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Reprezentativa
României a reușit ceea ce ho- 
cheiștii seniori au dat greș: 
promovarea într-o grupă valo
rică superioară. Și a realizat-o 
în compania unor formații bine 
pregătite, cum au fost cele ale 
Italiei, Franței și, mai ales, a- 
ceea a Danemarcei. Tinerii noș-

șarjele lor 
reușit — mai ales în ultimul 
meci — goluri deosebit de pre
țioase.

Despre formația învingătoare 
ne-a vorbit, după festivitatea 
de închidere, dl. Fred Schweers 
(Olanda), delegatul Federației 
Internaționale de Hochei

A XVI-a ediție a „Centurii de Aur“ în plină desfășurare

9 Azi, „capete de afiș** : 
D. Dumitrescu — Ri Dong 
Wan (R.P.D. Coreeană) și 
D. Die — I. Baiumi (Egipt) 
8 Din păcate, au apărut 
și primele (sperăm ultime

le) decizii eronate

PROGRAMUL DE AZI

Gala I, ora 15,30
Talpoș — Ștefan schiller (R.D. Germană);

întrecerile din cadrul Tur
neului internațional de box 
„Centura de Aur“ au atras și 
ieri în jurul ringului montat 
in Pavilionul central al Com
plexului expozițional de la 
Casa Scinteii cîteva mii de 
spectatori, dornici să nu scape 
mai ales primul meci din pro
gram. Gala s-a deschis cu un 
autentic „cap de afiș" : cam
pionul mondial de tineret — 
1985 și deținătorul titlului na
țional la categoria cocoș, Mar
celică Tudoriu, îl întîlnea pe

PANA: Nicolae ___ „____________  _
Ri Dong Wan (R.P.D. Coreeană) — Daniel Dumitrescu.

SEMIUȘOARA: Glanl Gogol — Ku Mian Cian (R.P.D. Core
eană); Aiko Stefen (R.D. Germană) — Marian Dumitrescu; io- 
shiro Osawa (Japonia) — Daniel Măeran.

SEMIMIJLOCIE: Ștefan Drișcu — Grigori Pinciuk (U.R.S.S.) ; 
Leontin Sandu — Bogumll Alexandrov (Bulgaria).

Galo a ll-a, ora 18,30
MUSCA: Florin Manea — Zang Guang Ho (R.P.D. Coreeană); 

Edy Suarez (Cuba) — Viorel Pop Encean.
PANA: Frank Schmidt (R.D. Germană) — Ilian Iliev (Bulgaria) .
UȘOARA: Petrlcă Bullga — AU Cltak (Turcia); Ibrahim Ba

iumi (Egipt) .— Dragomlr Ilie.
Încă un atac al reprezentativei noastre in partida cu Danemarca.
Toft (in genunchi). Schulz (in spatele său) și portarul Henriksen 
— în alertă : înaintașul român Geru (nr. 9) se apropie vertiginos 

Foto : Aurel D. NEAGU
tul de greu în fața adversaru
lui, un pugilist complet, cu o 
tehnică admirabilă și o viteză 
de execuție de invidiat. In 
rundul secund. Tudoriu forțea
ză. dar Carrion nu acceptă să

„încleștare" dramatică in partida 
Carrion (Cuba).

Cubanezul este obligat să ac
cepte schimburile de aproape 
și Tudoriu încearcă să refacă 
terenul pierdut. Lupta, însă, 
nu are claritate, Carrion, o- 
bosit, ține repetat, motiv pentru 
care primește un avertisment 
în ultimul minut. Meciul se 
termină în nota de dominare a 
românului. Verdictul de învin
gător la puncte (3—2) 
lui Tudoriu a uimit 
parte din asistență, 
fiind acela care, după

acordat 
o mare 
Carrion 
părerea

HEhHPetre 
Paul IOVAN

(Continuare In vag a 4-a)

tri hocheiști, bine îndrumați 
de antrenorii lor, au știut să 
dea replicile necesare acestor e- 
chipe valoroase, apărarea ani- 
hilînd înaintași de real talent, 
ca de pildă Jens Nielsen (Da
nemarca), Athuil și Boudon 
(Franța) sau Merzario (Italia). 
In apărare, însă, portarii Cor- 
ciovă și Ganea au fost ine
gali, reușitele alternînd cu ne
reușitele. după cum dintre fun
dași cei mai siguri ni s-au 
părut a fi pînă la urmă Voican 
și Potap. Echipa României a 
beneficiat însă de doi înain
tași în excelentă formă, este 
vorba de Spiridon șl Șomfălea- 
nu, care, prin jocul lor, prin

gheață : „Este frumo să per
formanța echipei de juniori a 
României de a cuceri locul I 
in această competiție, care a 
fost Campionatul European B. 
foarte bine organizat la Bucu
rești. Sper ca și în grupa A 
tinerii sportivi români să aibă 
o comportare la înăPI-on- coMi 
demonstrate în aceste zile. A 
fost un turneu reușit, in cire 
mai multe echipe s-au prezen
tat Ia un nivel de pregătire 
simțitor apropiat. Formația dv. 
a știut — și a putut — să a-

Mircea TUDORAN

(Continuare in oao a <-a)

Echipa feminină de volei a României in pragul sezonului international oficial

ȘANSE DE URCARE ÎN RINDUL ELITEI ?
„Da — răspunde antrenorul principal Mircea Dumitrescu

Marcelică Tudoriu-Enrique
Foto : Iorgu BĂNICĂ

vicecampionul cubanez de se
niori, Enrique Carrion. Partida 
a început în nota de superiori
tate a oaspetelui, care încă din 
minutul doi al primei reprize 
reușește să-1 expedieze la po
dea pe Tudoriu, cu o explozivă 
contră de dreapta ! Tudoriu 
reia lupta, dar se descurcă des-

cedeze inițiativa. Răspunde la 
atacurile partenerului cu direc
te și contre de dreapta deosebit 
de periculoase. K.O.-ul plutea 
In aer. Nu a urmat un K.O., 
dar Tudoriu a fost din nou 
K.D., tot în urma contrei de 
dreapta. Ultima parte a me
ciului își schimbă aspectul.

Luna viitoare, reprezentati
vele feminină și masculină de 
volei ale României vor parti
cipa — în Norvegia șl, respec
tiv, în Finlanda — la turneele 
de calificare pentru faza finală 
a Campionatelor Europene (sep
tembrie, Belgia). Firește, o- 
biective importante șl dificile 
pentru ambele noastre echipe, 
„calificările" devenind în ulti
ma vreme mai mult decît o 
simplă formalitate, 
impetuoasei ascensiuni a

aflate nu de

datorită 
vo

lii vederea apropiatelor Campionate Europene de judo

TESTELE DE VERIFICARE AU TRECUT, DAR UNELE PROBLEME

DE SELECȚIE

leiului din țări 
mult în fază de pionierat în 
acest sport. Echipa feminină, a 
cărei pregătire a fost încre
dințată profesorilor M. Dumi
trescu și „M. Niculescu, se află 
în Polonia, la primul test din 
acest sezon. înainte de plecare, 
ani stat de vorbă cu antreno
rul principal, Mircea Dumi
trescu.

— Ați parcurs deja cîteva 
etape spre.., Norvegia, pe tra
seul ,,europenelor". Cum apre- 
ciați evoluția lotului ?

— Am plecat la drum cu un 
„bagaj" atletic satisfăcător, îm
bunătățit la Slănic, unde am 
urmărit refacerea și pregătirea 
fizică generală. Acum, mai toa
te jucătoarele se prezintă foar
te bine din punct de vedere 
atletic, in etapa de la Craiova, 
inaintea „bilateralelor" cu echi
pa Poloniei, „bagajul" a sporit 
considerabil și pe alte planuri.

la aceasta au con-E drept ci 
tribuit fi condițiile foarte buna 
de pregătire de care am be
neficiat acolo și sprijinul deo
sebit din partea cluburilor lo
cale, . Universitatea și Oltcit.

— In ce stadiu șe află echi- 
pa pe alte planuri decît cel 
atletic ?.

— Pregătirea cu mingea am 
tnceput-o cam tirziu (așa s* 
explică și infringefea in „ami
calul" cu Oltcit), dar, după 
două săptămini de lucru spe
cific, am obținut cîteva cîștl- 
guri, relevate și de turneul de 
la Craiova (in care Lotul A a 
învins cu 3—1 Lotul B și cu 
J-H) pe Dacia Pitești și com
binată locală Oltcit-Universita- 
tea) : blocajul, care se vădise 
in mare scădere, a inceput si

Perioada turneelor oficiale de 
verificare a sportivilor noștri 
din lotul reprezentativ de ju
do. dintre care vor fi selec
ționați cei mal buni pentru a 
participa la apropiatele Cam
pionate Europene de Ia Paris 
(7—10 mai), s-a încheiat o dată 
cu „Internaționalele" României, 
desfășurate la sfîrșitul săptă- 
mînil trecute, in Sala Rapid 
din Capitală. Această ultimă 
competiție a fost așteptată cu 
deosebit interes, mai ales cu 
speranța de a se pune capăt 
frămîntărilor celor doi antre
nori ai lotului, loan Petrof și 
Constantin Niculae, care, înain
tea „Internaționalelor", 
clarificată selecția în măsură 
aproape neînsemnată, 
era doar „greul" Mihai Cioc, 
iar cu semne de întrebare Flo
rin Lascău (semimiilocie) $1 
Petre Anitoaie (mijlocie).

Nici după aceste întreceri... 
apele nu s-au limpezit sută la 
sută, dar au fost, totuși, de
semnați patru din cei cinci 
sportivi români care vor con
cura la europene" : Mihai Cioc 
(grea). Florin Lascău (semî- 
miHocie), Petre Arițoaie (mij
locie) și Stănică Oltcanu (u- 
(oară).

aveau

Sigur

RĂMlN (Continuare în pag. 2-3)
Aurelian BREBEANU

Wlp

Foto :
Iorgu BĂNICA

DIN RESURSE PROPRII, CU FORȚE PRuPRlI

Juniorul Florin 
Lascău, intr-un a- 
tac din timpul fi
nalei cu sovieticul 
Leri Nakani, in 
fața căruia a re
purtat o frumoasă 
victorie la puncte.

Cea mai bună comportare a 
avut-o Mihai Cioc (victorii prin 
ippon în toate meciurile), sigur 
pe el în pregătirea atacului, 
alegind cu chibzuință momen
tul cel mai potrivit și — ceea 
ce a surprins plăcut — trece
rile rapide in osaekomi după 
ce și-a dus adversarii la sol, 
schimbind uneori priza fără 
să întrerupă fixarea, Și trebuie

subliniat că in seria sa ș-au 
aflat, printre alții, doi judoka 
puternici : 
Savcenko 
Csocsz.

Cînd la
de luna trecută Florin Lascău

sovieticul Serg'nel 
și ungurul Imre

finalele republicane

Costin CHIRIAC

(Continuare in vag 3*3)

în aceste zile de primăvară, 
activitatea asociației sportive 
Progresul Miercurea Ciuc se 
încheie săptămînal la o altitu
dine de neste 1400 m în sta
țiunea Harghita-Bă un le ză
pada mai sfidează încă razele 
soarelui... In această localitate 
montană, situată la circa 20 km 
de Miercurea Ciuc, prietenii 
schiului de la întreprinderea 
Județeană de Gospodărie Co
munală și Locativă au amena
jat o pîrtie de 350 m, dotată cu 
baby-lift și și-au construit o 
cabană cu etaj, unde își pe
trec orele de răgaz numeroși 
membri al asociației și fami- 
lii'e lor.

Cu n a apărut a 
moașă bază sportivă 
Din inițiativa unor 
ori. care, păstrînd 
pasiunea pentru disciplina în
drăgită, au devenit — împreu-

eas:ă fru- 
de iarnă? 
foști schi- 
nealterată

z
nă cu multi dintre tinerii lor 
colegi de muncă — construc
tori sportivi, precum și datori
tă receptivității conducerii în
treprinderii (director, Z. Tulit) 
față de soluțiile și propunerile 
colectivului privind identifica
rea și valorificarea ’■esurse’nr 
proprii. Concret. P rtia de schi 
a’ fost, aleasă pe o vale ,mat 
înainte plină cu bo'ovani și 
cioate de brazi ; un motor dat 
la casare a fost recondiționat 
și adaptat' la sarcinile babv- 
schiî-liftulul : iar clădirea ca
banei a fost construită cu ma
teriale provenite din demolări, 
totul realizîndu-se prin muncă 
patriotică. „Avem în întreprin
dere meseriași de primă mină, 
ne-a. explicat tinărul ing. V.

Troian OAN1ȚESCU

(Continuare in vag 2-3)
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• In plină vacanță de pri
măvară. purtătorii cravatei ro
șii cu tricolor din Capitală des
fășoară o bogată activitate 
sportivă de masă atit în ca
drul școlilor în care învață, 
cît și în cluburile organizate la 
bazele de jocuri și agrement 
de la „Clreșarii" (sectorul 1), 
„Voinicelul" (sectorul 3), „Te
merarii" (sectorul 4) și în Par
cul Al. Moghioroș (sectorul 6). 
In program : întreceri la ra
muri de sport dintre cele mal 
îndrăgite, adică atletism (cro
suri), gimnastică (îndeosebi 
pentru fete), minibaschet, tenis 
de masă, șah și — aproape că 
nu mai e necesar să precizăm 
—• fotbal I Bilanțul 7 Luni 20 
aprilie. în prima zi de școală.
• Pentru pionierii din Ca

racal, la ordinea zilei s-au a- 
flat fotbalul — cu o compe
tiție de „mini" (7 echipe), n- 
vlnd drept protagoniste echi
pele școlilor nr. 7 (prof. Iliuță 
Niculescu) și nr. 3 (prof. IleanS 
Leahu) — și atletismul, probe
le de cros, care au desemnat 
campionii pe oraș : Constanta 
Barbu și Victoria Buca — Școa
la nr. 1, Cătălin Stancu și Ga
briel Ispas — Școala nr. 7. Ei 
vor fi reprezentanții Caracalu
lui la faza pe județ a „Cupei 
Pionierul" ; cei mai buni ml- 
nicrosiști din cei peste 1000 
care s-au întrecut în această 
frumoasă competiție.
• Aproape 300 de copil cu

prinde centrul de șah inițiat 
pe lingă asociația sportivă a 
întreprinderii Steagul Roșu din 
Brașov de către instructorul 
voluntar Iile Cioroianu. Se 
disting, prin perseverență și 
rezultatei deocamdată la nive
lul centrului), pionierele Simo
ns Cretu și Alexandrina Roșu, 
ambele în clasa a IV-a a Șco
lii nr. 23. Proximul examen 
sportiv al micilor șahiști d<* 
la Steagul Roșu — concursul 
de la Sinaia, din această lună. 
Primele note în fața publicu
lui. Dar și primele emoții i...
• între ambițioșii baschetba- 

Iiștî care se pregătesc la Bacău, 
sub îndrumarea prof. Doru A- 
râdăvoaicei, în cadrul Clubului 
Sportiv Școlar din localitate se 
află și doi pionieri, Mihai Bu- 
eulei și Laurențiu Velea, de 
la Școala nr. 18 șl, respectiv, 
de la Școala de artă. „Sint dot 
viitori elevi ai Liceului Indus- 

Divizia A la șah

POLITEHNICA BUCUREȘTI IA AVANS

DUMINICA

* trimestrului | 
extrag 12 numere 

in cadrul a 2 «x-

ciștigă |l <a t nu-

(rial Lelea" — ne precizează 
profesorul-antrenor. Și adaugă: 
„In același timp vor deveni, 
aproape sigur, titulari ai echi
pei care a eîștlgat. anul trecut, 
finala pe țara a «Cupei U.T.C.»". 
Aprecierea harnicului tehni
cian trebuie să fie un îndemn 
pentru cei doi mici baschetba
list! băcăuani, spre o pregătire 
mereu mal rodnică.

AGENDA ATLETICA

La Calați, cercul de navomodelism al Casei pionierilor și șoi
milor patriei, condus de instructorul Gh. Anghel. desfășoară o 

activitate dintre cele mai prodigioase.
Foto : Mihai MORARU-Galațl

• Ce au devenit două dintre 
pionierele Școlii nr. 8 din Sla
tina, participante — cu ani in 
urmă — la „Expedițiile Cuteză
torii", cîștigătoare ale trofeu
lui „Pana de aur. argint M 
bronz" pentru jurnalul de zi 
cu cea mai bogată valoare do
cumentară 7 Mihaela Clenciu 
este în prezent studentă in a- 
nul II la I.M.F. București, iar 
Marilena Clenciu (sora ei), e- 
levă de frunte în clasa a X-a 
a Liceului de matematică-fizlcâ 
„Ion Minulescu" din munici
piul de reședință al județului 
Olt. „Expedițiile Cutezătorii" — 
ediția 1987 (din această vară) 
promit să releve și alte repre
zentante cu aspirații la înalte 
împliniri de la această unitate 
școlară slătlneană, cu o fru
moasă tradiție în turismul »- 
plîcativ și — precum se vode 
— și la învățătură.
• Atletismul cunoaște un tot 

mai larg teritoriu de exprimare 
șl la Tg. Neamț, în rîndul celor 
mai mici practicant! ai săi. O 
dovadă de dată recentă: a-

- na- 
are a- 
Lazăr). 
disputa

București culegea o victorie 
ușoară, cu 8,5—1.5, in fața for
mației Electromureș. Ceea ce 
face ca politehnicienii si rămînă 
In continuare pe primul Ioc al 
clasamentului. De notat și as
censiunea Metalului, care promo
vează pe locul trei. Bucureștenil 
conduc cu 8—4 In meciul cu E- 
lectromotor Timișoara (Pessl — 
Ungureanu 1—8. Spulber 
dovlci remiză. Bondoc 
vantal in intreruoea cu

Desigur, Interesează Șl 
pentru evitarea retrogradării. U- 
niversltatea București a Întrecut 
pe Otelul Galați cu 7—3 (la 
prima masă. Joița — Tratatovlcl 
1—«>, Iar Mecanică Fin» Bucu
rești încheie cu 6,3—3,5 meciul 
cu Autoturisme Timișoara. Vic
torie si « Petrolului Ploiești (dar 
oare nu e tardivă î) contra Po
litehnicii ieșene : 8—1.

Pe primele locuri in Clasamen
tul absolut t Politehnica Bucu
rești 22 p, I.T.B. $1 A.E.M. Ti
mișoara. ette 18 p șl o partidă 
întreruptă Intre ele. Urmează 
Metalul Tt p (1), Politehnica Iași 
11 ■>. In celelalte clasamente. 
Politehnica București este, de 
asemenea. lideră la masculin 
(36 p) șl Junori (12 p),!arA.EM. 
(12 p) conduce la feminin.

Porik ȘTEFANOV

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO-PRONOSPDR1 INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 15 APRILIE i EXTRA
GEREA I: 28 8 43 45 34 24; 
EXTRAGEREA a II» : 42 8 33 
33 25 30.

FOND TOTAL DE ClȘTI- 
GURI: 1.060.666 LEI, din care 
39.783 lei, report la categoria 1.
• Dacă nu v-ațl procurat IneA 

bilete cu numerele favorite la 
tragerea obișnuită Loto de mil- 
ne, vineri, Vt aprilie, mat puteți 
face acest lucru astăzi (dar m- 
MAI ASTĂZI) 3

• După cum se ștta, Admi
nistrația de Stat Loto-Pronosport 
«feri participanților informații

Rubrîe& rezervată 
șoimilor patriei și purtători
lor cravatei roșii cu tricolor

proape 800 de copii au luat 
parte la concursurile de cros 
organizate de Casa pionierilor 
$1 joimilor patriei din locali
tate, cu rezultate convingătoare 
pentru cei ce au reprezentat 
Școala nr. 2 (Gabriel Găman 
și Adina Croitoru — locurile 
I la categ. 8—10 ani. Anca 
Enache la categ. 11—12 ani. 
Cezar Pindic și Mihaela Tapa- 

lagă la categ. 13—14 ani) și 
Școala nr. 5 (Gabriel Sandu, 
categ. 11—12 ani).
• Azi, în Capitală, o zi plină 

pentru pionierele de la școlile 
nr. 17 și nr. 118 din Sectorul 
1: cele mai dotate gimnaste de 
„ritmică" vor evolua in cadrul 
spectacolului inițiat de C.S.Ș. 
Triumf, In sala Agronomia, de 
Ia orele 16, cu prilejul „Zilei 
Clubului". Este o acțiune spor
tivă de tradiție, care îmbogă
țește, în fiecare an, programul 
activităților sportive din 
canța de primăvară.

Rubrică realizată de 
Tiberiu STAMA

va-

ÎNTRECERI
„CUPA C.S.Ș. - A S A. PREDEAL"

Zilele trecute s-a desfășurat pe 
pirtia Clăbucet „Cupa C.S.Ș.- 
A.S.A. Predeal" la schi alpin. 
Competiția, organizată în colabo
rare cu A.S. Predealul, a atras 
la start aproape 200 de schiori 
din întreaga țară, care au arătat 
frumoase Derspective de progres. 
Au avut Ioc curse de slalom 
uriaș și slalom. REZULTATE 
TEHNICE : slalom uriaș, fete I :
1. Ramona Spiridon (CSȘ Sinaia),
2. Cornelia Cață (CSȘ-ASA), 3.
Eva Bogdan (St. roșu) ; fete II : 
1. Adina Bucur (CSȘ Șoimii Si
biu), 2. Silvia Demeter (Brașo- 
via), 3. Diana Bucur (CSȘ Șoimii 
Sibiu) ; băieți I t i. Octavian 
Sulică (Brașovla), 2. Ștefan Mol- 
doveanu (CS. Sinaia), 3—4. Zol- 
tan Petrlko (CSȘ M. Ciuc) și 
Crlstinel Dumbravă (CSȘ-ASA) ; 
băieți II : 1. Mugur Popescu
(CSȘ-ASA), 2. Lucian Frățilă 
(CSȘ-ASA), 3. Lucian Neagu 
(CSȘ Sinaia) ; slalom, fete I : 1. 
Ramona Spiridon, 2. Diana Chi- 
rlță (CSȘ Șoimii), 3. Anda Cu- 
ruță (CSȘ șoimii) ; fete 11 : 1. 
Anca Tripon (Brașovla), 2. Adina 
Bucur, 3. Andra Anghel (CSȘ

IN VEDEREA C. E. DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

a fost Învins surprinzător prin 
Ippon și n-a mai reușit să-și 
păstreze titlul, lui a părut să-i 
scadă, dintr-o dată „cota". Au 
urmat insă Campionatele Bal
canice de tineret, în Iugosla
via, de unde el s-a înapoiat cu 

privind numerele extrase, rezul
tatele pronosport șl cîștiguriie 
omologate prin intermediul ra
dioului, presei *1 serviciilor tele
fonice de informații speciale (în 
Capitală — 851). In situații deo
sebite, partlclpanțll din Capitală 
se pot adresa telefonie, pentru 
anumite Informații, șl sucursale
lor Județene șl agențiilor terito
riale. In Capitală, 
pund la telefoanele

»i
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Șl 

; sector VI

acestea răs- 
: sector I — 
sector 
sector 
sector
sector V

- 25 35 80.

50 53 10 
19 29 90 I
13 2518 I 
*1 38 «1 I
10 23 42;

n — 
in — 
îv —

50 62 44 ; 
22 43 48 î
13 82 04 ; 
827250 ;

TURNEELE FINALE
Turneele finale ale Diviziei A 

de baschet feminin au continuat 
miercuri, la Focșani și Satu Mare, 
cu partidele zilei a doua, iată 
rezultatele înregistrate și cîteva 
amănunte.

GRUPA 1-4
FOCȘANI, ÎS (prin telefon), A- 

celași interes al iubitorilor bas
chetului din localitate și în a 
doua zi a întrecerilor grupei de 
elită, găzduite de sala Vrancea.

CHIMISTUL C.S.S. RM. V1LCEA 
— UNIVERSITATEA C.S.S. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA 87—81 
(51—38). în meciul dintre cele mal 
tinere echipe ale campionatului, 
vîlcencele au repurtat o victorie 
mult mai netă decit arată scorul

• Stadionul din Pitești găz
duiește, la sfîrșitul săntămlnil, 
prima întrecere in aer liber a 
actualului sezon — Concursul de 
Primăvară. La întreceri vor lua 
parte concurenți din mal multe 
județe.
• La Berlin s-a desfășurat, 

recent, un concurs internațional 
de alergare pe șosea, rezervat 
veteranilor. O comportare remar
cabilă a avut concurenta română 
Maria Boicu, clasată a doua in 
proba de 25 km, cu timpul de 
2.31:10. Ea a participat la cate
goria peste 50 ani.

O Duminică a avut Ioc în Ca
pitală etapa a n-a a competiției 
de marș dotată cu Cupa Primă
verii. In pofida timpului nefavo
rabil și a frigului pătrunzător, 
starturile au fost destul de popu
late, competitorii arătlnd multă 
DOftă de concurs. Pe primele 
locuri ale diferitelor probe 6-au 
clasat : începătoare (1 km) : ște
fani» Sleș (Olimpia Giurgiu) 4:39; 
Junioare ni (1 km) : Val. Mă- 
crescu (CSȘ Focșani) ; 4:30 ; ju
nioare II (2 km) : Mioara Papuc 
(CSȘ Focșani) 9:20 ; junioare I 
(4 km) : Ildlko Szilagy (Unirea 
Alba Iulia) 19:00 ; senioare 
(6 km) : Lucia Cioancă (Rapid 
Buc.) 29:14 ; începători (2 km) : 
O. Oprea (Olimpia Giurgiu) 9:59; 
Juniori II (6 km) : G. Ciocîrlan 
(PTT) 31:06 ; juniori I (6 km) : 
D. Despa (CSȘ Reșița) 27:52 ; 
seniori (10 km) : Gh. Frecățeanu 
(PTT) 41:57. Duminică este pro
gramată ultima etapă a compe
tiției.

DE SCHI
Bala Sprle) ; băieți I : 1. Octa
vian Sulică, 2. Ștefan Moldovea- 
nu, 3. Răzvan Văideanu (St. 
roșu) ; băieți II : 1. Lucian Nea- 
gu, 2. Tiberiu Sandu ‘(CSȘ-ASA), 
3. Sorin Gudarsz — 
Sprle).

Ion CODLEANU
(CSȘ Baia

„CUPA C.J.E.F.S. PRAHOVA”
La Piatra Arsă

„Cupa C.J.E.F.S. ______ „
schi fond, întrecere la care au 
fost prezenți cîțiva dintre frun
tașii disciplinei. Iată rezultatele : 
5 km senioare : 1. Mihaela Toc 
(Tractorul Brașov) 1'5,34 ; 2. Ga
briela Nilă (Tractorul) 16,21 ; 3. 
Llvla Reit (Tractorul) 16,39. 5 km 
copile : 1. Rodica Supeală (CI. 
schi Bușteni) 17,12 ; 2. Andreea 
Balramovicl (CS Bușteni) 17,35 ; 
3. Cristina Carabela (CS Bușteni) 
17,49. ÎS km. seniori ; 1, — 
Sotropa (ASA) 38,49 ;
Boltiș (ASA) 40,06 ; o. nu'.yn 
Bulbuc (ASA) 41,29. 5 km. băieți:
1. Cătălin Iosub (Caraimanul 
Bușteni) 14,46 ; 2. Florin Suică 
(CSȘ Sinaia) 13,55 ; 3. Codruț
Vlaicu (CS Bușteni) 15,57.

Victor ZBARCEA — coresp.

s-a disputat 
Prahova- la

Viorel 
Ga vrii 
Anton

2.
3.

medalia de aur, revenind în 
prim-plan. „Internaționalele" 
erau decisive pentru el. Spre 
meritul său, Lascău a între
cut, putem spune, așteptările. 
Dincolo de faptul că a cucerit 
primul loc într-o companie nu
meroasă și deloc ușoară, el a 
fost preocupat, în fiecare par
tidă, de găsirea celor mal a- 
vantajoase soluții de atac, fără 
a neglija apărarea. Cel mai 
concludent meci — cu sovie
ticul Leri Nakani (prezent in 
finale la „europenele" de anul 
trecut), pe care l-a depășit 
dar.

Tînărul Petre Anițoaie a tre
cut cu note maxime două teste 
— Campionatele Naționale și 
cele balcanice. La „Internatio
nale", el a concurat, de ase
menea, bine, pînă la întilnirea 
cu sovieticul Vodim Voinov, în 
fața căruia a pierdut nepermis 
de ușor. Ni s-a spus Insă că 
Anițoaie fusese ușor accidentat 
Ia o mină cu o săptămînă în 
urmă, in timpul întrecerilor 
balcanice.

Vlcecampionul european de 
tineret Stanică Olteanu a e- 
voluat și de astă dată într-0 
manieră convingătoare și ale-

ALE DIVIZIEI. A
final. Cu o apărare agresivă, cu 
Antoaneta Barbu și Magdalena 
Manea deosebit de eficiente, cu 
junioara (16 ani) Laura Nițulescu, 
sigură in lupta sub panouri, și 
avind în Mariana lonescu o co
ordonatoare decisă șl Inspirată, 
echipa Chimistul a dominat auto
ritar (min. 27 : 73—50) și doar 
faptul că antrenorul Al. Moise a 
folosit în ultimele minute jucă
toarele de rezervă a permis clu- 
Jencelor să reducă din diferență. 
La „U“ există o explicație pentru 
insuccesele de aici : faptul că 
este virtual campioană a scăzut 
interesul Jucătoarelor în acest 
turneu, ele fiind lipsite de ambi
ție în apărare și neatente în atac. 
Au marcat : Barbu 36, Manea 25, 
Petre 10, Alioman 6, lonescu 5, 
Sacerdoțeanu 3. Nicolescu 2, res
pectiv Jereble 40. Misăilă 17, Kiss 
14, Dragoș 5, Șandor 3, Costana- 
șiu 2. Arbitri : C. George șl N. 
Cons tan tinescu.

OLIMPIA BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 68—56 (33— 
31). Baschetbalistele de la Olim
pia au avut din nou o compor
tare bună, obținlnU o victorie me
ritată, prin care își mențin șan
sele la locul 3, e! fiind decis joi 
dimineața in meciul direct cu 
Ch'mistul. Voința a utilizat in 
majoritatea timpului Jucătoarele 
de rezervă. Au înscris : Marina- 
che 23, Cristea 15, Bîră 12, 81- 
mîoană 6, Sipoș 8. Popa 4. res
pectiv Jugănaru 13, ștefan 11. 
Gcra 9, Vasile 3, Filip 6, Borș 6, 
Cocîrlan 4, Pană 4. Arbitri : D. 
Oprea și P. Bară.

Dumitru STÂNCULESCU

—- ■■ » t H—l ITRBBMBM—BI

HANDBA
In Divizia feminină A

C.S.M. SF. GHEORGHE - 
CHIMISTUL RM. VlLCEA 19-22

Sala Sporturilor din Sf. Gheor- 
ghe a găzduit partida restantă 
din cadrul etapei a 17-a, în
cheiată cu victoria vîlcencelor :
22— 19 (11—10). Au marcat : Vtșan 
5, Cutlna 3, Iuga 3. Andriuc 2, 
Laszlo 2. Furtună 2, Jacob 1, Mi- 
Iinceanu 1 — de la gazde, res
pectiv TOrok S, Verigcanu 6, 
Romete 3, lonescu 3, Bloju 1. Au 
arbitrat : R, lamandi — Tr. Ene 
(Buzău),
• Azi. de la ora 17 (meciul 

trebuia să aibă loc duminică 19 
aprilie) se dispută partida Rul
mentul Brașov — Constructorul 
Bala Mare.
POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
CAMPIOANA UNIVERSITARA
In Sala Sporturilor din Iași s-a 

Încheiat Campionatul republican 
universitar de handbal masculin, 
competiție care s-a1 * * bucurat de 
un deosebit succes. Titlul a re
venit formației Politehnica Timi
șoara, care a dispus In finală cu

EFORIE NORD. 15 (prin te
lefon). A 8-a rundă a Diviziei 
A a avut pe program unul dl* 
derbyurile întrecerii echipelor 
de șah. IntUnirea dmtre LT.B. țl 
AJ)R. Deșt dominați In primele 
mese, atit la mascuti» dl și la 
feminin (Armaș — Neamțu l—0, 
Viorica lonescu — XJgia Jicman 
1—0) timișorenii .iu luat avans
de puncte ta celelalte partide 
(Lena savin — ludita Chlrieuțâ
•—1. Milu — Zetocha 8—1. OtiHa 
lonescu — Laura Caplar 8—1). 
Timișorenii conduc astfel cu 
8—4. înaintea tnenelerit ultimei 
partide, cea dintre Bărbulescu șl 
Crdnberg, întrerupt! ta poziție 
eompUcată.

Sa același timp, Politehnica

DUMINICĂ,!» APRILIE:
• A doua acțiune de a-

eest fel .....................
• Se 

din 75, 
trageri;
• Se . _ 

mere extrase j
• Importante nume da 

bani și autoturisme Dacia 
1300 ;
• Bilete cu valoare unică, 

de numai UI lei;
•Ultima si de participa

re, simbătă, 18 aprilie I

23— 19 (12—10) de Politehnica Iași. 
A fost o partidă de un bun ni
vel tehnic, la capătul căreia ti
mișorenii și-au impus superiori
tatea.

CLASAMENT FINAL : 1. Poli
tehnica Timișoara, 2. Politehnica 
Iași, 3. Inst’tutul de Mine Pe‘ro- 
șani, 4. Universitatea Galați. Gol- 
geter: Cătălin Herghelegiu (Me

dicina Iași) — 44 de goluri În
scrise.

Al. NOUR — coresp.
REZULTATE DIN DIVIZIA B

MASCULIN. Seria I : Hidroteh
nica Constanța — Calculatorul 
IIRUC București 15—io (9—4), Ce
luloza Brăila — ASA Buzău 17—12 
(7—3), Moldosin Vaslui — Relo- 
nul Săvinești 14—12 (9—8), IMP 
Sf. Gheorghe — IMU Bacău 
18—13 (7—5). Seria a II-a : Auto
turisme Timișoara — Minaur n 
Bala Mare 22—24 (14—13), Meca- 
•nlcă Oradea — Universitatea 
Cluj-Napoca 12—10 (8—3), Con- 

gerca sa ni se pare îndreptă
țită.

Singura „problemă" care nu 
și-a găsit rezolvarea nici după 
recenta competiție internațio
nală a fost selecționarea celui 
de-al cincilea judoka pentru 
„europene". Iată cum stau lu
crurile în privința acestuia. 
Fostul campion continental al 
categoriei semiușoare. Ilie Șer- 
ban, urcat la „ușoară", a concu
rat șters, cu victorii obținute 
la limită, pentru ca în finală 
să stea pe tatami doar 10 se
cunde. Adrian Clinei a urcat 
și el de la semigrea la grea, 
unde n-a rezistat decît 55 de 
secunde în fata lui M. Cioc. 
Superușorii Dragoș Bolbose și 
Siviu Lazăr au avut compor
tări oscilante și mai puțin 
fructuoase. In cazul cind Șer- 
ban și Clinei vor reveni la ca
tegoriile lor — avind atuul ex
perienței lor competiționalo și. 
desigur, în urma unor verifi
cări — s-ar putea ca unul 
dintre ei să fie cel de-al cin
cilea selecționat. Cert este că 
pînă la Campionatele Europene 
toți sportivii lotului trebuie să 
se pregătească cu maximă exi
gență și ambiție, astfel ca la 
competiția continentală repre
zentanții țării noastre să con
cureze la nivelul maxim al po
sibilităților
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Pornind de la marile obliga
ții ale arbitrilor in asigurarea 
desfășurării sportive a partide
lor, dar și in direcția facilită
rii progresului formațiilor noas
tre de performanță, dorim să 
prezentăm pe scurt, in cele ce 
urmează, citeva dintre aspec
tele eare au ridicat și ridică 
probleme ta activitatea „cava
lerilor fluierului".

tn primul rînd, se cere ca 
arbitrul să fie el însuși un 
exemplu de disciplină și com
portament, prezentind, prin 
puterea oferită de atitudinea 
lui, o garanție a impunerii in 
fața sportivilor a căror dispută 
o conduce. Numai prin Înde
plinirea acestei condiții de de
plină moralitate și seriozitate 
un arbitru poale păși in arenă 
cu autoritatea necesară îndepli
nirii misiunii lut

In legătură cu fermitatea a- 
plicării regulilor de joc, ca și 
a interpretării lor corecte, ne 
vom opri asupra celor mai „ne
vralgice" deficiențe, așa cum 
au apărut ele din constatările 
actualului sezon. Observăm că 
iși fac apariția tot mai frec
vent protestele la deciziile 
conducătorilor meciurilor. Prin 
gesturi sau cuvinte, unii jucă
tori dezaprobă, deciziile arbi
trului. Asemenea atitudini duc 
la dezordini în teren, uneori 
și în afara lui. Cauza princi
pală a acestor abateri de la 
regulamentul de joc provine 
din lipsa de fermitate a multor 
„cavaleri ai fluierului" ; lăsînd 
să rămînă nesancționate unele 
iregularități, ei creează o stare 
de spirit nesănătoasă în rln- 
durile jucătorilor. Dar să nu 
uităm și lipsa de educație a 
multor fotbaliști fruntași, care 
trec repede și fără nici un fel 
de reticențe granița sportivi
tății în comportament O altă 
problemă ridicată de arbitraje 
este și aceea a simulărilor, alt 
gen de comportare nesportivă 
față de care conducătorii me
ciurilor manifestă multă îngă
duință. Căderile spectaculoase, 
mai cu seamă în suprafața de 
pedeapsă, „șiretlicuri" cu care 
sînt înșelați mulți arbitri, ră-

mînerea la pămlnt după un 
simplu contact cu adversarul, 
văicărelile nedemne de carac
terul puternic, curajos, al unui 
sportiv, iată citeva dintre a- 
ceste manifestări de simulare. 
La C.M. din Mexic 1986 (unde 
apăruseră, mai ales din partța 
echipelor Paraguayului, Urti- 
guayului, Argentinei, asemenea 
frecvente manifestări), comisia 
de arbitraj F.I.F.A. a replicat 
prompt prin obligarea celor 
care simulau accidentări să 
părăsească, pe targă, terenul 
și să rămînă cinci minute în 
afara lui. N-ar fi o sugestie și 
pentru aplicarea unei măsuri 
similare în campionatul nos
tru ? Mult discutata, mult co

mentata respectare a distanței 
de 9,15 metri la executarea lo
viturilor libere directe sau in
directe ar putea fi rezolvată 
printr-o mai pronunțată fermi
tate a conducătorilor partide
lor, în locul actualei atitudini 
de indiferență sau de indulgen
ță care face ca, adeseori, dis
tanța reală a „zidului" față 
de locul executării loviturii să 
fie de... 5—6 metri ! Tragerile 
de timp reprezentate In mod 
frecvent de întîrzierea execu
tării loviturilor libere prin 
plasarea în imediata apropiere 
a balonului, a repunerii mingii 
In joc, prin trimiterea intențio
nată a balonului cit mai de
parte de locul infracțiunii etc., 
constituie comportări necuviin
cioase care se cer sancționate 
cu severitate. Constatind că 
arbitrul respectiv manifestă în
găduință, mulți jucători, de re
gulă ai formațiilor care conduc 
sau ale celor care joacă în de
plasare și au o bună situație 
pe tabela de marcaj, perseve- 
reză și amplifică asemenea a- 
titudini care urîțesc întrecerea 
sportivă.

Un capitol mult discutat ră- 
mîne acela al acordării carto-

ARBITRAJULUI
nașelor. Priceperea unui „ea- 
valer al fluierului" se manifes
tă prin modul In care știe să 
le folosească. Legiferarea lor. 
de către comisia de speciali
tate F.I.F.A., a urmărit întări
rea autorității arbitrilor, dar a 
și amplificat răspunderea aces
tora. Nu poate fi un titlu de 
glorie pentru un conducător de 
întîlnire care acordă 7—8 car
tonașe intr-un meci, bineînțe
les exceptînd cazurile de grave 
incidente. A duce la „bun 
sfîrșit" o partidă cu ajutorul 
cartonașelor nu indică ș! un 
arbitraj corespunzător. Un car
tonaș galben arătat la vreme 
poate evita situațiile, adeseori 
de neprevenit, cînd se arată 
4—5 cartonașe, uneori și roșii, 
în faza sau in fazele următoa
re. Promptitudinea in recur
gerea la acest mijloc eficace 
de sancționare rămînc o prin
cipală condiție a unui arbitraj 
corect.

Aplicarea riguroasă a re
gulamentului de joc (misiunea 
de căpătii a arbitrajului) se 
va realiza fără motive de ne
mulțumire și fără influențarea 
rezultatului final dacă arbitrii 
vor da dovadă de obiectivitate, 
corectitudine, fermitate și exi
gență, calități indispensabile 
unei ireproșabile conduceri a 
partidelor.

Gheorghe LIMON A 
vicepreședintele Colegiului 

Central al Arbitrilor

• AZI, LA BRĂILA, va a- 
vea loc un atractiv meci ami
cal : divizionara B. F.C.M. Pro
gresul, va intilni pe Dinamo 
București. Partida se va dis
puta pe stadionul Municipal, 
de la ora 17.
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VOLEI A ROMÂNIEI
tși sporesc experiența de con
curs. Totuși, sperăm să ne ca
lificăm pentru turneul final din 
Belgia, deoarece fetele au 
muncit și muncesc cu elan la 
antrenamente, vor și simt că 
trebuie să facă ceva pentru re
dresarea voleiului nostru femi
nin pe plan internațional... tn 
ceea ce ne privește, șan
sele ulterioare, nu exage
rez dacă afirm că actuala 
echipă a României poate intra, 
intr-un an-doi, în rindul eli
tei internaționale. Argumente? 
Avem jucătoare cu calități fi
zice bune (de pildă, ca talie 
nu-s mai prejos de componen
tele echipelor din fruntea Ie
rarhiei mondiale), iar prin eli
minarea unor minusuri tehnice 
valoarea va crește substanțial, 
în astfel de condiții putindu-se 
broda și o' tactică de joe mai 
complexă, tn fine, tinerețea 
lotului i-ar permite „in corpo
ra" o existență de 6—7 ani pa

scena marilor competiții inter
naționale, Dar șansele afirmă
rii ei vor depinde in mare mă
sură de ajutorul pe care-l va 
primi în direcția îmbogățirii 
experienței de concurs prin cit 
mai multe meciuri de verifi
care cu echipe puternice, pre
cum și de realizarea unui sis
tem viabil de informare și de 
observare a adversarelor.

— Să ne întoarcem la viito
rul apropiat, la turneul de cali
ficare din Norvegia. Spuneați 
că ați ajuns la o echipă de 
bază. Care este ?

— Echipa s-a conturat, dar 
ea este susceptibilă de modifi
cări : Gabriela Dumitrescu 
(Crina Răuță), Mirela Popovicl- 
Bojescu, Speranța Găman, Ta
tiana Popa, Felicia Popescu, 
Monica Susman (Niculina Bu
jor). Lor li se adaugi Euge
nia Cotescu și Monica Pătrașcu.

— De la care, ca și de la 
celelalte jucătoare ce comple
tează lotul, așteptăm o primă 
confirmare la turneul de ca
lificare din Norvegia.

(inel minute cu Gino lorgulcscu

„NU ARĂTĂM ÎNCĂ CEEA Cgi 
INTENJIONĂM SĂ JUCĂM./'

începind fotbalul destul de 
devreme („aveam 14 ani cînd 
am fost legitimat la Dunărea 
Giurgiu"), Gino Iorgulescu, pe 
lingă talentul cu care este din 
plin înzestrat, a acumulat, in 
cei 17 ani de activitate neîn
treruptă, o bogată experiență 
competițională ; cu profil vizi
bil pentru echipă și, se înțe
lege, pentru coechipieri. Cu 
alte cuvinte, cînd căpitanul 
lipsește, corabia „alb-negrilor" 
are tendință de scufundare, 
cum s-a Intîmplat, in citeva 
rînduri, și în acest retur de 
campionat. 11 Întrebăm, din ca
pul locului, cum a văzut el de 
pe margine jocul formației sale, 
cu precădere în disputele cu 
fruntașele clasamentului, bucu- 
reștenele Steaua și Victoria, și 
Gino nici nu se gindește să dea 
spuză pe turta lui. „N-am prea 
realizat bine, ne răspunde el, 
dacă partenerele noastre au ju
cat foarte bine, ori noi foarte 
prost. Cert este eă unele (des
tule) indisponibilități împiedică 
echipa să sc exprime la ni
velul pregătirii efectuate pe 
timpul iernii". „Față de toamnă, 
totuși ceva îmbunătățiri în jo
cul echipei se simt, și-a con
tinuat gîndurile Iorgulescu, dar 
nu arătăm incă ceea ee inten
ționăm să jucăm, adică mal 
repede, mai pe poartă, mai a- 
proape de cerințele fotbalului 
competitiv, in care jucătorul 
polivalent constituie o necesi
tate".

— Apropo, duminică, cu Ar
geșul, ai jucat mijlocaș...

— O mutare determinată de 
indisponibilitatea Iui Cazan, an
trenorul Mircea Rădulescu a- 
preciind, pe bună dreptate, că. 
după accidentare, ar fi fost 
riscant să mi se încredințeze 
mie roiul de libero, ultimul a- 
părător Înaintea... portarului. 
Și cum eu mă adaptez mai ușor

pe orice post, i-am luat locul 
lui Cristea la mijlocul echipei,

— Dacă ne amintim bine, al 
jucat și „vîrf", împreună cu 
Aurică Rădulescu. Nu te-ar mai 
tenta 7

— Pentru un fost inter, tre
cut bine de 1,80 metri, a îm
brăca, să zicem, tricoul cu nr. 
9, nici n-ar fi o extravaganță. 
Așa incit, Ia nevoie, aș trece 
și în față, lingă Coraș sau 
Terheș. Ceva-ceva trebuie în
treprins pentru ca echipa să 
înscrie goluri mai multe și să 
mai salte in clasament...

— Te gîndești, In continuare, 
la Cupa U.E.F.A. 7

— De ce nu ? Sintem pe lo
cui 4 la „adevăr", eu un gola
veraj de Plus 9, ne rămine să 
fim mai atenți, să ne stringem 
rindurile în vederea dificilelor 
meciuri care ne așteaptă...

— Pînă una-alta. abia rein
trat, ai luat. iată, un cartonaș 
galben. Nu găsești că. la ca
pitolul disciplină, ești mai exi
gent cu... fratele tău 7

— L-am luat prea ușor, vl 
rog să mă credeți. Nu fusesem 
nici măcar avertizat. Și apoi, 
referitor la fratele meu, cine 
altul decît un „pățit" să-l po- 
vățuiască ?...

REMARCABILE E- 
FORTURILE CLUBU
LUI DINAMO de a a- 
sigura un teren cores
punzător meciului 
„U" Cluj-Napoca. 
plouat toată ziua.

cu 
A

___  . . a 
si nins. Cu o jumătate 
de oră înaintea parti
dei. cu bureți marl, a 
fost scoasă apa de pe 
gazon si terenul s-a 
prezentat In condiții 
dintre cele mal bune 
fată de... starea timpu
lui. al se spune 
Cîmpeanu IV. Pentru 
că mai e un Cîmpeanu 
(III), fratele lui Septi- 
miu. care joacă tot la 
Cluj-Napoca. Dec!,
portarul echipei de 
speranțe „U" Cluj-Na- 
poca este Cîmpeanu 
IV. fiul lui Remus

Cîmpeanu. fost 15 
fundaș la „U“, 
președintele 
si vărul iul Tim Cîm
peanu II. căpitanul de 
azi al lui ■" 
nică. cum 
antrenorul 
C. Frățllă.
IV a apărat excelent, 
în ciuda ceîor trei go
luri primite, pentru că 
s-a mal opus cu brio 
altora, deși tatăl lui. 
zgîrclt ta aprecieri, 
spunea doar attt: „Are 
ceva calități". Băiatul 
însă vrea să arate eă are 
„CEVA MAI MULTE". 
• Dună o veche acci
dentare, Damaschin 1 
a jucat duminică in e- 
chtna de speranțe, ală
turi de Cr. Sava șl 
Jereălău.

ani 
acum 

clubului

„U“. Dumi- 
remarca și 

dlnamovist 
Cîmpeanu

gurat Iniția! pe lista de 
rezerve. Introdus. ta 
minutul 16. în locul 
lui G. Bade* — acci
dentat, Mărginean a 
fost stllpul apărării, 
prin intervențiile Iul 
salutare inlăturfnd me
reu pericolul din fata 
porții lui Ionltă. Cu 
alte cuvinte, prezumti
va rezervă a fost mal 
bună decit toți... titu-

Gheorghe N1COLAESCU

TALUL4* 

tEDUS 
țlel de tir a
Metalul (an- 

, instructori 
Ștefan Oltea- 
la poligonul 
„Cupa Meta- 
trăgătorl șl 

ntînd nouă 
nortive. Din- 
e de relevat 
că 10 m țe
seu, Dinamo, 
Alin Clobanu 
mbil Steaua, 
r 673,5 p) șl
Corduneanu, 

f,7 p), de la 
nlorl (Ovidiu 
, Marius Be- 
hețu, ambii 
pistol viteză 

că, Dinamo, 
rd 3X20 f ju- 
smescu. Me- 
haenel 40 d 

ță. Pionierul, 
impia, 379 p, 
ierul. 365 p).

DIN RISIJIÎSE PROPRII, CU FORJE PROPRII
(Urmare din pag. 1)

Gali, vicepreședinte al asocia
ției sportive Progresul, eare au 
fost permanent alături de noi. 
acolo unde era mal greu, *- 
dică Ia transportul materiale
lor și Ia manopera lucrărilor. 
Dacă am trage linie și am face 
o socoteală, aportul amatori
lor de schi la realizarea bazei 
sportive de iarnă s-ar concre
tiza in economii de mal bine 
de o jumătate de milion".

La aceeași... înălțime se află 
și susținătorii echipei de ho
chei, care în cursul lunii sep
tembrie a anului trecut au 
transformat o încăpere nefolo
sită In atelier de confecționat 
crose și căști de joc. „Avem nu 
numai obligația, ne spunea 
vechea noastră cunoștință, B. 
Bara, președintele secției de 
hochei, ci și îndatorirea morală 
de a asigura cale liberă idei
lor novatoare. De exemplu, 
cîțîva muncitori, în frunte cu

antrenorul secund al echipei de 
hochei, G. Prakap, au înzes
trat atelierul cu utilaje simple, 
din piese recuperate, eonce- 
pînd crose eare, după părerea 
unor specialiști, sînt compara
bile cu cele provenite din stră
inătate, au o durabilitate spo
rită și costă mal Ieftin".

Am aflat că, pînă în prezent, 
s-au produs aproape 500 de 
crose, denumite sugestiv „Pro
gres", pentru necesitățile sec
ției. Fiind apreciate pentru ca
litatea lor, asociația sportivă 
Progresul a primit comenzi dc 
la S.C. Miercurea Ciuc și de 
la lotul reprezentativ de ti
neret, urmînd a se realiza ast
fel însemnate venituri.

Am schițat un traseu al mun
cii patriotice pe care tineri șl 
vîrstnici, iubitori de mișcare 
s-au deprins să-l parcurgă cu 
un pronunțat spirit de iniția
tivă, cu permanenta dorință de 
autodepășire în practica auto- 
gospodăririi și autofinanțării.

• SA CONSEMNAM CA, LA BUZĂU, 
produs duminică alte două debuturi pe 
Diviziei A. Foarte tinerilor Ion Viorel (Gloria) 
și Vaslle Popa (Chimia), bun venit 1 • Prin mi
nutul 65 al partidei Gloria — Chimia s-a petrecut 
o fază demnă de atenția celor care hotărăsc a- 
eordarea premiilor falr-play din ciocnirea cu 
vîlceanui C. Gheorghe. căpitanul formației gaz
dă, Tulpan, a rămas întins pe gazon, in mar
ginea terenului. Sesizind că adversarul său e la 
necaz (accidentarea s-a dovedit, din fericire, u- 
șoarâ), C- Gheorghe n-a mai urmărit balonul 
lntr-un moment în care defensiva formației sale 
(în Inferioritate numerică) era descumpănită, ci 
a rămas lingă Tulpan, pînă cînd acesta (ajutat 
de medic) șl-a revenit I Publicul buzoian, reall- 
ztnd frumusețea gestului, l-a aplaudat eu căl
dură pe jucătorul Chimici. • „Secundul" Gloriei, 
Ion Ioniță, după meci : „Mă bucură, firește, re
zultatul de azi, dar la fel mă bucură faptul că 
au evoluat, șl încă bine, ( dintre băieții pe 
eare l-am avut, anul trecut, la tineret". Cu de
cență, antrenorii: vîlcean Petre Gavrilă făcea 
(după încheierea intilnirii) trimitere la „amă
nuntul" că. înaintea golului 2 al Gloriei, mingea 
ar fi fost centrată de Tulpan din afara terenului 
de joc. Posibil, căci (mulat de ploaie) marcajul 
terenului devenise greu de sesizat. Numai că fa
za Ia care se referea Petre Gavrilă fusese una 
anterioară, al doilea gol buzoian mareîndu-se la 
capătul unei lovituri de colț ! • Cel mai vtr- 
stnic jucător al partidei Gloria — Chimia, Voicilă 
(ex Automatica Alexandria) a fost și unul din
tre cel mai buni, remarcabil pe postul (Inedit) 
de „libero". O dovadă in 
uneori talentele fotbalului 
ta diviziile inferioare.

s-au 
scena

plus, ntx-i așa T, că 
nostru se „ascund"

fizică. „Este• ÎN MECIUL DE 
IA MORENI, superio
ritatea echipei locale a 
fost evidentă. Dovadă 
raportul șuturilor la 
poartă : 24—2 (pe spa
țiu : 9—1). ca si cel al 
cornerelor: 21—2. Ceea 
ee a impresionat în 
mod deosebit a fost 
combativitatea tutu- __
ror lucitorilor, ritmul, te cote ale exigenței", 
impus deci avînd ta ba- • Fundașul hunedo- 
ză o excelentă pregăti- rean Mărginean a fi-

ș! nor- 
dln ce
— spu- 
antttra- 

echlnet — «tîta 
cit acum dtspu- 

de un preparator 
de mina intîi,

re____ __
mal să jucăm 
tn ee mai bine 
nea cineva din 
iul 
timp 
nem 
fizic 
profesorul Atanasie Di
ma prcgătlndu-1 pe Ju
cători Ia cele mai lnal-

larii. • Trei jucători 
de marcă în linia de 
mijloc a Corvi nulul : 
Nicșa, Klein si Petcu. 
Dar jocul lor este în 
vizibilă scădere. • în 
schimb, același com
partiment al morenari- 
lor — C. Pană. Beldie. 
Dragnea sl D. Sava — 
a funcționat ireproșa
bil. fiind „argintul 
viu" al echipei,

• O PREZENTA INEDITA, DUMINICA, IN 
GIULEȘTI, la vestiarul arbitrilor. Alături de re
prezentanții presei, preocupați să noteze forma
țiile Rapidului șl ale Petrolului, aplecat peste o 
foaie de htrt'e, același lucru 11 făcea șl... Vaslle 
lordache, fostul portar al Stelei, actualmente co
optat ta corpul de tehnicieni al clubului. Luînd 
apoi loc In tribună, spectator atent, gata să șl 
noteze observațiile personale. Iordache nu fă
cea altceva (ați ghicit?) decît să supervizeze Jo
cul echipei din Giuîeștl, viitoarea adversară * 
Stelei. • tn ultimul minut al meciului Rapid — 
Petrolul, In Jurul punctului indicat de arbitru 
pentru executarea unei lovituri libere în preaj
ma careului ploieștean, s-a Iscat o altercație, re
pede generalizată. între jucătorii celor două e- 
ehipe. Prins la... mijloc arbitrul de centru Ion 
Crăciunescu abia prididea eu .break"-urile. tn 
ajutorul său sărind șl tușierul cel mai apropiat, 
Mircea Salomir. Hotărîtoare. Insă, tn stingerea 
conflictului s-au dovedit Intervențiile prompte șl 
energice ale eelor doi căpitani de echipă, Gri- 
gore (Rapid) șl, respectiv, Butufel. care și-au 
onorat, astfel, cum se cuvine, calitatea de pur
tători de banderolă.

• DUMINICA 
GAZONUL 
NULUI din 

Dan
STADIO- 

Slatlna, 
___  ___ Petrescu: 
arbitrul intilnirii F.C. 
Olt — S.C. Bacău și 
fundașul stingă al e- 
chinei '.ocale. O sim
plă coincidență de nu
me. intre cei doi ne- 
existînd 
tură de 
tuși, ei 
unison.
aceeași _______
te bună. Apreciatul ar
bitru bucureștean a 
condus in nota aa

doi...

nici o 
rudenie, 
au fost 
ambii 
prestație

legă-
To-
la... 

avind 
foar-

obișnultă, decizii
în spiritul regulamen
tului, deși misiunea sa 
era influențată de sta
rea terenului, care i-ar 
fi putut crea șl iul— 
feste. Ceea ce insă nu 
s-a lntlmpiat. în pri
vința tînăruittl jucător 
al iui F.C. Olt, acesta 
confirmă ascensiunea, 
fiind si de această da
tă (alături de Mlnea și 
Eftimie) tn „topul" evi- 
dentiaților. deși dumi
nică 1-a avut ca ad
versar direct pe impe
tuosul Sol man.
LA PETROȘANI I Nici 

frigul nu !-au ținut du-
• RECORD EGALAT

ploaia mocănească, nici ____ .
mlnlcă acasă pe iubitorii fotbalului din Valea 
Jiului. Peste 20 000 de spectatori (cifră înregis
trată prima oară la lnagurarea cochetului sta
dion din Petroșanii -din localitate șl din ora
șele învecinate tu ținut s-o vadă pe viu, la lu
cru, în premieră pentru el, pe superoampîoana 
Europei, Steaua București. Dar șl pe Jiul, a că
rei evoluție tn a-est sezon este excelentă • Pun- 
ehcurul Pițurcă care Iși dorește cu ardoare și 
un titlu de golgeter, a marcat duminică golul cu 
nr. 102 a, carlerri sale. într-o manieră de mara 
spectacol cum destul de rar se vede pe stadioa
nele noastre-plonjon cu capul la semiînăltime 1 
• Execelen* programul meciului de la Petro
șani : cu de toate șl pentru toți. Realizator — un 
mare sufletist a! fotbalului, Genu Tuțu, al cărui 
debut In această postură s-a produs, coinciden
ță, tot în ziua de 12 aprilie (...1981).



CUPELE EUROPENE 
LA HANDBAL

După desfășurarea returului 
semifinalelor din competițiile eu
ropene Ia handbal, pentru ulti
mul act al Întrecerilor «-au cali
ficat: FEMININ: C.C.E.S SPAR
TAK KIEV — Știința Bacău 
SB—24 (scor general 48—41). 
HYPO SUDSTADT (Austria! - 
Tatran preșov (Cehoslovacia) 26—23 (48—38) ; Cupa Cupelor :
Tyreso Hf — Kuban Krasno
dar 19—2» (36—53), Chimistul
Km. Vilcea — TSC BERLIN 22—
18 (33—33. pentru mal multe eo-
lurl marcate in deplasare t-a ca
lificat TSC): Cupa I.H.F.: BU- 
DUCNOST TITOGRAD - AvtO- 
mobillst Baku 23—19 (H—47, pen
tru aceeași clauză s-au calificat 
handbalistele lugos’ave). START 
bratislava — Spartacus Bu
dapesta' 21—23 (50-49)1 MASCU
LIN — C.C.E.: WYBRZEZE
GDANSK — Metalonlastica Sa-

bc 24—20 (57—52). SKA Minsk - 
Tusem Essen, returul se va Ju
ca duminică (în tur scorul a 
fost egal 23—23); Cupa Cupelor î 
AMICIȚIA ZURICH — MTSV 

Schwabing (RFG) 21—18 (44—38),
TSKA MOSCOVA — Slovan 
Ljubljana 26—14 (48—33): Cupa
I.H.F.: ATLETICO MADRID — 
Uradd Porsgrund (Norvegia) 28—
19 (53—42), VfL Gummersbach — 
GRANITAS KAUNAS 26—17 (38— 
S9).

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
• In primul tur al concursului

internațional de tenis de la 
Umag (Iugoslavia). jucătorii 
români au obținut victorii : 
Marius Comănescu l-a întrecut 
cu 6—3. 6—0 pe brazilianul O- 
livelra, iar Gheorghe Cosac l-a 
eliminat cu 6—2. 6—2 pe polo
nezul Kowalski. Alte rezultate: 
Vekemans (Olanda) — Rodrigues 
(Spania) 6—3, 7—6 ; Buljevici 
—: Ivanici 6—4, 6—4 ; Lamue 
(R.F.G.) — Toth (Cehoslova
cia) 4 —6, 6—4. 6—0.11-
• în primul meci al turneu

lui pe care-1 întreprinde în 
Polonia, echipa feminină de 
volei a României a tntîlnlt la 
Bleîsko Biala selecționata țării- 
gazdă. Voleibalistele românce 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (15—3. 15—8. 15—3). In 
continuare, echipa României va 
evolua în orașele Raciborz si 
Opole.

• Disputată pe traseul Celle 
Peine (160 km), e'.apa a Vil-a

a competiției cicliste interna
ționale Nledersachsen a fost 
cîștigată de rutierul polonez M. 
Karlowlcz In 3.29:28. la 22 s 
față de învingător, pe locul 6 
a sosit ciclistul român Nlcolae 
Aldulea.

în clasamentul general con
duce Karlowlcz, urmat de Wro- 
na la 45 secunde. Nicolae Al
dulea ocupă locul 8 la 1:39. Pe 
echipe se menține lideră se
lecționata Poloniei, urmată la 
37 s de echipa R.F.G. Formația 
secundă a României ocupă lo
cul 6, la 10:20.

TURNEUL DE CALIFICARE
PENTRU C.E.

DE BASCHET (cădeți)
Sala Sporturilor din Brașov va 

găzdui vineri, slmbătă si dumi
nică turneul de calificare Dentru 
Campionatul European de bas
chet cădeți (juniori II). la care 
iau barte. alături de selecționata 
României, reprezentativele Bul
gariei, Ciprului si U.R.S.S. Pri
mele două clasate vor obține 
dreptul de a lua parte la tur
neul final al competiției (Unga
ria. 8—15 august).

Programul turneului — vineri, 
de la ora 16,30 : Ciorii — Bulga
ria. România — U.R.S.S. : sîm 
bătă. de la ora 16,30 : U.RS.S.
— Bulgaria. România — Cipru ; 
duminică, de la ora 16,30: Cipru
— U.R.S.S.. România — Bulgaria.

F 1: UNDE

E IEȘIREA ? !

Ieri, în amicalul echipelor de tineret

CEHOSLOVACIA-ROMÂNIA 0-1 (0-1)

TÎNĂRA GENERAȚIE DE HOCHEIȘTI
(Urmare din pag. I)

pese pe accelerator și să se 
distanțeze atunci cînd a trebuit**. 
Cuvintele interlocutorului nos
tru sintetizează cum nu se 
poate mai bine echilibrul valo
ric al turneului, dar In același 
timp îi face atențl pe hoche- 
iștii noștri de marea dificul
tate a întrecerii din grupa va
lorică A a Campionatului Eu
ropean. Un argument îl consti
tuie și turneul de anul acesta, 
recent încheiat în Finlanda, și 
la care au participat formații 
din elita hocheiului juvenil 
continental : Suedia, Cehoslova
cia, U.R.S.S., R.F. Germania, 
Elveția, Norvegia, Polonia și 
reprezentativa țării gazdă. Pe 
bună dreptate, se poate spune 
că, încă de pe acum, Federația 
Română de Hochei pe gheață 
trebuie să se preocupe de asi
gurarea unei cit mai complete 
pregătiri a juniorilor pentru 
competiția de anul viitor, Ro-

mânia luînd locul R.F. Germania, 
care a retrogradat în grupa valo
rică B. Se impune, printre altele, 
6 altă structură a Campionatu
lui Republican de juniori, pre
cum și o mai marc atenție a- 
cordată programului competițio- 
nal pentru a se ajunge la 80— 
100 de meciuri disputate a- 
nual. cunoscut fiind faptul că 
pregătirea Prin concurs, prin 
competiție, este cea mai bună, 
cea care dă măsura valorii.

Ținînd seama de succes, ca 
și de viitoarele importante o- 
biective, să-i numim aci pe în
vingători : portari — Corciovă 
și Ganca ; fundași — Voican 
(căpitanul echipei), Toader, D. 
Popovici. Potap, Z. Nagy, So- 

' iomon, Panaitescu ; înaintași — 
Șomfălcanu, Spiridon, Mohorea. 
A. Csiki, C. Gal, Z. Antal, An- 
drone, Geru, Nicoiescu, Stoica, 
Cs. Csiki. Conducerea tehnică 
a fost asigurată de antrenorii 
Stelian Rusu și Remus Bianu ; 
medic : Anton Biro.

NITRA, 15 (prin telefon). 
Miercuri, pe stadionul Plastika din 
Nitra s-a disputat meciul amical 
dintre echipele de tineret ale Ce
hoslovaciei șl României. După o 
partidă spectaculoasă, de un bun 
nivel tehnic, fotbaliștii români au 
terminat învingători cu scorul de 
1—0 (1—0). întîlnirea s-a disputat 
pe un timp tnchls. cu vînt puter
nic. Singurul gol al mtllnlrll a 
fost înscris în mta. 31 de LUPU,
------------------------ MARADONA

după o frumoasă acțiune perso
nală Încheiată cu un șut impara- 
bil.

Formația selecționatei de tine
ret a României a fost următoa
rea : Prunes — Jercălău, Cirstea, 
Sabou, Bănuță — Lupu, AChim, 
Badea — Cadar (min. 53 Gh. Po
pescu), Cojocaru (min. 81 pistol), 
Țtră (min. 88 Cr. sava). Antre
nor ; Constantin Ardeleanu.

IN DIZGRAȚIE? --------------------------

Cu 4 etape înainte de sfirșlt, campionatul Italiei rămine, în ceea 
ce privește titlul, sub semnul suspensului: Napoli 37 p, Internazionale 
35 p, Juventus 33 p. Comentatorii din peninsulă susțin că programul 
ar avantaja pe lider (Milan și Fiorentina acasă. Como și Ascoll în 
deplasare), el arătindu-se mal dificil pentru urmăritoarele lui (In
ter: Fiorentina șl Verona a, Ascoli și Atalanta d; Juve: Sampdorla 
șl Brescia a, Torino șl Verona dl, numai că la poalele Vezuviului 
atmosfera pare mal... vulcanică decît orlcînd 1 Recentul eșec de la 
Verona, 0—3. i-a nemulțumit într-o asemenea măsură pe suporterii 
napoletanl tnclt, la Întoarcerea echipei, vreo 3—4 mii s-au deplasat 
la aeroport, fluierîndu-1 copios (mai ales) pe Maradona, vinovat șl 
de ratarea unul penalty la Verona I I s-a reproșat „Idolului" de ieri 
că, ignorind Interesele echipei, s-a dus înaintea partidei plnă In 
Argentina (spre a-șl vedea copilul tocmai născut), petreeînd nu mal 
puțin de 30 de ore pe drumul de Întoarcere t In consecință, el a 
jucat fără vlagă, primind (în „Tuttosport") nota 4 ! Reacția lui Ma
radona față de această cădere în dizgrație n-a întîrzlat. Declarînd că 
„în mijlocul familiei, pe care o Iubesc înaintea fotbalului, mă simt 
mai bine ca oriunde**, el a încheiat patetic: „Argentinieni, luați-mâ 
acasă !“.

Poate că duminică fiind pauză în .,11 calcio", spiritele se vor mai 
liniști și, reinstăftrîndu-se calmul, Napoli va reuși să obțină primul 
său titlu. La fel de posibil e însă ca Inter și Juve, care așteaptă la 
cotitură, să profite de „furia" napoletanilor. (Ov. I.)

► Pînă la urmă. Marele Pre- 
J mlu automobilistic (de for- 
E mula 1) de la Rio de Janeiro 2 a avut loc. dar desfășurarea 
\ lui a stat, pînâ in ultima cli- 
2 oă. sub semnul întrebării Tn
4 frunte cu campionul mondial 
£ Alain Prost (care avea să 
4cîștige la Rio). cu Michele
► Alboreto. cu Ayrton Senna
5 etc.. Diloții au făcut corp 
ț comun împotri/a recente or 
2 decizii ale federației interna- 
Jtionâle. ruptura dintre ei și Z președintele forului respectiv. 
4 francezul Jean Mayle Ba- 
£ lestre. riscînd să se trans£or- 
4 me. după, vorbele lui Albore-► to. într-o prăpastie ! Ce i-a
4 supărat pe pîlott ? Faptul că.
5 de Pildă. F.I.A. le-a impus 
2 achitarea unei suprataxe de 
$ înscriere ne circuitele de 
t F 1. menită să sporească par- 
4 ticinarea nllotilor la fondarl- 
£ le destinate (dună F.I.A.l „în- 
4 tăririi măsurilor de securita-
► te“. Spre surpriza lor însă. 
$ plătitorii au constatat că. la 
$Rio. nici una dintre cererile 
2 lor (desființarea unei borduri 
$ proeminente într-un ..S“ ne- 
2 ricu’os. ridicarea unei glisle- 
4 re suplimentare într-un virai 
£ etc) n-a fost satisfăcută! O 
«altă decizie care a stîrnit mî-
► nia piloților a fost aceea de 
4 a mări numărul
1 admise
2 Prix-ulul de la Monte
\ Alboreto comentînd după cum 
2 urmează : «A accepta 26 de 
4 mașini pe un circuit ca Monte 
Z Carlo Înseamnă, tocmai din 
4 punct de vedere al securită
ții. o mare Imprudentă, dacă
4 nu chiar o nebunie. Firește, 
ț numai pe noi, primii impli- 
2 cati. nu ne-a consultat 
J meni !a
? într-un drziu, piloțll
5 cedat, onorînd întrecerea 
£ la Rio. dar conflictul conti- 
4 nuă. Jean Marie Balestre a
► promis că va mai araVza. că
4 va mai reflecta. Alergătorii 
rde FI (care Intenționează să 
2 reconsidere The Grand Prix 
\ Drivers Association. practic 
? desființată după retragerea
5 lui Jackie Stewart) nu-?i fac 
£ însă cine știe ce iluzii, ei ști- 
4 ind bine că rămîn la mîna
► sponsorilor, a firmelor etc..
4 care îi confundă adesea cu
► mașinile pe jare le conduc ’ 
4 «Această crudă confuzie, no- 
$ta Prost, aproape că nu mă 
2 lasă să dorm, dar nu știu. 
$ recunosc, unde e ieșirea'*?!

de mașini 
la startul Grand 

7arlo.

ni-
au 
de

Ovidiu IOANITOAIA

PRELI Ml NARII J.O. CUPA PRIMĂVERII

„CENTURA 
DE AUR“

(Urmare din pag. 1)

noastră, acumulase punctele 
necesare victoriei.

Tot la acca'tă categorie. 
Ion Guzganu a realizat a 
doua victorie în cadrul actua
lei ediții a prestigiosului nos
tru turneu internațional. De 
data aceasta el l-a întrecut la 
puncte pe. sovieticul Iliaz Ra- 
himjanov, după un meci fără 
virtuți tehnice deosebite In 
care, Insă, românul a lovit mal 
mult și mai precis, tn special 
cu croșeul de dreapta. în cea 
de-a treia partidă de la „co
coș" am urmărit o dispută In
tre doi buni cunoscători ai teh
nicii pugilistice. Alexandr Hrîs- 
tov (Bulgaria) și Angel Moya 
(Cuba) au făcut o adevărata 
demonstrație de scrimă pugills- 
tică, In care trei dintre cel 
cinci judecători au apreciat, 
prin verdictul lor. superiorita
tea Iul Hristov. în ultimul 
meci de Ia această categorie, 
după o partidă în :are s-au 
schimbat multe lovituri. Adrian 
Anton l-a întrecut la puncte, 
cu o decizie la limită (3—2) 
pe Casin Rahimov (U.R.S.S.).

Campionul nostru la „mijlo
cie mică", Marian Gavrilă, a în- 
tîlnit in sportivul cehoslovac 
Stefan Lehocky un partener... 
pe măsura intențiilor sale tac
tice. Gavrilă a provocat schim
buri dure încă de la Începutul 
meciului și Lehocky a accep
tat, bărbătește. totul. Cel care 
s-a dovedit mal abil In a- 
ceastă dispută a fost Gavrilă. 
ale cărui lovituri au avut mai 
multă precizie. Ca urmare, două 
K.D.-uri înregistrate de sporti
vul ceh tn rundurile 1 si 3. 
în aceste condiții. Gavrilă a 
-primit decizia în unanimitate.

Cealaltă partidă a „mijloci
ilor mici** Dromitea un meci 
cu... scintei, judecind după pri
mele lovituri expediate de Dă- 
nuț Luci iran și Filip Iakov
lev (U.R.S.S.). Meciul a durat 
Insă numai un minut, sovletl-

. . .-----—REZULTATE TEHNICE
Cocoș : M. Tudoriu b.p. E. Carrion (Cuba), I. Guzganu 

"b.p. I. Rahimjanov (URSS), Al. Hristov (Bulgaria) b. p. 
A. Moya (Cuba), A. Anton b.p. C. Rahimov (URSS) ; mij
locie mică : M .Gavrilă b.p. St. Lehosky (Cehoslovacia), 
L .Hernandez (Cuba) b.p. H. Hasan (Egipt), D. Lugigan 
b.ab.l. F. Iakovlev (URSS) grea: R. Balado (Cuba) b.ab.3 
F. Pamfil. I. Simina b.p. H. Khalid (Egipt) ; semimuscă : 
NI. Zaid (Egipt) b.p. M. Eisaku (Japonia), A. Amzăr b.p. K. 
Ciolacov (Bulgaria), R. Marcelo (Cuba) b.p. Pek long Nam 
(R.P.D. Coreeană) ; mijlocie : M. Garoseanu b.p. M. Mak- 
cianov (U.R.S.S.), V. Damian b.ab. 1 S.’ Hesham (Egipt), L. 
Ramirez (Cuba) b.ab. 2 V. Florian ; grea : Al. Rahma
nov (U.R.S.S.) b.ko. 1 Gh. Preda.

cui accidentîndu-se la arcadă In 
urma unui „clinei", Lugigan 
se califică, astfel, mai ușor 
decît se aștepta.

Aplauze la scenă deschisă 
în debutul galei de seară pen
tru „semimuștele" Mohamed 
Zaid (Egipt) și Eisaku M*gy- 
noya (Japonia). Cei doi „jo
chei ai ringului" s-au angajat 
in schimburi prelungite de di
recte, mai precis dovedindu-se 
sportivul egiptean, care a și 
obținut o meritată decizie de 
învingător la puncte. _

Tînărul nostru „mijlociu" 
Vasile Damian a avut în Șaad 
Hesham (Egipt) un adversar 
mult prea fragil, care nu a re
zistat directelor expediate cu

La semifinalele șl finalele 
turneului internațional „Cen
tura de Aur** au acces po
sesorii legitimațiilor roșii 
și verzi pentru ziariști.

lui Damian In prima

două 
fost 

noștri 
Florian

Lino 
redutabil.

partide ale 
nefavorabile 

„mijlociul* 
a întllnit In 

Ramirez un 
cu lovituri

precizie de român. După ce a 
fost de două ori numărat, e- 
gipteanul a fost trimis la colț 
de arbitrul bulgar Anghelov. 
care a decis victoria prin a- 
bandon a ‘ ’ 
repriză.

Ultimele 
zilei au 
boxerilor 
Vasile “ 
cubanezul 
boxer ___ _ ________
năpraznice. în ninduj secund, 
cubanezul a plasat o contră de 
dreapta si Florian a fost expe

diat la podea. După numără
toare. nerefăcut complet, el a 
fost abandonat de antrenorul 
său Dumitru Ion, care a proce
dat foarte bine.

La „grea**, Gheorghe Preda 
după un început dătător de 
speranțe. în ultima secundă a 
primei reprize a .ecepționat o 
directă de dreapta si a pierdut 
prin k.o. în fata Iui Alexandr 
Rahmanov (U.R.S.S.).

f

NECESITATEA SPORTULUI
Ce reprezintă sportul pentru un muzician 7 „Enorm !« — de

clară fără nici un fel de ezitare Paul McCartney, unul dintre 
componenții fostei formații The Beatles, cea care a Însemnat, 
prin anii *60, un mo.ment deosebit în evoluția rockului contem
poran, fiind apreciată, în orice caz ca una dintre cele mal bune 
din lume. James Paul McCartney, solist vocal șl Interpret la 
chitară bas (născut tn iunie 1942), este un fervent partizan al 
unei vieți sănătoase, un adversar declarat al tutunului, alco
olului și, evident, al drogurilor, care fac adevărate ravagii tn 
rîndurlle tineretului" din Occident, tn afara exercițiilor de gim
nastică pe care încă le practică asiduu, McCartney aleargă co
tidian cel puțin 3—4 kilometri. „Mi-au ajutat dlntotdeauna să 
am o bună pregătire fizică, să-ml dezvolt respirația... suflul, 
atît de necesar profesiunii mele" — a declarat el.

Formația „Police" l-a avut ca lider pe Sting, ș! el solist vo
cal de renume. Acesta aleargă zilnic între 5 și 10 km, n-a băut 
șl nu bea alcool, cl doar ceaiuri din ierburi. „Sportul m-a aju
tat toarte mult pentru această profesie a mea, deloc ușoar;' 
așa cum poate părea la prima vedere".

Dintre cîntărețil noștri, l-am văzut, nu o dată, la antrena
ment. pe Gil Dobrică. recunoscut a avea o excelentă pregă
tire fizică, evoluția sa pe scenă tnsemntnd o mișcare continuă, 
imposibil de realizat altfel decît prlntr-o pregătire sportivă de 
zl cu zi șl o viață sportivă corespunzătoare.

Acestea nu sînt decît cîteva exemple, din cele multe, de mu
zicieni pentru care exercițiile fizice și sportul constituie, cu 
adevărat, o necesitate Și parcă numai pentru ei 7

Marți seara, la Salzburg, re
prezentativa olimpică a Austriei 
a întrecut-o pe cea a Cehoslo
vaciei cu 2—8 (2—0), prin golu
rile marcate de Werner (min. 23 
— din Iii m) șl Marko (min. 36). 
în urma acestui rezultat. Aus
tria a preluat șefia grupei a V-a 
preliminară, cu 4 p. Urmează Ce
hoslovacia sl Belgia, ambele cu 
2 p.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT O
HOCHEI PE GHEAȚA • In

tr-un meci amical disputat la 
Praga, selecționata Cehoslovaciei 
a întrecut cu scorul de 9—1 
(3—0. 4—1. 2—0) formația Polo
niei • Partidă amicală la Luga
no : selecționata S.U.A. a Între
cut cu scorul de 7—5 (2—1. 4—4, 
1—0) echipa Elveției.
scorul de 21—4 (11—4) echipa Ma
rocului.

SĂRITURI • Concursul de să
rituri cu schiurile desfășurat pe

Romeo VILARA

LA VOLEI
STOCKHOLM, 15 (Agerpres) 

In prima zi a competiției inter
naționale feminine de volei 
„Cupa Primăverii", ce se desfă
șoară la Vlsby (Suedia), s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Suedia — Finlanda 3—0 ; Spania 
— Luxemburg 3—1 ; Franța — 
Danemarca 3—0 ; Turcia — An
glia 3—0 ; Elveția — Portugalia 
3—0 ; Norvegia — Austria 3—1.

trambulina de Ia Feldberg (R.F. 
Germania) a fost cistigat de 
sportivul Iugoslav Mlran Tepeș, 
cu 212.7 p (89,5 m și 89 m>. Pe 
locul secund s-a situat austria
cul Franz Neulancltner — 207,2 p.

SCRIMA • Concursul masculin 
da floretă de la Budapesta. eon- 
tînd pentru „Cupa Mondială", a 
revenit scrlmerului francez Phi
lippe Omnes. învingător cu 10—8 
In finala disputată în compania 
italianului Marcos Arplno. Ia 
asaltul pentru locurile 3—4, An
gelo Scurl (Italia) a dispus cu 
10—8 de Youssef Hoclne (Franța) 
• Competiția de sabie desfășu
rată la Varșovia a fost cîștigată 
de selecționata U.R.S.S., care a 
Învins tn finală cu 9—4 formația 
Ungariei. In Intilnirea pentru lo
cul trei, reprezentativa Poloniei 
a dispus cu 9—3 de echipa R.F. 
Germania

șah • în turneul de la Bru
xelles s-a jucat partida restantă 
dintre Mihail Tal șl Llubomlr 
Llubojevlcl, partidă încheiată re
miză. în partida întreruptă din
tre Karpov șl Meulders a cîști- 
gat fostul campion mondial. In 
clasament după trei runde, așa 
cum se știe, conduc Kasparov și 
Korclnol cu cite 3 p • După 
cinci runde. In turneul de ia New 
York au totalizat cite 4 p Smîs- 
lov, Barlov. seirawan Adorjan 
șl Dlugl. Florin Gheorghiu, 
Olatfsson șl Mlles au realizat cite 
3.5 p. La turneu, ce se dispută 
în sistem elvețian, participă 90 
de șahiști din 22 de țări • Tur
neul zonal de la Bayamo (Cuba) 
a fost ciștlgat de marele maes
tru cubanez Amador Rodriguex, 
alături de care s-au mat califi
cat pentru Interzonale, columbia
nul Alonso Zapata si cubanezul 
Jesus Nogueira.
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