Bcreșoaie, 
, (România), V. Florian (România) b.ab. 3 Aii El Henaui 
J (Egipt).
‘ea/r'ai

Lotul de tineret al României evoluează in Cehoslova
cia • Echipa Poloniei a pierdut un punct vdoros pe 
teren propriu I $ Bordeaux a trecut în fruntea clasa
mentului • Bayern Munchen învingătoare în deplasare 

cu Borussia Monchengladbach

forță meciul său cu Thong long 
Zin (R.P.D. Coreeană) șl, la un 
schimb de lovituri, a plasat un 
croșeu de dreapta care l-a 6- 
bligat pe adversarul său să as
culte numărătoarea arbitrului, 
în continuare am urmărit o 
partidă frumoasă în care ambii 
combatanți au făcut multă ri
sipă de energie pentru a-și asi
gura victoria. In ultima repri
ză Guzganu a continuat să de
țină inițiativa dar mizînd prea 
mult pe arma atacului și-a ne
glijat apărarea și, recepționînd 
o directă, a fost și el numărat. 
Ultima parte a meciului a fost, 
Insă, favorabilă lui Guzganu, 
care și-a trecut astfel în pal
mares un frumos succes inter
național.

Tot la categoria cocoș, lau
reatul „Centurii" de anul trecut 
Alexandr Hristov (Bulgaria) a 
cîștigat clar la puncte în fața 
sportivului turc Angin Altan. 
Dîrzenia și ambiția acestuia 
din urmă nu au putut stăvili

nenumăratele 
expediate cu 
tivul bulgar.

Alonja este 
sea decisiv. Adesea, dar nu În
totdeauna. Ne-a dovedit-o so
vieticul Kasin Rahimov în 
confruntarea sa cu Cial Miong 
Ri (R.P.D. Coreeană). Rahimov, 
mai scund decît adversarul său 
a știut să „scadă nivelul" în 
fața directelor care îl ținteau 
și să contraatace apoi rapid, cu 
serii. Sportivul coreean a pro
vocat tot timpul un schimb de 
directe, dar Rahimov și-a apli
cat în continuare tactica sa efi
cientă și a cîștigat clar la 
puncte.

Ultima partidă a „cocoșilor" 
a mai adus o victorie culorilor 
noastre. Tînărul severinean 
Adrian Anton. încurajat în 
atacurile sale de replica mo
destă a lui Algendi Galul (E- 
gipt), punctează dur, obligîn- 
du-și adversarul să abandoneze 
în cea de a doua repriză.

directe de stingă 
adresă de spor- '

un avantaj ade-

Ieri, după-amtază, lotul repre
zentativ de tineret al tării noas
tre a plecat în Cehoslovacia, la 
Nitra. pentru a susține o parti
dă amicală internațională cu e- 
chipa similară a țării gazdă. Pen
tru acest important test (progra
mat mîlne cu începere de la ora 
17,30, ora Bucureștiului), parte 
integrantă din programul pregă
tirilor meciului cu echipa Spa
niei. din preliminariile C.E. (29 
aprilie. Buzău), antrenorul C. 
Ardeleanu a deplasat la Nitra 
următorul efectiv : Stingaciu, 
Prunea — portari ; Jercălău, A- 
chim, Gh. Popescu, Bănuță, Cir- 
stea — fundași; I.upu, Sabou, 
Cr. Sava. Pistol, Badea, Sabău
— mijlocași ; Țiră, Cojocaru, Ca- 
dar — atacanțl.

★
Surpriză de proporții In preli

minariile C.E. (gr. 5), la Gdansk: 
Polonia — Cipru 0—0 ! !. In urma 
acestui rezultat, 
prezintă astfel :
1. Grecia
2. Olanda
3. Polonia
4. Ungaria
5. Cipru

Următoarele meciuri. Ia 29 a- 
prllie : Olanda — Ungaria' și 
Grecia — Polonia.

SPANIA (prima rundă a turneu
lui final, după 34 de etape, la 
care participă primele 6 echipe). 
Real Madrid — F. C. Barcelona 
0—0, Espanol — Gijon 2—1, 
Mallorca — Zaragoza 2—2. In cla
sament : Real 51 p Barcelona 
50 p, Espanol 45 p.

FRANȚA (et. 31). Meci derby : 
Bordeaux — Marseille 3—01. Metz
— Toulouse 2—0, R. C. Paris — 
St. Etienne 1—2, Rennes — Mo
naco 0—1, Nice — Brest 0—4 !, 
Nantes — Lens 1—0. * 
ment : Bordeaux 45 
44 p, Toulouse 38 p.

AUSTRIA (turneul 
Austria — Rapid 
Sturm Graz — Admira

clasamentul se

5 3 11
4 2 2 0
3 12 0
3 10 2
5 0 14

7 7
1 6
1 4

2— 3 2
3— 10 1

0 FRUMOASĂ „AVANPREMIERĂ1'
r Urmare din nag. D

chilibrată și plină de nepre
văzut, ierarhia finală fiind sta
bilită abia după încheierea ul
timelor partide. De altfel, un 
argument 11 constituie și fap
tul că, spre exemplu, la fete, 
primele trei clasate au același 
număr de victorii, fiind de
partajate de meciurile directe. 
De notat, de asemenea, că „in
vitații de onoare", primii doi 
cădeți din Europa n-au fost 
simpii asistenți la întrecerile 
celor mari, ci s-âu implicat vi
guros și, putem spune, au în
curcat multe socoteli, dintre tctți 
detașindu-se Călin Creangă.

Din punct de vedere tehnico-

un 
in

ll—
4—
2—

tn clasa- 
p, Marseille

final). F. C.
Viena 3—1, 

Wacker

tactic, juniorii au etalat 
bogat bagaj de cunoștințe, 
cepînd cu serviciile și încheind 
cu loviturile agresive pentru 
obținerea punctului. Și fetele, 
și băieții știu să schimbe rit
mul, dau lovituri cu efecte 
variate de pe ambele părți, se 
mișcă bine la masă. în acest 
context. Otilia Bădescu a con
firmat așteptările, jucînd în 
forță, tactic, reușind să se des
curce în fața diferitelor stiluri. 
In returul de serviciu șl atacuri 
decisive a acționat, însă, une
ori. cam hazardat, ceea ce a 
făcut să piardă uneori iniția
tiva. La rîndul ei. Kinga Lohr, 
care a ocupat locul 6. a ju
cat bine, la valoarea ei. Poate

cu ceva mai multă încredere 
în topspin și atac putea urca 
chiar încă două-trei locuri In 
clasamentul final. Doar locul 
9 pentru Emilia Ciosu, care, 
însă, a traversat o perioadă de 
inactivitate datorată unei ope
rații, ceea 
prenta pe 
samblu. I 
nerv în momentele decisive, 
iar dacă se va pregăti în con
tinuare așa cum a făcut-o în 
ultimele 10 zile, poate reveni 
la forma care la „europenele" 
din Belgia i-a permis să ur
ce pe podium. In sfîrșit, dar 
nu în cele din urmă. Călin 
Creangă, nr. 1 al cadeților eu
ropeni, și-a făcut simțită „pre
zența" și la juniori, prin jocul 
său viguros, rapid, variat, cu 
servicii eficiente, pe fondul unei 
frumoase puteri de luptă. Dar

ce șl-a pus am- 
evoluția ei de an
se cere mai mult

are șl el momente cînd „cade" 
și trebuie să muncească dublu 
și triplu pentru a reface te
renul pierdut. Oricum, ținînd 
seama de vîrsta adversarilor, 
de valoarea și experiența lor, 
acest loc 3 este o perfor
manță vrednică de toată lauda.

Așadar, această ediție a con
cursului „Europa Top 12“ a 
constituit pentru juniorii noș
tri o frumoasă și promițătoa
re avanpremieră a „europene
lor" din vară, unde sperăm să 
aibă aceeași bună comportare. 
In Încheiere, să evidențiem, 
din nou, că această competiție 
a juniorilor reprezintă efectiv 
o posibilitate de afirmare și 
progres al tinerei generații, 
reprezentanții noștri adueîn- 
du-și, și de această dată, o 
Însemnată contribuție la reușita 
eL

1— 0, Voest Linz — F. c. Tirol 
0—1, Wiener S. C. — L.A.S.K.
2— 3. Pe primele locuri : F. C. 
Austria 39 p, Rapid Viena 36 p, 
F, C. Tirol 34 p.

R. D. GERMANA (et. 20). Der- 
by-ul de la Leipzig, dintre Lo
komotive și Dynamo Berlin a 
revenit formației berlineze cu
3— 1 I Alte rezultate mai impor- 
nante : Dynamo Dresda — Erfurt 
3—1, Jena — Magdeburg 2—1. tn 
clasament : Dynamo Berlin 32 p. 
Lokomotive Leipzig 30 p. Dyna
mo Dresda 28 p.

R. F. GERMANIA (et. 24). Re
zultate mal importante : Mon
chengladbach — Bayern 0—1, Bre
men -r Frankfurt 1—0, Dort
mund — Schalke 1—0. Hamburg
— Mannheim 1—0, K61n — tier- 
dingen 1—2 ! In clasament : Ba
yern 36 p, Hamburg 33 p. Bre
men 29 p.

ANGLIA (et. 36). Rezultate mal 
importante : Arsenal — Charlton 
2—1, Everton — West Ham 4—0 t, 
Watford — Tottenham 1—4 !, Nor
wich — Liverpool 2—1. Manches
ter City — Southampton 2—4. 
Everton conduce. în continuare.
• In C.E. juniori II : Polonia

— U.R.S.S. 1—1 (0—1).

• PE SCURT ®
ATLETISM A „Cupa Mondială* 

Ia maraton, desfășurată la Seul, 
a fost cîștigată de Ahmed Saleh 
(Djibouti), înregistrat pe distanta 
de 42,195 km cu timpul de 2.10:55. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat japonezul Taizuke Kodama 
— 2.11:23 șl italianul salvatore 
Bettioll — 2.11:28.

■HANDBAL • La Gdansk. In 
mec! retur contînd pentru semi
finalele „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la masculin, echipa iu
goslavă Metaloplastlka Sabac a 
întrecut cu scorul de 26—24 
(14—12) formația locală Wybrzeze. 
învingători în primul Joc cu 
33—26, handbaliștil polonezi s-au 
calificat pentru finala competi
ției.

HOCHEI PE GHEAȚA • Me
ciurile disputate In penulti
ma zi a Campionatului European 
pentru juniori (grupa A) de la 
Helsinki s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Cehoslovacia — 
Finlanda 8—5 ; Elveția — Polonia
5— 5 1 U.R.S.S. — Suedia l—0 ; 
Norvegia — R. F. Germania 6—4.

TENIS • Finala turneului de 
la Dallas, din cadrul Marelui Pre
miu, a luat sfîrșit cu victoria 
puțin previzibilă a cehoslovacu
lui Miloslav Meclr care l-a între
cut pe americanul John McEnroe 
cu 6—0. 3—6. 6—2, 6—2. • Tn fi
nala turneului feminin de la 
Hilton Head vest-germana Stefft 
Graf a tntrecut-o pe bulgsroaica 
Manuela Maleeva, cu 6—2. 4—6,

6— 3. In semifinale Maleeva în
registrase o mare surpriză d’s- 
nuntnd de americanca Chris E- 
vert-LIoyd. • La Houston. In fi
nală. Jimmy Arias (S.U.A.) a 
dispus de Jonas Svensson cu 
6—4, 4—2.
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