
r-roletari din toate țării», untți-vă I

ortul i
I

LA DEVA. ZILE DE MUNCA. ZILE DE CĂUTĂRI 
PENTRU GIMNASTELE FRUNTAȘE ALE ȚĂRII

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Panul xliji - Nn - 50 BANI | Vineri 17 aprilie 1987 ț

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

D. DUMITRESCU, D. MĂERAN Șl D. ILIE —RECITAL

Daniela Silivaș măsoară cu 
grijă $i meticulozitate distanța 
de elan, fixează cu precizie lo
cul de unde va porni, se mai 
uită o dată la cal, parcă spre 
a se încredința că acesta nu 
se va mișca de pe locul lui, 
șl pornește cu toată forța pe 
pîrtia de sărituri. Primul zbor 
este înalt, precis, execuția co
rectă, doar siguranța nu poate 
fi încă apreciată? pentru că fe
tele, menajîndu-și gleznele și 
făcînd totul pentru a evita 
orice traumatism, aterizează în 
groapa cu bureți. , Antrenorul 
coordonator Adrian Goreac 
face pe loc corectările de ri
goare, _ iar Daniela se întoarce 
la capătul pistei de elan pentru 
a lua totul de la început. O

In agenda ci se află „fotogra
fiată" întreaga activitate zilni
că a tuturor gimnastelor. Intr- 
un cod numai de ea știut, sînt 
notate, cu rigurozitate, execu
țiile bune, nereușite, nivelul la 
care a fost prezentat un ele-

PUGILISTIC, APLAUDAT LA SCENĂ DESCHISĂ
Azi de la orele 15,30

Așa cum ne așteptam, nume
roși iubitori ai boxului au ți
nut să nu lipsească joi de la 
cele două gale cu care s-a con
tinuat în Sala Expoziției din 
Capitală, Turneul internațional 
„Centura de Aur". Programul 
promitea multe meciuri intere
sante șl disputele au confirmat 
așteptările.

„Capul de afiș" al primei 
gale a fost meciul „penelor" 
Daniel Dumitrescu — Ri Dong 
Wan (R.P.D. Coreeană). Am a- 
vut prilejul să vedem doi din
tre cei mai buni tehnicieni al 
competiției. Partida lor a smuls 
ropote de aplauze, duelul de 
directe și „un-doi“-uri fiind 
de-a dreptul electrizant. Daniel 
Dumitrescu, una dintre „meda
liile" noastre de bronz la Cam
pionatele Europene de juniori 
de anul trecut, s-a maturizat 
în cele cîteva luni care au tre
cut și acum tehnica sa este 
dublată și de forță. Contrele 
de dreapta pe care le-a expe
diat cu adresă l-au făcut pe 
sportivul coreean să asculte nu
mărătoarea arbitrului în primul 
și ultimul rund. Replica lui Ri 
Dong Wan a fost în perma
nență promptă și periculoasă, 
dar tehnica superioară a româ
nului și-a spus cuvîntul în ma
joritatea fazelor „fierbinți". 
Tot timpul la cîrma meciului.

și 18,30: semiiiu alde
Dumitrescu a punctat clar, de- 
pășindu-șî categoric adversarul, 
învingător la puncte (4—1) — 
Daniel Dumitrescu. Un sincer

„puncheur", punîndu-și în va
loare forța loviturilor în fața 
lui Stefan Schiller (R. D. Ger
mană). Acesta din urmă a 
luptat curajos dar nu a rezis
tat croșeelor dure plasate de

PROGRAMUL DE AZI

Gala I, ora 15,30 ?
Semimuscii : Marian Gîndac — Mohamed Zaid (Egipt) ; Adrian S 

Amzăr — Rojelio Marcelo (Cuba), c
Cocoș : Marcelică Tudoriu — Ion Guzganu ; Alexandr Hristov 4 

(Bulgaria) — Adrian Anton. 5
Semiușoară : Glani Gogol — Marian Dumitrescu ; Juan Her- C 

nandez (Cuba) — Daniel Măeran. 4
Semlmljlocie : Ștefan Drișcu — Vasile Citea ; Tolip Israilov 5 

(U.R.s.s.) — Bogumil Alexandrov (Bulgaria). ț
Mijlocie : Marian Garoșeanu — vasile Damian ; Kalin Stoia- 4 

nov (Bulgaria) — Lino Ramirez (Cuba). * 5
Grea : Roberto Balado (Cuba) — Ion Sumina ; Petre Bornoscu > 

Alexandr Rahmanov (U.R.S.S.). j.
Gala a II-a, ora 18,30 ș

Muscă : Zang Goang Ho (R.P.D. Coreeană) — Tutuk Vpdat C 
(Turcia) ; Edy Suarez (Cuba) — Cristian Morea. 4

Pană : Nicolae Talpoș — Daniel Dumitrescu ; Elan Illov (Bul- S 
garia) — Ri Miong II (R.P.D. Coreeană). J

Ușoară : AII Citak (Turcia) — Florian Tîrcomnieu ; Viorel Mi- 4 
hăilă — Dragomir Iile. ?

Mijlocie mică : Ermll Constantinescu — Marian Gavrilă ; Jose J 
Luis Fernandez (Cuba) — Dănuț Lugigan. 4
-Semigrea : vasile Cazacu — Jorge Gonzales (Cuba) ; Ahmed S 

Nagar (Egipt) — Rinat Tișev (U.R.S.S.). c
Supergrea : Ghoorghi Harizanov (Bulgaria) — Juan Carlo Or- 4 

tega (Cuba) ; învingătorul acestui meci va boxa In finală cu J 
Dorin Răcaru. ?

Exercifii de pregătire artistică, in finalul antrenamentului, cu 
accent pe îmbunătățirea ținutei Foto : Iorgu BĂNICA

bravo și pentru primul său an
trenor, Ion Monea !

La aceeași categorie, Nicolae 
Talpoș și-a confirmat faima de

Talpoș, pe care le-a recepțio
nat în plin. După cîteva 
K.D.-uri, Schiller a fost aban
donat de arbitrul din ring.

(Continuare In pag a 4-a)

dată, de două ori, de zeci și 
zeci de ori, pentru că există 
convingerea că numai astfel se 
va realiza acel automatism care 
să-i asigure primei noastre 
gimnaste o îmbunătățire sub
stanțială a probei care nu 
de puține ori i-a afectat punc
tajul general în marile compe
tiții. Rînd perind, locul Dani
elei este luat de Celestina Po
pa, Camelia Voinea sau Euge
nia Golea, gimnaste cărora — 
date fiind apropiatele lor con
cursuri internaționale — Ii se 
acordă o mai mare atenție la 
antrenamente în această peri
oadă a anului.

La rîndul ei. Maria Cușma 
stă„. ascunsă undeva pe o la
tură a sălii,. într-un loc de 
unde poate supraveghea cel mai 
bine antrenamentul kt birnă.

ment sau altul din exercițiile 
fetelor. Comenzile ei sînt scur
te, precise, sportivele le re
cepționează cu mare ușurință 
și înțelegere și-și îmbunătățesc 
evoluția de la o repetare la 
alta. In absența lui Octavian 
Belu, aflat la o competiție 
peste hotare, antrenamentul la 
paralele este condus de Adrian 
Stan, și el un tehnician al ri
gorii și preciziei. Gimnastelor 
li se explică concret cum și de 
ce trebuie executată într-un a- 
nume fel 6 mișcare, li se pre
cizează cu cit pot fi penali
zate pentru cutare sau cutare 
deficiență într-o întrecere in
ternațională.

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag a 4-a)

Miine, la Cluj-Napoca, start in preliminariile olimpice

FOTBALIȘTII NOȘTRI PREGĂTESC INTENS
PARTIDA CU SELECȚIONATA R.F. GERMANIA■i

Daniel Dumitrescu l-a finut la distanță cu directe de stingă 
și a ciștigat clar in fata lui Ri Dong Wan (R. P. D. Coreeană)

Foto : Aurel D. NEAGU

CLUJ-NAPOCA, 16 (prin tele
fon). După zile de ploi si frig, 
în orașul de la poaleile Poleacu
lui timpul s-a îmbunătățit. Joi, 
soarele ne-a bătut In geam de 
pe o boltă senină, mîngîind cu 
razele-i calde frumosul oraș de 
pe Someș. Gospodarii din sfera 
sportului trebăluiesc de zor. Sta
dionul Municipal Îmbracă straie 
de sărbătoare. Gazonul este cam 
moale, dar se sacră ca. cină 
la meciul de sîmbătă, să se mal 
zvlnte (de altfel, ca să-1 proteje
ze, olimpicii n-au lucrat pe el 
dectt de miercuri dimineață).

OBIECTIVE PRIORITARE: LOCURI FRUNTAȘE ÎN MARILE
COMPETIȚII SI EXTINDEREA ACTIVITĂȚII DE MASĂ

9 •» » .

JfaLacțict intreabi M ^feitroLțult rispunl
Interlocutor: tovarășul Ștefan ISPAS, 

președintele F. R. de Modelism

Sîmbătă, aici, la Cluj-Napoca, 
are Ioc partida dintre selecțio
natele olimpice ale României și 
R. F. Germania, din prelimina
riile J.O. Este primul joc din 
grupa A. Tricolorii se află aici 
de luni, unde îsi desfășoară din 
plin pregătirile. Terenurile erele 
pe care s-a jucat etapa de du
minica trecută au lăsat însă 
urme. cîti/a jucători acuzînd 
traumatisme. Eforturile medicu
lui Gli. Untea si ale masorului 
I. Parcea, care au avut condiții 
optime de recuperări la Cluj-Na
poca, printr-un program adec
vat. au reușit refacerea tuturora 
(Cîmpeanu II. Ștefan. Speriatu, 
Cristea, Mujnai) si acum tot lo
tul lucrează cu maximum de in
tensitate. Miercuri după-amiază. 
olipipicii au susținut un joc- 
scoală de pregătire si omogeni
zare cu o echipă fruntașă din

țfkDivizia C. Metalul Aiud. oe care 
au învins-o cu scorul de 4—1. 
prin golurile marcate de Weisen- 
bacher. Kramer (2) si Balint. 
„Un test reușit din punctul nos
tru de vedere*. ne spunea antre
norul Emerich Jenei. Antrena
mentele continuă si la ele iau 
parte următorii jucători : Liliac. 
Speriatu. M. Marian. Varga. 
Bumbescu, Bslodcd.ici, Eduard, 
Weisenbacher. Ștefan. Bălan. Ba
lint. Cristea. Mujnai. Maiaru. Mo
vilă. Cîmpeanu II. Vaișeovici si 
Kramer.

Reprezentativa R. F. Germania 
Si-a anuntat sosirea la Cluj-Na
poca pentru vineri, la ora 15. 
cu un avion special, veniind de 
la Frankfurt ne Main. Imediat

Constantin ALEXE

(Continuare in nao 2-3)

Divizia A de baschet feminin

Pentru dezvoltarea și afirma
rea * celor cinci ramuri care se 
constituie In F.R. de Modelism — 
aero. auto, navo, racheto- și mo- 
delism- feroviar —, La începutul 
anului 1986 federația a luat o se
rie de măsuri privind activitatea 
sportivă de masă, baza materia
lă și performanța. Rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate și, cu oca
zia diverselor competiții, o 
parte dintre ele le-am și con
semnat în coloanele ziarului. De 
data aceasta, cu amabilitatea 
președintelui federației, prof. dr. 
ing. Ștefan Ispas, punctăm și 
alte aspecte, cu atât mai mult 
cu cît modelismul este o disci
plină cu adînci implicații în pre
gătirea tineretului pentru muncă 
și viață.

— în dicționarele sportive, sin
gurele discipline care au notată 
în definiție precizarea că ele 
constau din „construirea de...“ 
sînt ramurile tehnico-aplicative, 
printre care șl modelismul. Pen
tru aceasta, desigur, este nevoie 
de o bună bază materială...

— Tradueînd în viață Indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidu
lui, președintele țării, privi
toare la dezvoltarea economiei 
naționale prin valorificarea mal 
eficientă a Inteligentei românești 
șl prin creșterea potențialului 
Industriei noastre de vlrf, am 
încurajat șl sprijinit orice iniția

tivă pentru producerea și asimi
larea creatoare in țară a mate
rialelor. Dorim, însă, să îmbu
nătățim această bază. Fără să 
fl atins toate sortimentele și rit
murile ideale, construim motoa
re pentru rachetomodele șl aero- 
modele, materiale șl truse de lu
cru pentru aero și navomodele, 
stații de radlocomandă. Trebuie 
să menționez că în dezvoltarea 
bazei materiale un sprijin deo
sebit am primit șl primim de la 
C.N.O.P. șl ®-C. al U.T.C., de la 
U.G.S.R. si UCECOM.

— Ce s-a întreprins In 1986 tn 
ceea ce privește convingerea șl 
cîștigarea de noi adepți, răspîn- 
direa ideilor care susțin activi
tatea modelistică?

— Pentru cele peste 2400 de 
cercuri și secții de modelism 
care cuprind circa 112.000 de 
membri au fost întocmite o se
rie de materiale documentare — 
desene, schite, planuri, seturi 
de informații, s-au tipărit noi a- 
fișe șl diplome, s-a bătut o nouă 
medalie ș.a. O contribuție În
semnată la extinderea modelis- 
mulul au avut-o demonstrațiile 
organizate la deschiderea anului 
de învătămlnt șt cele prilejuite 
de diferite evenimente sportive. 
In activitatea de popularizare 
ne-am bucurat de ajutorul C.C. 
al U.T.C., prin tipărirea de că
tre redacția revistei „știință și 
tehmică” a suplimentului .MO
DELISM". De altfel, în 1986. pre
sa. in general, și ziarul „Spor
tul". in special, ne-au făcut o 
bună șl utilă propagandă, re’a- 
tînd ne larg desfășurarea com
petițiilor pe care le-am organi
zat.

loan NOVAC

(Continuare tn pag 2-3)

UNIVtRSITAf EA C. S. Ș. VIITORUL CLUJ-NAPOCA, 
IA AL 8-lea TITLU DL CAMPIOANĂ

FOCȘANI, 16 (prin telefon). E- 
diția a 88-a a Campionatului Na
țional de baschet feminin s-a în
cheiat, joi, în Sala Sporturilor 
Vrancea di.n localitate, cu succe
sul echipei Universitatea C.S.ș. 
Viitorul Cluj-Napoca (antrenori 
Nicolae Martin și Horia Pop), 
care realizează astfel al optulea 
titlu al său în campionat. ,,U* 
a totalizat 75 p, fiind urmată de :
2. Voința C.S.Ș. 2 București 67 p,
3. Chimistul C.S.Ș. Km. Vîlcea 
(revelația campionatului) 66 p, 4. 
Olimpia București 65 p. îată re
zultatele șl unele amănunte de la 
partidele ultimei reuniuni.

UNIVERSITATEA — VOINȚA 
80—76 (48—37). într-un meci de
orgoliu, primele două echipe ale 
țării au oferit o dispută pasio
nantă, spectaculoasă, cu dese 
răsturnări de scor și cu un final 
captivant. Studentele au condus 
cu 28—16 (min. 11), 54—40 (min. 
22). apoi a fost rîndul bucu- 
reștencelor să dețină avantaj î

68—61 (min. 33), 76—72 (min. 38), 
însă coșurile marcate în ultimul 
minut de Aurora Dragoș și Tun
de Enyedi au decis învingătoa- 
rea, formația clujeană, din rîn
dul căreia s-a remarcat în mod 
deosebit Magdalena Jerebie. Au 
marcat : Jerebie 39, Enyedi 11, 
Manases 10, Dragoș 9, Kiss 8, 
Misăilă 3, respectiv Fjnîp 21, Borș 
17, Vasile 12, Ștefan 11, Gera 6, 
Urogdi 4, Jugănaru 5. Au arbi
trat bine N? Constantinescu și 
D. Oprea.

CHIMISTUL — OLIMPIA 54-r-51 
(26—23). Meciul care a hotărît o- 
cupanta locului 3 a avut specifi
cul unei întreceri cu miză impor
tantă. S-a jucat prudent, s-au 
comis greșeli de tehnică și s-a 
rabat mult. Partida a plăcut to
tuși datorită energiei consumate

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)



ACTIVITATEA SPORTIVA RUBRICA REZERVATA 
ACȚIUNILOR DESFĂȘURA

TE IN ÎNTREPRINDERI 
Șl INSTITUȚII

UN LOC POTRIVIT PENTRU UN SCHIMB DE
Un schimb de experiență poate 

fi o treabă ușoară sau nu. Ușoa
ră^ dacă cel ce participă la el îșl 
propun o întîlnire protocolară, 
fojrmală, recreativă, de „forfe
cate" pînă la plictiseală a unor 
cqpoștințe elementare din dome- 
nlul respectiv, din care nimeni 
na are nimic de împărtășit ce
lorlalți. Grea, dacă 1 se asigură 
condițiile unei ample și reale 
confruntări de opinii, de idei și 
experiențe noi care au dat, în- 
tr-un loc sau altul, rezultate va
loroase.

Așa a foșt, greu, schimbul de 
experiență organizat săptămîna 
trecută la Constanța, pe terenul 
...sportului pentru toți. O treabă 
grea, dar reușită, avînd pa temă 
practicarea gimnasticii la locul 
de muncă. Șl nu întîmplător or
ganizatorii (C.N.E.F.S., secțiile de 
resort ale U.G.S.R. și UCECOM 
precum șl filialele respective din 
județul gazdă) au ales ca loc 
de inttlnire Constanța.

Am mal scris anul trecut des
pre unele Inițiative fructuoase 
jzvorite din marele devotament, 
din generozitatea și grija față de 
sănătatea oamenilor muncii, din 
profesionalitatea și pasiunea ti
nerelor profesoare Elena Frîncu 
— pînă nu de mult strălucită 
handbaiistă, azi inimoasă, pasio
nată șl eficientă activistă spor
tivă, secretară a C.J.E.F.S. Con
stanța — și Lucica Ene (Școala 
40), președinta Comisiei .județene 
a sportului feminin, care nu-șl 
drămuiește timpul liber atunci 
cînd trebuie să meargă tn diver
se întreprinderi, in mijlocul mun
citoarelor, pentru a le convinge 
că gimnastica practicată zilnic 
în pauzele de producție înseam
nă sănătate, spor In muncă, plus 
de vigoare, voie bună șl, nu în

ultimul rînd, frumusețe tru
pească.

Multe din gindurile tor bune, 
țintind extinderea acestei forme 
de practicare a exercițiului fi
zic de către mase cit mai largi, 
cu continuitatea care conferă in
tr-adevăr eficiență, multe din a- 
ceste gînduri le-am regăsit puse 
în practică. De la întreprinderea 
Integrată de lină (unde anul tre
cut profesoara Ene le captiva pe 
lucrătoarele atelierului de croito
rie, sădindu-le dragostea pentru 
gimnastică prin exerciții atrăgă
toare, șl unde acum una dintre 
elevele pe care le pregătea a- 
tunci ca instructoare, confecțio- 
nera Voicuța Sovarost, se stră
duiește să fie la înălțimea maes- 
trei), la Cooperativa Radiotehnica 
(unde Lucica Ene nu șl-a în
cheiat încă opera de statornicire 
a gimnasticii, conducînd ea în
săși exercițiile) sau la întreprin
derea județeană de producție in
dustrială și prestări servicii, pes
te tot participanțil la .schimbul 
de experiență au putut analiza 
pe viu (vlzitînd secții de pro
ducție tn timpul lucrului) pozi
țiile cerute de specificul fiecă
rei munci, iar apoi seturile de 
exerciții cu care gimnastica vine 
să împiedice o serie de defor
mări ale coloanei, de semiatro- 
fleri musculare, de pericole de 
îmbolnăviri. Șl iot „din mers" 
s-au făcut Instructive schimburi 
de opinii în legătură eu logica 
eșalonării exerclțlllor, eu Îmbo
gățirea tor ta conținut, în func
ție de experiența dobîndită de 
practicante, cu necesitatea ale
gerii „seturilor* In raport de 
vîrsta medie a muncitoarelor etc.

Participanțil la acest schimb de 
experiență cu adevărat folositor, 
a>ttt cel reprezenttnd forurile 
centrale cu atribuții : C.N.E.F.S.

EXPERIENȚĂ REUȘIT
(Aurelia Suciu, Teoharie Bozia- 
nu, Cornelia Donescu), U.G.S.R. 
(Efrem Cherteș) și UCECOM 
(Vasile Ionescu) localnicii șl in
vitații din județe limitrofe : Ani- 
ca Hîncu (Brăila), Adela pricop 
(Călărași), Angela Carp (Galați), 
C. Paneș (Ialomița) și M. Topol- 
sebi (Țulcea), cit ți medicii de 
întreprinderi din Constanța, -între 
care Azyade Ghiulsen Zaharia, 
Camelia Calafus, Georgeta Traș- 
că etc., au avut realmente de În
vățat din experiența bogată a 
gazdelor, dar deopotrivă din 
excelentul film prezentat pe e- 
cranul unui cinematograf tocai și 
din sinteza unui studiu de mare 
interes cu care cercetătoarele 
Alexandra Focșeneanu și Vir
ginia paraschiv de la Centrul de 
cercetări al C.N.E.F.S. s-au pre
zentat la Constanța, prima ofe
rind un expozeu plin de învă
țăminte. Șl, pe aceste baze, din 
dezbaterile care au urmat și care 
au generat u>n larg schimb de 
idei — organizatorice, propagan
distice, științifice, metodologice 
— în stare să susțină prolifera
rea unei activități sDortive încă 
restrînse, încă netratată pretu
tindeni ia adevărata el valoare 
socială, încă la periferia preo
cupărilor unor factori care au 
obligații precise în acest sens : 
comitetele sindicatelor prin aso
ciațiile sportive, medicii de în
treprindere, conducerile unități
lor economice. Firește, cu spri
jinul cadrelor de specialitate din 
perimetrul educației fizice și 
sportului... Dar asupra Învăță
mintelor schimbului de experien
ță de ta Constanța vom mai re
veni la această rubrică. Tocmai 
pentru că, din punct de vedere 
social, gimnastica la locul de 
muncă Înseamnă mult...

Aurelian BREBEANU

Hochei: STEAUA, DIN NOU
Campionatul de hochei se apro

pie de final, echipele par obo
site. Oboseala se simte mal ales 
la Steaua, echipa campioană pier- 
zind al doilea joc consecutiv, de 
data asta în la ța lui Dinamo : 2—5 
(0—2, 1—1, 1—2). De notat că tn- 
vingătoarea a jucat mal exact, 
mai decis, înscriind prin Tureanu 
(combinație cu Pisăru) — mln. S, 
Bejean (Costea) — mln. 1<J, So- 
lyom (cel mal frumos gol : de
viere cu vîrful crosei la o pasă a 
lui I. Popovlci) — mln. 25, I. Po- 
povicl (min. 46) șl Pisăru (com
binație cu Tureanu și Solyom) — 
min. 53, respectiv Daia — mln. 24 
șl Sofron (min. 52). Au arbitrat 
bine : Șt. Enciu — I. Becze și M. 
Dinu. Minute de penalizare : 
Steaua — 18, Dlnamo — 10.

In al doilea Joc, Sport Club M. 
Ciuc — Dunărea Galați 7—5 (2—1,

ÎNVINSĂ: 2-5 CU DINAMO!
2—2, 3—2). Diferența de scor au 
făcut-o mai ales portarii gâlățeni 
Rădulescu și Glucas, folosiți cu 
schimbul, care au primit goluri 
parabile. Au marcat : Gereb, 
(mln. 2, 28, 41), S. Gali (mln. 16), 
Keresztes (min. 39), Z. Nagy 
(min. 41), Bedd (min. 52) pentru 
Sp. Club, Bujoreanu (min. 1), 
T. Marcu (min. 22), A. Nuțu 
(min. 24), E. Radu (min. 46), 
Gherghișan (min. 59) pentru Du
nărea. Au condus bine : FI. Gu
bernii — Em. Both, M. Presncanu. 
Minute de penalizare : Sp. Club 
— 20, Dunărea — 16.

în clasament, Steaua (55 p) este 
urmată de Sp. Club (41 p), Di
namo (35 p) șl Dunărea (5 p).

în programul de azi (de Ia ora 
14) : Dunărea — Steaua șl Dina
mo — Sp. Club. (M. T.).

DIN TREI, NICI UNUL!
Conform programului Cam

pionatului Republican pe e- 
chipe, stabilit de Federația 
de lupte șl difuzat din timp 
tuturor secțiilor și Comisiilor 
județene de specialitate, du
minică, la întrecerile Divi
ziei A de lupte libere repar
tizai e spre organizare aso
ciației sportive Danubiana 
București, urmau să fie pre- 
zențl arbitrii Constantin Bu- 
șolu (Craiovă), Valentin Bir- 
jac (Brașov) și Mlhai Bon- 
tea (Galați). Era vorba des
pre o reuniune importantă, 
la care luau parte patru for
mații (nu trei, așa cum se 
obișnuiește): U.M. Timișoara, 
URBIS București, C.A. Lupte 
Tg. Jiu șl Danubiana.

La intrarea în sala Giu- 
leștl. am constatat cu sur
prindere că dintre cei trei 
oficiali programați nu era 

prezent nici măcar unul... 
(?!). Ce-1 drept, arbitrul 
principal, craioveanul C. Bu- 
șolu, reținut de probleme pro

fesionale. avusese prevederea 
să-și trimită un înlocuitor : 
antrenorul (șl arbitrul) Iile 
Marinescu. In aceste condiții, 
pentru ca Întrecerile să albă 
loc, totuși, s-a făcut apel la 
antrenorul C. Zaharia (Ra
pid). prezent In sală cu pro
bleme organizatorice. Deși el 
este și arbitru, nefiind avi

zat, nu venise pregătit cu ce
le necesare și, deci, a arbi
trat îmbrăcat ta trening. Re
uniunea a început și a con
tinuat o vreme cu numai doi 
arbitri : C. Zaharia, la cen
tru, Iar I. Marinescu, la masa 
juriului. Mal tîrziu, în rîndul 
spectatorilor șl-a făcut apari

ția și un arbitru mal expert- 
meritat. Ștefănică Stanciu, 
fost și internațional FILA. 
Evident, tot tn ținută de stra
dă. Pentru ca brigada să fie 
completă, s-a făcut apel șl la 
bunăvoința lui St. Stanciu, 
care a trecut la masa de 
punctaj.

Este adevărat, unele mici 
probleme de arbitraj au exi
stat. Ele au fost, însă, bine 
rezolvate de cp’ trei '"mintiți 
mai sus. Se naște. însă. în
trebarea : Campionatul Națio
nal pe echipe este oare o 
problemă tratată cu suficient 
interes de către cei desem
nați să-1 organizeze și să su
pravegheze buna lui desfășu
rare ? Sperăm că fed -rafi'1 f'e 
resort va analiza temeinic 
cele întâmplate si va lua mă
surile care se impun, astfel 
ca asemenea situații să nu se 
mai repete. Este vorba doar 
despre cea mai mare compe
tiție pe echipe a țării |

Mihai TRANCA

AUTO • RALIUL BRAȘOVULUI a fost 
bine organizat. între cei ce merită felicitați 
se află C.J.A.K. Brașov, C.S.U. Brașov, în
treprinderea de autocamioane, I.T.A. și, 
firește,-organele miliției județene 0 SPLEN
DID efortul arbitrilor (mulți spun că este 
mai mare decît al... 
stat peste 10 ore în 
cursă, de la ora 1 
a lucrat pînă 
afișînd 
arbitri,

echipajelor), care au 
frig și ploaie. După 
noaptea, secretariatul 
dimineață, 

provizorii.
Cluj-Napoca, 

Miercurea Ciuc, Brașov și 
• A ÎNCEPUT să se spună că la baza suc
ceselor echipei I.P.A. Sibiu stau și seriozi
tatea, și compel ența conducătorului „nejucă- 
tor" al acesteia, Ion Bobîlneanu, fostul 
multiplu campion de dirt-track. 0 INTE
RESANTA întrecerea autocamioanelor în
treprinderii din Brașov care — și în astfel 
de curse — stârnesc admirația (M. Fr.).

POPICE • PENTRU prima oară, în cam
pionatul Diviziei A activează o ECHIPA 
SĂTEASCA. Este vorba de noua promovată 
Mucava Moiid-Vama (jud. Suceava), care 
în competiția feminină are o evoluție re
marcabilă. După disputarea a 15 etape, ea 
ocupă locul 6 în clasamentul seriei Sud (să 

, nu uităm că în această serie se află cele 
j mal bune formații). In ultima etapă, de 
, pildă, Mucava a învins cunoscutul sextet 

gălățean Voința, fost campion al țării și 
cîștigător al C.C.E. cu ani In urmă. Per- 

* formanța jucătoarelor din satul Molid — 
comuna Vama (echipa aparține de asocia
ția sportivă de pe lingă fabrica de mucava 
din ...................... _

‘ mai
ani 
ti ta
are ... _...... ___ ___
voluntar, Mihal Frunză, tehnician la fabri
ca de mucava. Și încă o remarcă : dintre 
jucătoarele formației, Adriana Antonesel 
are o comportare constant bună care a 
dus la selecționarea el ta lotul național de 
junioare, o ispravă frumoasă a unei echipe 
modeste, dar deosebit de harnice. (T.R.)

_ .. spre 
rezultatele 

erau din 
i Ciuc, 1

la ora 6
Acești 
Sibiu, 

București

mica localitate suceveană) este cu atît 
notabilă, cu cît ea numără doar cîțiva 
de la înființare. Echipa a fost pregă- 
la început da Mircea Frunză, iar acum 
ca îndrumător tehnic pe instructorul

AL 8-LEA TITLU
(Urmare din pag. 1)

de componentele ambelor echipe, 
dintre care Chimistul s-a impus 
de la început (7—1, min. 3) și a 
continuat să dețină inițiativa in 
majoritatea timpului (38—26, mln. 
26, 54—45, min. 38). Mai atente
șl mai agresive în apărare, su
perioare la acest capitol prin 
intercepții și recuperări, mai 
bune șl in atac, în special în re
lația „unu la unu“, elevele an
trenorului Alexandru Molse au

RAPID Șl „POLI- BOCUNȘTI,
SATU MARE, 16 (prin telefon), 

în cocheta sală a C.S.ș. din lo
calitate, beneficiind de o organi
zare foarte bună asigurată de 
A.S. Mobila, în colaborare cu 
C.J.E.F.S., în prezența unui pu
blic numeros șl bun cunoscător 
al baschetului, joi la prînz s-a 
încheiat turneul final al grupei 
5—8. în urma rezultatelor înre
gistrate, echipele Rapid Bucu
rești și Politehnica București vor

CAMPIONATELE C.S.Ș. LA GIMNASTICĂ INIMICĂ
La Piatra Neamț s-a desfășu

rat, În zilele de 13 șl 14 aprilie, in 
condiții organizatorice și tehnice 
apreciate de toți participanțil ca 
deosebit de bune, finala pe țară 
aCluburilor Sportive Școlare la 
gimnastică ritmică. Rezultatele 
înregistrate slnt următoarele : 
categoria a IV-a, echipe : 1. CSȘ 
1 Constanța 138,20 p, 2. CSȘ 7 Di
namo București 135,90 p, 3. CSȘ 
Bistrița 133,55 p ; individual com
pus : Alina Voinea (CSȘ 1 Con
stanța) 28,35 p ; 2. Carmen Cră- 
can (CSȘ 1 Constanța) 28,05 p ; 
3. Cristina Nemțeanu (jcsș 7 Dl
namo București) 27,90 p ; ansam
bluri : 1. CSȘ 7 Dinamo Bucu
rești 19,25 p ; 2. CSȘ 1 Constanta 
19,15 p ; 3.. CSȘ Bistrița 19,00 p : 
categoria a IlI-a, echipe : 1. CSS 
Reșița 181,60 p ; 2. CSȘ Piatra 
Neamț 178,55 p ; 3. CSȘ 1 Baia 
Mare 176,05 p ; individual com
pus : 1. Laura Cernica (CSȘ 1 
Constanța) 38,30 p ; 2. Vona
Drugcevicl (CSȘ Reșița) 37,55 p ; 
3. Mariana Grosu (CSȘ 1 Con
stanța) 36,70 p ; ansambluri : 1. 
CSȘ 1 Baia Mare 10,55 ; 2. CSȘ 
Piatra Neamț 19,35 ; 3. CSȘ Re
șița 10,25 : categoria a n-a, e- 
chipe : 1. CSȘ 1 București 223,50 ; 
2. CSȘ Brăila 223,30 ; 3. CSȘ Ba
cău 218,15 ; individual compus : 
I. Claudia Rotaru (CSȘ Brașovia) 
46.95 p ; 2. Oana Mateescu (CSȘ 
1 București) 46,85 p ; 3. Mădâlina 
Nica (CSȘ Brăila) 45,60 p ; cate

goria I, echipe : 1. CSȘ Piatra 
Neamț 138,80 p ; 2. CSȘ 1 Ora
dea 137,90 p ; 3. csș 1 constan
ța 135,25 p ; individual compus:
1. Ildiko Bodor (CSȘ Tirgu Mu
reș) 47,35 p ; 2. Valentina Sele- 
gean (CSȘ 1 Oradea) 47,05 p ; 3. 
Irina Bălănescu (CSȘ Piatra 
Neamț) 46,75 p ; categoria maes
tre, individual compus : 1. Mirela 
Drâguiici (CSȘ 2 București) 48,65 
p ; 2. Mihaela Mirică (CSȘ Brăila) 
48,20 p ; 3. Magdalena Graef (CSȘ 
Brașovia) 47,75 p ; pe obiecte, 
coardă : 1. Mirela Drâguiici 9,70 
p ; 2. Magdalena Graef 9,65 p ; 3. 
Sorina Sasu (CSȘ Brașovia) 9,55 
o ; cerc : 1. Mirela Drâguiici
9,75 p ; 2. Mihaela Mirică 9,70 p; 
3. Marinela Jipa (CSȘ 1 Bucu
rești) 9,65 p ; minge : 1. Mirela 
Drăgulicl 9,75 p ; 2. Marinela 
Jlpa 9,55 p ; 3. Magdalena Graef 
9,55 p ; măciuci : 1. Mirela Dră- 
gullci 9,80 p ; 2. Mihaela Mirică 
9,80 p ; 3. Liliana Stoenescu
(CSȘ l București) 9.65 p ; pan
glică : 1. Mihaela Mirică 9,70 p ;
2. Mirela Drăgulicl 9,65 p ; 3. Ma
rinela Jipa 9,50 p.

Echipelor și sportivelor si
tuate pe podium le-au fost 
înmînate premii in obiecte 
din partea C.J.E.F.S., a in
spectoratului școlar județean 
a Consiliului județean al Orga
nizației Pionierilor și a școlilor 
fin municipiul Piatra Neamț.

loan ZAHARIA — coresp.

LA BASCHET [f]
ciștigat pe merit această partidă 
De un teren neutru, In lapt o 
dispută care a durat tot campio
natul. La Olimpia, comportarea 
sub așteptări a două jucătoare 
de bază (Mălina Marinache și 
Alexandrina Biră) șl-a pus am
prenta nefavorabil asupra presta
ției Întregii echipe. Au înscris : 
Petre 21, Barbu 11, Alioman 8, 
Nițulcscu 2, Manea 6, Ionescu 6, 
respectiv Simioană 18, Crlstea 8, 
Marinache 8, Biră 3, Ștpoș 6, 
Popa 8. Au arbitrat foarte bine 
C. George și P. Bara.

ÎN PRIMA GRUPĂ VALOHiCĂ
evolua în următoarea ediție de 
campionat în prima grupă valo
rică, locurile 7 șl 8 fiind ocu
pate de Voința Brașov și, res
pectiv, Politehnica Timișoara. Cî
teva amănunte de la partidele 
ultimei zile.

RAPID — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 71—64 (35—33). Joc de
factură modestă, cu multe Ine
xactități de ambele părți. Timi- 
șorencele s-au axat pe aruncă
rile de „trei puncte", însă fără 
succes. Rapidistele au deținut 
în permanență inițiativa, cîști- 
gînd pe merit o dispută anga- 
jantă. Au marcat : Popa 12, 
Pîrvan 3, Trică 8, Slăvei 11, Lef
ter 17, Cîrstoiu 16, Alixandru 4, 
respectiv Naglii 12, Grădinaru 19, 
Rodea 15, Neagoe 8, Bede 10. 
Bun arbitrajul cuplului M. Con
stantin — Z. Raduly.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV 92—69 (46—38). 
A fost cel mai frumos meci al 
turneului, în care Politehnica — 
mai experimentată, cu o concep
ție tactică superioară — a reușit 
să se impună clar. S-au remar
cat din nou Mihaela Netolițchi 
(conducătoare de joc lucidă și 
cu aruncări precise), Doina Pră- 
zaru-Mate (deosebit de eficientă, 
fiind desemnată coșgetera tur
neului, cu 79 puncte) și Carmen 

Moldoveanu (superioară în lup
ta sub panouri). Brașovencele 
au depus multe eforturi, însă 
anihilarea principalei lor reali
zatoare — Camelia Hînda — a 
decis asupra rezultatului final. 
Au înscris : Roșianu 27, Pandrea 
3, Făgărășanu 2, Dăian 10, Pră- 
zaru-Mate 15, Netolițchi 27, Mol
doveanu 8, respectiv Căsvean 6, 
Turtoi 2, Menyhart 8, Hînda 18, 
Vrapciu 2, Fartaes 3, Grecu 13, 
Rus 8, Cicio 3, Grunwald 6. Au 
arbitrat foarte bine Z. Raduly șl 
I. Georgiu.

Nicoleta ALDEA

RUGBY• „UN PREMIU pentru ospitali
tate, așa am de gînd să-mi intitulez un ar
ticol", ne mărturisea unul dintre ziariștii 
italieni prezenți la meciul internațional de 
duminică. într-adevăr, constănțenii au fost 
întru totul la înălțime, organizarea fiind — 
cum au ținut să remarce absolut toți oas
peții rugbyului Litoralului — ireproșabilă. 
„A existat totuși un neajuns, remarca , an
trenorul Bollesan, pentru că gazdele nu au 
reușit să asigure și o... vreme propice !“ 
Dincolo de gluma cunoscutului tehnician, 
să reținem efortul activiștilor C.J.E.F.S., 
membrilor comisiei județene de specialitate, 
al secției de rugby Farul. 0 E O ADEVĂ
RATA TRADIȚIE ca la meciurile mari să 
se adune oamenii balonului oval din toată 
țara, indiferent de distanța dintre orașul

POST-SCRIPTUM
lor și cel a. întâlnirii cu pricina. Așa a 
fost și acum cîteva zile, în tribunele de 
la Constanța, luptîndu-se cu frigul pătrun
zător, vîntul și ploaia, nu numai localnici, 
dar și bucureșteni, ieșeni, bîrlădeni, bră- 
ileni, petroșeneni. tecuceni etc., etc. In 
unele cazuri am văzut chiar echipe în
tregi... 0 PRINTRE rugbyștil din diferite 
țări invitați să Joace în selecționata inter
națională Barbarians — care întâlnește pe 
Cardiff și pe Swansea-, în Marea Britanle 
— se numără și grivițeanul Octavian Moraru. 
In acest fel, tânărul inginer constructor de
vine primul rugbyst român convocat la 
„Barbarians". (G.R.).

SCHI 0 MIHAELA FERA a izbutit „ma
rele șlem" al Campionatelor Naționale, 
cucerind toate cele 8 titluri puse în joc, la 
senioare și junioare. O performanță mai 
mult decît frumoasă care îi mai poate a- 
duce un titlu — cel de maestră a sportului, 
pentru care șl-a îndeplinit astfel norma. 
Felicitări, Mihaela, șl te așteptăm să-ți 
continui... urcușul ! 0 MULTA TINEREȚE 
în probele de slalom, unde ma! bine de 
30 de junioare mid s-au întrecut cu mal

vîrstnicele Lor adversare. N-au avut, deo
camdată, acces pe podium, dar as*ta nu 
înseamnă „pîrtie închisă** : pregătirea se
rioasă și... încă 2—3 sezoane de experiență 
acumulată pot aduce cîteva din aceste fe
tițe în prim-planul întrecerilor. Un singur 
exemplu — Adina Scăiete (de la CSS Baia 
Sprie) care la numai 11 ani a avut evo
luții de mijlocul clasamentului. 0 LOTUL 
DE SENIORI și-a continuat pregătirile la 
Sinaia, deși sezonul competițional s-a în
cheiat. 0 CĂLDURĂ PRIMA VERII a obli
gat organizatorii să mute finalele feminine 
de la Poiana Brașov Ia Sinaia. O transbor- 
dare ridicînd multiple probleme organiza
torice, facilitate însă de solicitudinea con
ducerii -Hotelului -Montana din Sinaia, ea 

. și de competența corpului de arbitri. Se 
impune însă ca pe viitor întrecerile să fie 
programate, așa cum îi stă bine schiului.

adică... pînă ia întâlnirea cu primăvara (S.A.). 
TIR CU ARCUL 0 BINEVENITA iniția

tiva F.R. Tir, care, la recentele întreceri 
ale Cupei Federației, a revifcalizat și extins 
o mai veche preocupare : organizarea de 
discuții cu participanțil — antrenori, iar 
de această dată și sportivi — pe marginea 
programelor viitoare, a dezvoltării acestei 
discipline în țară și a tendințelor pe plan 
Internațional (tehnică, tactică, materiale de 
concurs). în cadrul reuniunii a fost pre
zentată și-apoi — discutată caseta video a 
Olimpiadei de la Los Angeles, bineînțeles, 
cu minute bune de... specialitate. 0 MUL
TIPLUL nostru campion și recordman Va- 
sile Tămaș, devenit apoi antrenor la Mine
rul Aninoasa, a fost 
calitate de arbitru de
Cuoa Federației. Nu era
ușoară, dacă avem în vedere 
de șapte ore pe zi „cavalerul fluierului" 
trebuie să stea (atent la tot ceea ce se în
tâmplă în poligon) „cocoțat" în scaun. Nici 
nu a fost, mai ales că vremea ers^ potriv
nică unor astfel de întreceri — frig șl 
ploaie continuă pe parcursul a patru zile 
de concurs Dar sarcina încredințată a fost 
dusă cu bine la îndeplinire, chiar dacă noul 
arbitru e proaspăt... pensionar. (I.N.)

\
\
\

î

prezent în 
fluier la 

o misiune 
că mai bine

Divizia A la șah
EFORIE NORD, 16 (prin tele

fon). Se luptă dîrz, în continua
re, în prima divizie a echipelor 
de șan... O caracteristică semni
ficativă a celei de a 9-a runde 
a fost aceea că majoritatea întâl
nirilor au fost decise la ultimele 
mese, cele ale juniorilor. Astfel, 
în partida-derby dintre Politeh- 
tica București și I.T.B., deși la 
primele mese scorul a fost echi
librat (remize Ghițescu — Băr- 
bulescu. Ghindă — Ștefanov, 
Stoica — Pavlov), studenții au 
punctat decisiv la cele următoa
re, Iar la juniori-junioare n-au 
mai lăsat nimic (Căllnescu — 
Milu 1—0, Mădălina Stroe — Oti- 
lia Ionescu 1—0). Scor final ca
tegoric : 7—3 pentru Politehnica.

Metalul București, „echipa

REDACȚIA
(Urmare din pag 7)

— Prin ce s-a caracterizat acti
vitatea de masă?

— Am avut 34 de concursuri 
interjudețene la cele cinci ra
muri de modelism și 14 între
ceri republicane, caracterizate 
printr-o mai numeroasă partici
pare și o mai bună organizare, 
ceea ce a permis o sporire a ca
racterului educativ-patriotic al 
competițiilor, dar și o creștere a 

nivelului de pregătire a parti- 
cipanților. Este ceea ce ne preo
cupă și în continuare.

— Activitatea de performanță . 
constituie și pentru F.R. de Mo
delism un obiectiv prioritar. Ca
re sînt rezultatele ultimei perioa
de ?

— Cele 10 campionate republi-
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Radu VOIA

pentru diagrama urmă- 
tn prezență, nume mai 
celebre, englezul John
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In Divizia A la handbal (f)

RULMENTUL BRAȘOV - CONSTRUCTORUL BAIA MARE 30-17
In Sala Sporturilor din Brașov 

s-a desfășurat joi după-amiază. 
in devans, meciul de handbal 
feminin dintre divizionarele A 
Rulmentul, din localitate, și Con
structorul Baia Mare, partidă 
contlnd pentru etapa a xvni-a 
Scor î 30—17 (14—9) in favoare» 
brașovencelor, după un joc plă
cut, dominat de gazde de la în
ceput pînă la fluierul final al 
arbitrilor bucureștenl M. Duml-

irescu și E. Niță. învingătoarele 
s-au impus categoric In fața u- 
nei formații care a fost preocu
pată mai mult de limitarea pro
porțiilor scorului. Marcatoare : 
Marian 7 (s-a accidentat in min. 
50), Boriceanu 7, Iile «, Ion 5, 
Tache 3, Călin 1 și Bălă 1 pen
tru Rulmentul, respectiv Stan 13 
00 din aruncări de M 7 m), Bu
jor 3, Cheța 1 și David 1,

Carol GRUIA — coresp.

DUMINICĂ, IN divizia b
Duminică. în Divizia B de ti

neret la handbal, este progra
mată etapa a m-a a returului. 
MASCULIN. SERIA I î “ “ 
torul IIRUC București 
Bacău (V. Vlădut - 
Iași). Arctic Găeștl 
Gheorghe (C. Varga 
Sibiu). Tractorul 
MECON (Iași) (Al. 
Tănăsescu. Pitești), 
vinești — Petrolul 
Gherghisan — C. Drăgan. Iași) 
A.S.A. Buzău — Moldosin Vaslui 
(T. Paști — C. Tacob. Bacău). 
Hidrotehnica Constanta — Celu
loza Brăila (D. Purică — V. Er- 
han. Ploiești) : SERIA A n-A : 
Minaur II Cavnic — Metalul 
Copșa Mică (C. Popescu — M. 
Vulcănescu. Timișoara) Utilajul 
Știința Petroșani — C.S.M. Re
șița (C. Stefănescu — V. Rădu- 
lescu. Craiova). Unio Satu Mare
— Constructorul Arad (Gh. San
dor. Oradea — N. Tancu. Buzău) 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Metalul Hunedoara (Fr. Nemethy
— E. Fazekas, Baia Mare). Comer
țul Sînnicolaul Mare — Mecanica 
Oradea (V. Dan — I. Maris. 
Cluj-Napoca), Autoturisme Ti
mișoara — Metalul IURT Lugoj 
(P. Sîrbu — E. Fluieras. Arad). 
FEMININ. SERIA I : Bucu

Calcula-
- l.M.U.

- B. Vaslliu.
- I.M.P. Sf.
— D. Roșea.
Brașov 
Isop — 
Betonul 
Teleajen

Mecanică Fină București 
H. Marzavan. 

Rapid 
— I. Moldo-

I
După victoria tinerilor

noștrl Jucători la Nitra

I C. ARDELEANU „0 UTILĂ

Subiecte de actualitate

ȘANSA ECHIPEI SAU... ECHIPA ȘANSEI

I VERIFICARE PENTRU

a b c d 8 f g h
rece- 

ur- 
mat) 
.D :f8 
Itimă 
1 va 
Te8), 
mplă

OV — 
ca

nalul 
putui 
uxel-

2. 
bn^r, 
lisch 

se

în așteptarea unor „auto-

vizia A, care ia sfîrșit mîlne 
Ia Eforie Nord, să apelăm tot 
la cartoteca șahu’ui interna
țional 
toare.
puțin 
Nunn (cu negrele) și italia- 
n'ul A. Arlandi. Dar combina
ția ce apare pe eșichier este 
la fel de interesantă și pri
mul va avea ocazia să culea
gă punctul victoriei cu o sin
gură mutare-chele. Aproape 
incredibil, dar perfect ade
vărat !

CUVlNTUL I...
ontl- 
a sa 
nație 
corul
1—0. 

iman 
.aura 
tntn- 
avut 
ezul- 
•isme
3,5— 

•a — 
tatea 
ii 6,5 

im- 
Dgra- 
leca-

i-tre- 
sa —

Metalul 2,5—7,5 ; Metalul — Elec
tromotor Timișoara 5,5—4.5 ; 
I.T.B. — A.E.M. 4,5—5,5.

în clasamentul „absolut4* con
duce Politehnica București, cu 
25 p urmată de Metalul 23 p. 
A.E.M. 22 p, I.T.B. 19 p. La mas
culin : Politehnica București 39.5 
p, I.T.B. 34.5 p, A.E.M. 32.5 p. 
Feminin î A.E.M. 13 p. Politeh
nica București și Electromotor
12 p. Juniori — junioare ; Poli
tehnica București 14 p, Metalul
13 pf A.E.M. șl Electromotor 
10,5 p.

„Cap de afiș" în runda a 10-a. 
penultima, este întîlnirea Poli
tehnica București — Metalul.

Porilc ȘTEFANOV

ILE RĂSPUND
nivel pe la clasa streamer și la ma-

depli- chete de altitudine —, precum și
2 ma- a altor 11 medalii. Dar la C.E.

din- de aeromodele, de la Pitești, la
crite- care au fost prezenți peste 200
ui de de sportivi din 20 de țări. nu

pre- am reușit decît locuri modeste
le in- — V la planoare și VII la mo-
148 de • tomodele, iar pe echipe, locul 
iu ne VH la planoare. Ne preocupă în-
ir da- tr-o măsură însemnată creșterea

celui competitivității echipamentului de
e — care dispunem. Dar este imperios

Este necesar să crească și numărul de 
jrimul ore de antrenament și pregăti-
pregă- re, astfel ca la marile întreceri
rache- din acest an — C.M. de navo-
ticipat modele din Franța și de rache-
petiti- tomodele din Iugoslavia, precum
Ceho- și Concursul Internațional pre-
), am gătitor al țărilor socialiste la na-

două vomodele de la București — să
s echi- obținem locuri cît mai... de sus.

rești 
(Gh. Lambru
București). Oțelul Galați 
București (Gh. Hie 
veanu. Constanta). Precizia Vas
lui — C.F.R. Craiova (I. Sava — 
G. Olariu. Bacău). Vulturul Plo
iești — Betonul Săvinești (R. An- 
tochi — I. Boschner. Brașov). 
Filatura Focșani — Textila Bu- 
husi (F. Eftimie — V. Văduva. 
București). Argetex Pitești — O- 
limpia Slobozia (C. Bening — S. 
Ghiea. Brasov) : SERIA A II-A : 
A.E.M. Timisoara — Constructo
rul Timișoara (D. Zaharia — R. 
Pruszter. Arad). Nitramonia Fă
găraș — Electromotor Timișoara 
(Z. Lusztig — Gh. Mărgineanu. 
Cluj-Nanoca). Industria Ușoară 
Oradea — Gloria Bistrița (V. Ga- 
vrea — I. Covăsintean. Timisoa
ra). Constructorul Hunedoara — 
„U“ Farmec Cluj-Napoca (T. Bul- 
zan — N. Avram. Arad). Textila 
Sebeș — Textila Zalău (St. Sti- 
cea — Gr. Bolocan. Brașov). 
Voința Sighișoara — Voința Rm. 
Vîicea (Z. Meszaros — Tr. Ilies. 
Baia Mare).

masă - juniori
GALA A LAURUIILOR

CONTINENTALECOMPETIȚIILOR
Cei mai buni 

tinerei generații 
tenis de masă se vor reuni, în- 
cenînd 
turilor 
gazdele 
pentru 
pentru _ .. _ .
belor individuale ale celui de al 
42-lea Campionat Național.

Iubitorii acestui sport vor pu
tea asista la o veritabilă ga ă a 
laureatilor Campionatelor Euro
pene sau ai altor competiții con
tinentale, printre participant! a- 
flîndu^Se Otilia Bădescu — re
centă cîștigătoare a concursului 
„Europa Top 12“, medaliată cu 
bronz la C.E. de senioare, triplă 
campioană europeană de cadete, 
Călin Creangă — bistrițeanul 
laureat în urmă cu cîteva zile la 
„Europa Top 12“, numărul 1 al 
cadeților europeni. Emilia Ciosu, 
Maria Bogoslov, Kinga Lohr — 
medaliate cu argint la ultima e- 
ditie a C.E., Zoltan Zoltan — 
bronz la „europene**, Adriana 
Năstase. Iulia Rîșcanu — meda
liate cu argint $1 bronz în Bel
gia etc. Iată, 
misele pentru 
fruntărl de o

Ziua de azi 
bel de dublu 
figurînd. de asemenea, 
tururi ale probelor de simplu și 
dublu, care vor continua sîmbă- 
tâ si se vor încheia duminică 
dimineața, cînd vor avea loc fi
nalele.

reprezentanți al 
de jucători de

de astăzi, in Sala spor- 
din Bistrița — una din 
tradiționale și ospitaliere 
astfel de competiții — 
a-și disputa titlurile pro-

așadar. toate pre- 
a asista la con- 
deosebită valoare, 

este dedicată pro- 
mixt. In program 

primele

ACTUALITĂȚI
A IN CADRUL SERIEI A n-a 

a Diviziei A la polo a avut loc 
un nou turneu, la Timișoara. E- 
chipa locală Industria Linii a 
obținut victorii în toate partide
le disputate : 16—9 cu Vagonul 
Arad, U—6 cu Progresul Oradea, 
19—10 cu Constructorul Tîrgu 
Mureș, 9—8 cu CSU-TMUCB, 
în cel mai interesant meci al 
turneului. Celelalte rezultate : 
CSU-TMUCB : 15—4 cu Con
structorul, 13—8 cu Vagonul, 
11—9 cu Progresul ; Vagonul : 
11—7 cu Constructorul, 14—11 cu 
Progresul : Progresul 11—10 cu 
Constructorul. Au arbitrat V. 
Median. Gh. Nistor, D. Paraschi-

a în Divizia A, al doilea raliu 
din cele cinci ale campionatului 
este Raliul Deltei, ce se va des
fășura în zilele de 22—23 mai, 
pe șoselele județului Tulcea.
• După Raliul Brașovului (Di

vizia A) disputat la sfîrșitul 
săptămînii trecute, azi — vineri 
17 aprilie — se desfășoară și pri
ma competiție a Diviziei B și 
anume Raliul „Coloana infinită" 
(279 km ; probe de clasament — 
20 : timp total de parcurs la vo
lan — 9 ore ; plecarea se face

LA SIBIU. riNALILE DE
La Sibiu, în Sala Armata, pes

te 350 de juniori mari (17—18 
ani) și mici (14—16 ani) își vor 
disputa întîietatea, simbătă șl 
duminică. în cadrul Finalelor 
Campionatelor Republicane indi
viduale și ale Daciadei de judo. 
La startul acestei ediții au fost 
prezențl peste 1200 de concu
rent!. care au trecut prin etapa

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

APROPIATA PARTIDĂ
CU FORMAȚIA SPANIEI"

Ieri dimineață s-a Înapoiat in 
țară lotul reprezentativ de tine- 
ret al României, care a susținut 
miercuri, in localitatea Nitra din 
Cehoslovacia, un joc amical cu 
formația similară a țării gazdă, 
intîlnire clștlgată, cum se știe, 
de tinerii noștri fotbaliști cu 
scorul de 1—0. în dorința de a 
afla unele amănunte de la aces
ta, l-am solicitat antrenorului re
prezentativei, Constantin Arde- 
leanu. un scurt interviu.

— Cum a fost la Nitra?
— Putea fi si mai bine. Așa 

cum s-a desfășurat meciul. pe 
nimeni n-ar fi mirat dacă, în fi
nal, tabela de marcaj indica 2—0 
s-au chiar 3—0 pentru echipa 
noastră. Bănuță, în prima re
priză. Tîră șl Cojocaru, In a 
doua, au scăpat ne contraatac. 
Dar. aflațl doar cu portarul In 
față, ei au greșit ținta. Caracte
rizând partida trebuie să spun 
că. în ansamblu, a avut un pro
nunțat echilibru în primele 45 de 
minute, pentru ca, în repriza 
secundă, echipa noastră să prac
tice un joc bun. apreciat de cei 
prezențl. Momentul de apărare a 
fost rezolvat corespunzător, iar 
numeroasele ei contraatacuri au 
dezechilibrat adesea defensiva 
gazdelor, care mai mereu căuta 
să scape din Încurcătură făcînd 
nasul înainte. O astfel de -cap
cană" a evitat-o cu inteligentă 
Lupu, realizatorul golului victo
riei. în acțiunea aceea, declan
șată aproape de linia de centru, 
el a simulat că pasează, fotba
liștii cehoslovaci au avansat, dar 
Lupu a continuat singur acțiu
nea. înscriind spectaculos.

— Se poate spune, deci, că me
ciul acesta de verificare. înain
tea apropiatei partide oficiale cu 
echipa Spaniei, din preliminari
ile C.E., a fost util...

— Foarte util. Echipa, pe care 
o evidențiez In Întregime, a res
pectat disciplina tactică preco
nizată. a răspuns generos la 
efort, a arătat că se... încheagă. 
In ciuda unor improvizații de 
moment pe anumite posturi, sur
venite din cauza unor acciden
tări in campionat. De altfel, me
dicul lotului. FI. Brătllă, a avut 
de lucru cu Pistol, Gh. Popescu, 
Badea, Sabău etc.

— Felicitări pentru
succes de la Nitra, insă 
meciul cu Spania...

— Sigur că un joc acasă, 
compania unui adversar deosebit 
de puternic, pune cu totul alte 
probleme. Important este ca la 
operațiunea — Spania", care va 

• de la 23 aprilie. întregul 
__ fie valid. Inclusiv noută
țile de ultimă oră. Mă refer la 
Bardac, Timiș și Teodorescu, ca
re s-au evidențiat și in cam
pionat și pe care li voi convoca 
la lot.

Fotbalul, ca orice sport de e- 
chină, condiționează succesul de 
o cit mai perfectă realizare a 
omogenității, a ideii de joc. Prin 
urmare, capacitatea de adaDta- 
re la rigorile disciplinei tactice, 
subordonarea intereselor perso
nale celor ale formației consti
tuie premisa reușitei. Tocmai e- 
xempielc echipelor celebre do- 
vedeso că. inglobind fotbaliști 6e 
excepție în*r-un mecanism func
ționai fără reproș, se ajunge 
la marea performantă. Nu se 
poate insă nega că a evolua tn- 
tr-o asemenea echipă (echipa 
șansei) reprezintă pentru fotba
liștii care o compun o cale mult 
mai largă spre consacrare. Dar 
nici varianta inversă a jucăto
rilor de bună valoare evolutnd 
în echipe fără palmarese aurite 
nu blochează defel ascensiunea.

Să luăm un exemplu actual 
privind forța de consacrare a 
unei echipe puternice, steaua 
conduce detașat în fruntea cam
pionatului Diviziei A. jocul ei 
spectaculos. In viteză, de mare 
virtuozitate si varietate, purtind 
amprenta unui fotbal modem, a- 
preclat astăzi si dincolo de gra
nițele bătrînului continent. Dar 
pînă să ajungă la acest nivel 
ridicat de joc (care. în campio
natul nostru, este de departe un 
cu totul altul fată de ceea ce 
ne arată celelalte competitoare) 
de cite căutări nu a fost ne
voie în privința, selecției ! Pen
tru că este arhicunoscut, un „11“ 
competitiv nu apare peste noap
te. Este nevoie de mult timp, 
uneori de multi ani de aștepta
re, ca să-i găsești pe acei jucă
tori care se completează reci- 
proo. care să dispună de cali
tățile necesare pentru a răs
punde la unison „partiturii" tac
tice proprii unui fotbal compe
titiv. asa cum n practică Steaua. 
Să ne amintim de ciți ani a 
fost nevoie pînă cînd s-a a- 
juns la formula standard de as
tăzi, cînd flecare dintre jucă
tori cunoaște chiar sl cu... ochii 
închiși rolul ce-1 revine în ca
drul complexității unui 1oc per
fect care l-a adus, printre al
tele. superba performantă a de
venirii celei mai bune echine de 
pe continent. Fără a contesta 
valoarea dovedită în atîtea „bă
tălii". de către toți jucătorii care 
compun astăzi marea echipă

Steaua, trebuie să recunoaștem 
că fără SANSA ECHIPEI, nici 
Stîngaciu. nici Iovan. nld Be- 
lodedici. nici Weisenbacher. nici 
Balint. Lăcătuș sau Plturcă (re
lansat in circuitul marii perfor
manțe) nu sl-ar fi putut pune 
atît de elocvent talentul, dublat 
de o pregătire fără fisuri. în 
slujba fotbalului mare. Sansa e- 
ehipei steaua le-a deschis, indis
cutabil. porțile marii perfor
manțe

Reversul acestui aspect : un 
jucător de talent, chiar dacă 
nu are... sansr echipei, poate 
totuși ieși în evidentă. în cam
pionatul nostru sînt suficient! 1u- 
cători talentat!. Ei au... sclipiri 
în cadrul echipelor pe care le 
reprezintă, dar valoarea lor le 
dă dreptul la o mai autoritară 
impunere în cadrul formațiilor 
lor. Exemplu:cînd. Mujnai („U" 
Cluj-Napoca). Gabor (Corvinul). 
Vaișcovici (Otelul Galați). Pistol 
(Rapid). Timiș (Gloria Buzău). 
Cadar (F.C.M. Brașov). Lasconi 
(Jiul). Șoiman (S. C. Bacău). 
Zare (Victoria). Minea (F. C. 
Olt). Badea (Univ. Craiova). Mo- 
canu fPeo-oiul). D. Sava (Flacă
ra Moreni). ca să-i 1 amintim 
doar pe aceștia, sînt citiva din
tre cel eare. prin talentul, twin 
posibilitățile lor. pot contribui 
mult mai vizibil la progresul 
formațiilor din care fac parte. 
Deci putem vorbi despre „sansa 
echipei" de a beneficia de con
tribuția unor fotbalist! cu reale 
calități. Aici intervine si condi
ția deplinei puneri în valoare a 
acestor fotbaliști de certă cla
să. Bineînțeles, totul subordo- 
nîndu-se interesului echlnel ideii 
el de 1oo care nu trebuie sacri
ficată de dragul unei doar spec
taculoase ieșiri în evidentă a in
dividuality iilor bine cotate din 
lot.

Gheorghe NERTEA

PARTIDA CU R. F. GERMANIA
(Urmare din pag. 1)

frumosul 
vine

duDă descinderea La hotelul Bel
vedere, oaspeții au in program un 
antrenament pe Stadionul Muni
cipal. Federația vest-germană a 
comunicat la F.I.F.A. următorul 
lot de... 23 de lucătorl : Zumdick 
(V.f.B. Stuttgart). Wollack (Ba
yer Uerdingen). Zimmermann 
(Mannheim) Bomme (T .yer 
Uerdingen). Borowka (Borussia 
MOnchengladbach). Criens (Bo
russia Mdnchengladbach). Dickel 
(Borussia Dortmund). Engels 
(F. C. KSln). Funkel (Borussia 
Uerdingen). Grahammer (F. C. 
Nurnberg) Kleppinger (Schal
ke). Klinsmann (V.f.B. Stutt
gart) Krcth (Hamburger S. V.). 
Lehnhoff (F. C. Koln). Reinhardt 
(Bayer Leverkusen), Bof (Schal
ke). M Rummenigge (Bayern 
MUnchen). Sievers (Eintracht 
Frankfurt). Schaefer (V.f.B. 
Stuttgart), Schreider (Bayer Le
verkusen), Steiner (F. C. KOln), 
Zietsch (V.f.B. Stuttgart) si Zore 
Borussia Dortmund). Există des
tule noutăți față de lotul care 
a iucat la Tel Aviv cu selecțio
nata olimpică a Israelului : este 
vorba. în primul rtnd, de tratele 
ma! mic al celebrului K. H. Rum
menigge, Michael, de Engels și 
Funkel, top trei Internaționali A. 
Se observă osatura echipei pe eare 
o dau cluburile Bayer Uerdin
gen, V.f.B. Stuttgart șl F. C. 
KSln. Observatorul F.I F.A. este 
G. Szepeși, fostul președinte al 
federației . din Ungaria.

Reamintim, partida va începe 
stmbălă la ora 17 sl aici la 
Cluj-Napoca se așteaptă o mare 
afluență de nubile.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
a DE LA F.R. FOTBAL. Marți 

21 aprilie, de la ora 14, la se
diul F.R. Fotbal, va avea Ioc 
ședința Biroului federal.
• CLUBUL PROGRESUL-VUL- 

CAN face cunoscut că jocu
rile oficiale ale echipei de fotbal 
Progresul-Vulcan, din cadrul 
campionatului Diviziei B (seria 
a n-a), se vor desfășura perma
nent pe stadionul .23 August". 
La toate meciurile, accesul elevi
lor este gratuit, aceștia avind 
locuri rezervate la peluza L

a INTER SIBIU — DINAMO 
BUCUREȘTI 2—3 (0—1). Au mar
cat : Văsîi (min. 52) șl Coldea 
(min. 79 din 11 m) pentru lo
calnici. respectiv Mateuț (min. 24 
și 49) și Orac (min. 85). Dinamo a 
folosit formația: Moraru — Ml- 
hăescu. Al. Nicolae. Andone, 
Bucur — Rednle. Mateuț. Bălăci. 
Orac — Damaschln I, Cămătaru 
Au mai jucat : Dohot, Lupescu. 
Mitici si Râduciolu. (I. IONESCU- 
eoresp.).

I „operai
Începe 
lot să

I
I

în

Stelian TRANDAFIRESCU

DIN NATAȚIE
vescu. D Ilea. A, Soos. Clasa
mentul la zi : 1. IL Timișoara 
56 p. 3. CSU-TMUCB 5« p, 3. 
Vagonul 45 p. 4. Progresul 23 p. 
5. Constructorul 16 p. Următorul, 
turneu : 23—26 aprilie, la Oradea.

• LA PITEȘTI. în splendidul 
bazin de dimensiuni olimpice, 
s-a desfășurat Concursul de pri
măvară rezervat foarte tinerilor 
înotători (9—11 ani). Dintre com
petitori s-au remarcat în mod 
deosebit : eonstănțeanca Laura 
Damian (11 ani), eîștigătoare a 
opt probe. Iolan Szucs (Reșița: 
10 ani), prima de eincl ori, pi- 
teștenli Doru Robea și Aurora

VEȘTI DIN AUTOMOBILISM.
din Tg. Jiu. str. Cralovei, ora 
11.01, iar sosirea la ora 20.02 : 
traseul : Tg. Jiu — Țicleni— Căr- 
bunești — Pîrîul Viu — Birsești 
— Motru — Cîlnic — Lelești — 
Tg. Jiu).
• în campionatul de raliuri 

din acest an, un nume nou:Uni- 
versitatea-î.J.T.L. Craiova. E- 
chipa clubului universitar, fuzio
nat cu Întreprinderea județeană

JUDO ALE JUNIORILOR
județeană și, apoi, prin „zone
le* de la Oradea, Tg. Mureș. 
Miercurea Ciuc, Iași și Brașov. 
Atît juniorii mari cît și cei mici, 
calificați pentru finalele de la 
Sibiu, vor concura la cite 8 ca
tegorii de greutate. Cei mai buni 
dintre ei vor fi selecționați în 
echipa care va participa, în lu
na iunie, la Turneul Prietenia.

Stana, ambii de zece ani. ambii 
cvadrupli Învingători, Andreea 
Trufașu (CSȘ 3 Buc. ; 9 ani), 
triplă învingătoare, ea Șl reșl- 
țeanul de aceeași virată Connln 
Cuciureanu, orădeanul (11) Tibor 
Bocor. Marea majoritate a pro
belor de ștafetă au revenit, în... 
părți egale, reșlțenilor șl gazde
lor argeșene. De altfel, în cla
samentul general primele locuri 
au fost ocupate de aceste două 
centre — cel dinții de traditîe. al 
doilea tînăr de cert viitor : 1.
CSȘ Reșița 973 o, 2. CSMȘ Pi
tești 947 p. 3 CSMȘ Baia Mare 
370 p. 4. C.I. Steagul Roșu Bra
șov 256 p, 5. CSȘ Arad 234 p, 
6—7. Lie. 37 Buc. și CSȘ Brăila
203 p.

amintită (director L Ocroteală). 
va fi prezentă cu „perechile" : 
M. Dirmon — G. Nițu (în Ra
liul Brașovului a concurat bine), 
A. Teodorescu — G. Ionescu, C. 
Busuioc — O. Radu, in Divizia B.
a C.J.A.K. Cluj a organizat pe 

traseul Cluj-Napoca — Săvădis- 
la — Muntele Băișorii „Raliul 
Femeii", la care au luat parte 
32 de autoturisme. Cîștlgătoare- 
le (primul echipaj: Dorina Da
mian — Ligia David) vor parti
cipa la finala pe țară a Raliului 
Femeii, ce va avea loc în zilele 
de 7—8 mal la Tg. Mureș.
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită Loto a 

săptămînii are loc astăzi, vineri, 
17 aprilie, în București, îii sala 
din str. Doamnei nr. 2, începînd 
de la ora 15,50. Tragerea va fi 
radiodifuzată pe programul I, la 
ora 16,15. Numerele extrase vor 
fi transmise la radio, în reluare, 
tot astăzi, la ora 23, pe progra
mul 2 șl mîine, sîmbătă, la ora 
8,55, pe același program. După 
efectuarea operațiunilor de trage
re, va rula un film artistic. In
trarea liberă.
• C1ȘTIGURILE TRAGERH 

LOTO DIN 10 APRILIE 1987. 
Cat. 1 : 1 variantă 25% — auto
turism Dacia 1300 ; cat. 2 : 2.50 
variante a 43.086 lei ; cat. 3 : 11,50 
variante a 9.366 lei ; cat. 4 : 32 
variante a 3.366 lei : cat. 5 : 159.50 
variante a 675 lei ; cat. 6 : 321 
variante a 336 lei ; cat. X : 
1.925,25 variante a 100 lei. Report 
ia cat. 1 : 109.524 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300", de la cat. 1, 
a revenit participantului Popa 
V. Gheorghe din CtmDina.

DE LA I.D.M.S.
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștința celor Interesați că 

la magazinul auto din str. Valea Cascadelor 24, sectorul 6, se 
primesc înscrieri la autoturismul DACIA 1410 Sport prin trans
ferul celor care au depus bani la C.E.C. în cont pentru autotu
rism pînă la data de 30 septembrie 1936.

începînd cu data de 20 aprilie 1937 se sistează înscrierile prin 
transfer pentru autoturismele DACIA 1310 Break.

Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — lnt. 121 și 179.
I



Duminica, la zarncștl

O ATRACTIV CONCURS 
INTERNAȚIONAL Di MOIOCROS

După reuniunea de deschi
dere a actualului sezon com- 
peiițlonal de la București, mo- 
tocrosiștii fruntași se vor ali
nia duminică la startul primu
lui concurs internațional al a- 
nului dotat CU „Cupa Steaua", 
întrecerile vor avea loc pe tra
seul de la Zărnești, la clasele 
125 și 250 cmc. Alături de cei 
mai buni sportivi români vor 
evolua mal mulți valoroși a- 
lergători de la Ț.S.K.A. Mos
cova.

In program mai figurează 
curse la clasele 80 și 50 cmc, 
la care și-au anunțat partici
parea tineri piloți din Bucu
rești, Brașov, Tg. Mureș, Ti
mișoara, Cîmpina, Moreni, Plo
iești, Si. Gheorghe, Cîmpulung 
Muscel și alte centre moto. 
Menționăm că disputele la toa
te cele patru clase din pro
gram contează și pentru pri
ma etapă a Campionatelor Re
publicane individuale, ediția 
1987 Primul start se va da la 
ora 9,30.

SPORTUL IN LUME
SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

BELGRAD, ÎS (Agerpres). — în 
optimile de finală ale Turneului 
internațional de tenis de la Umag 
(Iugoslavia), Adrian Marcu 
(România) l-a învins cu 4-6, 
7—6. 7—0 pe Csepal (ungaria), 
Marlus Comănescu l-a întrecut 
eu 7—5, 6—3 pe olandezul Feen- 
stra, iar Mihai Vantă l-a elimi
nat cu 6—4, 6—1 pe coechipierul 
său Gheorghe Cosac. Alte rezul
tate : Clhak (Cehoslovacia)- — 

'Lampe (R.F.G.) 6—2, 6—2 ; Bul- 
jevici (Iugoslavia) ‘ — Garetto 
(Argentina) 7—6, 0—6, 7—6; We- 
kemans (Olanda) — Sarici (Iugo. 
slavia) 6—1. 6—1; Vasudevan (In
dia) — Horvath (Iugoslavia) 3—6. 
6—2. 6—1.

In proba de dublu, perechea 
Adrian Marcu, Cihak a întrecut 
cu 6—1. 6—1 cuplul iugoslav Iva- 
nisevlca, Flego.

MUNCHEN, 16 (Agerpres). — 
Competiția clclisrtă Internațională 
Niedersachsen a continuat cu 
etapa a 8-a. care a fost împărți
tă în două semietape : prima, cu 
plecarea în bloc, pe distanța 
Pelne-Kinigalutter (100 km). a 
revenit polonezului Wrona în

21118:24, iar cea de-a doua, con- 
tracronometru individual la 
Kinigslutter, a fost cîștigată de 
austriacul Wechselbergcr, înre
gistrat pe 23,500 km In 29:53,2. 
Dintre cicliștii români, la con
tratimp cel mai bine s-a com
portat Vasile Mltrache, situat pe 
locul 6, la 1:48 față de câștigă
tor. Nlcolae Aldulea a pierdut 
insă circa 3 minute, retrogradînd 
astfel mai multe locuri în cla
sament. Noul lider al cursei este 
Wechselberger, urmat de polone
zul Karlowicz șl vest-germanul 
Stumpf. Pe echipe conduce R.P. 
Germania urmată de Polonia la 
1:22, Austria la 3:11, U.R.S.S. la 
4:01. Olanda la 12:57, România (e- 
cbipa secundă) la 15:51, Ceho
slovacia la 16:13, Bulgaria la 
17:33 etc.
• Recent, la Minsk s-a disputat 

un mare turneu internațional fe
minin de floretă, inclus în cir
cuitul care punctează pentru Cu
pa Mondială. Această competiție 
se înscrie printre importantele 
verificări ale celor mai bune 
floretiste din lume înaintea Cam
pionatelor Mondiale, din iulie,

„SOARTA4* UNUI

OBIECTIV '87 -J.O. '88
(Urmare din pag. 1)

Sînt, toate acestea, doar cî- 
leva secvențe desprinse dintr- 
un antrenament obișnuit al lo
tului nostru feminin de gim
nastică, alcătuit la această oră 
din 12 sportive și desfășurîn- 
du-și activitatea la Deva, 
tntr-o ambianță deosebit de 
plăcută, avînd la dispoziție, cu 
tnici excepții, toate cele tre
buincioase pentru a aborda cu 
rucces grelele examene compe- 
tițlonale ale acestui an. Adrian 
Goreac și Maria Cosma ne fac 
precizarea că, spre deosebire de 
*lți ani, fetele se află acum in
tr-un stadiu avansat de învăța
rea noilor exerciții liber alese, 
ie lucrează deja de mai multă 
Treme pe „integrale", compo
zițiile au urmărit îmbună
tățirea prestațiilor tuturor fe
telor, deoarece „anul 1987 tre
buie să reconfirme valoarea 
ridicată a echipei noafftre fe
minine, mai ales prin prisma 
obiectivelor noastre la J.O. ’88. 
Ei țin să sublinieze că nu sînt o-

mise (dimpotrivă!) aspectele le
gate de modul cum vor fi pre
zentate exercițiile impuse, care 
„deși par simple, sînt foarte 
complexe. Cine le va executa 
cel mai bine va avea deschisă 
calea spre podiumul Campiona
telor Mondiale". Se speră în 
evoluții bune la apropiatele 
Campionate internaționale ale 
României de la Ploiești, de la 
finele săptămînii viitoare, unde 
vor putea fi verificate atît candi
datele pentru Campionatele E-
uropene, programate peste o 
lună la Moscova, cit și cele 
pentru „mondialele" din toam
nă. de la 

Daniela
Voinea,

Rotterdam.
Silivaș, 
Celestina

Camelia
Popa

și Eugenia Golea sînt princi
palele candidate la viitoarele 
..europene", pentru Jocurile 
Mondiale Universitare și Cam
pionatele Mondiale fiind nomi
nalizate, de asemenea, Ecate- 
rina Szabo, a cărei experiență 
competițională poate juca în
că un rol major în bilanțul 
formației noastre feminine, Au

relia Dobre, Gabriela Potorac, 
Mirela Sidon, Mariana Tudor, 
I.enuța Rus, Augustina Badea 
și Cristina Bontaș. Fetele sînt 
sănătoase, într-o bună dispozi
ție de lucru, participă cu mul
tă conștiinciozitate la antrena
mente și sînt motive să apre
ciem că 1987 poate fi un an 
competițional bun pentru gim
nastele noastre fruntașe, în 
perspectiva J.O. ’88.

„Voi dovedi că sini cea mai 
bună din lume nu numai Ia 
birnă, ci și la alte aparate" — 
ne spune Daniela Silivaș, do
rind parcă să întărească nota 

de optimism cu care am pără
sit, seara tîrziu, sala de an
trenament a gimnastelor de la 
Deva.

de la Lausanne. în finala de opt 
a probei individuale singura ța
ră cu două calificate a fost 
România, Reka Lazăr șl Ellsa- 
beta Tufan clasîndu-se pe locu
rile 4 și, respectiv, 6. în acest 
ultim act al competiției, Lazăr 
a învins-o cu 8—5 pe Krolikow- 
ska (Polonia) șl a fost întrecută 
in semifinale de Luan (R.P. Chi
neză) cu 8—6 șl în asaltul pentru 
locurile 3—4 de Janosi (Ungaria) 
cu 10—8. Tufan a pierdut primul 
asalt din finală, la Janosi (8—4). 
Pe primul loc s-a clasat italian
ca Zalaffi, învingătoare în fața 
lui Luan (10—9). In întrecerea pe 
echipe, un caz rar întîmplat : 
in urma echipei Ungariei, clasa
tă pe primul loc (cu 5 victorii), 
s-au aflat cinci reprezentative — 
U.R.S.S., R.P. Chineză, Cuba, 
Polonia șl România, toate cu 
cîte 4 victorii ! Echipa noastră 
(E. Tufan, R. Lazăr, R. Husti, 
Cl. Grigorescu, J. Gyurkan) a 
învins echipele U.R.S.S. (9—6), 
R.P. Chineză (9—2), R.F.G. (8—8). 
victoria la tușă. • și Bielorusia 
(8—6), fiind Întrecută de Unga
ria (2—9). Cuba (4—9), Polonia 
(7-9).

VARȘOVIA, 16 (Agerpres). — 
în continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde In Polonia, se
lecționata feminină de volei a 
României a evoluat în orașul 
Raciborz in compania reprezen
tativei țării-gazdă. Voleibalistele 
române au terminat Învingătoare 
cu scorul de 3—0 (15—9, 19—17, 
15—9). In primul joc, disputat cu 
o zi în urmă la Bielsko Biala, e- 
chlpa României cîștigase tot cu 
3—0.

*

MARE BOXER!
Se spune, si pe bună 

dreptate, că norocul si-1 
face sl omul singur !... 
Iată, spre pildă, cazul u- 
nui fost pugilist celebru. 
Americanul Aaron Pryor 
a fost campion mondial 
la categoria superușoară 
(WBA) între 1980—33. 
după care a devenit cam
pion al lumii la IBF. în 
anii 1984—85. Ultimul său 
meci pentru titlu 
ținut în 1983. la 
City. împotriva 
naiului sâu Garl

l-a su.s-
Atlantic 
conatio-
Hintoa

Contrapunct ::

C.T ltf HOCHEI, GRIPA A
VIENA. Astăzi încep în capitala 

Austriei întrecerile grupei A a 
Campionatului Mondial de hochei 
pe gheață cu participarea forma
țiilor : U.R.S.S. — actuala cam
pioană. Canada, Suedia, Finlanda, 
Cehoslovacia, S.U.A., R.F. Germa
nia șii Elveția. Competiția va lua 
sflrsît la 3 mai.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BRUXELLES

BRUXELLES, 16 (Agerpres). — 
In runda a patra a turneului in
ternațional de șah de la Bru
xelles, Larsen a cîștigat la 
Tlmman, Liubojevlcl la Vinants, 
Tal Ia Meulders, iar partida Kor- 
elnoi — Torre s-a încheiat remi
ză. Restul partidelor s-au între
rupt. în clasament conduce Kor- 
cinoi cu 3,5 puncte, urmat de 
Kasparov 3 puncte (1), Liuboje
vlcl și Larsen cite 3 puncte etc.

De care l-a învins înainte ■ 
de limită. De altfel. Pryor 1 
a fost unul dintre ..re- '
cordm.anii“ careului magic, i 
căci toate cele 36 me- ■ 
duri susținute de el au [ 
fost victorioase, iar 32 J 
dintre ele s-au sfîrsit îna- • 
inte de limită ! (între a- ; 
cestea. două — ambele în- ( 
cheiate prin k.o. — le-a ■
susținut în compania unui 1
boxer legendar, nicaragua- j 
nul Alexis Arguello). ,

Asa cum subliniază zia- •
rul parizian „l’Equipe". ' 
Pryor nu s-a arătat a fi J 
fost invincibil decît De ■ 
ring, căd în viată a găsit > 
un adversar mult mai du- J 
ternic decît el : <* 
«Acest meci, scrie 
francez, s-a dovedit 
inegal. El l-a costat 
librul (n.n. psihick 
de familie, norocul 
A fost Dărăsit de 
apoi de mama sa 
l-a anunțat că va face to
tul pentru a-1 interna în
tr-un spital Dentru dezin
toxicare) . si-a cheltuit toii 
banii pentru căutarea pa
radisului artificial. în 
vîrstă de numai 31 ani. 
Aaron Pryor a fost ares
tat. mai deunăzi, la Miami 
pentru a fi sechestrat Si 
violat o tînără. pentru a 
fi fumat „crack“ (un nou 
drog care face ravagii în 
S.U.A.), pentru port ile
gal de armă de foc. A- 
cum urmează să fie ju
decat. iar faptele aflate în 
dosarul său atîrnă foarte 
greu. Se spune că Aaron 
Pryor riscă o condamnare 
pe viată ! Comentariile 
chiar că devin inutile !
(r. vil.)

drogul!
■ ziarul 

a fi 
echi- 
viața 
său“. 
soție, 
(care

„CENTURA DE AUR»

10 BOXERI CU CITE TREI TITLURI

I
I
I
Ii 
i

Pugilistul Thomas Hearns a ctștigat recent tit
lul de campion mondial (W.B.C.) la categoria 
semigrea. Acesta este al treilea titlu mondial al 
său cucerit la trei categorii diferite : semimij- 
lode (1980—81), mijlocie mică (1982—86) și, acum, 
semigrea (1987— 7). Hearns devine al nouălea boxer 
din istorie care obține titluri mondiale la trei 
categorii. Predecesori l-au fost : Bob Fitszimmons 
(mijlocie 1891—97 semigrea 1903—05 șl grea 1897— 
99), Tony Canzoner) (pană 1923, ușoară 1930—33 
șl 1935—36, superușoară 1931—33), Barney Ross 
(ușoară 1933—35, superușoară 1933—35, sfemimlJlOcle 
(1934, 1935—38), Henry Armstrong (pană 1937—33, 
ușoară 1938—39, semimijlocle 1938—10). Alexis Ar
guello (pană 1974—7? superpană 1978—80, ușoară 
1981—33) Wilfried Benitez (superușoară 1976—79, 
semimijlocle 1979 miilocie mică 1981—82). Roberto 
Duran (ușoară 1977—79. sem1 mijlocie 1930, mijlo
cie mica 1983—84), Wilfredo Gomez (super cocoș 
1977—82, pană 1934, superpană 1985—86).

între timp, lată că Ray Sugar Robinson, de
venind campion mondial la „mijlocie", a intrat șl 
el în rîndurlle celor cu cite trei titluri : semi
mijlocle (1979—1982). mijlocie mică (1981) și acum 
mijlocie (1937).

Unii dintre aceștia au încercat să cucerească 
titlul ți la o a patra categorie, dar tentativele 
lor au eșuat

exprimat inten
ția ca în viitor să 
fie mărite distanțele 
curselor de schi-fond, 
mai cu seamă ale celor 
feminine. După cum 
este cunoscut, în pre
zent distanța maximă 
pentru 
ficiale 
minine

concursurile o- 
a drobelor fe- 
este de 20 km.

Holder apreciază 
aceasta ar nutea creș
te pînă la 50—60 km
(?!), iar la bărbați s-ar 

putea alerga, pe schi
uri, în curse de 80— 
100 km. In această pri
vință urmează să ho
tărască Congresul F.I.S 
care va avea loc a- 
nul viitor la Istanbul.

IN SFÎRȘIT, 100 000 DE LOCURI !
Deși i sc spune „Sta

die del Ceritomila". 
stadionul olimpic din 
capitala Italiei nu are 
decît... 88 500 
Pus în 
a alege 
struirea 
stadion

perspectiva organiză
rii, .în 1990, a_ Campio
natului Mondial de 
fotbal care, precum se 
știe, va avea loc în 
Italia, iar finala la 
Roma. CONI (Comite
tul Olimpic Italian). ■ 
forul diriguitor al 
sportului italian, opi
nează pentru mărirea 
tribunelor la 100 000 
de locuri I

PREZENTAȚI DOCUMENTUL I
Portland (Oregon), i 
s-a cerut documentul de 
Identitate, ca să-șl do
vedească vîrsta, intru- 
cît a cerut o anume 
băutură alcoolică, iar 
legea statului respectiv 
interzice aceasta pentru 
tinerii... sub 20

Deși are de acum 27 
de ani, abletul britanic 

- Steve Cram, campion 
european șl mondial la 
1500 m, păstrează încă 
înfățișarea unul auten
tic adolescent. Recent, 
într-un restaurant din de ani...

ȘI-A DOPAT CALUL ...
Călărețul francez Fre

deric Cottier, compo
nent al lotului național, 
a fost suspendat, pe 
timp de opt luni, fiind 
acuzat de dopaj. Nimic 
senzațional, veți zice : 
numai că dopajul nu și 

■ l-a făcut sieși, ci nevi
novatului
care l-a 
Concursul 
de sărituri

patruped pe 
încălecat la 
Internațional 
de la Paris.

în decembrie, 
veterinar al ___ „ _
franceze a sesizat pre
ședintelui federației că 
în acest fel se afectează 
în ma^e măsură starea 
de sănătate a cailor. 
„Dacă o face un om, îl 
privește, căci știe foar
te bine ce-I poate aș
tepta ; dar cu im ani
mal este o adevărată 
crimă !". a spus respcc- 
tlvul*medic.

Medicul 
echipei

MăRIRFA DISTANTELOR U SCH FOND
Marc Holder, pre- făcîndu-se exponen- 

sedintcle Federației In tul părerilor unui 
ternaționale de Schi, grup de tehnicieni.

locuri, 
situația de 
între con- 

unui nou 
si aceea de

a-i extinde capaci
tatea celui actual, de 
la Forro Italico, în

ȘTIINȚA Șl MATERIALELE SPORTIVE
în ultimii ani, oamenii de știință aduc o con

tribuție tot mai însemnată la dezvoltarea acti- | 
vită ții sportive prin descoperirea și utilizarea a 
tot felul de materiale care, cu timpul, devin mal I 
puțin costisitoare decît., cele, să le zicem, tra- . 
diționale. Este cazul pistei de atletism din ma- 
terial sintetic, mult mai bună, mai eficientă și i 
mai economicoasă decît surata sa din zgură, 
din cenușă vulcanică ori din iarbă. Situația este | 
absolut identică și pentru terenurile de tenis. 
Există apoi astăzi trambuline de schi din ma- I 
terlale sintetice care înlocuiesc zăpada și chiar j 
pîrtii cu... zăpadă sintetică. Proliferează tot mai ’ 
mult terenurile de fotbal cu gazon sintetic, j 
chiar dacă la această oră F.I.F.A. nu le dă ’ 
încă girul oficial pentru mari competiții. |

Chimiștii americani au descoperit recent o 
substanță plastică înlocuitoare a gheții de pe I 
patinoare. Ea. nu este ou nimic inferioară gheții ] 
în ceea ce privește alunecarea patinelor de ho- J 
chei sau a celor de patinaj, 
se întreține mai lesne și. 
mult mai’ economică decît... 
materia primă a gheții) și, 
frigorifică a unui patinoar.

(Urmare din pag. 1)

întîlnirea „semiușorilor" Giani 
Gogol — Ku Mian Cian (R.P.D. 
Coreeană) a fost dramatică. 
Timp de două reprize românul 
nu și-a folosit avantajul alon- 
jei, sportivul coreean lovind 
ceva mai mult. în ultimul 
rund, In sfîrșit, Gogol a res
pectat sfaturile de la colț și a 
plasat numeroase directe de 
stingă care l-au incomodat vi
zibil pe adversar. Cu un final 
mai bun, Gogol a obținut de
cizia.

Campionul mondial de tine
ret — 1985 de la „pană" Daniel 
Măeran evoluează în cadrul 
„Centurii" la categoria imediat 
superioară. Românul a boxat 
bine în compania japonezului 
Yoshiro O-Sawa folosind multe 
dintre cunoștințele tehnice pe 
care le posedă. Pentru modul 
său de a lupta, Măeran a pri
mit aplauze la scenă deschisă. 
El promite o formă sportivă 
din ce în ce mai bună, pe 
măsura așteptărilor noastre și 
a cărții sale de vizită, pe care 
o dorim onorată și la apropia
tele campionate continentale 
din Italia.

Gala de joi seara s-a înche
iat cu un spectacol pugilistic 
așa cum numai Dragomir Ilie 
poate oferi. In compania lui 
Ebrahim Baiumi (Egipt), Ilie a 
dat tot „recitalul" fentelor pe 
care publicul nostru le-a a-

La semifinalele și fi
nalele turneului interna
țional de box „Centura 
de Aur" sînt valabile 
toate legitimațiile-abona- 
ment eliberate de 
C.N.E.F.S.

plaudat ani în șir. Sarcina i-a 
fost facilitată și de ...naivita
tea pugilistului egiptean, com
plet uluit de loviturile primi
te... din senin. Fără să fi pri
mit prea multe lovituri, româ
nul și-a asigurat o zestre bo
gată de puncte, dar arbitrul 
din ring a considerat' că me
rită chiar o victorie înainte de 
limită și a dictat abandonul e- 
gipteanului după ce acesta re
cepționase încă o lovitură de 
k.o. în finalul rundului 3.

----------------- REZULTATE TEHNICE ------ 1______

Pană : N. Talpoș b.ab. 3 S. Schiller (R.D. Germană), D. Du
mitrescu b.p. R1 Dong Wan (R.P.D. Coreeană) ; semiușoară : 
G. Gogol b.p. Ku Mian Cian (R.P.D. Coreeană), M. Dumitrescu 
b.p. A. Stefen (R. D. Germană) ; J. Hernandez (Cuba) b.p. I. 
Constantin, D. Măeran b.p. Y.o-Sawa (Japonia) ; semimijlocle : 
șt. Drlșcu b.p. G. Pinciuk (U.R.S.S.), V. Citea b.ab. 2 A. Lascek 
(Cehoslovacia), T. Israllov (U.R.S.S.) b.k.o.l F. Asraf (Egipt), 
B. Alexandrov (Bulgaria) b.p. S. Leontin ; muscă : Zang 
Goang Ho (R.P.D. Coreeană) b.ab. 2 FI. Manea, T. Vedaz (Tur
cia) b.p. N. Iancu, E. Suarez (Cuba) b.ab. 2 V. P. Encean, Cr. 
Morea b.p. A. Sayed (Egipt) ; pană : I. iliev (Bulgaria) b.k.o. 
1 F. Schmidt (R. D. Germană), Ri Miong II (R.P.D. Coreeană) 
b.p. V. Tunkay (Turcia) ; ușoară : A. Citak (Turcia) b.p. P. 
Bullga, FI. Tlrcomnlcg b.p. Ha Glang Giuc (R.P.D. Coreeană), 
D. Hie b.ab.3 E. Baiumi (Egipt).

• FOTBAL MERIDIANE ® FOTBAL MERIDIANE
este mal rezistentă, 
în plus,

apa (care constituie 
evident.
S-a calculat că un

este cu

instalația

patinoar, cu astfel de ..gheață" artificială, poate 
fi exploatat, cu cheltuieli rrl’nime. timp de 15.ani!

Rubrica realizata de
Romeo VILARA

• La Neuchâtel a avut loc me
ciul Elveția — Malta în cadrul 
grupei a doua a preliminariilor 
C.E. Gazdele au cîstigat cu 4—1 
(3—0).

© Preliminarii ale turneului o- 
limpic : Izmir : Turcia —
U.R.S.S. 0—2 (0—1) : Tokio : Ja
ponia — Singapore 1—0 (1—0).
Echipa olimpică a Columbiei a 
jucat un meci amical cu for

mația Tolima de care a fost în
vinsă cu 2—1 (1—1).

ANGLIA (meciuri resta-t- ? 
Arsenal — Nevnastte <—1S.

d — Nom >—K
w «dîor-i — QiffTW S—<
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