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„Centura de Aur" la box

O GALĂ A SURPRIZELOR
O gală de box cu Dragomir 

Ilie în program nu putea duce 
lipsă de spectatori. Prezența în 
competiție a veteranului „Cen
turii de Aur", sportivul de care 
ne leagă atitea amintiri fru
moase, a atras și ieri numeroși 
suporteri în jurul ringului din 
Sala Expoziției, unde au con
tinuat întrecerile prestigiosului 
turneu internațional acum Ia 
cea de a XVI-a ediție. înainte 
de a vă relata cele petrecute în 
„maratonul" pugilistic al „Cen
turii", consemnăm inițiativa or
ganizatorilor de a ne oferi „în 
deschidere" cîteva meciuri de 
juniori, întreceri oficiale con- 
tînd pentru Campionatul Națio
nal, faza pe municipiu. „Copiii 
teribili" care au evoluat, deși 
evident marcați de emoțiile u- 
nei ambianțe încă necunoscute 
lor, au „încălzit" atmosfera în

arenă, prilejuind nu de puține 
ori aplauzele celor prezenți, 
care au răsplătit cu generozita
te execuțiile lor frumoase...

Aplauze a obținut și „musca" 
noastră Viorel Pop Encean, care 
s-a impus fără probleme în 
fața lui Yldirim Kadîr (Turcia). 
Balanța a înclinat în favoarea 
sportivului român încă din pri
ma repriză, cînd Encean a reu
șit să puncteze cu lovituri dure, 
una dintre ele expediindu-1 la 
podea pe Kadîr. Acesta încear
că să refacă terenul pierdut a- 
tacînd fără discernămînt și ur
marea unui asemenea stil de 
luptă nu a întîrziat prea mult : 
Viorel Pop Encean a sancțio
nat prompt toate greșelm: ad
versarului, obligîndu-1 să aban
doneze în ultimul rund.

Mult mal dificilă a fost sar
cina lui Cristian Morea în fața

* • Campionul nostru D.
Senciuc ți cubanezul J. 
Heredia învinși de pugi- 
liștii egipteni ! • Azi, 
incepind de la ora 15,30, 
alte două reuniuni de

I interes

• Un model în materie de orientare a educației fizice preșco
lare - Grădinița 197 din Capitală • Și o replică aproape pe măsura 
in unitățile preșcolare din Tirgoviște ți Botoșani • Potențialul 
biomotric al copiilor este superior solicitărilor actuale! • Apropie
rea celor mici de mișcare — un deziderat care * trebuie împlinit

Ce Ioc ocupă exercițiul fizic 
în învățămîntul preșcolar ? Ia
tă o întrebare pe care am au- 
zit-o rostită în TOATE plena
rele consiliilor sportive jude
țene și Ia cea a C.M.E.F.S. 
București. Răspunsul ?... Dacă 
ar fi să ne orientăm după cele

și capacității de receptivitate a 
micuților gimnaști), va fi lesne 
de imaginat bucuria cu care 
ei așteaptă ca educatoarele să 
pregătească „terenul", adică 
spațiile în care ei, în mod o- 
bișnuit, se ^transformă în mîini 
îndemînatice... Și dacă — cum

REZULTATE TEHNICE
Muscă : V. Enoeanu b.ab.3 V Kadîr (Turcia), Cr. Morea b.p. 1 i 

Y. Sato (Japonia) ; semiușoară: I. Constantin b.p. H. Alia (Tur- ji 
cia), H. Hernandez (Cuba) b.p. K. Tatar (Turcia), D. Măeran- J 
b.p. A. Ciamov (Bulgaria) ; ușoară : V. Mihăilă b.p. M. Kalkan 
(Turcia), E. Baiumi (Egipt) b.p. J. Heredia (Cuba), D. Ilie b.p. ji 
Y. Kazukida (Japonia); semlmijlocie: S. Leontin b.p. F. Gar- 
cia (Cuba) ; semigrea : A. Nagar (Egipt) b.p. (?) D. Senciuc ; 
supergrea: G. Harizanov (Bulgaria) b.p. T. Pîrjol, J. Ortega ,i 
(Cuba) b.p. șt. Blrlean. i ]

; PROGRAMUL DE AZI >
i' Gala I, ora 15,30

japonezului Yoshikotsu Sato, 
un pugilist fragil la prima ve
dere, dar care pe parcursul me
ciului s-a dovedit bine pregă
tit, cu frumoase cunoștințe teh
nice. începutul partidei ni l-a 
arătat pe Morea pus pe fapte 
mari și la mijlocul primei re
prize, un croșeu expediat de 
român a făcut ca adversarul său 
să asculte numărătoarea arbi
trului. în repriza secundă, „os
tilitățile" decurg tot în favoa
rea lui Morea, care își expe
diază din nou adversarul la po
dea. Ultimul rund a fost dra
matic. Românul, sigur de vic
torie, mai ales după ce a reali
zat un al treilea k.d., negli
jează apărarea și japonezul, 
care nu s-a recunoscut învins 
nici un moment, a plasat un 
upercut la stomac și Morea a 
fost la rîndul său numărat. Ul-

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in oag a t-a)

' Cocoș : Marcelică Tudorlu — Enrique Carrion (Cuba) ; Ikuaz J 
I Rahimjanov (U.R.S.S.) — Ion Guzganu: Alexandr Hristov (Bul- i| 
' garla) — Angel Moya (Cuba). 'i
' Mijlocie mică: Filip Iakovlev (U.R.S.S.) — Dănuț Luglgan. ,i 
I Grea: Fedea Pamfll — Roberto Balado (Cuba); Helmi Khalid j,
i (Egipt) — Ion Simina.

Gala a ll-a, ora 18,30
I Semimuscă : Adrian Amzer — Krasimir Ciolacov (Bulgaria) ; ?, 

Pek long Nam (R.P.D. Coreeană) — Marcelo Rujelio (Cuba). ,i 
; Mijlocie: Hesham Saad (Egipt) — Vasile Damian; Ramirez ,j 
| Lino (Cuba) — Vasile Florian. ' i
; Grea: Vasili Razmanov (U.R.S.S.) — Gheorghe Preda. ,i

Dupd victoria rugDyțtilor m primul meci

al sezonului $1 In perspectiva celor viitoare

TREBUIE MĂRITĂ CADENȚA!u

Vna din numeroasele dispute „la inălțime" pentru balon, din 
jocul România — Italia, de duminică Foto : Gheorghe DAN

Disputat pentru prima oară 
in marele centru al rugbyulu! 
românesc care este Constanța, 
meciul cu echipa Italiei, de du
minică, a însemnat victoria cu 
numărul 110 în palmaresul ce
lor 175 de întîlniri susținute de 
reprezentativa noastră naționa
lă. Prețioasă întotdeauna, în 
fond însuși țelul aceluia ce in
tră în arena sportivă, izbinda 
de acum (9—3) are și semni
ficația revanșei după înfrînge- 
rea de la Aquila, și pe aceea 
a unui prim pas cu dreptul în 
sezonul mult așteptatei „Cupe 
Mondiale". Subliniem o astfel 
de idee din capul locului, mai 
cu seamă că succesul era do
rit ca un „balon de oxigen" 
pentru o formație restructura
tă după descumpănitoarele e- 
șecurî din toamnă. Dar, se cu
vine de adăugat, de îndată, 
victoria de duminică trebuie 
judecată lucid, ca un suport 
moral de abordare la alți pa
rametri a partidelor care ur
mează, în U.R.S.S. și la Anti
pozi. Pentru că jocul de la 
Constantă nu a avut darul să

convingă decît într-o oarecare 
măsură, el avînd loc, ce-i drept, 
in condițiile unor condiții me
teorologice total potrivnice, care 
au anulat premisele spectaco
lului, spre dezamăgirea exce- 
lenților organizatori, a nume
rosului public, format, nu în
cape vorbă, din adevărați iu
bitori ai rugbyului.

„Tricolorii" au avut momente 
bune în evoluția lor. S-au a- 
flat mai tot timpul în terenul 
advers în prima repriză, cînd 
au și beneficiat de avantajul 
vîntului puternic. Dintre acți
unile construite — defel a- 
bundente în împrejurările deo
sebite în care s-a disputat în- 
tîlnirea — majoritatea au fost 
trecute la activul echipei noas
tre. sugestive în acest sens 
putînd fi cuvintele lui Sandro 
di Sanio, secretarul general al 
federației italiene : „Victoria 
românilor e meritată, pentru

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag a t-a)

Secvență din repriza de gimnastică aerobică a sportivelor in... 
devenire, de la Grădinița Nr. 197 Foto : Gabriel MIRON

văzute la Grădinița 197 din 
Sectorul 6 al Capitalei, acesta 
ar fi : un loc prioritar. Peste 
exercițiile de înviorare cu care 
este inaugurată fiecare zi de 
activitate, altele fac să elimine 
momentele statice din program 
mul copiilor, la toate grupele — 
mici, mijlocii și mari. Dacă 
adăugați fondul muzical pe 
care se desfășoară exercițiile 
fizice (pe măsura sensibilității

e cazul Grădiniței 197 — con
ducerea instituției, prin ener
gica directoare care este Elena 
Roman, pedagog de excepție, o 
îndrăgostită de munca pe care 
o efectuează de mai bine de 
două decenii (inițial, la grădi
nița întreprinderii de Confecții

Tiberiu STAMA

(Continuare in nao 7-31

„ROMÂNIA ARE 0 BOGATĂ TRADIȚIE IN ATLETISM 

VALOARE"
PRIMO NEBIOLODialog

Șl MULTE REZULTATE DE
CU președintele I. A. A. F.,

Folosindu-ne de prilejul 
„mondialelor" de cros 1987, 
desfășurate luna trecută la 
Varșovia, i-am solicitat un 
scurt interviu președintelui 
Federației Internaționale de 
Atletism Amator, dr. Primo 
Nebiolo. Cum acesta a dat curs 
invitației, iată mai jos „ste
nograma" dialogului purtat.

— Signor Nebiolo. cum ne 
găsim aici pentru cros, să 
rămînem la cros : ce prevede 
agenda I.A.A.F. în această di
recție ?

— Edițiile următoare ale 
Campionatelor Mondiale au 
fost, se cunoaște, deja atribui
te : orașului Auckland, din 
Noua Zeelandă, pentru 1988, 
lui Stavanger, din Norvegia,

pentru 1989. Pentru 1990 s-au 
prezentat 4 candidaturi : Os
tende (Belgia), Aix les Bains 
(Franța), Belfast (Irlanda de 
Nord) și Olympia (Grecia). Din 
cite am înțeles de la Otto 
Klappert, președintele Comite
tului de resort al Federației 
noastre, forul pe care îl con
duce s-a orientat către Osten
de, dar o hotărire definitivă 
va fi luată de Consiliul 
I.A.A.F., după reuniunea din 
vară, de la Roma. Abia după 
aceea, vom putea discuta mai 
la obiect.

— E adevărat că la ediția 
1988 a C.M. Mărea Britanie va

Ovidiu IOANIȚOA A

Campionatul Diviziei A

(Continuare in pag a 4-a)

de fotbal după prima treime a returului

DE LA STEAUA LA FLACĂRA MORENI, DESPRE ÎMPLINIRI
Șl UNELE „ASTENII DE PRIMĂVARĂ1*

Programul competițional In
ternațional a impus o nouă 
pauză in disputarea campiona
tului Diviziei A. Este o pe

rioadă scurtă, afectată lotului 
olimpic și meciului său de de
but în preliminariile J.O., de 
sîmbătă, de la Cluj-Napoca, cu

Sub privirile fundașului central Stancu (în alb), portarul piteș- 
tean Speriatu reține un balon pe care-l urmărește Coraș (Spor
tul Studențesc—F.C. Argeș, 2—0) Foto : Aurel D. NEAGU

selecționata olimpică a R.F. 
Germania.

Pînă atunci, să vedem ce-a 
fost în această primă treime 
a returului, un retur care so 
anunță deosebit de disputat. 
De ce ? Pentru că în aceste 
șase etape consumate s-au în
registrat destule mutații, îndeo
sebi în zona din subsolul cla
samentului, unde toată lumea 
fuge de retrogradare. Și sînt 
destule argumente în acest 
sens !

Dar să parcurgem — rapid 
— situația realizărilor de pri
măvară.
• STEAUA își continuă 

cursa solitară în fruntea celor 
18 divizionare, conducînd și în 
clasamentul returului cu 10 
puncte, golaveraj excelent, 12— 
4, care se adaugă la cel ge
neral : 51—9.
• DINAMO ține pasul, cu 

o recoltă de 9 puncte și. dacă 
ar fi evitat finalul de la Ba-

Constantin ALEXE

(Continuare în oag 2-J)
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ttuuricâ rezervata elevilor și studenților

SURPRIZA REGATEI...
• Lume multă la Campio

natele Republicane Universitare 
de badminton, desfășurate săp- 
tămîna trecută la Tg. Mureș. 
Pe terenurile de sport — stu- 
denți din toate centrele uni
versitare din țară ; în tribune
— spectatori ca la dcrbyurile 
de handbal ! Și sportul ăsta, 
care nu e nici teifls de masă, 
nici tenis de cîmp, sportul ăsta, 
zic, încă nu și-a spus ultimul 
cuvînt ! Corespondentul nostru, 
Ion Albu, zice că întrecerile 
de badminton pentru desem
narea noilor campioni republi
cani universitari au ținut trei 
zile. Mai zice că partidele au 
fost frumoase, că păcat că s-au 
terminat, iar în final ne roagă 
să-i spunem... unde poate găsi 
mingi și rachete de badminton 
din cele bune 7

Laureații acestei a 9-a ediții a 
Campionatele Republicane Uni
versitare de badminton: simplu
— Liliana Soveja (Centrul Uni
versitar Iași), Florin Banu 
(C.U. Timișoara) ; dublu băr
bați — Gavril Deme și Ludo
vic Szalontai (C.U. Tg. Mureș); 
dublu femei — Daniela Mogoșa- 
nu și Ioana Ardeleanu (C.U. 
Timișoara) ; dublu mixt — Flo
rin Banu și Daniela Mogoșanu 
(C.U. Timișoara). Clasament ge
neral : 1. Timișoara, 2. Tg. Mu
reș, 3. Iași.
• Unii liceeni și-au început 

vacanța de primăvară drume- 
țind pe Valea Oltului: Căll- 
mănești, Căciulata, Cozia. San
da Nicolae, elevă in clasa a 
Xl-a a Liceului industrial „23 
August" din Capitală, și-a în
ceput vacanța „drumețind" în 
sens invers : Cozia, Căciulata, 
Călimănești. Și nu pe șosea, a- 
dică pe Valea Oltului, ci chiar 
pe Olt. A participat, vrem să

RALIUL BRAȘOVULUI *, 0 REUȘITA INAUGURARE A SEZONULUI AUTOMOBILISTIC
Orașul de la poalele Tîmpei a 

găzduit concursul inaugural al 
sezonului automobilistic de per
formanță, Raliul Brașovului — 
Divizia A, ajuns la cea de a 
17-a ediție. Prilej de întîlnire cu 
uin cadru natural fermecător, dar 
și cu pasiunea consecventă, ge
neroasă, a iubitorilor acestei dis
cipline, din întreprinderile și in
stituțiile brașovene.

înscrise: 61 de autoturisme (Da
cia, Oltcit, ARO) și 5 autocamioa
ne. Ne atrage atenția aspectul 
foarte îngrijit al mașinilor, vop
site multicolor, în versiuni ori
ginale. Priilej de întîlnire cu 
vechi cunoștințe. F. Nuță, cam
pion absolut în urmă cu doi ani: 
„Sta tem bine pregătiți, însă mo
toarele ne mai joacă festa... Acum 
două zile am schimbat unul nou!" 
P. Cojocaru, pilot la Oltcit, este 
optimist: „Ne ținem de cuvînt ! 
Ne-am prezentat cu 5 autotu
risme (in.r. vopsite toate iden
tic, în roșu și alb) și ne propu
nem numai locuri fruntașe**. în 
nota obișnuită, pilotul de condu
cere în forță, L. Balint, campio
nul de anul trecut, cînd a cîști- 
gat și Raliul Brașovului: „Dacă 
■«ține» mașina, repetăm perfor
manța".

Aflam șl două echipaje mixte: 
Ionel și Teodora Bara (Lotus O- 
nadea), în tandem de 4 sezoane, 
Florin și Violeta Cordan (Oltcit), 
precum și unul format din fra
ți! E. Gajdo — Șt. Gajdo (CTAK- 
CSU Brașov). O apariție neaștep
tată: din nou la start, veteranul 
raliuritor. ing. D. Telescu, din 
Brașov, 49 de ani. O ultimă în
semnare înainte de plecare: pa
tru autoturisme sînt echipate eu 
motoare de Renault 5 Alpine, cel 
mai puternic — de 145 H.P. — fi

f r

FINALELE DACIADEI LA HALTERE JUNIORI
De joi pînă duminică, sub ge

neroasa egidă a Dadadei, la Arad 
vor avea loc întrecerile rezerva
te tinerilor halterofili. Este vor
ba de Concursul Republican pen
tru copii și Campionatele Na
ționale ale juniorilor II (pînă la

„CUPA CARP AȚI* 
LA SĂRITURI IN APĂ

Cei mai buni juniori practi
cant! ai săriturilor în apă își 
dispută, joi, vineri și sîmbătă, 
în bazinul Olimpia din Sibiu, 
„Cupa Carpați", competiție tra
dițională și, totodată, avanpre
mieră a Campionatelor Interna
ționale ale României (23—24 a- 
prilie, la Sibiu).

Mîine. în ziua inaugurală, com
petitorii își vor disputa întîi eta
tea la trambulină 1 m, urmînd 
ca în celelalte zile să aibă loe 
concursurile la trambulină 3 m și 
platformă (în fiecare zi înce- 
pînd de la 9,30 și de la ora 16). 

spunem, la recentele Campio
nate Republicane de caiac-canoe 
fond. Ea s-a aliniat la startul 
probei de caiac simplu 5000 m 
și, după o cursă frumoasă, viu 
disputată, ordinea sosirii a fost 
următoarea : 1. Tecla Borcănea 
(Steaua), campioană olimpică Ia 
Los Angeles, medalie de bronz 
la C.M. de anul trecut de la 
Montreal ; 2. Sanda Nicolae 
(Dinamo), junioară (antrenoare, 
Elena Bodocan) ; surpriza re
gatei de la Călimănești !
• Elevii din orașul Focșani 

rup cîte o pereche de bascheți 
la întrecerile de voldf, atletism, 
handbal, baschet ce se organi
zează acum, In vacanța de pri
măvară. Olimpiu Marin, clasa 
a Xll-a, Liceul de matematl- 
că-fizică „Al. I. Cuza“, nu rupe 
nimic : poate, doar, cotiera de 
la mina stingă. Da, performe
rii la tir poartă asemenea lu
cruri în poligon. Și Olimpiu 
Marin e un as în concursurile 
de tir rezervate juniorilor ! Bu
năoară, anul trecut : dublu 
campion și recordman național 
Ia pușcă cu aer comprimat șl 
glonț, medalii de aur și argint 
la ultima Balcaniadă ; iar anul 
acesta — din nou campion na
țional, cu echipa (C.S. Unirea 
Focșani, antrenor — Adrian 
Alaci).

Am uitat sâ spun : elevul 
Olimpiu Marin e maestru al 
sportului la tir, e în lotul re
prezentativ de juniori, e... flă
căul ceferistului Ion Marin (de 
unde, bănuiesc, a căpătat res
pectul față de precizie) și al 
învățătoarei Violeta Marin (de 
unde a deprins gustul de 
carte).

Grupaj realizat de
Vasiie TOFAN

ind cel al cuplului F. Mateescu — 
C. Motoc (Unirea Tricolor Bucu
rești) .

La ora 13 s-a dat startul, con- 
curenții pornind (din minut în 
minut) să străbată cei 398 km ai 
raliului, să parcurgă cit mal ra
pid cele 8 probe de clasament pe 
traseul Brașov — Poiana Brașov
— Bod — Dălghlu — Poligonul 
Tărlungeni — Pietrele Iul Solo
mon — Brașov. Raliu greu, cu 
puncte de dificultate maximă : 
proba de 27,2 km, pe drum ne
modernizat, de la Dălghiu („foar
te greu", spune experimentatul 
navigator D. Amărică), și cele 3 
ture a cîte 3,4 km pe poligonul 
presărat cu piatră mare, de rîu, 
de la Tărlungeni. Din însemnă
rile făcute în plin concurs ale
gem cîteva: timpii cei mai buni, 
Ia început, sint realizați de cu
plul campion Balint — Zărnescu... 
forma bună a Oltciturilor... Mă- 
lăuț termină o probă mergind a- 
proape un km cu o roată pe 
geantă... neașteptat, echipa I.A. 
Dacia este in zi nefastă. Două 
din „piesele" sale grele (echipa
jele Balint — Zărnescu, Vasiie — 
Scobal) abandonează cu defec
țiuni tehnice... la fel, „cel mai 
puternic motor", al autoturismu
lui pilotat de Mateescu — Motoc... 
din 61 echipaje, termină doar 
45..., remarcabile comportarea e- 
chipei — in adevăratul înțeles al 
cuvintului — de Ia I.P.A. sibiu și 
apariția formațiilor IATSA Pi
tești și Oltcit Craiova.

REZULTATE TEHNICE: clasa
ment general — 1. M. Costlnean
— B. Roșea (TPA Sibiu), 2. M. 
Murcșan — A. Popovicl (IATSA 
Pitești), 3. I. Mălăuț — D. Iones- 
eu (IATSA Pitești); grupa ,.C“, 
aceeași ordine de mal sus; gr.

«arar

18 ani) și juniorilor I (pînă la 
20 de ani). Și-au anunțat parti
ciparea peste 300 de concurențl, 
din marea majoritate a asociați
ilor și cluburilor sportive din 
țară, mulți dintre ei talente au
tentice, viitoare speranțe ale 
halterofiliei românești pentru vi
itoarele competiții internaționale.

După cum ne-a declarat antre
norul lotulud de juniori, prof. 
Mihai Constantine seu, „aceste 
dispute ne vor da prilejul să 
selecționăm alte elemente pentru 
Iotul reprezentativ al juniorilor, 
să verificăm felul în care in
structorii și antrenorii și-au pre
gătit elevii după noile metode 
de antrenament elaborate de 
Federația de specialitate".

Va trebui să mai adăugăm că 
pe cele două podiumuri vor evo
lua majoritatea campionilor de 
anul trecut (mai puțin Dumitru 
Negreanu. Attila Czanka — aflați 
în pregătire pentru C.E. din 
Franța, și Andrei Socaci — care 
a depășit vîrsta junioratului, 
component și el acum al lotului 
național de seniori).

62 de arcași și arcașe, repre- 
zentînd 12 cluburi și asociații 
sportive, și-au disputat Intiîeta- 
tea în primul concurs al anului 
în aer liber — Cupa F.R. de Tir 
—, pe- poligonul din Aninoasa 
(Hunedoara). Cu toate că vre
mea a fost nefavorabilă, con- 
curenții, în majoritare, s-au a- 
propiat de mai vechile lor re
zultate. „Excepție" a făcut mul
tipla noastră campioană, Aurora 
Chin-Matei (Steaua), care. pe 
cea mai lungă- distanță (70 m), 
a reușit chiar să-și depășească 
propriul său record național, sta
bilind unul nou, cu 315 p (v. r. 
314 p). întrecerile au fost pasio
nante. mai ales, la senioare, unde, 
după prima manșă a combinatei 
(distanțele de 70, 50, 5C și 30 m), 
trei concurente se distanțaseră: 
Aurora Chin-Matei (1211 p), Ga
briela Coșovean (Voința Rădăuți) 
1217 p și Diana Nicolaescu (O- 
limpla București) 1236 p. Se pă
rea că aceasta din urmă, în pri
mul ei an la cota senioare, va 
urca pe prima treaptă a podiu
mului, însă stelista a remontat 
în cea de a doua manșă, obți- 
nînd locul I. Un învingător de
tașat au avut seniorii, sătmărea-

In Divizia A de șah

DISPUTA STRÎNSĂ ÎNAINTEA RUNDELOR DECISIVE
EFORIE NORD, 14 (prin tele

fon). Nici cea de a 7-a rundă a 
turneului Diviziei A de șah pe 
echipe nu a zdruncinat poziția 
trio-ului fruntaș — Politehnica 
București. I.T.B., A.E.M. Timi
șoara, neînvinse —, care conti
nuă să conducă la egalitate de 
puncte.

Politehnica București și-a adju
decat meciul cu Mecanică Fină 
București, 7—3, desprinderea con- 
turîndu-se mai clar la juniori 
(Căltaesou — Dobreșcu 1—0, Mă- 
dălina Stroe — Mirela Stolcea 
1—0), la seniori consemnîndu-se 
remizele GhUescu — lonescu șl 

turneu- 
A.E.M. 

Electro
special, 

la

lonescu 
Ghindă — Ciolac. Scorul 
Iul, 8,5—1,5, realizat de 
Timișoara în partida cu 
mureș, s-a datorat, în 
rezultatului de 5—1 obținut 
mesele seniorilo-r, dintre dispute 
ieșind în evidență: Grlinberg — 
Hîrșu 1—0, Chiricuță — Moldo
van 1—0. Același scor la seniori

„A" — 1. F. Cordan — violeta 
Cordan (Oltcit), 2. P. Aldea — E. 
Zogorean (ITA Electromureș), 3. 
P. Cojocaru — B. Bucur (Oltcit); 
cl. 5 — 1. E. Gajdo — Șt. Cajdo 
(CJAK-CSU Brașov), 2. N. An
drei — D. Amărică (IA Dacia), 3. 
M. Runcan — M. Panaite 
(IATSA) ; cl. 6 — 1. M. Mureșan
— A. Popovici, 2. I. Mălăuț — D. 
lonescu, 3. F. Mikloș — I. Domo- 
kos (Șoimii ITA Cluj); autoca
mioane: 1. S. Bara — I. Achivei
— I. lonescu (Intr. de autoca
mioane Brașov); Echipe: 1. IPA 
Sibiu, 2. IATSA Pitești, 3. Oltcit 
Craiova, 4. Șoimii ITA Cluj, 5. 
CJAK-Oțelul Galați.

Modesto FERRARINI

(Vrmart din pag I)
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București), a mers mai departe, 
sugerînd, apoi ajutînd educa
toarele, în frunte cu Adriana 
Soare, să treacă, treptat, la 
perfecționarea exercițiilor fizi
ce, prin introducerea unor re
prize de gimnastică aerobică, o 
premieră Ia nivelul invățămîn- 
tului preșcolar, veți intui că 
aici, totalmente, exercițiul fizle 
are un caracter prioritar. Să 
nu rămînem, însă, cantonați 
de sportul grației, chiar dacă 
exercițiile copiilor ne fasci
nează prin candoarea și ele
ganța lor, și să amintim și de 
faptul că tot aici atletismul, 
sporturile aplicative (sigur, la 
dimensiunile copiilor t preșco
lari) se bucură de aceeași a- 
tenție și de amenajări adec
vate, fie în curte, la „197“, fie 
alături, la Școala nr. 117, ex
celent dotată.

După cele văzute, nu ne-am 
mai mirat de ce an de an la 
festivalurile sportive ale' celor 
mici, inițiate și organizate de 
către Consiliul Organizației 
Pionierilor și Șoimilor Patriei 
din Sectorul 6, în strînsă cola
borare cu Casa Ponierilor și 
Șoimilor Patriei și Inspectora
tul școlar din sector, pe sta
dionul de la Ghencea, cu spri
jinul (totdeauna generos) al 

reprezentan-clubului Steaua,
ții acestei unități preșcolare se 
situează mereu printre frun
tași, colectînd pe merit toate 
premiile și... torturile de cioco
lată.

Unde am mai văzut, în perl- 
plurile noastre prin Capitală 
sau prin 
țară, că 
acordă o

unități preșcolare din 
exercițiului fizic i se 
atenție similară ? Poa-

NOU RECORD NAȚIONAL LA SENIOARE
nul Călin loan conducînd de la 
primul și plnâ la ultimul fluier 
al arbitrului, diferența dintre el 

și urmăritori mărlndu-se cu fie
care nouă poziție de tragere șl 
ajungînd în final la 111 p.

REZULTATE. Seniori : 1. Călin 
loan (Voința Satu Mare) 2473 p 
(1236 +1237), 2. V. Stănescu (Pe
trolul Ploiești) 2362 p (1475+1187), 

3. s. Cvasniuc (Metalul Rădăuți) 
2342 p (1178+1164) juniori I: 1. 
Mircea Fîrdea (Voința S.M.) 2333 
p (1144+1189), 2. D. Jega (Mine
rul Aninoasa) 2104 p (1093+1911), 
3. D. Bogdan (Minerul) 2030 p 
(1048+982) juniori II : 1. 'Alexan
dru Popovicl (C.S.M. Iași) 2173 p 
(1109+1064), 2. A. Tanco (I.M.P. 
Sf. Gheorghe) 1548 p (835+713). 3. 
G. Nemeș (Minerul) 1520 p (792+ 
828), senioare : 1. Aurora Chin- 
Matei (Steaua) 2462 p (1211+1251), 
2. Diana Nicolaescu (Olimpia) 
2444 p (1236+1208), 3. Gabriela
Cosovan (Voința Rădăuți) 2427 p 
(1217+1210): junioare I : 1. Ga
briela Galan (Voința Rădăuți) 
2183 p (1082+1101), 2. Mariana Po- 

----  ' ............... 2063 p 
Iureș eu 

(88.?+
Carmen

leac (C.S.S. Rădăuți) 
(10804-988), 3. Maria
(C.S.Ș. Rădăuți) 1911 
1022): junioare II : 1.

p

l-a obținut și I.T.B. în meciul cu 
Electromotor Timișoara (Bărbu- 
lescu — Ungureanu 1—0, Pavlov 
— Ilijin 1—0, Savin — Bușu 1—0), 
rezultat absolut : 6—3.

Au mai fost înregistrate rezultate
le: Metalul București — Universita
tea București 5,5—1,5 (3), Politehni
ca Ia® — Autoturisme Timișoara
5.5— 4,5, Oțelul Galați — Petrolul
5.5— 3,5 (1). în partide restantă : 
Politehnica București — Auto
turisme- Timișoara 7,5—2,5 (run
da a 5-a), Metaluil București — 
Oțelul Galați 6—4 (runda a 6-a).

înaintea partidelor decisive 
pentru partea superioară a cla
samentelor I.T.B. — A.E.M. (run
da a 8-a) și I.T.B. — Politehni
ca București (runda a 9-a), si
tuația primelor locuri la cele pa
tru categorii se prezintă astfel : 
„absolut" — 1—3. Politehnica
București, I.T.B., A.EJW. 19 p. 4. 
Metalul 17 p, 5. Politehnica Iași 
11 p; masculin — 1. Politehnica 
București 30,5 p, 2. I.T.B. 28.5 p,

• 3. A.E.M. 27 p;. feminin — 1. 
A.E.M. 11 p. 2. Metalul 10 p, 
3—4. I.T.B. și Electromotor 9,5 p; 
junfori-juni-oare — 1. Politehnica 
București 10,5 p, 2—3. I.T.B., și 
Metaliiil 9 p (1).

Parilt ȘTEFANOV

SURPRIZĂ LA HOCHEI: STEAUA - SPORT ClUD IT. CIUC 3-5 ! tre

Sport Club Miercurea Ciuc 
a încheiat cu o victorie și 
partida susținută ieri în compania 
campioanei, Steaua București : 
5—3 (0—3, 2—0, 3—0). Steaua a
condus cu 3—0, după primele 14 
minute de Joc (au marcat : V. 
Huțanu — min. 2, Ioniță — min. 
6 și Chiriță — min. 14), dar Sport 
Club era activă și numai 
greșelile înaintașilor o priva
seră de bucuria golului. în 
repriza secundă, formația din 

te la Grădinița 146 dintr-un 
cartier al Sectorului 1, în Pa
jura ; poate la Tîrgoviște, ia 
grădinițele 3 și 13, poate la 
Botoșani, la grădinița 19.>. Sînt 
prea puține unitățile preșcolare 
care la această dată se pot 
compara cu ceea ce oferă, pe 
planul organizării, instruirii, 
metodicii și condițiilor ma 
teriale, grădinița 197 și mal 
ales cu ceea ce a reușit sâ 
realizeze în mai puțin de doi 
ani de cînd beneficiază de ac
tualul local.

Se face încă prea puțin pen
tru a apropia copiii, preșcolarii 
de exercițiul fizic, practicat 
metodic, sistematic, eficient. 
Este o opinie exprimată fără 
reticențe de către cei ce fac 
parte din comisia de resort a 
C.N.E.F.S. Prea adesea — cum 
s-a recunoscut la o recentă a- 
naliză — copiii sint limitați, 
în activitatea lor așa-zisă spor
tivă, Ia exerciții de „laborator", 
prin jocuri pe spații restrinse, 
de regulă în încăperile în care 
își _ desfășoară celelalte activi
tăți. Or, cîteva exerciții fizice 
nu pot suplini programe com
plexe, cu un conținut bogat șl 
atractiv, în măsură să contri
buie la formarea deprinderilor 
de mișcare, încă de la vîrsta 
de 4—5 ani; de pildă, cum s-ar 
reuși prin unele probe atleti
ce, prin alergări, prin concur
suri în aer liber, care îmbujo
rează obrajii și sporesc apetitul 
de activitate motrică al celor 
mici. Se trece cu vederea că 
preșcolarii sînt capabili să răs
pundă unor solicitări de efort 
fizic superioare celor cu care 
se operează în prezent ; poate 
nu se cunoaște potențialul bio
metric al copiilor... Nici mij-

Curie (C.S.Ș. Rădăuți) 1452 p 
(776-1-676). 2. Csilla Balogh (Vo
ința S.M.) 1431 p (703 ?728), 3.
Eva Antal (I.M.P. Sf. Gheorghe) 
1275 D (652+623). Clasament pe 
secții : 1. Voința Satu Mare 32 p, 
2. Minerul Aninoasa 23 p. 3. 
C.S.Ș. Rădăuți 17 p.

loan NOVAC

CAMPIONATUL DE BOX PE ECHIPE

gale au a- 
cuplaj, în 
Complex u- 
București.

Cea de a IV-a etapă a Cam
pionatului Național de box pe 
echipe s-a încheiat cu rezultate 
scontate. Performerele etapei au 
fost formațiile bucureștene Stea
ua și Metalul, învingătoare la 

scoruri severe. Astfel. Steaua a 
cîștlgat cu 10—2 lutllnirea cu 
Prahova ASA Ploiești, iar Me
talul a încheiat cu 9—3 partida 
cu BC Brăila. Ambele 
vut loc sîmbătă. în 
Pavilionul central al 
lui expozițional din _________
Cea de a treia confruntare din 
cadrul acestei etape a avut loc 
la Galati, unde echipa Box Clu
bului din localitate a mal Înre
gistrat o înfrîngere, de data a- 
ceasta pe teren propriu, în fața 
Selecționatei Muscelul + Vllcea. 
Gălătenii au cedat cu 5—7 în fa
ta a circa 300 de suporteri, deza
măgiți de comportarea echipei 
lor. handicapată, din start, cu 
două puncte, din cauza nepre- 
zentăril la cîntar (1?) a „semi- 
ușorului" Străchinavu și a „greu
lui" Custură. Cu asemenea bo
xeri. le va fi aproape imposibil 
gălățenilor 
primul 

nostru.
Etapa 

vea loc

’ să se mențină în 
eșalon al pugilatului

următoare, a V-a, va a- 
la 13 iunie.

•rf

TURNEELE FINALE ALE DIVIZII
La Focșani și Satu Mare au în

ceput marți turneele finale ale 
Diviziei A de baschet feminin. 
Iată amănunte de la partidele pri
mei zile de întreceri :

GRUPA 1—4
FOCȘANI, 14 (prin telefon).

Sala Vrancea din localitate este 
în aceste zile gazda întîlnirilor 
fruntașelor baschetului nostru fe
minin.

VOINȚA C.S.S. 2 BUCUREȘTI 
— CHIMISTUL C.S.S. RM. VÎLCEA 
70—65 (34—30). Meciul inaugural a 
fost o reușită din mai multe 
puncte de vedere. In principal, 
pentru că jucătoarele ambelcfr e- 
chipe au luptat cu multă ambiție 
și au realizat multe faze de un

re:
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Miercurea Ciuc a fost mai in
sistentă și a reușit un prim gol, 
prin Miklos (min. 26), urmat de 
un al doilea, realizat de Z. Nagy 
(min. 40), în momentul cînd echi
pa sa se afla în inferioritate nu
merică. Ultima treime a jocului 
avea să fie la discreția oaspeți
lor, care au mai înscris prin B. 
Nagy (min. 49 și 56) și Bartalis 
(min. 59). De remarcat aportul 
lui Z. Nagy, care a marcat un gol 
și a contribuit la realizarea altor 

X
2—
7), 
(m 
jar
Și 
vir 
(m
49)
FI.

A
COI 
Au

toacele de atragere vizuală a 
preșcolarilor la activități de 
mișcare nu sint întotdeauna 
cele mai inspirate. La „Cire- 
șarii“, de pildă, există multe 
panouri cu... povești (Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici, Punguța 
cu doi bani etc, etc.), dar 
NICI UNUL care să invite la 
mișcare. Poate că au fost.. 
Leagănele, diversele aparate a- 
flate Ia dispoziția copiilor nu 
solicită pe beneficiari Ia un 
efort fizic pe măsura nevoilor 
lor. Asociațiile de cartier și de 
blocuri, care au la conducere 
mulți părinți și bunici, nu fac 
la, rindu-le, prea mult pentru 
a apropia copiii de exercițiile 
fizice. Copiii ajung să se or
ganizeze singuri, spontan, cel 
mai adesea; dar cu reproșurile 
de rigoare ale celor mari...

Este un adevăr acceptat de 
toată lumea : civilizația Înles
nește tendința spre sedenta
rism, ne îndepărtează de miș
căm, punîndu-ne sănătatea în 
primejdie. Iată de ce este im
perios necesar să căutăm — 
prompt — corective, chiar de 
la vîrsta copilăriei, formînd 
gustul, deprinderea pentru exer
cițiul fizic, Încă 
la această etapă 
tulul preșcolar, 
ce intenționează 
printr-un efort conjugat, 
direct, mai hotărît, actuala 
misie de specialitate 
C.N.E.F.Ș., Incepînd chiar 
această primăvară. Vom 
mări îndeaproape activitatea ei 
și li vom ilustra roadele, cu 
nădejdea de a fi cit mai bo
gate. Nici un efort nu poate 
fi limitat, cînd este pusă pe 
tapet dezvoltarea armonioasă a 
generațiilor în formare. Copiii 
noștri — cu toții frumoși și 
sănătoși ! Calea cea mai di
rectă — prin exerciții fizice și 
jocuri de mișcare...
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fiu mereu în formă bună, să 
fiu utilă echipei noastre re
prezentative".

Și Gabriela Potorac a mai 
plîns și la alte antrenamente, 
a strîns ou putere din dinți 
pentru a-și învinge durerea 
de la mină sau pentru a se 
mobiliza în duna dispută cu 
noile elemente de dificultate 
ale exercițiilor liber alese pe 
care și-a propus să le prezin
te în acest an la un nivel cît 
mai ridiicat. O dispută pe 

ă, tînăra noastră 
gimnastă a cîștiga- 
t-o deocamdată cu 
brio, exemplul 
mai edificator 
rindu-ni-1, 
tradiționalul 

de
Germană, 

Potorac a 
obținut un frumos și specta
culos succes, situîndu-se pe 
primul loc la individual com
pus, într-o companie deose
bit de selectă, cu gimnaste 
din 22 de țări. ale lumii. în 
contextul amintit, această pri
mă victorie a Gabriele! în 
noul sezon competițional in
ternațional capătă semnifica
ții deosebite, ea evidențiind, 
pe lingă calitățile tehnice bi
ne cunoscute, și remarcabile 
trăsături de caracter ale ti
nerei gimnaste, puterea ei de 
mobilizare pentru a trece Cu 
succes peste un obstacol ne
prevăzut, pentru a-și atinge 
în cele din urmă obiectivul 
propus.

Iar lacrimile durerii s-au 
transformat, iată, în lacrimile 
victoriei, ale bucuriei.

trecute,
neu internațional 
Cottbus, din R.D. 
în care Gabriela
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tur
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lărești. Au înscris : Marinache 
27, Bîră 17, Sipoș 16, S im io ană 7, 
Cristea 2, Popa 4, respectiv Jere- 
bie 23, Kiss 19, Misăilă 9, Dragoș 
10, Șandor 6, Manases 4. Au con
dus foarte bine C. George și P. 
Bara.

Dumitru STĂNCULESCU
GRUPA 5—8

SATU MARE, 14 (prin telefon). 
Cocheta sală a C.S.S. din acest 
municipiu s-a dovedit o gazdă 
ospitalieră a formațiilor angajate 
în lupta pentru cele două locuri 
în viitoarea grupă valorică 1—6.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 70—61 
(40—34). Partidă anostă, în care 
ratările și greșelile de tehnică au 
abundat. Deși fără Maia Zidaru, 
dar cu. Sanda Dăian în formă 
bună, bucureștencele au condus 
în majoritatea timpului, obținînd 
un succes conform cu desfășura
rea de ansamblu a jocului. Coș- 
getere : Roșianu 26, prăzaru- 
.Mathe 18, Netolițchi 9, respectiv 
Bodea 18, Grădinaru 15, Bede 11.

VOINȚA BRASOV — RAPID 
BUCUREȘTI 91—90 (33—38, 73—73, 
83—83). Ambele combatante au 
făcut mare risipă de ener
gie, luptînd cu ardoare pentru 
victorie. Ea a surîs. după două 
reprize de prelungiri, brașoven- 
celor, care au avut în Camelia 
Hînda cea mai eficientă jucătoa
re de pe teren. Coșgetere : Hînda 
44, Grecu 14, Cipio 9 respectiv E. 
Popa 30, Slăvei 19. Cfcstoiu 16.

Nicoleta ALDEA
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nova IPG 
:-a : Vo- 
krad 3—2, 
Caranse- 

i Oradea 
a 3—2, 
Dința Za- 
?ti — O- 
oza 3—2, 
lia Mare 
-1. 
dateescu, 
’. Teirău, 
•achis, I. 
Sere, N. 
uvram, I.

esfășurat 
mascu- 

uat parte 
României, 
. Olsztyn 
a acestei 
îtromureș 
fost, cîș- 

:undă a 
k.S.A. E-

lectromureș, 3—2 cu A.S.Z. 
Olsztyn și 3—1 cu prima echipă 
a României. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : România A 
(3—0 su A.S.Z. și 3—1 cu A.S.A.), 
A.S.A. Electro mureș ‘ (3—1 cu 
A.S.Z.) și A.S.Z.

Cu acest prilej a avut loc și o 
frumoasă festivitate, prin care a 
fost marcată retragerea din acti
vitatea competițională a cunos
cutului jucător Nicu Pop, actu
almente antrenor principal al 
naționalei noastre de volei. <C. 
ALBU, coresp.).
• Reprezentativa feminină a 

tării noastre a plecat la Varșo
via pentru a susține 3 partide de 
verificare în compania formației 
similare a Poloniei.

e între 21 și 25 aprilie se va 
desfășura faza interjudețeană a 
concursului! de juniori II la vo
lei. Echipele participante, apar- 
ținînd cluburilor sportive școla
re. își vor disputa meciurile în 
cadrul unor grupe zonale, după 
cum urmează : feminin — la 
Piatra Neamț (Piatra Neamț, Ba
cău, Suceava. Unirea Iași). Con
stanța (Constanța, Rm. Sărat, 
Tulcea, Brăila), București (nr. 2 
București, Tîrgoviște, Bîrlad. Că
lărași), Brașov (Brașov, Tricolo
rul Ploiești, nr. 1 București, Ur- 
ziceni), Craiova (Clubul de vo
lei — Lie. „Nic. Titulescu* Cra
iova, Pitești, Rm. Vîlcea), Ora
dea (Oradea, Cluj-Napoca, Mara- 
tex Baia Mare, Mondiala Satu 
Mare), Toplița (Toplița, Tîrnă- 
veni. Zalău) și Caransebeș (Ca
ransebeș, Lugoj. Sibiu) ; mascu
lin — la Suceava (Suceava, Bîr
lad. Botoșani. Piatra Neamț. Ba
cău). Constanța (nr. 1 Constanța, 
Buzău, Brăila, Tulcea), Pitești (Pi
tești, Tg. Jiu, Rm. Vîlcea, Lie. Ind. 
nr. 12 București), Ploiești (Trico
lorul Ploiești, Steaua București, 
Steagul Roșu Brașov, Toplița), 
Timișoara (Politehnica Timișoa
ra. Oradea, Caransebeș, clubul 
de vo’ei — Lie. „Nic. Tituiescu® 
Craiova. Hunedoara) și Baia Ma
re (Baia Mare. Satu Mare. Za
lău. Dolj).
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realitate a „clasamentului adevărului"0
Și după desfășurarea etapei a 

23-a a Diviziei A, în care oas
peții și-au trecut în cont doar 
două puncte (Steaua șl Victoria), 
cele 18 concurente rămîn' în „cla
samentul adevărului" împărțite 
în trei categorii distincte, bine 
conturate. Prima grupă este al
cătuită din două echipe fără 
griji, am numit pe Steaua și 
Dinamo, care s-au desprins ho- 
tărîtor de restul plutonului, eloc
vente fiind cifrele lor: 4-18 și, 
respectiv, 4-9. Urmează un grup 
de 6 formații — toate „pe plus", 
eșalonate pe distanța a două 
puncte (de la 4-3 la 4-1) care 
vizează al doilea loc pentru Cu
pa U.E.F.A. pe moment, Victo
ria privește din poziție avansată 
spre acest obiectiv, onorant șl 
în premieră pentru ea. Efectiv, 
plutonul se rupe în două, de la 
locul 9 în jos, nu mai puțin de 
10 echipe sînt în „hora retro
gradării". fiecare marcată de în
cărcătura acestei deloc de invi
diat perspective. Se fac calcule, 
se anticipează „jocul rezultate
lor". toată lumea speră. Cert 
este că. în momentul ultimei li
nii de clasament, trei dintre ac-

tualele divizionare A vor lua
drumul eșalonuilui secund. Cine
se încumetă să facă un pro-
nostic ? Cele trei necunoscute
vor fi stabilite-^, mai mult ca
sigur — pe linia de sosire, men-
tinînd pînă atunci interesul la
cote dintre cele mai: înalte.

După 23 de etape, configurația
„clasamentului adevărului" este
următoarea (în paranteze -- di-
ferența de golaveraj).

1. Steaua 418
2. Dinamo 4- 9
3. Victoria 4- 3
4. Sp. Stud. 4- 2 (+ 9)
5. F.C. Argeș 4- 2 (+ 2)
6. F.C. Olt 4- 1 (+ 1)
7. Petrolul 4- 1 ( 0)
8. F.C.M. Brașov 4- 1 (- 5)
9. Corvinul — 2 (+ 1)

10. Univ. Craiova — 2 (- 1)
11. „U" Cluj-Napoca — 3 (+ 6)
12. Otelul - 3 (- 4)
13. S.C. Bacău — 3 (- 9>
14. Rapid — 3 (—13)
15. Jiul - 4 (- 3)
16. Gloria ~ 4 (—20)
17. Chimia — 6
18. Flacăra — 7

| DUPĂ PRIMA TREIME A RETURULUI
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(Urmare din pag. 1)

cău, procentajul său de pri
măvară ar fi fost șl mai bun. 
Dar și așa, tandemul ei cu 
Steaua domină campionatul, 
prin prestații, valoare, con
stanță.
• VICTORIA șl JIUL, cu 

cite 8 puncte în acest retur, 
adică o confirmare din partea 
formației bucureștene și o ma
re revelație, echipa din Valea 
Jiului, cu seria ei fără în- 
frîngere, cu victoria de la Ba
cău, cu egalurile de la Rm. Vîl
cea și Ploiești. Doar Steaua 
și Jiul sînt neînvinse in acest 
retur.

• Urcă, prin joc și rezultate, 
noua echipă a GLORIEI BU
ZĂU. învinge la Slatina și con
firmă în alte partide, ocupînd 
un dătător de speranțe loc 5 
în clasamentul returului, cu 7 
puncte, ca și SPORTUL STU
DENȚESC, de pildă ! în afară 
de puncte și locuri în clasa
ment, Gloria a mai cîștigat 
ceva : își formează din mers 
echipa de... mîine.
• Urcă BRAȘOVUL, parcă 

ar face-o pe pantele dinspre 
Țîmpa. F.C.M. învinge la Rm. 
Vîlcea, cîștigă acasă și, cu 7 
puncte adăugate acum, se ri
dică pe locul 5 în clasamentul 
general !
• FLACĂRA MORENI. Și 

pentru ea returul înseamnă „a 
fi sau a nu fi“ ; a acumulat 
50 la sută din punctajul de 
primăvară, e în prima jumă
tate a clasamentului returului 
și speră să refacă ce a risipit 
în toamnă, în ciuda ultimului 
loc pe care îl ocupă în clasa
mentul general.
_• De-acum, „recolta" începe 

să scadă. Urmează plutonul 
celor cu doar 5 puncte agoni

site în acest sezon : „U" CLUJ- 
NAPOCA, UNIV. CRAIOVA. 
CORVINUL, OȚELUL, CHIMIA 
(cu una caldă, victoria din Giu- 
lești, alta rece, înfrîngerea de 
acasă, cu F.C.M.), PETROLUL 
și RAPID. Fiecare dintre a- 
cestea, cu împlinirile și neîm- 
plinirile unui început de sezon, 
care se aștepta mai fructuos în 
cazul craiovenilor și hunedo- 
renilor, în primul rînd.
• SPORT CLUB BACĂU, cu 

doar 4 puncte în retur, este 
echipa marilor enigme : pierde 
cu Jiul, învinge pe Dinamo !

• Returul a însemnat, pînă 
acum, coborîrea lui F.C. AR
GEȘ și F.C. OLT de pe po
zițiile fruntașe de la sfîrșitul 
turului. Piteștenii au acumulat 
doar 4 puncte, iar golaverajul, 
2—6, e inexplicabil pentru e- 
chilibrata formație care dă lo
tului olimpic 3—4 jucători, iar 
lotului de tineret — al ți 3—4!?
• F.C. OLT, „medalia de 

bronz" a sezonului de toamnă, 
locul 18 în retur (!), cu doar 
3 puncte, cu prima victorie ob
ținută abia în etapa de du
minică. Să fi fost prea fru
moasă iarna pentru echipa lui 
M. Popescu, Eftimie și Leța 7 
O fi descumpănit-o atît de 
mult insuccesul de la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, din „Cupă", 
cînd a pierdut în fața unei 
divizionare C ? Greu de răs
puns...

JUNIORII REPUBLICANI I, 
ETAPA INTERMEDIARA.

Ca în fiecare retur de cam
pionat, și în această vacanță de 
primăvară se va disputa o eta
pă intermediară în Campionatul 
Republican de juniori I. Ea este 
programată la 16 aprilie, de la 
ora 16. Este vorba de jocurile 
din seriile de la I la VIII. a 
X-a și a Xl-a.

Priviri spre eșalonul secund

UN VERITABIL DERBY
F.C. Constanța - F.C.M. Progresul Drfiila 1-0 (0-0)
Mai rar, chiar și pe scena de 

iarbă a primei divizii un meci 
atit de disputat șl de dens în 
faze-pericol la ambele porti cum 
ne-a fost dat să vedem, dumini
că. la Constanța. în pofida tim
pului rece, ploios, oare a dete
riorat, pe mari suprafețe, cîm- 
pul de joc. Deloc resemnată după 
înfrîngerea suferită la Iași, dor
nică așadar de victorie în disputa 
cu F.C.M. Progresul Brăila, o altă 
protagonistă a seriei I, echipa 
locală a declanșat ofensiva ime
diat după începere, păstrînd ini
țiativa aproape pe întreaga du
rată a primelor 45 de minute. 
A fost perioada în care F. C. 
Constanța, intenționînd să desfa
că defensiva bine grupată a brăi- 
lenilor, a atacat pe un front 
larg șl cu sprijinul fundașilor 
laterali Ciucă și Cămul. ale căror 
învăluiri și centrări au semănat 
panica în careul advers. .Creie
rul" și, totodată, sufletul echipei 
de pe litoral a fost Petcu, acest 
jucător pe cît de dotat, pe atît 
de capricios si de inconstant. 
„Bătîndu-se" pentru flecare ba
lon, cum localnicii nu l-au vă
zut vreodată, distribuind în stin
gă si-n dreapta pase cu conținut 
tactic, executînd. â la Bulon!, 
comere după comere. Petcu a 
„tras" după el o întreagă echi
pă. lăsîndu-i partenerei de între
cere puține cline de respiro. Și 
dacă formația vizitatoare, masa
tă în „16“-le el. a scăpat fără 
gol în prima jumătate a meciu
lui, aceasta se datorește lui Pur- 
căreață (care, în min. 34. a ra
tat din apropiere) și fundașului 
Coman (care, în min. 22. a res
pins de pe linia porții), precum

și terenului arat din fața porții 
lui Nedelcu, unde apa si noroiul 
au stopat multe mingi.

Golul, unicul și marele gol al 
victoriei, avea să cadă. însă. în 
primul minut de la reluare : lo- 
vănescu a executat o lovitură li
beră, de la 16 m, lateral stingă, 
mingea, tn drumul el spre poar
tă, a șters capul lui COMAN, de
viind in plasă și Inșelindu-1 ast
fel pe portarul Nedelcu. A fost, 
de fapt, un autogol, care, sco- 
țînd-o pe F.C.M. Progresul
Brăila din defensiva preme
ditată, a făcut ca jocul
să se echilibreze, iar oca
ziile să apară la ambele porți : 
a ratat, mal întîi, Purcăreață în 
minutele 50 (minge plasată în 
stîlpul sting) șl 54, după care, 
In min. 67, a fost rîndul lui Za- 
hiu să producă emoții. Cu un mi
nut mal înainte, la o lovitură 
liberă executată de Petrache, 
Gherasim abia a putut să res
pingă, iar în min. 86 Văsîl a re
luat, cu capul, de la 8—10 m, 
peste „transversală". Una peste 
alta, însă, victoria constănțenilor 
ne apare pe deplin meritată.

Arbitrul Gr. Macavei (Deva) -a 
condus bine formațiile : F. C. 
CONSTANȚA : Gherasim — CIU- 
CA. Dinu, Mihăilă, CAMUI — 
PETCU, POPOVICI. IOVANESCU 
(min. 86 Purcărea). Buduru (min.
71 Udrică) — Purcăreată Zahiu. 
F.C.M. PROGRESUL BRAILA S 
NEDELCU — COMAN DRO- 
GEANU, Darie, Tudose — 
Pascu, Titirișcă, Petrache (min.

72 • Văsîi) — Martin (min. 60 
Cațaros), DRÂGOI. Chircă.

Gheorghe NICOLAESCU

Mingea șuiată de Iovănescu w șters capul unui apărător (Coman) 
brăilean și a poposit în plasă. Așa s-a înscris unicuă gol în me
ciul de la Constanța. Foto: Gh. DAN

MARELE PAS SPRE ?
A.S.A. Tg. Nurcș - Progresul Vulcan 1 f) (0-0)
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WNIMSinAIlA DC STAI L0T0-PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
• C1ȘTIGUR1LE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 12 A- 
PRILIE 1987. cat. I (13 rezul
tate) : 4 variante 100% a 13.201 lei 
șl 346 variante 25% a 3.300 lei ; 
cat. a n-a (12 rezultate) : 110 va
riante 100% a 613 lei și 6.302 va
riante 25% a 155 lei ; cat. a Ifl-a: 
(11 rezultate) : 843 variante 100% 
a 132 le! șl 49.089 variante 25% 
a 33 lei.

• „Capul de afiș" al acestei 
săptămîni îl deține TRAGEREA 
LOTO 2 de duminică, 19 aprilie, 
cînd veți avea posibilitatea de a 
obține importante cîștiguri nu 
numai cu 3 numere (din totalul 
de 12 extrasei, ci șl cu 2 numere 
(din 4 ale unei extrageri).

în aceeași zi, iubitorii concursu
lui Pronosport au posibilitatea 
să continue seria succeselor din 
ultimul timp, formulînd prono
sticuri pentru partide care au 
loc în cadrul diviziei naționale

• Tragerea săptăminală PRO- 
NOEXPRES de astăzi, miercuri, 
15 aprilie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 

“Doamnei nr. 2, începînd de la 
ora 15,50. Transmisia radio a des
fășurării tragerii se va face ia 
ora 16,15. pe programul I. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
în reluare, la ora 23, pe progra
mul I, și mîine, joi, 1« aprilie, 
la ora 8,55, pe același program.

Cită diferență între calitatea 
jocului din partida derulată în 
tur. la București, în compara
ție cu cea de duminică, de la 
Tg. Mureș ț Se poate spune, fă
ră a exagera, că această ultimă 
întîlnire dintre A.S.A. și Progre
sul Vulcan nu a avut practic 
nici un moment de lîncezeală 
sau relaxare, renunțînd Ia mi
nutele tradiționale de tatonare, 
de studiu, oferind o dăruire to
tală de la primul fluier al arbi
trului .La acest frumos specta
col contribuție egală și-au adus 
atit „unsprezecele" mureșean, cît 
și cel bucureștean.

Cele două reprize au avut fi
zionomii diferite. Prima s-a con
sumat sub semnul echilibrului, 
linia mediană a Progresului im- 
punîndu-șl punctul de vedere în 
duelul său cu un „mijloc" care 
acționa stereotip și, în consecin
ță, ușor de contracarat. O 
schimbare inspirată operată . la 
pauză de antrenorul Ștefan 
Coidum (introducerea Iul Mun
tean, care avea să se arate în 
bună dispoziție de joc, în locul 
Iul S. Dumitrescu), coroborată cu 
retragerea Iul Soare spre linia 
mediană — acesta dăduse ran

dament și In avanposturi —, 
produce o vizibilă transformare 
in bine a formației gazdă, a că
rei dominare. în aceaștă a doua 
iumătate a partidei, avea să fie 
cvast-totală. Și numai interven
țiile salutare ale goal-keeper-ului 
bucureștean Bîzoianu, duminică 
un adevărat „înger păzitor", au 
întîrziat o deschidere de scor 
care a plutit în aer din minutul 
46. Tabela de marcaj a suferit 
singura modificare in minutul 72, 
cind C. ILIE a șutat plasat, pe 
jos, la colt. de la aproximativ 
14 m, și Bîzoianu a trebuit să se 
recunoască învins. Un pas mare

— poate chiar decisiv — pe care 
A.S.A. l-a făcut în tentativa ei 
de a reveni printre competitoare
le primului eșalon fotbalistic.

Arbitrul I. Igna (Timișoara) a 
condus foarte bine formațiile t 
A.S.A. t Varo — Botezan, Jenei, 
Nagy, FODOR — S. Dumitrescu 
(min. 46 MUNTEAN). L. POPA, 
C ILIE — Ciorceri, Albii (min. 
89 Moldovan). SOARE. PROGRE- 
SUL-VULCAN : BÎZOIANU — 
G. RADU, Marinescu. I. POPA, 
Mlncu — Birjaru, BOLBOREA, 
ENE. Stoica — Zamfir, Dună.

Mihai CIUCA

| LA 1 MAI, STAȚIUNILE DE PE LITORAL | 
( ÎȘI DESCHID PORȚILE OSPITALITĂȚII | 
f 12 zile de soare la mare, la tariful de 852 lei |

S-au pus în vînzare locuri pentru vacanță în stațiunile de pe g 
ș litoral. Un bilet pentru 12 zile, în Intervalul 1—31 mai, în ori- fi 
g care din stațiunile de 1» malul mării, se vinde la tariful de 
fi 852 Iei, exclusiv comisionul. Se pot obține însă bilete șl pentru g 
fi perioade mai scurte, după preferințe. fi
fi Cazarea s» asigură în hoteluri confortabile (26 lei/zi/persoană), g 
țj iar masa se servește la restaurante (45 lel/zi/persoană). încor- fi

porate în unitățile de cazare sau în Imediata apropiere. S'
g Pe timpul sejurului dv„ organizatorii de turism vă pun la g 
g dispoziție numeroase posibilități pentru excursii în toate sta- fi
fi țiun.le de pe litoral, la obiective turistice din zonă, în Delta fi
£ Dunării, vă oferă posibilități multiple pentru agrement și di- g 
fi vertisment. g
g Rețineți ! fi
fi Un concediu plăcut într-un spațiu de sănătate anume destinat g 

pentru vacanțe fermecătoare vi-1 pot asigura agențiile oficiilor g 
fi județene de turism și ale I.T.H.R. București. Vi se oferă, supli- g 
fi mentar biletul de călătorie pe calea ferată cu o reducere de fi 
fi 25 la sută. fi
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

VICTORIE DECISĂ (N PRIMA REPRIZĂ
Armâtura Zalău - Gloria Bistrița 2 0 (2-0)

Intr-o frumoasă ascensiune de 
formă și cu o nouă conducere 
tehnică (antrenor, Dumitru Nico- 
lae), Armătura a reușit duminică 
să întreacă echipa din Bistrița, 
după o partidă spectaculoasă, în 
care gazdele au făcut o foarte 
bună primă repriză. Cu toate că 
terenul a fost aproape impracti
cabil. evoluția celor două echipe 
a satisfăcut din plin pe nume
roșii spectatori.

începutul furtunos al Armătu
rii o aduce foarte repede în 
preajma buturilor bistrlțene și, 
după ratările lui Nagy (min. 5) 
și Pășcuța (min. 16), ea reușește 
să deschidă scorul, in min. 21, 
prin PREDEANU, care a fructifi
cat excelenta pasă a lui Florlcel. 
Replica oaspeților este promptă, 
șutul lui Bagiu (min. 26) e greu 
parat de Alexe. Gazdele revin 
în atac și, după marea ratare a 
lui Niculăuț (oare, în min. 34,

de la numai 3—4 m. a trimis 
balonul peste poartă). își mă
resc avantajul. în min. 41, prin 
Tin NICOLAE. Șl ta repriza se
cundă gazdele fac o mare risipă 
de energie, dar se ratează mult 
și de o parte șl de cealaltă S 
Nagy (min. 57), Floricel (min. 63), 
Niculăuț (min. 65). Predeanu 
(min. 84 și 85). Bagiu (min. 75) 
și Volca (min. 70).

Arbitrul Cr. Teodorescu (Bu
zău) a condus foarte bine echi
pele : ARMATURA : Alexe (min. 
83 Ghete) — CHIFA. Marta, PE- 
TREAN, Tașnadi — nTI NICO
LAE, Pășcuța, Nagy — Niculăuț, 
Floricel (min. 75 Nuțu). PRE
DEANU. GLORIA: NALAȚ — Nl- 
colae, CERVENSCHI HURLOI, 
Bagiu — Ionele (min. 53 Goran), 
Costin (min. 39 Volca). Tătăran, 
Dănllă — Andrei. ȘUVAGAU.

Florin SANDU



CICLISTUL M. ALDULEA PRINTRE FRUNTAȘII
CURSEI NIEDERSACHSEN

MUNCHEN, 14 (Agerpres). — 
Etapa a 6-a a cursei cicliste 
internaționale Niedersachsen, 
disputată pe traseul Hanovra— 
Celle (139 km), a revenit rutie
rului polonez Vladislav Wrona 
în 3h03:24, urinat in același 
timp de Stumfp, Ludwiniak și 
românul Nicolae Aldulea. Li
der al clasamentului general 
este în continuare polonezul 
Mieczyslaw Karlowicz, urmat 
de coechipierul său Wrona la

23 s și vest-germanul Christi
— la 48 s. Nicolae Aldulea se 
află pe locul 7, la 1:17. Pe e- 
chipe conduce Polonia, urmată 
de R.F. Germania — la 27 s, 
U.R.S.S. — la 1:43, Austria — 
la 2:39, Olanda — la 6:50, Ro
mânia (echipa secundă) — la 
8:34, Bulgaria — la 13:34, Ce
hoslovacia — la 14:0, Cuba — 
la 16:30, Suedia — la 19:23, 
Norvegia — la 28:39, Ungaria
— la lh02:22 etc.

START IN TURNEUL F.I.R
Echipa de juniori a tării 

noastre se află de ieri în Ber
linul Occidental, unde se dis
pută anualul turneu interna
țional organizat de F.I.R.A., al 
cărui interes crește cu fiecare 
ediție (anul acesta, de pildă, 
vor lua parte la întrecere și 
rugbyștii argentinieni). Repre
zentativa României (din care 
fac parte, printre alții, C. Iosef, 
D. Boldor, S. Rus, T. Brînză)

•A. (j)
va susține azi primul meci, 
probabil, cu formația R.F. Ger
mania, în situația (scontată) că 
aceasta a învins echipa El
veției (rezultatul nu ne-a par
venit pînă la închiderea e- 
diției). tn continuare, în cax 
de succes, juniorii noștri vor 
juca vineri cu învingătoarea 
dintre Italia și Polonia (sau 
Belgia).

DUPĂ VICTORIA RUGBYȘTILOR

„CUPA DUNĂRII" 
LA HALTERE (J)
Zilele trecute, la Fernilc (Bul

garia) S-au disputat întrecerile 
de haltere rezervate juniorilor 
dotate cu „Cupa Dunării1*, la ca
re au fost prezențl sportivi din 
șase țări : Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Româ
nia sl Ungaria. Delegația țării 
noastre a cuprins numai șapte 
halterofili : A. Jigău (52 kg), P. 
Toroszkoi (60 kg). T. Carata (75 
kg), V. Mereuță și I). Stanică 
(90 kg). D. Filip șl T. Ghiurca 
(100 kg).

Competiția a fost dominată de 
reprezentanții țârii gazdă. care 
au ocupat primul loc la noua 
dial cele zece categorii. Sportivii 
români au obținut următoarele 
rezultate : A. Jigău — loc 2 
(192,5 kg). P. Toroczkol — loc 2 
(242.5 kg). T. Carata — loc 3 
(295 kg). V. Mereuță — loc 3 
(325 kg) și D. Filip - loc 3 (320 
kg)

C.E. DE HOCHEI 
JUNIORI - GRUPA A

La Tampere și Kuovala (Fin
landa), s-au încheiat întrecerile 
C.E. de hochei pe gheață pen
tru juniori (18 ani), grupa A. 
Ultimele rezultate :

Cehoslovacia — U.R.S.S. ’—3, 
Suedia — Finlanda 5—2, Polo
nia — Norvegia 3—2, Elveția 
— R.F. Germania 4—1.

în urma acestor rezultate, 
clasamentul final este urmă
torul : 1. Suedia 12 p, 2. Ce
hoslovacia 12 p, 3. U.R.S.S. 12 
p (departajare în urma rezul
tatelor directe), 4. Finlanda 8 
p, 5. Elveția 4 p, 6. Polonia 
4 p, 7. Norvegia 3 p, 8. R.F. 
Germania 1 p. Ultima echipă a 
retrogradat, locul ei urmînd să 
fie ocupat, la ediția viitoare 
(1988), de reprezentativa Româ
niei, ciștigătoarea grupei B, 
desfășurată recent la București.

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

țimele secunde ale meciului nu 
âu mai avut istoric și Cristian 
T.Iorea a obținut victoria în 
unanimitate.

Meci deosebit de spectaculos 
la „semiușoară", unde Ion Con
stantin a primit o replică pu
țin scontată din partea campio
nului egiptean Iligazy Atia. A- 
cesta din urmă, unul dintre cei 
mai tehnici pugiliști din repre
zentativa țării sale, s-a dove
dit un puncheur deosebit de 
periculos, cu lovituri surprinză
toare, cu un croșeu de dreapta 
fulgerător. în aceste condiții, cu 
atit mai merituoasă apare vic
toria obținută de Ion Constan
tin, care' a știut să evite tirul 
advers și să puncteze, la rîn- 
dul său, ceva mai mult decît 
sportivul egiptean. Spunem 
„ceva mai mult", deoarece par
tida a fost deosebit de echili
brată, de un dinamism apre
ciabil, cu momente de... sus
pans create de schimburile tari. 
Juriul l-a preferat, pe merit, pe 
sportivul român, căruia i-a 
acordat victoria lă puncte cu 
3—2.

Tot la „semiușoară", cubane
zul Huan Hernandez, cu alură 
de... baschetbalist, și turcul Ki- 
bar Tatar, mult mai scund, au 
oferit o dispută aprigă, cu 
multe schimburi de lovituri ex
pediate de ambele părți. Pen
tru un final ceva mai clar, cu
banezul a obținut victoria la 
puncte, care putea reveni, tot 
atit de bine, și lui Tatar...

Campionul mondial de ju- 
niori — 1985 Daniel Măeran 
și-a făcut debutul la „Centură", 
onorîndu-și cartea de vizită. El 
a avut de înfruntat în sporti
vul bulgar Anton Ciamov, un 
pugilist tehnic, cu un box eco-

(Urmare din pag. I)

echipe 
Marea

din 
din

trebui să alinieze o singură 
garnitură 7

— Evident, această modifi
care a fost comunicată tuturor 
federațiilor naționale, tn pri
mul rind celor direct intere
sate. tn loc de Anglia. Sco
ția, Irlanda etc., formații dife
rite, încă admise la Varșovia, 
la Auckland va fi acceptată 
înscrierea unei unice 
insulare, cu titulatura 
Britanie. Ni se pare mai echi
tabil, tocmai spre a lăsa por
țile larg deschise și altor e- 
chipe, pentru o cit mai mare 
răspîndire a crosului.

— I.A.A.F. este preocupată, 
dacă nu greșim, și de reduce
rea numărului de participant! 
în cadrul fiecărei echipe, da?

— Rețineți că, din 1989, vor 
lua startul la C.M. și junioa
rele. Ca să evităm transfor
marea competiției intr-un 
„mamut" greu de stăpînit din 
punct de vedere organizatoric, 
am recomandat ca echipele de 
seniori să fie alcătuite 
maximum 9 sportivi, nu 
12, ca pină acum. Chestiunea 
e încă în dezbatere.

— Cite junioare vor putea 
fi înscrise pe listele de con
curs la C.M. 7

— Tot la Roma se va sta
bili, dar există proiectul ca 
formațiile să fie compuse din 
5, în clasamentul pe echipe 
urmînd să puncteze primele 3.

— La conferința de presă 
de ieri, mai multe întrebări 
s-au referit la posibilitatea in
stituirii unul Mare Premiu și 
la cros, sub egida I.A.A.F. Vă 
cerem scuze, dar răspunsurile 
dumneavoastră au fost mai de
grabă 'evazive !

— Credeți ? N-am lăsat toc 
nici unei interpretări: deocam
dată nu se pune problema u- 
nei astfel de întreceri! Sint 
voci care acreditează necesi
tatea unui Grand Prix indoor, 
la cros, insă, discuția e, 
cred, fără obiect.

Directa expediată de Cristian Morea (dreapta) și-a atins ținta și 
japonezul Yoshikotsu Soto va fi numărat de arbitru 

Foto: Aurel D. NEAGU

—CEL DINȚII SUCCES-----
Despre fotbalul din Malta s-a vorbit toarte puțin, pentru sim

plul motiv că rezultatele echipei reprezentative sau ale for
mațiilor de club au fost slabe, cu excepția unora, de pe teren 
propriu, cind zgura sau „pămîntul bătătorit" constituiau un 
impediment pentru formațiile adverse. Iată însă câ, recent, 
cimpul de joc al maltezilor a fost moderniz.at: s-a construit un 
stadion cu o capacitate de 40 000 de locuri și terenul a fost 
gazonat. Acest lucru a avut două avantaje: un public numeros 
poate să asiste acum la meciuri, iar multe din formațiile din 
prima ligă s-au și obișnuit să joace „pe iarbă", ceea ce n-a 
mai fost un handicap pentru ele cînd urmau să evolueze 
pesre hotare, numai pe terenuri gazonate.

Nu demult, echipa Maltei a produs cea mai mare surpriză a 
preliminariilor Campionatului European, termtaînd , la egalitate 
(2—2, la Chaves) cu Portugalia 1 Gazdele aiș luptat din greu 
pentru a obține acest scor, dacă avem în vedete că maltezii 
au condus, iar unul dintre golurile portughezilor a fost mar
cat din penalty ! Meritul aparține în mare parte antrenorului 
bulgar Ghencio Dobrev (de doi ani aflat in Malta), care a avut 
răbdare să-* selecționeze pe cei mal buni jucători, îndeosebi 
tineri, cu excepția căpitanului echipei, Holland (32 de ani).

Șl, dacă vorbim de fotbalul din Malta, trebu'e să adăugăm 
că federația națională a fost infilnțată încă in 1900 ! Din 1909, 
in această țară s-au desfășurat 74 de ediții de campionat 1 
Acum, acest* 2—2 cu Portugalia este considerat cel dinții mare 
succes din lunga istorie a soccerulul din mica insulă. Un pas 
mare spre viitor sau numai o întîmplare fericită ?

Ion OCHSENFELD

nomicos, cu un joc de picioare 
derutant și cu riposte prompte. 
Românul nu s-a lăsat prins în 
cursele dese Întinse de adver
sar. Atent și sigur pe sine, 
Măeran a punctat îndeosebi cu 
directe de intimplnare și nu
mai forțat de... împrejurări a 
folosit și seriile cu ambele bra
țe. Partida celor doi a fost un 
recital de tehnică, apreciat a- 
desea cu aplauze, Măeran ob- 
ținînd victoria la puncte în una
nimitate.

La „ușoară", campionul nos
tru Viorel Mihăilă l-a intilnit 
pe Mustafa Kalkan (Turcia). 
După un start „furtunos". Kal
kan a simțit că are in față 
un adversar dificil, tehnic. Lup
ta a fost îndtrjită, dar superio
ritatea lui Mihăilă evidentă 
pentru juriu. La aceeași cate
gorie, egipteanul Ebrahim Ba-

— Vrem 
signor Nebiolo, 
încunoștințat . ....
că, în cadrul Comitetului 
cros al I.A.A.F., România 
făcut o informare prin 
și-a exprimat intenția de 
organiza ediția din 1991 
1992 
le 7

să vă întrebăm, 
dacă sinteți 

asupra faptului 
de 

a 
care 

a 
sau 

a Campionatelor Mondia-

Firește că știu, e datoria 
să știu tot ce se întimplă, 
așa ? In atletism și, parti- 

Romă-

mea 
nu-i 
cular vorbind, in cros, _____
nia are o bogată tradiție și 
multe rezultate de valoare. 
Chiar și aici, deși fără Puică 
și fără Melinte, româncele s-au 
numărat printre protagoniste, 
ocupînd locul 4. în aceste 
condiții, mi se pare normal ca 
propunerea la care vă referiți 
să fie privită cu interes. Va 
trebui insă ca, în conformita
te cu regulamentul, federația 
din țara dv. să se decidă și să 
înainteze pînă la 31 decem
brie 1987 un dosar complet și 
lămuritor.

— Ne permiteți o indiscreție: 
putem conta pe sprijinul pre
ședintelui I.A.A.F. 7

— Cum să vă zic, puneți 
chestiunea cam... gazetărește ?! 
Toate țările care stimulează 
și cultivă atletismul se bucură 
de sprijinul meu. 
este, fără îndoială, una din
tre ele. Vă satisface răspunsul?

— Da. Vă mulțumim pentru 
timpul pe caje ni l-ați oferit.

România

CAMPIONATE
• Rezultate în etapa a 23-a a 

campionatului Bulgariei: Slavia 
— Dimitrovgrad 0—1; Sllven — 
Lokomotiv Sofia 5—1; Sredeț — 
Beroe Stara Zagora 3—2; Trakla 
Plovdiv — Ccrnomoreț 4—0; A- 
kademik — Spartak vama 2—1; 
Botev Vrața — Etlr Tirnovo 1—1; 
Vitoșa — Plrin Blagoevgrad 3—0.

iumi s-a văzut gratulat cu o 
victorie în fața cubanezului 
Heredia Jilberto, după ce ulti
mul a condus lupta de la În
ceput pînă la sfîrșit, dar trei 
dintre cei cinci judecători au 
văzut altfel...

Așteptat ca de obicei cu ne
răbdare, Dragomir Ilie și-a 
făcut încă o dată „numărul", 
smulgînd ropote de aplauze a- 
sistenței. El a avut ca partener 
pe tînărul pugilist japonez 
Yoshino Kazukida care, deru
tat complet de stilul românu
lui, nu a avut decît grija apă
rării, ripostînd mult prea rar 
pentru a obține o decizie fa
vorabilă. învingător la puncte 
— Dragomir Ilie.

Surpriză de proporții la se
migrea : campionul Dumitru 
Senciuc a fost învins de egip
teanul Ahmed Nagar !

(Urmare din pag. 1) 

Ne- 
fa- 

cro- 
insă

închizător de grămadă, 
dacă ultimul a intrat în

Mihail Naca ținea să

că ei au încercat să joace, să 
construiască mai mult", 
maifiind hazul reamintirii 
zelor de atac, descrise în 
nica meciului, adăugăm 
evidențierile făcute de aproape 
toți specialiștii pentru incisivi
tatea lui Murariu (cu deosebire 
în jumătatea inițială a parti
dei), dispoziția lui Lungu, per
cutant ca altădată, o anume 
revigorare a treisferturilor, 
după cum experiența lui A- 
lexandru sau calitățile de ne
contestat ale lui Răducanu par 
să reprezinte soluțiile optime 
în cazul posturilor de uvertură 
sau 
chiar 
teren după pauză. Iar antre
norul 
remarce satisfacția sa față de 
modul cum s-au dăruit com- 
ponenții formației.

Dar jocul a evidențiat și 
destule neîmpliniri, unele chiar 
îngrijorătoare, în perspectiva a 
ceea ce urmează, mai ales că 
și la Tbilisi, și în Noua Ze- 
elandă, datele problemei vor fi 
altele. A surprins, mai intîi, 
lipsa de eficiență in atit de 
importantul moment al dispu
tării marginii. Astfel, în prima 
repriză, nu mai puțin de 17 (!) 
baloane repuse de Grigore au 
fost adjudecate sau recuperate 
de italieni, cu toate că in faza 
inițială unele erau „vămuite" 
de Ștefan sau Laurențiu Con
stantin. Nesincronizare, repu-

tn clasament: Sredeț — 30 p, 
Vitoșa — 34 p, Slavia - 33 p.
• In etapa a 23-a a campiona

tului Iugoslaviei, lidera clasa
mentului, Vardar Skoplje, a în
vins pe teren propriu, cu 1—o, pe 
Hajduk Split. Alte rezultate: Osi- 
jek — Partizan Belgrad 2—0; 
Steaua Roșie Belgrad — F.C. Sa
rajevo 2—3; Pristina — Dinamo 
Vinkovici 0—1; Sutjeska — Velez 
0—2; Zelezniciar Sarajevo — Bu

PE SCURT > PE SCURT > PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM * Cursa de 

la Monza a revenit echipajului 
Watson (Anglia) — Lamners (O- 
landa), pe o mașină „Jaguar". Pe 
locul secund s-â clasat echipa
jul condus de pilotul vest-german 
Hans-Joachim stuck („Porscne").

RUGBY • In grupa B a Cam
pionatului European, selecționata 
Poloniei a învins pe teren pro
priu, cu scorul de 21—4 (11—4), 
echipa Marocului.

SCRIMA • Concursul de spa
dă de la Berna, contind pentru 
„Cupa Mondială", a fost ctștigat 
de scrimerul vest-german Volker 
Fischer, care l-a învins în fina
lă cu 10—7 pe Igor Tihomirov 
(U.R.S.S.). în intîlnirea pentru 
locurile 3—4, Loyola (Cuba) a 
dispus cu 10—3 de Lenglet (Fran
ța).

ȘAH • După patru runde, în 
turneul de la Zenica (Iugosla
via). conduce maestrul sovietic 
Serghei Smaghln — cu 3,5 p, ur
mat de argentinianul Palermo, 3 
p, Iugoslavii Marianovici șl Ce- 

nere nesigură, așezare defec
tuoasă pe locurile în tușă, u- 
fectuarea unui „protej" necon
vingător — iată tot atîtea ca
rențe subliniate de tehnicieni. 
Apoi, capul de grămadă al 
„squadrei azzurra", cu un nou 
lider în puternicul Luplni, s-a 
arătat în destule rînduri su
perior. Și, nu în ultimul rind, 
simțim încă emoțiile din re
priza secundă, cînd vîntul a 
fost de partea oaspeților și ei 
aii „ținut" minute în șir jocul 
în terenul ..tricolorilor" (o no
tă în plus pentru clasa reeta- 
lată de veteranul Ghizzoni).

Forța echipei a scăzut pe 
măsură scurgerii timpului. 
Conducerea tehnică a lotului 
nostru trebuie să analizeze (și) 
acest aspect, cu maximă luci
ditate. Totul, spre a se găsi 
cea mai nimerită, mai bine 
pregătită formulă — inclusiv 
cu un jucător de mare circu
lație și de sacrificiu capabil să 
cîștige baloanele „de jos", cum 
remarca un alt specialist de 
peste hotare, numindu-1, mai 
intîi, pe Costică Florea —, 
astfel incit reprezentativa de 
rugby a României să iasă cu 
fruntea sus din terenurile atit 
de dificilelor partide viitoare.
• Echipa engelză Sidcup a 

susținut un joc la Tulcea, cîș- 
tigînd cu 25—7 (17—3) în fața 
divizionarei B Pescărușul, din 
localitate. Rugbyștii londonezi 
vor evolua vineri în Capitală, 
la Complexul din cartierul 
Ghencea, de la ora 15,30, în 
compania echipei Steaua.

ducnost 1—0; Niș — Sparțak Su* 
botița 1—0 ; Dinamo Zagreb — 
Tuzla 0—0; Rijeka — Zenica 0—0. 
Clasament: 1. Vardar — 31 p; 3. 
Velez — 27 p: 3. Hajduk — 27 p.
• După 23 de etape. în campio

natul Greciei continuă să condu- 
câ Olympiakos Pireu — 39 p. ur
mată de P.A.O.K. — 33 p șl Pa- 
nathinaikos — 32 p. Rezultate 
(etapa a 23-a): Apollon — Pa- 
nlontos 0—2; Aris — Diagora» 2—1; 
Verria — Olympiakos 2—2; Ethni- 
kos — Yannlna 0—0; Heraklls — 
Larissa 5—2; O.F.I. — P.A.O.K. 
1—1; Panathinaikos — Doxa 2—1; 
A.E.K. — Kalamaria 2—0.

balo — cu cite 2,5 p. • în run
da a 3-a a superturneului inter
național de la Bruxelles, Kaspa
rov a cîștigat la Wijnants. Short 
a pierdut la Korcinoi, în timp ce 
partidele Tal — Larsen, Torre — 
Timman și Van der Wiel — Llu- 
bojevicl s-au încheiat remiză. în 
clasament conduc Kasparov și 
Korcinoi — cu cîte 3 p, urmați de 
Timman — 2.5 p, Larsen — 2 p.

TENIS • Turneul de la Porto- 
roz (Iugoslavia), a fost ctștigat 
de jucătorul cehoslovac Joset 
Czlrak care l-a întrecut în fina
lă cu 6—4, 7—5 pe concurentul 
român Minai Vanță. • în finala 
probei de dublu, perechea Mihail 
Kleslnger (Iugoslavia), Andras 
Lany (Ungaria) a întrecut cu 
6—2, 3—6, 6—4 cuplul Gustavo 
Garetto (Argentina), Gheorghe 
Cosac (România) • în finala 
turneului feminin de la Hilton 
Head (S.U.A.). jucătoarea vest- 
germană Steffi Graf a dispus cu 
6—2, 4—6, 6—3 de Manuela Male
eva (Bulgaria).
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