
Finalele ne țară ale ..Cupei Pionierul" la gimnastică

O REUȘITĂ
A SPORTULUI DE MASĂ,
CU MULTE PROMISIUNI

Chiar si atunci ctad nu adu
ce în soenă nume cu sonoritate 
în lumea sportivă, gimnastica 
place, 
măte 
sotesc 
Pline 
s-a intîmplat la iași, cu prile
jul finalei pe țară a .Cupei 
Pionierul", comoatitie înscrisă 
sub genericul Daciadei. Timp 
de trei zile, tribunele Sălii po
livalente din municipiul de pe 
Bahlui In care s-au așezat, cu
minți. disciplinați, cu vădit in
teres. mii de copii, elev; și 
purtători ai cravatei roșii cu 
trioolor aflati ta vacanta de 
primăvară, s-au bucurat (îm
preună ou protagoniștii între
cerilor — peste 400 da fete si 
băieți din clasele II—IV. care 
au reprezentat municipiul 
București și județele tării) 
pentru reușita acestui veritabil 
festival al gimnasticii. Reușită 
asigurată nu numai de orofe- 
«orii-antrenori al Analiștilor, ci

incintă, face să frea- 
tribunele. aplauzele in- 
adesea unele evoluții 
de acuratețe... Așa cum

două ediții, competiția a mar
cat un plus de valoare pe plan 
tehnic, multe județe (Arad, Si
biu. Maramureș, Galați, Har
ghita, Argeș, Covasna, Vran- 
cea) accelerînd tendința spre 
perfecționare a -unor procedee, 
mai ales în cazul unor copii 
care pot intra în discuție pen
tru promovarea lor ta secțiile 
de performantă ale unor clu
buri. Este un efort demn de 
luat în seamă sl el ar fi si mai 
bine răsplătit dacă — așa cum 
se preconizează — vîrstg parti- 
cipanțllor la această frumoasă 
întrecere ar scădea cu un an. 
Cu alte cuvinte, daoă la com
petiție ar fi 
clasele I-III. 
edificator în 
peririi unor 
oe“.

Confirm înd
rioare. echipa feminină a Șco
lii nr. 6 din Iași s-a situat pe 
locul I la ansamblu (Roxana

prezențl copii din 
Ar fi mult mai 
perspectiva desco- 
„speranțe olimpi-

rezultatele ante-
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Micile sportive de la Școala nr. 6 din Iași, marcate de efort, 
unele, dar toate bucuroase pentru reușita lor...

Foto : Gabriel MIRON

si de organizatori: Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor si Consiliul National 
pentru Educație Fizică și Sport, 
împreună cu organele locale . 
„Totul a fost la înălțime — ne 
mărturisea prof. Aurelia Stoi- 
ccscu, reprezentantă a directo
ratului tehnic —, ca la o în
trecere de anvergură. Gazdele 
au găsit soluții pentru a răs
plăti cu frumoase si simbolice 
premii ne gimnaștii și gimnas
tele care au urcat pe podium 
si. totodată, ne multi alții care 
s-au impus prin tinută și disci
plină de concurs..."

Să mai adăugăm faptul că, 
spre deosebire de ultimele

Proletari din toate firile, unițl-vă i
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La finele acestei săptămini, la Ploiești

30-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE

DE GIMNASTICA ALE ROMÂNIEI

Asavetel. Lăcrimioara Rusu, 
Daniela Doroftei, Gabriela O- 
laru, Mihaela Popa, Anca Bu- 
tușoi, antrenor, prof. C. Radu) 
ou 9.70 p, net cea mai omoge
nă. Au urmat-o: Z. Școala nr. 
24 București 9,40 p„ 3. Școala

4.
5.
6.

nr. 1 Baia Mare 9,35 p.,
Școala nr. II Galați 9.25 p.. 
Școala nr. 1 Arad 9 20 p.. 
Școala nr. 7 focșani 9.03 p.

Micile gimnaste ieșene de 
aceeași scoală s-au repetat _.

' la individual, cu un sol de 9,60

la 
si

Tiberiu STAMA

/Continuare in vao t-3)

Agenda 
gimnasticii 
minată în această săptămînă de 
Campionatele Internationale ale 
României, concurs traditional, 
care a ajuns, iată, la cea de-a 
30-a ediție, programat să se 
desfășoare — de vineri pînă 
duminică — ta Sala Sporturi
lor „Victoria" din Ploiești.

Forul nostru de specialitate 
a adresat invitații de partici-

competițională a 
europene este do

număr de 38 de fe- 
gimnastică, iar pînă 

confirmat 
Ploiești sportive

pare unui 
derații de 
la această oră au 
prezența la . - _____
și sportivi din 19 țări. în pers
pectivă, deci, o întrecere de 
real interes, cu evoluții care 
vor reține, fără îndoială, 
tenția iubitorilor de sport 
orașul „aurului negru".

în prim-planui Campionatelor 
Internaționale de gimnastică

a- 
din

ale țării noastre se vor afla, 
cu siguranță, sportivele și 
sportivii români, pentru care 
aceste întreceri constituie un 
important și util test înaintea 
Campionatelor Europene de 
gimnastică sportivă de la Mos
cova.

Cit privește programul, să 
menționăm că la Ploiești se va 
concura 
se : în 
băieții, 
concurs . _ _ _ ____
mineață sînt programate fina
lele pe aparate.

cu exerciții liber ale- 
prima zi vor evolua 
sîmbătă vor intra ta 
fetele, iar duminică dl-

Dc rniiiif, Ia Om de ti CUPA FEDERAȚIEI", ATRACTIV TURNEU
și in Orașul dr. Petru firo/a INTERNAȚIONAL DE BASCHET SENIORI

In continuarea bogatei acti
vități baschetbalistice din a- 
ceastă lună, miercuri, joi și vi
neri se va disputa în Sala 
Sporturilor din Oradea și în 
sala „Lloara" din Orașul dr. 
Petru Groza turneul interna
țional de seniori dotat cu „Cu
pa Federației", la care vor lua 
parte reprezentativele Poloniei, 
Ungariei șl selecționatele A și 
B ale țării noastre. Ca și la 
alte ediții ale turneului, dispu
ta pentru cucerirea trofeului 
se anunță interesantă și consti
tuie o veritabilă atracție pen
tru amatorii de baschet din cele 
două orașe. In același timp, 
insă, „Cupa Federației" este si 
un prilej de verificare a echi
pelor României și Polonie.!, 
care și-au cîștigat dreptul de 
a participa la Campionatul Eu
ropean — grupa A din Grecia 
(3—14 iunie).

Din lotul țării noastre, care 
se pregătește sub îndrumarea 
antrenorilor Gh. Novac și M. 
Cimpeanu, fac parte. printre 
alții, D. Niculescu, C. Ccrnat, 
FI. Ermurache, Al. Vincreanu,

P. Brăniștcanu și V. Pogonaru.
R. Opșitaru, în convalescență, 
va lipsi o perioadă din echipa 
națională.

Programul competiției — 
miercuri, la Oradea, de la ora 
17 : România A — România B,

Polonia — Ungaria ; joi, ta O- 
rașul dr. Petru Groza, de la 
ora 15 : Ungaria — România B, 
România A — Polonia ; vineri, 
la Oradea, de la ora 17,30 : Po
lonia — România B și Româ
nia A — Ungaria.

A ÎNCEPUT „CRITERIUL
PRIMĂVERII44 LA TENIS

în competiție, 128 de concurenți
de 
pe

După startul favorabil al echipei olimpice de fotbal

SATISFACȚIE PENTRU REZULTAT,
DAR SE IMPUNE PERFECȚIONAREA JOCULUI

Echipa olimpică a luat un 
start fructuos în preliminariile 
J.O. 1988. Ea are acum două 
puncte in clasamentul grupei, 
o grupă considerată, pe drept 
cuvînt, ca una dintre cele mai 
echilibrate și mai puternice 
din zona europeană, 
este elementul principal 
ținut după întîlnirea 
Cluj-Napoca. Alegerea 
lui de pe Someș drept 
a debutului olimpic al 
tionatei noastre s-a dovedit fe
ricită. Organizarea a fost fără 
reproș ; toți factori) de răs
pundere au colaborat cu o ma
re pasiune, iar contribuția a 
zeci șl zeci de vechi oameni 
de fotbal, prezenți

Acesta 
de re
de ia 
orașu- 
gazdă 
selec-

sectoarele organizării, trebuie 
subliniată și ea in mod deo
sebit. într-un asemenea cadru 
propice, un singur element, 
care nu a stat sub puterea 
gazdelor, a făcut notă discor
dantă : vîntul puternic care a 
bătut tot timpul, un „adversar- 
al ambelor formații și al unui 
fotbal de calitate, așa cum se 
aștepta de la două echipe în 
care evoluau mulți internațio
nali A. * 
dei — 
lozității 
zele de 
nuitate
tactic fiind destul de puține. 
Să nu uităm insă că, înainte 
de orice, partida de la Cluj-

In adevăr, cota parti- 
sub raportul spectacu- 
— nu a corespuns, fa- 
mare rapiditate, conli- 
și rafinament tehnico-

Napoca a fost o întrecere pen
tru calificare, pentru puncte, 
și că importantă apare, în a- 
semenea situații, victoria și 
mai puțin spectaculozitatea 
fotbalului practicat. Să ne a- 
mintim că, doar cu cîteva zile 
inainte, prezent la Brașov, chiar 
antrenorul formației vest-ger- 
mane, H. L6hr, avertiza că în
tîlnirea de calificare nu va se
măna defel cu jocul amical 
pe care el îl urmărise, 
semenca 
este

Pe o vreme frumoasă, 
primăvară, luni dimineață, 
terenurile de tenis din parcul 
sportiv Progresul (care. fapt 
Îmbucurător, erau 2ata de start 
chiar la prima oră) a început 
primul concurs în aer liber al 
anului. rezervat seniorilor. 
E vorba de „Criteriul primă
verii". întrecere cu semnifica
ție aparte în rîndurile practi- 
canților „sportului

Avînd în vedere 
valoare dintre un 
strîns de jucători 
st restul participanților, 
rația, prin comisia sa de com
petiții, a hotărit 
să se desfășoare 
curs internațional 
calificări. Adică.
(masculin si feminin), conform 
clasamentelor interne la zi. se 
află pe tablouri 
Pentru celelalte 
ză să-și dispute 
tenismani si 35
Printre prelendenții la faza fi
nală de concurs Se numără 
loan Florin, Daniel Dobre, Emil 
Hnat, Florin Chiru, Cornel Ena- 
che. Monica Radu. Veneția 
Schiopu. Ruxandra Dragomir. 
Laura Bîrlea.

Prima zi a programat me-

alb".
diferența de 
număr re- 

(jucătoare) 
fede-

ca întrecerea 
ca orice con- 
care necesită 
primii opt

de cite 16. 
tocuri urmea- 
șansa 77 de 

de tenismane.

ciuri din probele <le simplu. 
Iată cîteva rezultate din între
cerea băieților : I. Florin (Pro
gresul) — R. Fărcas (Dinamo 
Brașov) 6—3, 6—3; II. Niculae 
(Progresul) — ~
(CCIAG Victoria 
6—3. 2—6. 6—3;
(TCB) — G. Corbu (RTV) 6—3, 
6—1; C. Enache (Dinamo) — R. 
Mihai (ICPGA) 6-1. 6—1: F. 
Chiru (Progresul) — V. Sălă,- 
gean (Universitatea Cluj-Napo- 
câ) 6—2. 6—0: L. Ursuleanu 
(Progresul) — R. Constanlines- 
cu (CCIAG) 3—6. 6—4. 6—3; O. 
Pavel (Progresul) — C. Naiden 
(Petromar Constanta) 
6—1: T. Badiu (ITB) - 
Iancu (Victoria Brăila) 
6—3: C.. Iftimle (Dinamo) 
G. Oniceag (Constructorul 
ba Iulia) 6—1. 7—5: I.
(Dinamo) — M. Volosniue 'ITB) 
6—3. 6—3: F. Manea (Progre
sul) — S. Nisiparu (Politehnica 
București) 6—3. 6—3; B. Pîn- 
dichi — M. Voinea iambii Pe
tromar Constanța) 6—1. 6—7. 
6—4: D. Moise (Steaua' — S. 
Matei (Dinamo) 6—0 6—2.

întrecerile continuă astăzi, 
de la ora 8.30.

L. Vespan
București)

D. Dobre

7— 8. 
A.

8— 0,

Al- 
Nițu

Doina STÂNESCU

,în a- 
partide, principalul 

obținerea punctelor puse

Eftimie IONESCU »»

De joi, la Cheorgheni

CUPA ROMÂNIEI ÎNCHEIE SEZONUL DE HOCHEI
Participâ cele mai bune echipe din (ară

&\\\\\\\\\\\^^^^^

Balint, lansat in
tr-o decisă cursă 
spre poarta ad
versă, după ce 
l-a driblat pe 
Reinhardt, tn stin
gă, Schaefer (nr. 
2) se pregătește 
să intervină. Sec
vență din meciul 
echipelor olimpice 
ale României și 
R. F. Germania 
(1-0).
Foto :
Aurel D. NEAGU
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ta toate (Continuare in nao 2-3»
Punctul -final al activității 

hocheistice în acest sezon va 
fi pus marți 28 aprilie cînd, 
la Gheorgheni, se va inchela 
ediția pe 1987 a „Cupei Româ
niei", competiție disputată in 
cadrul generos al Daciadei. 
La întrecere vor lua parte cele 
mai bune șase echipe din tară, 
in frunte cu recenta cîștigă- 
toare a campionatului și deți
nătoare a „Cupei României" — 
ediția 1986 — Steaua Bucu
rești, împreună cu celelalte 
formații din prima grupă a 
campionatului : Sport Club
Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu
rești și Dunărea Galați, pre
cum și primele două clasate 
in grupa valorică B, Progre

sul Miercurea Ciuc și Viitorul 
Gheorgheni.

Iată programul turneului :
Joi 23 aprilie : Sport Club — 

Progresul, Dunărea — Viitorul 
și Steaua — Dinamo.

Vineri ; Steaua — Dunărea. 
Dinamo — Progresul și Sport 
Club — Viitorul.

Sîmbătă : Dunărea — Pro
gresul, Steaua — Viitorul și 
Sport Club — Dinamo.

Duminică : Steaua — Pro
gresul, Sport Club — Dunărea 
și Dinamo — Viitorul.

Marti (luni este zi de odih
nă) : Dinamo — Dunărea.
Progresul — Viitorul și Steaua — 
Sport Club.



MUZEUL 2000" O ETAPA INEDITĂ ÎN DIVIZIA A DE POPICE NU
L'

E aspră viața în virf de 
munte. O asprime care se 
imprimă pe chipul omului, 
împrumutîndu-i, parcă, ceva 
din ascuțișul rocilor din 
preajmă. O duritate care se 
transpune dinspre tăișul 
vîntului si colții gerului de 
februarie, către fire si su
flet ; la doi kilometri de-a- 
șupra mării, totul, si cuvînt 
și gest, e măsurat 
mul, totul ' 
deamnă să 
că utilul va 
oricînd 
asupra 
gratuit, 
lității 
suport practic.

Și totuși aici, pe 
sul Bucegilor, ani 
ceea ce am putea 
„Muzeul 2000“. începutul l-a 
făcut un bob de lemn cu 
volan, bob cu care s-a con
curat în 1934. A urmat o 
pereche de schiuri Hickory, 
fabricate în 1923. șl care au 
la activul lor cîteva cam
pionate naționale. S-au mai 
strîns pe 
din lemn 
fectionate 
la bază!. _
socul la lovirea concurentu
lui de ele), apoi și-a făcut 
apariția o altă pereche de 
schiuri, de data aceasta de 
fond, cu... Piei de focă pe 
tălpici (pentru o Împiedica 
alunecarea înapoi). Iar 
după un timp au „urcat" 
vîrful Furnica si bocancii

te în- 
crezi 
avea 

întiietate 
frumosului 
a sensibi- 

lipsite de

cu dra-

acoperi- 
întilnit 

numi

panoplie Jaloane 
de bambus, con- 
în 1920 (cu arc 
pentru a atenua

l

de alninism ai anilor '20, 
bocanci cu tricunii și ghe- 
tre. Și altele, si altele, in- 
sumînd acum mai bine de 
70 de exponate, toate venite 
din lumea bunicilor sportu
rilor montane, și reunite în 
acest romantic ..remember", 
într-o casetă metalică si un 
sertar („deocamdată, pînă
vom găsi spațiul în care să 
amplasăm o vitrină") este

sporită cu răbdare 
„familia" medtflii- 
lor, insignelor și 
diplomelor ce răs
plăteau pe cei mai 
buni schiori, bo- 
beri șl alpiniști de

acum zeci și zeci de ani.
Ni le arată. întru aceeași 

bucurie a sufletului cu care 
le-a strîns. si continuă să 
le strîngă. Mihai Sîrbu, șe
ful punctului Salvamont 
Furnica — loc in care, de 
altfel, sînt și amplasate ex- ' 
penatele.

Deci „Muzeul 2000“ nu 
este — cum puleati fi ten
tați să credeți — an muzeu ' 
al anului, ci al cotei 2000. 
Deși poate că șl prima va
riantă ar fi la fel de vala- ■ 
bilă, tn anul-terminus al ' 
unui seco] tot mal al se
dentarismului, mișcarea. , 
sportul, arătîndu-nî-se a fi , 
tot mai necesare.

In asprimea vieții la ; 
„+2000“ rămîne prea Duțin ; 
loc sensibilității, frumosu- | 
lui?... . '

Sorin SATMARI

»

I

DIVIZIA A LA HANDBAL

18 15 1 2 464-334 40
18 14 0 4 433-365 46
18 13 1 4 454-416 45
1*8 12 2 4 383-331 44
18 10 3 5 379-331 41
13 7 3 8 374-361 33
18 7 1 10 428-426 33
18 5 2 11 373-407 30
18 6 0 12 328-408 30
18 5 1 12 335-363 29
18 5 0 13 392-506 28
13 2 0 16 303-398 22

bal) s-a clasat MĂRICEL VOI- 
NEA (H. C. Mînaur Bala Mare) 
cu 135 de goluri înscrise. In con
tinuare : 2. Petre_ Cozma JDacia) 
128 ; 3. Tudor 
Brașov) 102 ; 4.
(Metalul) 101 ; 
bece (Steaua) 
Folker („Poli") 
Marian (Universitatea) 89 . 
drian Bondar (Știința) 86 ; 9—10. 
Benoni Nicolescu (Dinamo Bra
șov) și Dorin 
structorul) 83 : 
mitru (Steaua) 
Stingă (Steaua)

Roșca (Dinamo 
Macedon Termure 
5. Dumitru Ber- 
96 : 6. Alexandru 

95 ; 7. Gabriel
" ; 9. A-

• O singură victorie in deplasare (Unio Satu Mare) • Băimă- 
renii au ciștigat la o diferență de peste 650 de puncte I • Re

zultate (individuale) identice in mai multe partide

In Campionatul Diviziei A 
de popice s-a disputat etapa a 
16-a, în care o singură echipă 
a reușit să cîștige in deplasa
re — formația masculină Unio 
Satu Mare, care a dispus de 
nou nromovata Progresul Ora
dea. Iată rezultatele etapei:

FEMININ • VOINȚA GA
LAȚI — VOINȚA BUCUREȘTI 
2498 — 2128 n d (scor individu
al 5—1). Partidă interesantă, 
echilibrată, cîștigată pe merit 
de gălătence. care au avut în

3 —
De la

Voința 
tînăra 
p. <T.

Angelica Vasile — 412 
cea mai bună jucătoare, 
fruntașa seriei Sud. 
București, s-a remarcat 
Liliana Eăjenaru — 434 
Siriopol-co.esp.) • VOINȚA 
TG. MUREȘ — C.S.M. REȘIȚA 
2507 — 2462 (3—3). Joc de bun 
nivel tehnic, cu rezultate va
lorcase. Principalele realizatoa
re ale celor două formații au 
fost Elisabeta Albert — 452 p și, 
respectiv, junioara 
Burci — 452 p. (I. 
resp.) • LAROMET 
RF.ȘTI — METROM 
2511 — 2431 (5—1). Cele mai 
bune jucătoare ale celor două 
sexteturj au obținut punctaje 
identice — 440: Silvia Boboc 
de la bucureștence și Viorica 
Botczatu de la brașovence. (N. 
Costache-coresp.) • PETRO
LUL BĂICOI — MUCAVA 
MOLID — VAMA (Suceava) 
2437 — 2277 (6-0). Echipa lo
cală. cu mai multe jucătoare 
de nivel divizionar, a ciștigat 
relativ ușor. Cele mai mari 
punctaje le-au avut Elena Va-

Gicuta 
Păuș-co- 

8UCU- 
BRAȘOV

sile — 429, Marieta Oprescu — 
424 si. respectiv. Eugenia Lu- 
pașcu — 414. (R. Branzea-co- 
resp.) 9 HIDROMECANICA 
BRAȘOV — VOINȚA TIMI
ȘOARA 2545 — 2532 (3,5—2,5). 
Un joc spectaculos, foarte e- 
chilibrat tot timpul și cu o 
medie bună (424), a rezultate
lor. Performerele celor două 
formații au fost Mari cică Radu
— 458 si. respectiv. Emilia 
Ebcl — 458. (C. Gruia-coresp.) 
• RAPID BUCUREȘTI - 
GLORIA BUCUREȘTI 2525 — 
2485 (5—1). Derbyul Capitalei 
a prilejuit un meci frumos, cu 
rezultate superioare. Ciobanu
— 443 si Găman — 431 au fost
..punctele forte" ale giuleșten- 
celor, Neguțoiu — 425 și Pe
trescu — 424 ale Gloriei. (N. 
Ștefan-coresp.) • DERMA- 
GANT TG. MUREȘ — VOIN
ȚA ODORHEI 2532 — 2376
(4—2) • ELECTROMURES TG. 
MUREȘ — RECORD CLUJ- 
NAPOCA 2493 — 2210 (6—0). • 
în meci devansat din etana a 
18-a (ultima) — ELECTROMU- 
REȘ TG. MUREȘ — C.S.M. 
REȘIȚA 2473 — 2408 (4—2). • 
VOINȚA ORADEA — CON
STRUCTORUL GHERLA 2270
— 2196 (4—2).

MASCULIN • AURUL RATA 
MARE — VICTORIA TIMI
ȘOARA 5555 — 1893 (6—0). Un 
meci încheiat cu un scor... ine
dit : victoria gazdelor la o di
ferență de 662 d(!>. Rezultatele 
individuale ale băimărenilor au 
fost pe... măsură: Naszodi 1011, 
Borariu — 994 etc. De la timi-

(4-2). 
fost
Tis- 

bucu-

soreni cel mai mare punctaj 
l-a avut Chiș — 857. (Ov. Ne- 
meș-coresp.) • OLIMPIA 
BUCUREȘTI — RULMENTUL 
BRAȘOV 5030 — 1893 
Performerul reuniunii a 
campionul mondial Iosif 
mănar cu 914 p d. De la
reșteni s-au remarcat Grigorc
— 887 și Dumitru — 834. (P.
Ignatencu-coresp.) • CAR- 
l’AȚI SINAIA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 5007—4712 (5—1). 
Popicarii de la Carpati au 
net superiori, cîștigîmd de 
manieră categorică. Cei 
productivi: Ovidiu — 901, 
coară — 879 și. respectiv, 
nescu 887. (V. Feldman-coresp.) 
9 PROGRESUL ORADEA — 
UNIO SATU MARE 4938 —
5211 (1—5). Sătmărenii au fost 
la înălțime, toți au jucat fără 
greșeală, în special Bieban 
(mezinul echipei) — 906 — cu 
nici o bilă în gol și Biciușca 
(veteranul echipei) — 306. Pro
gresul a evoluat sub orice 
tică. (I.
CHIMPEX 
FLACĂRA 
4694 (6—0) 
MAN 
5075
TG. MUREȘ — INDUSTRIA 
SÎRME1 C1MPIA TURZII 5129
— 4788 (5—1) • ELECTRO-
MUREȘ TG. MUREȘ — CHI
MICA TÎRNĂVENI 5396 —5224 
(1—2). • CONSTRUCTORUL
TG. MUREȘ — OLIMPIA RE
ȘIȚA 5055 — 5016 (4—2).

fost 
o 

mai 
Ni- 
Bă-

cri-
Ghișa-coresp.) •
CONSTANȚA — 

BRAȘOV 5057 —
. • METALUL RO- 
PETROLUL CÎMPINA 

4913 (4—2) • C.F.R.

Ă gendă
LA ZI, IN CICLISM
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AT
După etapa a XVIII-a a Diviziei 

A la handbal feminin, clasamen
tul se prezintă astfel :
1. ȘTIINȚA
2. Mureșul
3. Chimistul
4. Rulmentul
5. Hidroteh.
6. Rapid
7. TEROM
8. Confecția
9. CSM Sibiu

10. Dorobanțul
11. Construct.
12. CSM Sf. Gh.

Etapa viitoare, a XlX-a, progra
mează duminică 26 aprilie meciu
rile : Constructorul Baia Mare — 
Rapid, C.S.M. Sf. Gheorghe — 
Rulmentul Brașov, Confecția — 
TEROM lași. Hidrotehnica con
stanța — Chimistul Hm. Vllcea, 
știința Bacău — Mureșul IMATEX 
Tg. Mureș și Dorobanțul Ploiești 
— C.S.M. Independența Sibiu.
TROFEUL „SPORTUL* PENTRU 

EFICACITATE
Pe primul loc (cîștigătorul tro

feului, ediția 1986/87 ta campio
natul masculin Divizia A la hand-

Cristache (Con-
11. Marian Du

tt ; 12. Vaslle 
78.

Esztera Laszlo 
de goluri r*

FEMININ. 1.
(Mureșul) 134 de goluri 2—3. 
Mariana Ttrcă (Știința) și Maria
na Stan (■Constructorul) 157 ; 4.
Marla Verigeanu (Chimistul) 149 ; 
5. Larisa Cazacu (Hidrotehnica) 
133 ; 6. Rodica Grigoraș (Confec
ția) 124 ; 7. Elena Moeanu (Doro
banțul) 112 ; 8. Daniela
(C.S.M. Sibiu) 109 ; 9. 
Dobre (Rapid) 193 ; 10. 
Tache (Rulmentul) IM ; 
dica Covaliue (TEROM) 
Eva Mozs! (Mureșul) 87.

Paști u 
vasllica 
Cristina 
11. Ro- 
94 ; K.

• „CUPA C.S.Ș. 2" — între
cere ce s-a derulat pe circui
tul din bd. Metalurgiei, cu 
sprint la fiecare tur — a pri
lejuit un frumos succes cicliș
tilor de la IMGB. Clasament : 
seniori, 50 km : 1. P. Mi(u
1:14,43, 36 p. 2. S. Oprescu 
(ambii IMGB) 30 p, 3. V. Pa
vel (Steaua) 29 p ; juniori 
mari, 25 km : 1. I. Balea 37:48, 
30 p, 2. FI. Ochetan 17 p, 3. V, 
Dumitru (toți Voința) 16 p ; 
juniori mici, 15 km : 1. M. Si- 
mion 25:48, 13 p, 2. N. Mi nea 
12 p, 3. G. Prună 12 p (toți 
STIROM) ; începători, 10 km :
1. FI. Zaharia (Olimpia) 17:30,
2. M. Pîrjol (Dinamo) la 12 
sec., 3. FI. Petrache (CSȘ 1) la 
40 sec.

„CUPA CARPAȚI" LA SĂRITURI IN APĂ (j) A FOST CUCERITĂ DE ECHIPA C.S.Ș. SIBIU
Tradiționalul concurs de să

rituri „Cupa Carpați", desfă
șurat în bazinul Olimpia din 
Sibiu, a fost ciștigat de e- 
chipa Clubului Sportiv Școlar 
din orașul gazdă, care a 
minat cu 
băieților. 
Dumitru 
Găvozdea 
trei locuri 
în plus, Sorin Baca a execu
tat (bine) cea mai grea sări
tură a competiției: triplu salt 
și jumătate contra platformei 
(coeficient 3,2). S-au mai evi
dențiat echipa C.S.M. Sibiu și

do- 
autoritate întrecerile 
Elevii antrenorilor 
Popoaie și Andrei 
au cucerit primele 
la toate probele și,

Daniela Popa (Crișul Oradea).
Clasamente — BĂIEȚI, tram

bulină 1 m : 1. B. Cibu 417,70 
p, 2. S. Fredel 
Baca 379,25 p 
C.S.Ș. Sibiu;
m : 1. S. Fredel 436,80 p, 2. 
B. Cibu 436,40 p, 3. S Baca 
381,90 p ; platformă : 1. B. Ci
bu 402.25 p, 2. S. Fredel 366,05 
p, 3. S. Baca 347,70 p. FETE, 
trambulină 1 m : 1, Ionica Tudor 
(Lie. ind. 37 Buc.) 334,80 p, 
2. Luana Ciufuligă (Progresul 
Buc.) 328 p, 3. Daniela Popa 
(Crișul Oradea) 327,10 p ; 
trambulină 3 m : 1. Daniela

405,80 p, 3. 
— toți de 
trambulină

Popa 383 p, 2. Cristina Loîoiu 
(C.S.M. Sibiu) 352,25 p, 3. 
Ioana Voicu (Progresul) 345 
p ; platformă ; 1. Daniela Po
pa 352,35 p, 2. Ioana Voieu 
347 p. 3. Cristina Loloiu 288,25 
p. ECHIPE BĂIEȚI : 1. C.S.Ș. 
Sibiu 294 p, 2. Crișul 182 p, 3. 
C.S.Ș. Triumf București 170 p ț 
FETE : 
C.S.M.
189 p ; 
biu 467 
C.S.M. Sibiu 307 p, 4. Progre
sul 232 p. 5. Lie. ind. 37 Buc. 
223 D. 6. C.S.Ș. Triumf 170 p.

I. ILIE — coresp.

• „CUPA CSȘ 1", desfășu
rată duminică pe același cir
cuit : seniori, 50 km : 1. Al. 
Ion (Steaua) 1.15:04. 47 p, 2. 
L. Kovacs (Dinamo) 38 p ; 3. 
S. Oprescu (IMGB) 30 p ; ju
niori mari, 25 km : 1. P, Pă
trunjel 40:15, 40 p, 2. Al. Ivan 
(ambii CSȘ 1) 23 p, 3. N. Spă- 
taru (Olimpia) 17 p ; juniori 
mici. 15 km : 1. M. Simion 
26:35, 18 p, 2. G, Prună (am
bii STIROM) ** * - —
rescu (Voința) 
10 km : 1. S.
Tonte (ambii
Gheorghe (CSȘ 1).
• în această săptămînă, în 

Italia începe „Turneul Regiu
nilor", iar apoi „Criteriul Eli
berării". Pentru aceste între
ceri, antrenorul loan Ardelean 
a deplasat următorul 
lentin Constantinescu. 
tin Căruțașu. Ionel 
Cristian Neagoe și 
Cclea.

10 p, 3. L. Mi- 
8 p ; începători, 

Nucă 18:02, 2. C. 
STIROM), 3. Al.

lot : Va- 
Constan-
Gancea,
Olimpiu

• în activitatea atletismului 
nostru, competiția de mars do
tată cu „Cupa Primăverii" ocu
pă un loc însemnat. Duminică, 
ne traseul devenit „clasic", pe 
str. Maior Coravu, s-a desfă
șurat etapa a treia (ultima) a 
ediției din aoest an a întrece
rii. Mai mult decît precedente
le (poate pentru că și timpul 
a f«wt mai bun) rezultatele au 
evidențiat buna pregătire a 
concurenților. Iată-i pe primii 
clasați: FEMEI: începătoare (1 
km): Ștefania Pleș (Giurgiu) 
4:41; junioare III (2 km): Va- 
lerica Măcrcscu (Focșani) 9:45: 
junioare II (3 km): Mioara 
Papuc (Focșani) 14:18; junioa
re I (5 km): Mihaela Dăogă- 
roiu (Alta Iulia) 23.0'3; seni
oare (10 km): Lucia Cioancă 
(Rapid Huo.) 49:05; BĂRBAȚI: 
începători (2 km): Orlande
Oprea (Spartac Buc.) 9:42; ju
niori II (10 km): George Cio- 
cîrlan (PTT Buc.) 52:56; juni
ori I (10 km): Nicolae Prieur 

.(Reșița) 46:30; seniori (20 km) 
Gheorghe Fracățeanu 1.26:02. 
Costel Șofran Iambii de la 
PTT Buc.) 1.26:45. Ion Păun 
(Metalul Plopeni) 1.29:23. Au 
luat parte în afara bucurește-

nilor. 
lia. i 
și Re 
Nicol:

• I
40-a 
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voter:
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HIPISM RARAU RECORDMANI
1. Progresul 232 p, 2. 
Sibiu 230 p, 3. Crișul 

TOTAL : 1. C.S.Ș. Si-
p, 2. Crișul 411 p, 3.

O REUȘITĂ
(Urmare din pag. 1)

A SPORTULUI DE MASA

p., prin Roxana Asavetei, ocu
panta locului 2, Camelia Chi- 
rasin (Școala nr. 1 Baia Mare) 
realizînd numai 9.35 p., Iar 
Măriuca Rotaru (Școala nr. 24 
București) 9.30 p., cu 10 sutimi 
mai mult dccît colega ei de la 
„24", Mădălina Lange. Două 
pioniere de la Școala nr. 11 
Galați, Steluța Bociu și Magda 
Tîlmaciu. și-au Împărțit locu
rile 5—7, împreună cu Nicoleta 
Sighin — Școala nr. 7 Focsani, 
toate cu 9.10 p...

în cazul băieților, succes me
ritat al Scolii nr. 24 București 
(N. Turcescu, V. Rădulescu, B. 
Botczatu. II. Ene, C. Udrea, 
Ad. Rădoi, antrenoare, prof. 
Edme Ilie) cu 9,30 p. Pe po
dium au mai urcat: Școala nr. 
6 Gheorgheni 9,00 p. și Liceul 
nr. 2 Sf. Gheorghe 8,95 p. Pe 
celelalte locuri : 4. Școala nr. 
4 Iași 8,60 p„ 5. Școala nr. 11 
Pitești 8,40 p., 6. Școala nr. 19 
Baia Mare 8,35 p.

Gimnaștii de la Școala nr. 
24 s-au impus sl la Individual, 
prin Nicolae Turcescu, dar In

extremis, nota 9,40 realizată de 
pionierul bucureștean obținîn- 
d-o si Helmuth Jnng (Școala 
nr. 6 Gheorgheni), astfel că 
departajarea s-a făcut la vîrs- 
tă... Pe locurile următoare : 3. 
V. Rădulescu (Școala nr. 24 
București) 9.30 p„ 4.-5. V. Che
ban (Școala nr. 4 Iași) și L. 
Kiss (Școala nr. 6 Gheorgheni) 
9.00
nr.
ssu
8,80

Reintrarea supercampionului 
Rarău, deținătorul recordului na
țional al cailor de 3 ani, a coincis 
cu o victorie spectaculoasă, ob
ținută intr-un frumos final de 
cursă. Avînd acum 4 ani, el a 
realizat un nou record și pentru 
această 
1:23,9/km. 
spune că 
formanță 
hipodromul din Ploiești. Felici
tări. deci, lui G. Tănase pentru 
modul cum și-a prezentat elevul. 
De altfel, tot din formația aces
tuia a ciștigat duminică șl Verl- 
gariu primul premiu clasic al 
anului. Rivalul său de anul tre
cut, N. Nicolae, a reușit și ei 
trei victorii, cu care s-a Instalat 
solitar In fruntea clasamentului. 
El a Învins cu Hendorf, benefi
ciarul modulul tn care majorita-

categorie de virstă, 
despre care se poate 

este cea mai bună per- 
obțlnută vreodată pe

tea concurenților și-au susținut 
șansele, Dunga, aflată într-o mare 
formă, și H.mei ușa, Ia fotografie 
cu Ostina. Aceasta din urmă a 
fost dusă la victorie de tînărui 
V. Nrță, care a mal reușit un 
succes de prestigiu cu Osman 
Au mal ciștigat Aurora, cu proas
pătul antrenor C. Dumitrescu la 
prima lui victorie în această nouă 
calitate, și Simon, care a confir
mat forma sa bună.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1 : 1. Simon (Costeanu) 1:31,5. 
cota : cișt. — Cursa a Il-a : 1. 
Osman (Niță) 1:32,0. Cota : cîșt. 
3, ev. 50. Cursa a III-a : 1. Dlnga 
(Tudor) 1:28,3 ; 2. Felcer, 3. Kalus 
Cota : cîșt. 4, ev. 33, ord. triplă 
515. Cursa a iv-a : 1. Verigariu 
(Tănase) 1:24,3 ; 2. Crișan ; 3. So- 
netist. Cota : cîșt. 2,80, ev. 13,

ord.
707. C 
Oștim 
cîșt. ' 
a VI- 
1 :27,7 
Cota 
triplă 
rău i 
3. Sa 
ord.
704 și 
turaș 
3. “■
8,
1.
2.

st. 
or< 
Al 
He 

ord. I

p„ 6.-7. R. Barta (Liceul
2 Sf. Gheorghe) și R. llo- 
(Școala nr. 19 Baia Mare)
o.

2

LA 1 MAI, STAȚIUNILE DE PE LITORAL

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 15 APRI
LIE 1987. Categoria 2:4 va
riante 25% a 24.075 lei ț eat. 
3 : 17,00 a 5.665 lei ț cat. 4: 
83,25 a 1.157 lei ; cat. 5 : 235,50 
a 409 lei ; cat. 6 : 8.339,00 a 
40 lei ; cat. 7 : 205,00 a 200 lei ; 
cat. 8 : 4.121,00 a 40 lei. RE
PORT LA 
136.081 lei.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

CATEGORIA 1 >

deosebltă care de- 
de afiș" al acestei

• Acțiunea
ține „capul , _ ____
Săptămîni este TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO de duminică, 
26 aprilie. Se efectuează 7 extra-

geri, tn 2 faze, cu un total de 66 
numere. Fiind vorba de grupe de 
extrageri „legate", se poate clș- 
tiga șl cu 3 numere din 18 șl, res
pectiv, 24 extrase. Cîștigurile con
stau în autoturisme Dacia 1300, 
excursii In U.R.S.S. șl Importante 
sume de bani. Precizăm că bile
tele In valoare de 25 de lei au 
acces la toate extragerile șl cate
goriile de cîștiguri, ultima zi de 
participare fiind sîmbătă, 25 apri
lie. Alte amănunte pot fi găsite 
In Programul Loto-Pronosport.
• Concursul Pronosport al aces

tei săptămînl (duminică, 26 aprl-

lie) programează exclusiv întfi- 
niri din campionatul Italian, di
viziile A șl B, după cum urmea
ză : 1. Atalanta — Udlnese ; 2. 
Como — Verona ; 3. Empoll — 
Brescia ; 4. Inter — Florentina ; 
5. Napoli — Milan ; 6. Roma — 
Ascoll ; 7. Sampdoria — Avelllno; 
8. Torino — Juventus ; 9. Arezzo 
— Lecce ; 16. Cagliari — Triestlna; 
11. Pisa — Messina ; 12. Sambe- 
nedetesse — Cremonese ; 13. Ta
ranto — Lazio.

• Nu uitați că mîlne are loc 
și tragerea obișnuită Pronoexpres, 
așa că numai astăzi vă mal pu
teți procura bilete cu numerele 
favorite.

5

IȘi DESCHID PORȚILE OSPITALITĂȚII
12 zile de soare la mare, la tariful de 852 lei
S-au pus tn vtnzare locuri pentru vacanță in stațiunile de pe 

litoral. Un bilet pentru 12 zile, in intervalul 1—31 mal. In ori
care din stațiunile de I» malul mării, se vinde la tariful de 
852 lei, exclusiv comisionul. Se pot obține insă bilete șl pentru 
perioade mai scurte, după preferințe.

Cazarea s; asigură In hoteluri confortabile (26 lei/zi/persoană), 
iar masa se servește la restaurante (45 lei/zi/persoană), încor
porate în unitățile de cazare sau în imediata apropiere.

Pe timpul sejurului dv„ organizatorii de turism vă pun la 
dispoziție numeroase posibilități pentru excursii în toate sta
țiunile de pe litoral, la obiective turistice din zonă, ta Delta 
Dunării vă oferă posibilități multiple pentru agrement șl di
vertisment.

Rețineți I
Un concediu plăcut Intr-un spațiu de sănătate anume destinat 

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

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^



E PARTICIPANT! (362) I Cînd minute cu Tănase Dima,

JUDO ALE JUNIORILOR
(Metalul Aiud), 3. V. Munteanil 
(Filipeștii de Pădure) și St. 
Sarosi (CSS Cluj-Naooca); eat. 
78 kg: 1. Florin Lascău (TC1 
Oradea). 2. A. Balogh (Voin
ța Tg. Mureș), 3. Gabriel Gri- 
gore (Metalul Aiud) si V. Ghe- 
orghiță (Rapid București); cat. 
86 kg : ' — - ~ “
(Viitorul Pitești), 2. M. Petriș 
(Dinamo Brașov), 3. S. Paleoca 
(Metalul Aiud) si I. Pod (Vi
itorul Bistrița); cat. 95 kg; 1. 
Radu Ivan (Rapid București), 
2. L. Katrinecs (Pionierul Cluj- 
Napoca). 3. M. Stefan (Rapid 
București) și Z. Bencsik (Strun
gul Arad); cat. +95 kg: 1. Pe
tre Opriș (Spartac Oradea), 2. 
I. Nasze (Spartac Oradea), 3. 
S. Popescu (IACED București) 
și F. Burdueea (Pionierul 
la ti).

Iată 
juniori 
Scurtu 
kg — 
dustria 
57 kg 
itorul Pitești): cat. 62 kg — 
Gheorghe Brinchea (Șoimii 
Sibiu): cat. 68 kg — Sorin 
Ifrim (CSȘ Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej); cat. 75 kg — 
Ovidiu Nichita (Rapid Bucu
rești); cat. 83 kg — Adrian 
Croitoru (Unirea Focșani); cat 
+83 kg — Ștefan Gbinescu 
(Oțelul Tîrgoviște).

Ilie IONESCU, coresp.

1. Florin Comănescu

Ga-

si cei 8 campioni 
mici: cat. 49 kg — 
(CSȘ Oradea);
Alexandru Kaitor (In- 
ușoară Oradea); cat.

— Viorel Nătrăvel (Vi-

la
Dan 

cat. 53

în accastâ săptâmlnâ

ÎNTRECERI de TIR CU ARCUL
Prima reuniune de tir cu 

arcul a sezonului în aer liber 
din Capitală — „Cupa Muni
cipiului București" și „Cupa 
Olimpia" — deschisă tuturor 
categoriilor de vîrstă, este or
ganizată în zilele de 22—26 
aprilie, pe stadionul Olimpia 
(șos. Vitan nr. 176—203, sector 
3). Programul —• zilnic, de la 
9,30 la 17 — prevede trageri 
pe distanțe lungi și scurte (în 
primele două zile) după care 
se intră în optimi, sferturi și 
semifinale pentru concursul de 
dublu FITA (următoarele două 
zile), pentru ca duminică să 
aibă loc finala concursului. în
trecerile constituie un bun 
prilej de verificare a stadiu
lui de pregătire a sportivilor 
care vor participa, Intre 6—10 
mai, la Campionatele interna
ționale ale tării noastre, orga
nizate tot in Capitală.

DOUA CONCURSURI

1H PUBLICAM LA Cl'LTULHSN
în cadrul circuitului compe- 

tițional național ta culturism, 
recent s-au desfășurat două 
concursuri republicane pentru 
seniori — primul la Timișoara, 
cel de-al doilea la Satu Mare. 
Cîștigătorii : Timișoara — 70 
kg : M. Albu (Vagonul Arad) ; 
76 kg : M. Sibiceanu (Petro
chimistul Pitești) ; 82 kg : S. 
Mândruță (Viitorul Buzău) ; 88 
kg : E. Kantor (Vagonul Arad) ; 
peste 88 kg : V. Belbe (Sănă
tatea Satu Mare) ; Satu Mare 
— 70 kg : C-tin Pavel (C.F.R 
Iași) ; 76 kg : I. Stroie (Matri
ța Odorheiul Secuiesc) ; 82 kg : 
N. Giurgi (CUPROM Baia Ma
re) ; 88 kg : V. Belbe (Sănăta
tea Satu Mare) ; peste 88 kg : 
P. Ciorbă (C.F.R. Iași).

CIȘTIGURI 
MARI I OCAZIE 

DEOSEBITA 
pentru VALORI
FICAREA ȘAN 

SELOR I

• La toate a 
gențiile și vînzâ- 
torii volanți ;

• Surprize din
tre cele mai plă
cute ;

* 
I
I

I

îl
CIA1300
El.5.000 Ltl nu

9 Nu uitați câ 
emisiunea este 
LIMITATA I

I ,,secundul" echipei Flacăra Moreni

| „GREA, DAR NU IMPOSIBILA,
| MENȚINEREA ÎN DIVIZIA A"

LILIAC URCA TREPTELE CONSACRĂRII

I
I
I
1 
I

I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I

Tănase Dima și-a ciștigat un 
binemeritat renume de Drena
ră tor fizic, calitate probată 
Dină acum la F.C. Argeș, Di
namo București, Chimia Rm. 
Vîlcea și Sportul Studențesc. 
La început’il acestui retur de 
campionat a fost solicitat de o 
altă echipă de Divizia 
secondindu-1, acum, la 
cerea tehnică pe Ion 
weiller, de la Flacăra 
După meciul din etapa 
cu Corvinul Hunedoara, ne-am 
întreținut, intr-un dialog „ful
ger". cu T. Dima. cerîndu-i 
părerea despre... schimbarea ta 
fată. în bine, a echipei 
Moneni.

căra șă-și păstreze locul sub... 
soarele primului eșalon 
zionar. acum, cînd are
7 la ..adevăr"?

divi- 
mi-nus

condi-

A, el 
condu-

Nun- 
Moreni. 
trecută

din

— Ne-a impresionat 
modul cum s-au angajat ... . 
fort toți jucătorii si. deopotri
vă, ritmul susținut menținut 
ne întreaga durată a partidei. 
Fată de sezonul de toamnă, 
schimbarea este evidentă. Cum 
explicați revirimentul echipei?

plăcut 
la e-

— Am începui pregătirile lu- 
ind totul de la zero. Împreună 
Cu antrenorul principal Nelu 
Nunweilier ne-am dat seama 
că fără a aduce absolut toti ju
cătorii Ia cotele unei pregătiri 
fizice cit mai înalte, exempla
re as spune, nu puteam rezol
va nimic. Ne-am propus un 
pian de... bătaie, cu cicluri 
săptămînale cuprinzînd zilnic 
cite două și chiar trei antre
namente intense. Important 
este că absolut toti jucătorii au 
trecut cu brio examenul unor 
ședințe de antrenament solici
tante. Dar cit de bine le prin
de acum. în plin campionat, 
surplusul de energie înmagazi
nat în iarnă! Dacă le mai pu
tem reproșa cite ceva în pri
vința respectării sarcinilor 
joc, sub aspectul 
risipei de energie, 
să Ie spunem. Se 
rinta tuturor de a
Ie stă cu putință, aproape im
posibilul, pentru a rămine in 
Divizia A.

de 
dăruirii, al 

nu avem ce 
observă do- 
face toi ce

— Pentru 
de evitarea 
deti că este

că a venit vorba 
retrogradării, cre- 
cu putință ca Fla-

SERIA 1
Șiretul Pașcani — Cetatea Tg. 

Neamț 3—0 (1—0), Explorări Cîm
pulung 
Bucecea 4—0 (2—0), Carpați Gălă- 
nești — Chimia * ‘
(0—0). Metalul Botoșani — Avin
tul Frasin 2—0 (0—0), Zimbrul 
Șiret — Cristalul Dorohol 3—0 — 
neprezentare, Metalul Rădăuți — 
TEPRO Iași 5—0 (2—0), Raionul 
Săvineștl — Minerul Vatra Dor- 
nel 5—0 (0—0), Constructorul Iași 
— Electro Botoșani 4—0 (2—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 20-a : 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 42 p (40—13), 2. Explo
rări Cîmpulung 42 p (39—14), 3. 
Relonul Săvineștl 41 p (43—13)... 
pe ultimele locuri i 14. Mlncrui 
V. Dornei 22 p (30—24) — penali
zată cu 3 p, 15. Cetatea Tg. Neamț 
22 p (19—33). 18. Cristalul Doro- 
hoi 1’ p (16—46).

SERIA A U-a
Inter Vaslui — Victoria 

Tecuci 4—0 (2—0), Petrolul Mol- 
nești — steaua-Mecanica Huși
3— 0 (3—0). Partizanul Bacău —
DVA Portul Galați 3—0 (2—0), 
C.S.M. Borzești — Laminorul Ro
man 0—1 (0—1), Metalul Roman — 
Minerul Comăneștl 1—0 (0—0),
Unirea Negrești — Textila Buhuși
1— 0 (0—0). Proletarul Bacău —
Letea Bacău 4—1 (2—1), Gloria
Galați — Mecanica Vaslui 2—C 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. INTER 
VASLUI 49 p (41—7), 2. C.S.M 
Borzești 43 p (43—16), 3. Textila 
Buhuși 37 p (42—23)... pe ultimele 
locuri : 15. Minerul Comănești 
21 p (20—28), 16. Letea Bacău 17 p 
(18—37).

SERIA A Bl-a
Petrolul Ianca — Chimia Brăila

4— 3 (3—0). Minerul Mahmudla —
Arrubium Măcin 0—0, Carpați Ne- 
holu — Petrolul Berea 2—0 (I—0), 
Luceafărul Adjud — Constructo
rul Hidrotehnica Focșani 4—0 
(2—0). Foresta Gugeștl — Grani
tul Babadag 2—0 (1—0), Chimia 
Buzău — Metalul Buzău l—0 
(0—0). Ș.N. C.S.Ș. Tulcea ■ ~
gia Mărășești 2—1 (1—0), ! 
rul Viziru — Progresul
2— 0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. 
LUL IANCA 37 p (38—27) 
ceafărul Adjud 35 p (25—14), 
Foresta Gugești 33 p (33—18), 
Petrolul Berea 33 p (32—21)... pe 
ultimele locuri : 14. Laminorul Vi
ziru 23 p (25—29), 15. Carpați Ne-- 
hoiu 23 p (23—29), 16. Arrubium 
Măcin 2J p (15—25).

SERIA A IV-a
Cimentul Medgidia — Olimpia 

Slobozia 2—1 (1—0), Viitorul Chir-

Moldovenesc C.S.M.

Fălticeni 2—1

IRA

— Ener- 
Lamlno- 
Isaccea

PETRO- 
, 2. Lu-

3.
4.

— Eu zic că da. Cu
tia ca, pe parcursul celor 11 
etape care au mai rămas de 
disputat pină 1a sfîrșitul cam
pionatului. să nu existe nici un 
moment dc delăsare din par
tea nimănui. Dacă ne vom 
păstra cadența, în... marș, dacă 
vom juca toate meciurile cu 
aceeași ambiție și dăruire, așa 
cum am făcut-o în primele e- 
tape. sînt sigur că vom furni
za surpriza... surprizelor, adică 
a supraviețuirii in „A“. Preda, 
Ene, Nistor, frații Pană, Drag- 
nea, Lata, D. Sava, Tirchinici 
si ceilalți, sprijiniți de un în
treg oraș, sint capabili de a 
schimba „lanterna roșie" cu... 
razele binefăcătoare ale reflec
torului reușitei.

Gheorghe NERTEA

DUPĂ STARTUL
(Urmare din pag. 1)

in joc" — declara el. Să ne 
gindim puțin : era oare mai 
bine să regretăm ratarea unor 
mari ocazii, după o partidă de 
mare spectacol, dar pierdută, 
decit acum cînd, existînd și 
justificate opinii privitoare la 
nivelul lui, sîntem satisfăcuți 
că echipa noastră a luat un 
start care o menține direct în 
lupta pentru un loe in tur
neul final ? Pentru că, să fim 
de asemenea lucizi, două punc
te sau chiar unul obținut de 
oaspeți ii instala, din start, 
favorifi.

Știind atit de bine acest lu
cru, fotbaliștii noștri, care. au 
luat conducerea la numai cîte- 
va zeci de secunde după lovi
tura de începere, au urmărit, 
din acel moment, mal mult 
menținerea, apărarea minimu
lui avantaj, neglijînd atacul ț 
lucru ameliorat in bună mă
sură in a doua parte a pri
mei reprize, cînd exista și aju-

PLOIEȘTI, România — 
Austria, în C.E. de tineret. 
Portarul Liliac scoate două go
luri ca și făcute si contribuie 
decisiv Ia victoria echipei noas
tre. CORDOBA, tot' în între
cerea de tineret. Liliac face o 
partidă excelentă. CANNES, în 
meciul cu Monaco, la loviturile 
de departajare, Liliac apără 
trei penallyuri.

în campionat, 
ploieștenii, colegii 
Petrolul, Liliac e 
artizan al remizelor de Ia Rm. 
Vilcea, Craiova, Galați, unde, 
în ultimul minut de joc, a 
apărat și o lovitură de 1a 11 
m ! Iar sîmbătă, 1a Cluj-Na- 
poca, în meciul cu echipa o- 
limpică a R. F. Germania, Li
liac (au văzut spectatorii șl te
lespectatorii) a făcut, din nou, 
„minuni". Ca un resort, invin- 
gînd, parcă, legea gravitației, 
se arcuiește in aer si scoate 
mingile de gol ale lui Funkel 
și Klinsmann. O recunoaște 
sportiv rezerva sa, Speriatu 
(„Nu pot să fiu supărat eă 
n-am jucat, Gică Liliac a fost 
fantastic"). în autocarul care 
ne duce la aeroportul din Cluj-

o recunosc 
lui de la 
principalul

Napoca, băieții, colegii lui ii 
felicită, îl îmbrățișează. Și el, 
în continuare, rămîne un om 
tăcut. Doar zîmbe.ște. Un gol 
marcat în secunda 45-a a me
ciului e apărat cu strășnicie, 
formația noastră ciștigă cu 1—0 
și la această frumoasă ispravă 
Liliac are o marc contribuție.

Un portar urcă pe firma
mentul marilor noștri portari, 
cînd se pregătește să impli- 

de ani. îi impli
ci afirmare tîr- 
un portar nu e 
a auzit de Dino 
cunoscut 

lermo, și știe că mai 
buni de jucat. Născut 
rohoi. trecut pe ta 
Sportivă, pe la 
liac urcă în „B" 
toșani (in 1981), 
zia A cu F. C. 
dar afirmarea lui începe o dată 
cu legitimarea la Petrolul Plo
iești, din vara lui 1986. după 
care devine internațional de ti
neret, de seniori și olimpic.

Un portar urcă treptele afir
mării...

nească... 23 
ne.ște miine. 
zie ? Pentru 
tîrziu. Liliac 
Zoff, l-a și la Pa- 

are ani 
la Do- 
Scoala 
‘ Li-

Pe
Cristalul, 
cu C. S. Bo
vine în Divi-
Bihor (1983).

Constantin ALEXE

FAVORABIL AL ECHIPEI OLIMPICE
torul vîntului. în actul secund, 
misiunea reprezentativei noas
tre olimpice a devenit și mal 
grea, atunci cînd de avantajul 
condițiilor atmosferice profitau 
oaspeții. Să subliniem insă, 
incă o dată, puterea de luptă 
a formației noastre și, în mod 
special, a componenților liniei 
defensive — remarci speciale 
pentru Liliac, Bumbescu, M. 
Marian, Beiodcdici — care au 
dus. multă vreme, greul me
ciului. Reținînd elementul e- 
sențial al succesului, nu se 
poate, firește, să nu ne oprim 
și asupra unor scăderi ale jo
cului olimpicilor, care, in per
spectiva apropiatului nou exa
men (20 mai, pe teren pro
priu. cu echipa Poloniei) stau 
în centrul atenției antrenorilor 
Em. Jenei și Gh. Staicu. în 
primul rînd se impune o creș
tere a randamentului liniilor 
de mijloc si a vîrfurilor, în ge 
neral mult sub cota normală, 
In jocul de sîmbătă. Poate că 
și accidentările de care au su-

ferit Cîmpeanu și Mujnai (care 
au reluat cu întîrziere antre
namentele) sau lipsa de 
oficiale (Bălan. Kramer) 
contribuit 
tențialului 
care face 
urmărirea 
a nepericlitării integrității lor 
fizice în partidele de campio
nat. Schimbări de optică se 
impun si in direcția asigurării 
unei mai mari cursivități a jo
cului (mijlocașii, mai cu sea
mă, au exagerat in ținerea ba
lonului). ca si a creșterii forței 
de a rămine in posesia balo
nului a vîrfurilor de atac, care 
au pierdut prea ușor baloane 
cîștigate cu trudă de coechi
pieri.

Avînd la dispoziție răgazul 
de pînă la meciul cu formația 
poloneză, trebuie acționat cu 
energie spre a completa și prin 
joc satisfacția unor noi rezul
tate bune, in cursa de califi
care, oferite de echipa noastră 
olimpică.

jocuri 
să fi 
po- 

fapt
la diminuarea 
celor numiți, 
și mai importantă 

stării de sănătate șl

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 20-a
nogi — F.C.M. Dunăreană Giurgiu 
4—1 (1—0), Oțelul Călărași —
ISCIP Ulmeni 1—0 (0—0), Sportul 
,,30 Decembrie" — Unirea Urzi- 
cenl 2—0 (0—0). Voința Constanța 
— I.M.U. C.S.Ș. Medgidia 0—1 
(0—1), Victoria Țăndărel — Meta
lul Mangalia 3—1 (1—1), Ș.N. Ol
tenița — Portul Constanța 2—0 
(1—0), Petrolul Roata de Jos — 
Victoria Lehliu 0—3 — echipa Pe
trolul fiind suspendată.

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 43 p (43—23), 2. 
Oțelul Călărași 40 p (42—18), 3. 
Sportul ,,30 Decembrie" 39 p 
(34—14)... pe ultimele locuri : 
14—15. Dunăreană Giurgiu 20 p 
(22—33). Petrolul Roata de Jos 
20 p (18—34). 16. Voința Constanța 
19 p (29—37).

SERIA A V-a
I.U.P.S. Chitila — Metalul 

rești 0—1 (0—0). Vlscofil
rești — Metalul Mija 3—0 
Electrica Titu — Cimentul 
3—2 (1—0), Chimia Găeștl -

Bucu- 
BUCU- 
(2—0). 
Fleni 

_ _ ______ ...... • Teh-
nometal București 3—0 (1—0), Mi
nerul Șotînga — MECON Bucu
rești 2—0 (1—0). I.C.S.I.M. Bucu
rești — Abatorul București 0—3 
(0—2), Danubiana București — 
Voința București 2—2 (1—0)
C.F.R. B.T.A. București — Avicola 
Crevedia 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
BUCUREȘTI 41 p (30—14), “
I.U.P.S. Chitila 33 p (36—23), 3. 
MECON București 32 p (30—18), 
4. Metalul Mija 32 p (33—25), " 
Avicola Crevedia 32 p (24—22)... 
pe ultimele locuri : 14. Abatorul
București 21 p (25—35), 15. Danu
biana București 21 p (26—43), 16. 
I.C.S.I.M. București 18 p (13—32) 
— penalizată cu 1 p.

SERIA A Vl-a
I.O.B. Balș — Sportul Muncito

resc Caracal 2—0 (0—0), Progre
sul Băileștl — Chimia Tr. Măgu
rele 2—1 (0—1), Lotrul Brezoi — 
Recolta Stolcăneștl 1—1 (1—1),
Dacia Pitești — Constructorul Pi
tești 2—0 (1—0), Progresul Cora
bia — ' ------- •
(1-1). 
Textila 
Craiova 
Craiova 
Curtea de Argeș 
Alexandria 0—0.

Pe primele locuri : 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 43 p 
(53—20), 2. Muscelul Cîmpulung 
38 p (35—17), 3. Chimia Tr. Mă-

2.

5.

Viitorul Drăgășanl 1—1 
Muscelul Cîmpulung — 
Roșiori 4—0 (2—0), C.F.R.
— Constructorul T.C.I. 
3—0 (2—0), Electronistul 

— Automatica

(31—17)... pe ultimele 
Textila Roșiori 21 p 
Lotrul Brezoi 21 p 
Constructorul Pitești

gurele 38 p 
locuri : 14. 
(14—32), 15.
(19—39). 16. 
8 p (14—43).

SERIA A Vil-a
Petrolul Țlcleni — Minerul Ani

na 1—2 (0—1). Minerul Motru — 
Mecanizatorul Șlmian 2—0 (I—0). 
Armătura Strehala — Minerul O- 
ravlța 3—2 (2—1). Dlerna Orșova 
— C.F.R Caransebeș 3—1 (0—0). 
C.S.M. Caransebeș — Metalurgis
tul Sadu 1—0 (1—0), Minerul Mol
dova Nouă — Gloria Reșița 2—1 
(0—0), Energia Rovlnarl — Victo
ria înainte Vînju Mare 3—1 (2—0) 
Metalul Oțelu Roșu — Minerul 
Mătăsarl 0—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL anina 42 p (53—18), 2. Mi
nerul Motru 38 p (39—18), 3. Glo
ria Reșița 37 p (37—18)... pe ulti
mele locuri : 15. Armătura Stre- 
haia 22 p (27—46), 16. înainte
Vînju Mare t6 p (16—52).

SERIA A VIII-a
Progresul 

Minerul 
Cugir 2—0 
— Obilici 
(2—0), U-

C.F.R. Timișoara — 
Timișoara 2—1 (1—0),
Ghelar — Metalurgistul 
(2—0), Vagonul Arad 
Sînmartinu Sîrbesc 2—1 , 
nirea Sînnicolau Mare — Victoria 
Călan 3—0 (2—0). Minerul Știința 
Vulcan — Șoimii Lipova 3—1 
(2—0', U.M. Timișoara — C.F.R. 
Simerla 2—2 (1—2), Strungul
Chișineu Crlș — Minerul Lupeni 
4—1 (2—0), C.S.M. Lugoj — Uni
rea Tomnatic 3—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. VAGONUL 
ARAD 41 p(40—18), 2. Progresul 
Timișoara 41 p (34—20), 3. Șoimii 
Lipova 33 p (34—30), 4. Minerul 
Vulcan 33 p (25—25)... pe ultimele _ ... . --------- — p

P
locuri î 
(21—40), 
(10—37)

15. Minerul Ghelar 18
16. Victoria Călan 11

SERIA A IX-a
Or dr. Petru Groza — 
Mud 2—0 (0—0), Sticla

Turda — Motorid IRA 
3—0 (1—0), Olimpia

Oțelul 
Metalul 
Arieșul 
Cluj-Napoea . . ...
Gherla — Unirea Alba Iulla 1—0 
(1—0), Unirea Valea Iul Mihal — 
Industria Sîrmel Cîmpia Turzil 
0—1 (0—0) Gloria Beiuș — Mine
rul Suncuiuș 3—0 (1—0), înfrăți
rea Oradea — Minerul Or. dr. 
Petru Groza 1—0 (1—0), Bihorea
na Marghlta — Recolta . Salonta 
1—3 (0—2). Mecanica Alba Iulla 
— Tîm avele Blaj 1—1 (1—0).

Pe nrimele locuri : 1. STICLA 
TURDA 45 p (41—10), 2. Metalul 
Aiud 42 p (39—11). 3. înfrățirea 
Oradea 40 p (42—18), 4. Unirea

Alba Iulia 40 p (43—20)... pe ulti
mele locuri : 15. Minerul Or. dr. 
Petru Groza 18 p (13—33). 16. Bi
horeana Marghita 17 p (14—39).

SERIA A X-a
Minerul Baia Sprie — Mecanica 

Bistrița 3—1 (3—0), Bradul Vișeu 
- Minerul Băiuț 2—0 (1—0), Mi
nerul Borșa — Someșul Satu 
Mare 2—3 (2—2), Chimia Zalău — 
Minerul Băița 2—1 (2—0), Chlmfo- 
rest Năsăud — Chimia Tășnad 
2—0 (0—0), Minerul Rodna — Oa
șul Negreșt’ 1—1 (1—0), Laminorul 
Beelean — Victoria Cărei 0—0 
Silvani» Cehu Sllvanlel — Mine
rul Sărmășag 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
BAIA SPRIE 45 p (38—13), 2. So
meșul Satu Mare 44 p (46—13), 3. 
Victoria Cărei 36 p (37—13)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Borșa 
30 p (21—32), 16. Bradul Vișeu 
18 p (17—41).

'SERIA A Xi a
Carpați Agnita — Avintul Re

ghin 1—1 (0—0), Progresul Odor- 
nel — I.P.A. Sibiu 2—0 (1—0), U- 
nirea Ocna sibiului — Electrofnu- 
reș Tg. Mureș 2—2 (1—2), Viitorul
Gheorghenl — Mureșul Luduș 2—1 
(2—1). Metalul Sighișoara — Me
talul Reghin i—0 (1—0), Metalo- 
tehnioa Tg. Mureș — Unirea Cris- 
turu Secuiesc 3—0 (2—0), Mecanica 
CSU Sibiu — Minerul Bălan 2—0 
(1—0), Oțelul Reghin — Autome- 
caniea Mediaș 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. AVINTUL 
REGHIN 41 p (46—17), 2. Progre
sul Odorhei 40 p (39—12), 3. Electro- 
mureș Tg. Mureș 38 p (40—18)... 
pe ultimele locuri : 14. Unirea 
Cristuru Secuiesc 24 p (22—44), 15. 
Carpați Agnita 24 p (15—41), 16. 
Unirea Ocna Sibiului 17 p (16—44).

SERIA A XII-A
Electro Sf. Gheorghe — Metalul 

Plopenl 0—0. A.S.A. Chimia Plo
iești — Petrolul Băicol 0—0, Tor
pedo Zărnești — Precizia Săecle 
2—0 (1—0) Unirea Cîmplna — 
Carpați Sinaia 3—0 (2—0), Nitra- 
monia Făgăraș — T.P.T. Intorsura 
Buzăului 5—2 (2—0), Cimentul 
Hoghlz — Minerul Filipeștii de 
Pădure 2—0 (0—0), Victoria Flo- 
reștl — Metalul Tg. Secuiesc 1—0 
(0—0). Mobila Măgura Codlea — 
Minerul Baraolt 3—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL PLOPENI 43 p (43—17), 
Victoria Florești 34 p (31—27), 3. 
Nitramonia Făgăraș 33 p (33—27).., 
pe ultimele locuri : 15. Torpedo 
Zărnești 22 p (13—26), 16. Petrolul 
Băicol 21 D (21—31).

2.

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri.
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FLORETISTUL ROMAN
ROMICĂ MOLEA IN

TURNEUL F.I.R.A. PENTRU JUNIORI
S-A ÎNCHEIAT CU O SURPRIZĂ

FINALA CONCURSULUI
DE LA BUDAPESTA

Ediția din acest an a Tur 
neului F.I.R.A. pentru juniori, 
disputată în Berlinul Occiden
tal, 
priză :

HANDBAL • Actualmente, tn 
scriptele forului international al 
handbalului figurează ca altliate 
un număr de 98 federații națio
nale, alte două fiind membre cu 
statut provizoriu, Iar 29, pur ș! 
simplu aspirante. O socoteală 
destul de simplă arată că ar exis
ta astăzi, în lume, un număr de 
4 800 000 de jucători activi, consti- 
tulțl în circa 225 000 de echipe. 
Este bine să precizăm că între a- 
cestea nu s-au avut tn vedere e- 
chipele școlare, studențești și mi
litare, care, oricum, numără și 
ele cîteva zeci de mii.

PATINAJ PE ROTILE $ Iubi
torii acestui sport speră ca el să 
figureze pe lista competițiilor de
monstrative la Jocurile Olimpice 
din 1992, de la-Barcelona. Patina
jul-pe rotile, cu cele trei ramuri 
ale sale' — artistic, viteză și ho
chei — este un sport care se 
bucură de multă popularitate în 
Spania.

disputat la BudaRecent s-a 
pesta concursul internațional de 
floretă masculin dotat cu „Cupa 
Torley", contînd pentru Cupa 
Mondială. Floretistul român Ro- 
mică Molea a avut o comportare 
meritorie, reușind să se califice 
tn finala de 8, trecînd succesiv, 
ta eliminările directe, de Germa- 
RUS (R.D.G.) 10—9, Cipressa (Ita
lia) 10—6. Erșelc (Ungaria) 10—8. 
în finală. Molea a fost întrecut de 
franoezul Ornes (cel care a cîș- 
tlgat concursul) cu 10—4.

0 NOUĂ COMPETIȚIE
In august, anul viitor, se va or

ganiză, în Franța, prima ediție a 
Cupei Mondiale Universitare de 
rugby. Au fost invitate reprezen
tativele studențești din 12 țări, și 
anume : Franța, Țara Galilor, Ir
landa, Anglia, Scoția, Australia, 
Noua Zeelandă, Argentina, Ro
mânia, Italia, U.R.S.S. și Japonia. 
Alte patru țări (S.U.A., Canada, 
Spania și Tunisia) și-au manifes-

TURNEUL DE VOLEI
BERLIN, 20 (Agerpres). — 

Turneul internațional masculin 
de volei de la Berlin a fost 
cîștigat. de selecționata Cubei 
— 6 p, urmată în clasamentul 
final de formațiile R. D. Ger
mane — 5 n României — 4 p

Li
Ă săritorilor

țării noastre 
competiție de

cu o sur
ei parti-

s-a încheiat 
,____ : la prima
cipare Ia această competiție, 
echipa Argentinei a reușit să 
se claseze pe primul loc, in

formațiavingînd în finală 
Franței, cu 15—14 !

Tinerii noștri rugbyști s-au 
clasat pe locul 6 în clasamen- 
tul final. Ei au întîlnit în pri
ma partidă XV-le performer 
al întrecerii, conducînd la înce
put cu 6—0. Treptat însă, forța 
de joc a argentinienilor s-a 
arătat superioară, aceștia cîști- 
gînd cu 22—9 (10—6). în urma 
acestui rezultat, echipa româ
nă a evoluat în continuare în 
grupa pentru locurile 5—8. în 
meciul cu reprezentativa Spa-

nici, jucătorii noștri s-au im
pus de o manieră categorică : 
46—8 (20—4). întîlnirea care a 
decis ocupantele locurilor 5—6 
a opus selecționatele de ju
niori ale ~ "
Germania, ____  _____ , _
ducînd la pauză cu 14—12. In 
final însă, 
mani au învins cu scorul de 
18—14, avînd — după cum ne 
informează conducerea delega
ției noastre — și ajutorul... ar
bitrului.

României și1 R. F. 
prima formație con-

rugbyștii vest-ger-

SCRIMA • Bucurîndu-se de a- 
sentimentul entuziast al specialiș
tilor șl, în egală măsură, al 
sportivelor, F.I.E. urmează să de
cidă foarte curînd ca spada femi
nină să fie recunoscută și să de- 

oficial, cea de a 
Celelalte 
sabie

vină, in mod
cincea probă a scrimei, 
sînt : floretă, spadă și 
bărbați floretă la femei.

pare,

la

MONDIALĂ DE PUGBY
tat de asemenea dorința de a lua 
parte la întrecere. Decizia defini
tivă se va lua însă după Cupa 
Mondială de la Antipozi.

Cele 12 echipe vor fi repartizate 
în patru serii, urmînd ca primele 
două clasate să se califice în 
continuare. Competiția șe va des
fășura în 4 centre din sudul 
Franței.

DIN R.D. GERMANA
și Franței — 3 p. în ultima zi 
a competiției s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Cuba — 
România 3—0 (15—8, 15—12,
15—7) ; R. D. Germană — Fran
ța 3—0 (15—7, 15—9, 15—3).

tVOLUJIE SUB AȘTEPTAM
NOȘTRI h APĂ

Clasamentul : 1. Argentina,
2. Franța, 3. U.R.S.S. (10—9 cu 
Italia în jocul pentru poziția a 
treia), 4. Italia, 5. R.F.G., 6. 
România, 7. Spania, 8. Belgia.

SCHI o Pentru că, se _ 
mai ajung lunile de iarnă cu 
padă pentru a cuprinde 
competițiile, iată că „sezonul" de 
concursuri a fost prelungit prin 
organizarea unor întreceri pe... 
iarbă. Dar nu numai atît, la No- 
boyama, în apropiere de Nagamo, 
în Japonia, între 17 și 20 septem
brie vor fi organizate chiar cam
pionate mondiale de schi pe iar
bă I

însemnări despre recorduri
a Noi recorduri mondiale 

au încheiat sezonul competi
țiilor atletice de sală ale a- 
cestui an. In afara celor 5.97 
m realizați, la Torino, de 
sovieticul Serghel Bubka, ia 
săritura cu prăjina, la Okla
homa City, cu prilejul Cam
pionatelor universitare ameri
cane. Roddie Haley a parcurs 
500 m în 59,89 (v.r. 60,17
Lowery) iar Gwen Torrence 
a parcurs 55 m (femei) în 
6.56 (v.r. li aparținea cu
6.60 S).
• Recordmeni ai victoriilor 

cicliste. Ia încheierea diferi
telor curse : 7 — Canardo 
(Spania) în Turul Catalonlel 
(1928, 29, 30, 32, 35, 36, 39) ; 
8 (dar consecutive) — De 
Vlaeminck (Belgia) în Turul 
celor două mări Tireniană —

nu
ză- 

toate

LUPTE • Copiind modelul al
tor federații Internaționale. FILA 
a decis să organizeze și ea un 
,.-aar? Premiu", reunind turnee 
de categoria A, în funcție de care, 
la sfirșitul fiecărui an, urmează 
a fi stabiliți cei mai buni luptă
tori din lume, tn baza clasamen
telor ce vor fi alcătuite, primii 
șase luptători la flecare ca
tegorie vor participa la o „Gală 
a Marelui Premiu al FILA". Pri
mul concurs de categoria A. din 
acest an, este „Super Champion 
Match" care va avea loc la sfîr- 
șitul lunii aprilie. în capitala Ja
poniei.

BASEBAL • Un complex d, 
terenuri pentru basebal a fost i- 
naugurat la Beijing, în prezența 
tul Robert E. Smith, președintele 
federației internaționale de spe
cialitate. Apropo de acest sport, 
opt echipe reprezentative vor par
ticipa la turneul demonstrativ ce 
va avea loc la J.O. din 1988.

Reprezentanții 
la prestigioasa 
Sărituri în apă „Cupa Europei", 
desfășurată in bazinul „Steaua 
Roșie" din Sofia, aveau drept 
obiectiv clasarea pe poziții 
fruntașe ale clasamentelor in
dividuale și pe echipe. în mod 
regretabil însă, ca urmare a 
unor evoluții sub așteptări, el 
au ocupat locuri nesatisfăcă
toare, doar Ileana Gheorghe 
obținînd locul 
Clasamentele 
in acest sens 
formă : 
(R.D.G.) 421,71 p, 
Gheorghe 388,08 p,

1.

Ileana
l 5 la platformă, 

sînt edificatoare 
s — FETE, plat- 

Bianka Meyer 
.5. Ileana 
.14. Elisa-

C. M

315,33 ; Iranibuli-
Hcidemari Grecka

499,95 p, ...13. 
401,82 p,

beta Kopatz 
nă 3 m : 1.
(Cehoslovacia) 
Isabela Bercaru 
Ileana Gheorghe 401,58 ;
1EȚI, platformă : 
(R.D.G.) 605,01 p, 
trache 458,61, ...21. C.
390,78 ; trambulină 3 m : 
Gladcenko (U.R.S.S.) 638,85 p. 
...24. I. Petrache 440,28 p. 25.

436,14 p. ECHIPE
1. R.D.G. 192 p, ...5. 

BĂIEȚI : 1.
...9. România
1. R.D.G. 376

14. 
BĂ- 

1. S. Haage 
...17. I. Pe- 

.21. C. Pop
1. A.

I.
C. Pop
FETE :
România 154 p ;
U.R.S.S. 190 p,
113 p ; TOTAL :
p, ...7. România 267 p

R.D.G.

DE HOCHEI, GRUPA A
Vienau La „Stadthalle" și „Do- 

nauparkhalle" se desfășoară me
ciurile grupei A a Campionatului 
Mondial de hochei pe gheață. Iată 
alte rezultate din primele zile de 
întreceri ; Finlanda — Cehoslo
vacia 2—5 Finlanda — Elveția 
3—2, Cehoslovacia — Canada 1—1.

2
2
2
2
2
2
2
2

golgeterilor con-

2
2
1
1
1 
0 
O 
O

0 
0
1
1 
o 
o 
o 
o

o 
o 
o 
o
1
2
2
2

Clasamentul după desfășurarea 
primelor două etape :

1. U.R.S.S.
2. Suedia
3. Cehoslovaca.-
4. Canada
5. Finlandia
6. S.U.A.
7. Elveția
8. R.F.G.

In clasamentul _ _ 
duc, eu cîte 3 puncte, suedezul 
Eklund șl sovieticii Kamenskl, 
Krutov șl Bîkov.

4
4
3
3
2
0
0 
o

• PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT Q PE
BASCHET • Reprezentativa 

Porto Rico a cîștigat neînvinsă 
turneul masculin de la Ciudad de 
Panama. în ultimul meci : Porto 
Rico — Panama 90—85.

BOX > Britanicul Lloyd Ho- 
neyghan și-a păstrat centura 
de campion mondial (W.B.C.) în- 
vingîndu-1 Ir puncte, în 12 re
prize, pe americanul Maurice Bloc
ker. Gala s-a desfășurat la Lon
dra • La Havana vor avea loc, 
între 25 iunie — 5 iulie. Campio
natele Mondiale pentru tineret.

CICLISM • A 73-a ediție a 
cursei Liege — Bastogne — Liege 
a revenit campionului mondial 
Italianul Moreno Ar gen tin (258 
km în 6.40’00). în același timp au 
sosit irlandezul Roche și belgianul 
Criquielion. Este pentru a treia 
oară consecutiv cînd Argentln 
cîstigă cursa • în Tu^ul Marocu
lui. în etapa a 10-a. înche’ată la 
Agadîr (144 km), primul s-a cla
sat sovieticul Lupeikis (3.33:36)

După opt etape în Turul Uru- 
guayului conduce localnicul Jose 
Asconegui.

GIMNASTICA £ Concursul de 
ritmică de la Debrețin a fost cîș
tigat de sportiva bulgară Adriana 
Dunavska (39,70 p). Adriana Stoe- 
nescu s-a clasat pe locul cinci în 
clasamentul general (38,75 p) și 
pe trei la exercițiul cu cercul 
(19 60 p).

HALTERE • La Dalian, sporti
vul chinez Liang Shaofang a sta
bilit un nou record al Asiei la 
cat. 60 kg, stilul -smuls, cu 133,5 
kg

HANDBAL • în semifinalele 
turneului masculin de la Hong 
Kong: R.P Chineză — Australia 
23—14, Japonia — Hong Kong 
38—4.

ȘAH 0) în turneul- feminin de 
la Hyeres (Franța), după trei 
runde în fruntea clasamentului

Romeo VILARA

și Paul 
clasați 
senio-

tima ediție 
la Varșovia, 
nyenl John 
Kipkoech, 
(„cap-cap") !

lumii.
____  data

de la Wanegem.

Si

Adrlatică (1972 — 77) și acum 
— Kelly (Irlanda) în cursa 
Paris — Nisa (1982—87).

a NU de mult a fost reali
zat un nou record mondial 
la călărie. Performanța este 
cea a călărețului francez 
Pascal Marlon, din Lyon, ca
re a petrecut în sa. la Saint- 
Prlestnne-de-Candieu, nu mal 
puțin de 114 ore I Mari
on a avut la dispoziție 16 
cal. cu care a executat ga
lop. trap șl sărituri de obsta
cole (de un metru înălțime).

• Un record atletic, de un 
sol aparte, au realizat la ul- 

a C.M. de cros, 
alergătorii _ke-

i Ngugi 
primii 

. . In cursa __
Intre Ngugi șl cel de

al treilea sosit. francezi' 
paul Arpin, a existat o dife
rență de 44 secunde. Este 
cea mai mare diferență înre
gistrată din 1973, de la insti
tuirea Campionatelor ‘ 
Precedentul „record" 
din 1973, ' 1 ‘
clnd finlandezul Paivarinta a 
cîștiaat cu un avans de 24 s.
• Doar doi dintre rugbyștii 

narticipanțl la Turneul celor 
5 Națiuni, după cel de al 
doilea război mondial, au re- 
ușit performanta-record de a 
fi Jucat efectiv în echipa 
care a obținut de trei ori 
marele șlem. Este vorba de 
celebrii Gareth Edwards 
J.P.R. Williams, component! 
ai reprezentativei Țării Gali
lor. victorioasă în toate me
ciurile din cadrul turneului 
susținute în 1971, 1976 și 1978.

MIINE, RETURUL 
LELOR IN CUPELE

SEMIFINA- 
EUROPENE

Mîine seară vor avea loc me
ciurile retur ale semifinalelor cu
pelor europene. Așadar, vor fi 
desemnate finalistele actualei 
ediții a competițiilor. Iată progra
mul (intre paranteze scorurile 
din prima manșă) :

C.C.E. : Dinamo Kiev — F.C, 
Porto (1—2) ; Real Madrid — Ba
yern Miinchen (1—4).

CUPA CUPELOR : Lokomotive 
Leipzig — Bordeaux (1—0) ; Ajax 
Amsterdam — Real “ 
(3-2).

CUPA U.E.F.A. : F.C. 
I.F.K. Goteborg (1—4) ; _____
Mdnchengladbach — Dundee Uni
ted (0—0).

Zaragoza

Tirol — 
Borussia

CAMPIONATE
IN PLINĂ DESFĂȘURARE...

FRANȚA. După 32 de etape 
continuă să conducă Girondina 
Bordeaux, cu 46 p, urmată de 
Olympique Marseille — 45 p șl 
Toulouse — 40 p. Rezultate : Mo
naco — Bordeaux 2—2 ; Marseille 
—. Le Havre 1—1 ; Toulouse — 
Rennes 4—2 ; Auxerre — Nice 
2—1 ; Motz — Racing Paris 0—2 ; 
Laval — Nantes 1—1 ; Paris St. 
Germain — Socha ux 2—0 ;
Lens — Nancy 0—0 ; Brest — 
Toulon 1—1 : St. Etienne — Lille 
1—0.

SPANIA (et. 36 — a doua din 
turneul final). Fruntașele clasa
mentului au obținut victorii iden
tice : Gljon — Real Madrid 0—1, 
F.C. Barcelona — Mallorca 1—0.

Zaragoza a dispus de hrspa.r 
2—0. In clasament : Real Madrid 
53 p, F.C. Barcelona 52 p, Espa- 
nol 45 p.

POLONIA (et. 22). Lechla 
Gdansk — Motor ■ Lublin 4—0. 
L.K.S. Lodz — Sczeczin 1.—3, 
G.K.S. Katowice — Widzew Lodz 
1—0, Polonia Bytom — Poznan 
1—1, Walbrzych — Zaglebie Lu
blin 1—3, Ruch Chorzow — Slask 
0—0, Legia Varșovia — Gornik 
Zabrze 0—0, Lech Poznan — Stal 
Mlelec 3—1. Clasament : Gornik 
Zabrze 40 p, G.K.S. Katowice 
32 p, Sczeczin și Slask cu cîte 
31 p.

BULGARIA (et. 24). Slavia So
fia — Akademik 4—0, Lokomotiv 
Sofia — Spartak Pleven 0—0 
Spartak Varna — Trakla Plovdiv 
0—2, Cernomoreț — Vitoșa 0—2. 
Beroe — Sllven 0—1, Lokomotiv 
Plovdiv — Vrața 2—0, Plrln — 
Sredeț 1—1, Ettr — Dimltrovgrad 
1—1. Clasament : Sredeț 37 
toșa 36 p, Slavia 35 p.

IUGOSLAVIA (et. 27). 
Roșie — Partizan 3—1, Niș 
lez Mostar 2—0, Skoplje — Sara
jevo 3—2, Sutjeska — Dinamo 
Vlnkovicl 2—0, Pristina — Buduc- 
nost 1—0, Osijek — Tuzla 3—0. 
Zeleznlcear — Celik 3—0, Hajduk 
— Spartak Subotlța 2—1, Dinamo 
Zagreb — Rijeka 1—0. Clasament: 
Skoplje 33 p, Hajduk 31 p, Ve
lez Mostar 29 p.

BELGIA (et. 28). Beveren — 
Waregem 2—0. Seraing — Lokeren

p. Vi

Steaua 
— Ve-

Veteranul Oleg Blohin (Dina
mo Kiev) in acțiune... El 
mine inci „omul de gol“ 

formației sale !

ră- 
al

li—2,

Ber-

1—4, La Gantoise — Malines 
Anderlecht — Antwerpen 
Cercle Bruges — F.C. Laăge 
Charleroi — Standard 1—1, 
chem — Racing Jet 0—0, Cour-
trai — Beerschot 2—0. Clasament: 
Anderlecht 46 p, Malines 45 p, 
F.C. Bruges 37 p (27 j).
• La Hong Kong, în prelimina

riile turneului olimpic echipa R.P. 
Chineze a terminat la egalitate, 
0—0. cu selecționata Hong Kong.

dâ ta BUMERANGUL
SCURT • PE SCURT •

se află Nona Gaprlndașvill, Nana 
Ioseliani și Glsela Fischdick, cu 
cîte 3 p, urmate de Klimova și De 
Graaf — 2,5 p, Elisabeta Polihro- 
niade, Leroy, Csonkics și Karakas 
cîte 2 p etc. Rezultate din runda 
a 3-a : Gaprindașvlli — Polihro- 
niade 1—0 ; Ioseliani — sonkies 
l—0 ; Fischdick — Leroy 1—0 ; 
Klimova — De Graaf remiză ; 
Karakas — Ramazotti 1—0 ; Mira 
— Jackson 1—0.

TENIS • Finale de turnee — 
Nisa : Kent Karlsson — Emilio 
Sanchez 7—6, 6—3 ; Tokio : Stefan 
Edberg — David Pate 7—6. 6—4, 
Paul Annacone, Kevin Curren — 
Andres Gomez, Anders Jarryd 
6—2, 7—6 ; Amalia Island — semi
finale : Steffi Graf — Gabriela 
Sabatini 6—2. 6—2, Hana Mandll- 
kova — Zina Garrison 6—3. 6—3, 
Graf — Mandlikova (în finală) 
6—3, 6—4 aceasta fiind a 12-a sa 

victorie într-un mare turneu.

Ne-am obișnuit să spunem că fotbalul este (între altele) un 
„război al nervilor". Benignă, formula aproape că e acceptată 
și ea aparține, de la o vreme, limbajului asumat de comentatori, 
de specialiști etc. Dar de aici și pînă la ceea ce vă vom povesti, 
pe scurt, in cele ce urmează rămîne un drum lung, care e — 
ca să nu folosim cuvîntul jenă — al absurdului, dacă nu chiar 
al ridicolului.
înaintea derbyulul campionatului francez, desfășurat recent, 

conducătorii lui Marseille și-au luat toate măsurile de precau
ție în privința integrității jucătorilor, părînd el preveniți (cum, 
de cine ? î) că publicul din Bordeaux e decis să utilizeze ,.toate 
mijloacele" pentru ca echipa lui Țigana să cîștige meciul și să 
la, implicit, o serioasă opțiune pentru titlu. Măsurile „speciale" 
l-au vizat mal ales pe Alain Giresse, transferat nu demult la 
Marseille de la, ați ghicit ?, Bordeaux. Acesta n-a făcut depla
sarea o dată cu coechipierii, ci în ..secret", fiind transportat la 
stadion cu o pază acerbă (asigurată de 4 „gorile" !) și intr-o ma
șină blindată 7 I

Dincolo de penibilul situației, să-ne fie permis să notăm, drept 
morală pentru. această relatare, că Bordeaux a surclasat pe 
Marseille, cu 3—0, Alain Giresse fiind unul dintre cei mai slabi 
de pe teren ! înaintea tuturor, el a plătit primul prețul nu mic 
al măsurilor „speciale", care au provocat o tensiune (osihic^ 
îndeobște) căreia nu i-a rezistat nici măcar un fotbalist ca Gi
resse, experimentat și, de regulă, cu mult sînge rece. Evident 
că exagerata precauție s-a transformat, vad, într-un bumerang !

Ovidîu IOANIȚOA A
$
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