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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 24 aprilie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. La ședință au partici
pat, ca invitați, miniștri, con
ducători ai altor instituții cen
trale economice și de sinteză.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat RAPORTUL PRIVIND 
REALIZAREA PRODUCȚIEI 
FIZICE PLANIFICATE, A EX
PORTULUI ȘI A INVESTIȚI
ILOR In PERIOADA 1—20 A- 
PRILIE ȘI MĂSURILE NE
CESARE PENTRU ÎNDEPLI
NIREA INTEGRALĂ A PLA
NULUI PE 1987.

In cadrul ședinței, conducă
torii principalelor ministere 
economice au raportat in legă
tură cu modul in care s-a rea
lizat producția prevăzută pen
tru primele două decade ale 
acestei luni și, îndeosebi, des
pre măsurile pe care le-au 
stabilit pentru a asigura înde
plinirea prevederilor de plan 
pe luna aprilie, pe întregul an.

Pornind de la situația pre
zentată, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a criticat lipsurile 
din activitatea unor ministere 
și a indicat să fie luate de 
urgență toate măsurile in ve
derea recuperării oricăror ră- 
mineri in urmă și înfăptuirii 
in cele mai bune condiții a 
planului pe luna aprilie. pe 
trimestrul doi șl pe întregul 
an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că o atenție deose
bită trebuie acordată, in con
tinuare, producției la export, 
recuperării, în zilele care au 
mai rămas din această lună, 
a tuturor restanțelor ce mai 
există in acest domeniu și 
realizării integrale a sarcini
lor de plan pe luna aprilie, 
livrării producției la terme
nele prevăzute în contractele 
Încheiate cu partenerii ex
terni.

In ceea ce privește investi
țiile, secretarul general al 
partidului a relevat că se 
Impune mobilizarea tuturor 
forțelor pentru lichidarea ră- 
mînerilor în urmă și darea 
în folosință la timp a obiec
tivelor prevăzute.

Apreciind că există toate 
condițiile pentru îndeplinirea 
pianului, secretarul general a! 
partidului și-a exprimat con
vingerea că oamenii muncii, 
întregul nostru popor vor ac
ționa cu toate forțele pentru a 
asigura realizarea exemplară a 
prevederilor planului pe luna 
aprilie si pe întregul an, pen
tru a întîmpina ziua de 1 Mai 
cu noi si tot mai mari succese 
în toate domeniile de activi
tate.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, în continuare, RA
PORTUL CU PRIVIRE LA 
CONTRACTAREA PRODUC
ȚIEI ȘI A OBIECTIVELOR 
PREVĂZUTE ÎN PLANUL PE 
ANUL 1987 ÎN INDUSTRIE 
ȘI INVESTIȚII-CONSTRUCȚII. 
S-a atras atenția asupra ne-

cesitătii de a se lua măsuri 
neiniîrziate în vederea înche
ierii tuturor contractelor pentru 
acest an atît Ia intern cît si 
la export.

în legătură cu MERSUL LU
CRĂRILOR AGRICOLE DE 
PRIMĂVARĂ, secretarul general 
al partidului a cerut să se ia 
măsuri hotărîte, să se mo
bilizeze larg toate forțele din 
agricultură, pentru a se grăbi 
ritmul de lucru si a se termina, 
in cel mai scurt timp, toate 
lucrările de însămînțări.

în cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat, de 
asemenea. UNELE ASPECTE 
ALE SITUAȚIEI INTER
NATIONALE si >n mod de
osebit ale luptei pentru dezar
mare, în primul rînd pentru 
dezarmare nucleară. In acest 
sens, Comitetul Politic Executiv 
a salutat si a apreciat Impor
tanta întîlnirii $i convorbirilor 
recente sovieto-americane de 
la Moscova si a exprimat con
vingerea că pe baza propuneri
lor existente se poate ajunge, 
în cel mai scurt timp. Ia re
alizarea unui acord 
rachetele nucleare 
medie de acțiune care 
drept scop eliminarea 
acestora din Europa.

Comitetul Politic Executiv a 
reafirmat voința României de 
a sprijini eforturile îndreptate 
spre promovarea unor relații 
no| în viața internațională, 
bazate pe deplina egalitate si 
echitate, care să asigure pro
gresul mai rapid al tuturor ta
rilor si <n primul rînd al celor 
rămase în urmă, dezvoltarea 
armonioasă si stabilitatea eco
nomiei mondiale.

In cadrul ședinței, 
Politic Executiv, 
evoluția relațiilor 
nale ale partidului 
exprimat hotărîrea 
Comunist Român de a milita 
cu fermitate si de a întreprinde 
noi acțiuni si inițiative în ve
derea întăririi în continuare a 
colaborării cu partidele comu
niste si muncitorești, a realiză
rii unei noi unități intre toate 
aceste partide, bazată pe 
deplina egalitate, pe respectarea 
independenței și a dreptului fie
cărui partid de a-și stabili de 
sine stătător linia politică, stra
tegia si tactica revoluționa
ră, corespunzător condițiilor 
concrete în care își desfășoară 
activitatea, fără nici un amestec 
din afară.

în același timp, a fost re
afirmată hotărîrea partidului 
nostru de a conlucra tot .mai 
strîns cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu toate for
țele progresiste, democratice de 
pretutindeni în lupta pentru 
dezarmare si pace, nentru so
luționarea constructivă, în in
teresul tuturor popoarelor. a 
gravelor si complexelor pro
bleme ce confruntă lumea con
temporană.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, unele 
probleme curente ale activității 
dc partid si de stat.
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La Oalați și Alba

Mline, pe stadionul „23 August"

DESCHIDEREA ETAPEI
DE VARA A DACIADEI

IN CAPITALA
lulia - doua noi iinalc pe (ard

Competiția națională Da- 
ciada programează la sfir- 
șitul acestei săptămîni o 
suită de frumoase manifes
tări sportive dedicate celor 
două mari apropiate eveni
mente : ZIUA DE 1 MAI și 
ZIUA TINERETULUI. La 
aceste sărbătorești întreceri, 
care se vor desfășura în în
treaga țară, sînt așteptați 
— în săli, pe stadioane, ori 
spre a drumeți pe cărări de 
munte — mii si mii de iu
bitori ai 
școlari, 
neri din întreprinderi și in
stituții, : • ___
de la orașe și sate.

Astfel, în Capitală, pe 
zeci de baze sportive se vor 
organiza, sîmbătă și dumi
nică, întreceri de cros, 
handbal, volei, baschet, fot
bal. alte numeroase demon
strații de gimnastică, curse 
cicliste etc., menite să mar
cheze, în toate sectoarele, 
inclusiv în Sectorul Agricol 
Ilfov (Ia Buftea), DESCHI
DEREA ETAPEI DE VARĂ 
A CELEI DE A 5-A EDIȚII 
A DACIADEI.

Acțiunea centrală va a- 
vea loc duminică, începînd 
de la ora 10. pe stadionul 
,.23 August". Bogatul pro
gram alcătuit cu prilejul 
deschiderii etapei de vară a 
Daciadei se constituie în- 
tr-un adevărat spectacol 
sportiv : „Grație și fantezie" 
e doar una din reprizele

sportului : pionieri, 
elevi, student!, ti-

oameni ai muncii

de gimnastică, dar 
merii din cluburile 
reștene au pregătit 
repriză de „ritmică" 
tivă. Vom urmări, 
menea, ultimul tur al parti- i 
cipanților Ia „Crosul Dacia- ] 
dei“, start dat din afara i 
stadionului și numai pentru ] 
acea categorie de mare am- i 
biție : 14—15 ani, fete și ! 
băieți. Apoi : ștafete 4 X 100 ; 
m (b și f), cursă ciclistă, , 
demonstrații de aero și ra- [ 
chetomodele, mereu fru- i 
moașa defilare a automobi- ; 
lelor de epocă și. desigur, ! 
fotbal : MECIUL DINTRE 
SELECȚIONATA BUCU- ! 
REȘTI 1965 (de fapt o com
binată Dinamo — Rapid) și 
SELECȚIONATA BUCU
REȘTI 1975 (o combinată 
Steaua — Progresul). Cîțiva 
jucători din formațiile 
probabile : Răducanu, Lu- 
cescu. Dinu, Greavu, I. 
Nunweiller, respectiv lor- 
dache, L. Sătmărcanu, Bel- 
deanu, Iordănescu etc.

Din nenumăratele între
ceri ce se vor desfășura 
sîmbătă si duminică în toa
te județele, reținem cele 
două finale ale Daciadei, 
programate la Galați — 
„Cupa de primăvară" la 
karting — și Alba lulia — ) 
„Cupa sindicatelor sanitare" 1 
la șah. Reținem, de aseme- | 
nea. „Festivalul sportului 
predelean", care începe du- | 
minică, 1

„Cupa federației* ’ la baschet (m)

ECHIPA ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE

perfor- 
bucu- 

și ei o 
și spor- 
de ase-

ORADEA, 24 (prin telefon).
Vineri seara, în Sala sporturilor 
din localitate s-a încheiat o 
nouă ediție a tradiționalei com
petiții „Cupa Federației" la 
baschet masculin, la startul că
reia s-au aliniat reprezentati
vele Ungariei, Poloniei, Româ
niei A și României tineret. 
După trei zile de întreceri, de 
bun nivel tehnic și spectacu
lar, pe primul loc s-a situat 
reprezentativa primă a țării 
noastre (antrenori Gh. Novac 
și M. Cimpeanu), urmată de 
selecționata Ungariei, de repre
zentativa de tineret a Româ
niei și Poloniei.

ROMANIA A - UNGARIA 
81—70 (46—37). Confirmînd bu
na dispoziție de joc, etalînd 
disponibilități tehnico-tactice 
superioare partenerei de între
cere, care totuși a dat o re
plică dîrză, prima echipă a 
țării noastre a izbutit să-și im
pună atuuriie și în partida 

! derby, cu reprezentativa Unga- 
i riei. După un început echili- 
j braț, cu alternări de scor, bas

chetbalist» noștri reușesc des- 
' prinderea, de la 30—30 în min.

14 la 39—30 în min. 16, 58—41 
în min. 26. Niculescu, Cernit, 

| Brănișteanu et comp, punctea-
i ză din aproape toate pozițiile,
| conferind disputei un caracter

de spectaculozitate, eficiență și 
| mare angajament, agreat de
1 publicul prezent în număr, mare
I Ia acest turneu. Finalmente,
[ prima noastră reprezentativă

obține o meritată victorie, după 
o întrecere de bun nivel teh-

Adrian VASILESCU

(Continuare in na<? a 4-a)

I.

Campionatele Internaționale de gimnastică ale României

EVOLUȚII APLAUDATE ÎN CONCURSUL MASCULIN
campionul absolut ăl țării, Ma
rian Rizan, cu 9,60 la inele. în 
schimbul 3, cu mult interes a 
fost așteptată evoluția lui Ma
rius Gherman la bară 
Tînărul gimnast român a 
zentat un exercițiu în. 
coborîrea a cuprins — premie
ră mondială — dublu salt cu 
trei șuruburi, 1 080 grade, no
tată cu 9,70, grație căreia el a 
preluat conducerea Ia indi
vidual compus. în acest schimb, 
cu note bune au încheiat e- 
xecuțiile și ceilalți concurenți 
ai noștri : Tobă 9,60 la paralele, 
Rizan 9,60 la inele. Valentin 
Pîntea a primit doar 9.30 la 
bară fixă. In schimbul următor, 
din nou Marius Gherman In

PLOIEȘTI, 24 (prin telefon). 
^A XXX-a ediție a Campionate
lor Internaționale de gimnastică 
șale României a debutat azi (n.r. 

ieri) după-amiază în sala spor- 
^turilor Victoria din localitate 
Șcu concursul băieților. 38 de 
Ș concurenți din 14 țări s-au 
ă prezentat la ora 17,20 (după 
Ș frumoasa festivitate de deschi- 
Șdere oferită de ansamblul de 
g dansuri al Liceului „C.D. Ghe- 
^rea“ — prof. Lucia Teodorescu 
Ș și ansamblul coregrafic al Ca- 
^sei pionierilor și șoimilor pa- 
jitriei Ploiești — prof. Antonia 
^Brukner), în fața brigăzilor 
g-ide arbitri. România, ca țară or
ganizatoare, a aliniat un nu-

in dezbaterea specialiștilor constănfeni

SELECȚIA-CHEIA DE BOLTĂ A PERFORMANȚEI
Consfătuirea pe problemele selecției, pregăti

rii și promovării juniorilor, organizată de 
C.J.E.F.S. Constanța și Inspectoratul școlar ju
dețean, a avut un pronunțat caracter de lu
cru și s-a bucurat de o participare numeroasă, 
de la profesorii de educație fizică din școli și 
licee, la antrenorii din asociații și cluburi. Au 
fost prezenți specialiști ai Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport și ai Ministe
rului Educației și învățămintului.

Luările de cuvînt. numeroase și consistente 
s-au bazat pe argumente solide, performanța 
constănțeană fiind dominată de juniori, cu pre
zențe notabile în campionatele naționale și in
ternaționale, inclusiv mondiale și europene. Nu 
au lipsit nici exemplele negative, vizînd unită
țile școlare și sportive în care selecția se face 
încă defectuos sau... deloc. Nu vom prezenta 
o sinteză a consfătuirii de la Constanța, pre
ferind să reproducem din cuvîntul participanți- 
lor pasaje care — după părerea noastră — au 
fost cele mai semnificative.

EXIGENȚA, ÎN PAS CU DINAMICA REZULTATELOR
Prof. N, ROTARU (C.S.Ș. 2) : „Selecție bună 

înseamnă eficiență plus economie de timp și mij
loace materiale. Clubul nostru caută tineri care 
să se apropie de modelul sportivilor de mare 
competitivitate. Ultimele acțiuni au căutat can
didați avînd calități mai mari cu — să zicem — 
50 la sută față de cei selecționați cu ani in 
urmă, pentru că și performanțele cu care se 
cîștigâ azi sint cu mult mai mari decît înainte 
vreme. Ne interesează în egală măsură calită
țile morale, prin care sportivul să facă față, 
între altele, stresului puternic caracteristic azi 
marilor competiții. Așa se și explică rezultatele 
obținute de sportivii clubului la campionatele 
europene si mondiale de juniori la care au fost 
prezenți. în selecție contribuția hotărîtoare o au

Dezbatere consemnată de
Mircea COSTEA

(Continuare in pag 2-3)

măr de 10 sportivi, dintre care 
numai 4 au contat în competi
ția oficială : Marian Rizan,
campionul absdut al României 
pe anul 1986, Marius Gherman, 
Marius Tobă și Valentin Pîntea.

Un public entuziast, compe
tent, a aplaudat evoluțiile bă
ieților, care au oferit un spec
tacol atractiv, de bun nivel 
tehnic, în prim-plan situîn- 
du-se gimnaștii români, cu no
tații bune încă din debutul în
trecerii. Astfel, la sărituri, Ma
rius Gherman a fost notat cu 
9,80, cea mai mare noță din 
primul schimb. Marian Rizan a 
obținut 9,70 la cal cu mînere, 
iar Marius Tobă a fost notat 
cu 9,35 la sărituri. în schim
bul doi, cea mai mare notă a 
realizat-o, din nou, Marius 
Gherman (9,65 la paralele), ur
mat de Marius Tobă (9,60). O 
evoluție apreciată a avut și

fixâ. 
pre
care

Constantin MACOVEI

(Continuare in vag a <-«)

Astăzi, la Tbilisi

RUGBYȘTII NOȘTRI SUSȚIN ULTIMUL
MECI ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN
TBILISI, 24 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). De ieri 
după-amiază, echipa noastră 
reprezentativă — împreună cu 
un numeros grup de suporteri, 
in marea lor majoritate con- 
stănțeni. organizatorii unei ex
cursii turistice — se află în 
capitala Gruziei. îi este dat 
acestui oraș frumos, mai ales 
in sezonul rece, datorită climei 
sale dulci, să găzduiască nu

meroase competiții sportive cu 
răsunet internațional. De data 
aceasta. întîlnirea de rugby 
dintre echipele naționale ale 
Uniunii Sovietice și României, 
contînd pentru grupa A a 
Campionatului F.I.R.A. De fapt. 
Tbilisi reprezintă pentru rug-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in oao 2-3)



Divizia feminină A de handbal STEAUA-DINAMO 8-1, ÎN PRIMA ZI Turneul final de lupte

ȘIIIMA BACĂU - MUREȘUL IMATLX IC. MUREȘ,
DERBYUL ETAPEI A 19-a

Etapa a XiX-s a Campionatu
lui Diviziei feminine A de hand- 
bal este dominată de partida care 
va avea loc La Bacău. știința, 
campioana țârii primind dumi
nică dimineață replica formației 
care a urcat vertiginos în clasa
ment (aflîndu-se acum pe locui 
securi'. Mureșul IMATEX Tg. 
Mureș. Va f4 un meci pe care — 
sîntem siguri — orice iubitor al 
handbalului ar dori să-1 urmă
rească. Cit despre cei băcăuani 
vor umple cu siguranță pînă la 
refuz Sala sporturilor. Și la Con
stanța se va disputa o partidă a 
ambițiilor chiar dacă Hidroteh
nica ocupă locul 5 iar Chimistul 
Rm. Vîlcea se află pe poziția a 
treia a clasamentului.

Programul etapei — BUCU
REȘTI (sala Floreasca, de la ora 
11) : Confecția — TEROM Iași 
(arbitri C. Cristea — Gh. Dumi
trescu din Constanța) ; BAIA 
MARE : Constructorul —- Rapid 
București (B. Vasiliu — V. Vlă- 
duț din Iași) ; SF. GHEORGHE : 
C.S.M. — Rulmentul Brașov (D. 
Gherghișan — C. Drăgan din 
Iași) ; CONSTANȚA : Hidroteh
nica — Chimistul Rm. Vîlcea (R. 
Iamandi — Tr. Ene din Buzău) ; 
BACAU : Știința — Mureșul 
IMATEX Tg Mureș (M. Marin — 
Șt. Șerban din București). Par
tida Dorobanțul Ploiești — C.S.M. 
Sibiu va avea -oc in ziua de 1
mal.

CUPEI ROMÂNIEI" LA HOCHEIA „
GHEORGHENI, 24 (prin tele

fon). o frumoasă festivitate de 
deschidere a prefațat primele 
meciuri ale „Cupei României* 4 la 
hochei, care se dispută pe pa
tinoarul artificial din locajitaie, 
în cadrul „Daciadei44. Dintre par
tidele primei zile, deosebit de a- 
nimată a fost cea dintre Dunărea 
Galați și Viitorul Gheorgheni, 
încheiată la egalitate.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — PROGRESUL MIERCU
REA CIUC 2—1 (0—1, 2—0, 0—0). 
Progresul a condus cu 1—0, prin 
golul marcat în min. 17 de Z. 
Csiki, dar Sport Club a înscris, 
în min. 38 și 39, prin Bartalis 
și Keresztes, golurile victoriei, 
în continuare, jocul nu s-a ri
dicat la nivelul așteptat. Au ar
bitrat bine : M. Presneanu — C. 
Săndulescu și S. Dinu. Minute 
de penalizare : Sp. Club — 8, 
Progresul — 4.

LA ZI, ÎN SPORTUL POPICELOR
• Diipâ doini etape din „Cupa r.R.P.'eciasamcnicic Diviziei 1 inamica penultimei runde

DUNĂREA GALAȚI — VIITO
RUL GHEORGHENI 4—4 (1—1,
2—2, 1—1). Dunărea a avut pri
mul și ultimul „.cuvint* 4 de spus, 
în sensul că a deschis și a... 
închis scorul, prin același jucă
tor, Bujoreanu (min. 10 și 43). 
s-a „mers44 cap la cap în ma
joritatea timpului, jocul fiind 
animat. Cea mai interesantă, ul
tima repriză. Celelalte goluri 
le-au realizat Berdilă (min. 23) 
și I. Zaharia (min. 34) în favoa
rea gălățenilor, Ambrus (min. 
14), Zsigmond (min. 28), Kacso 
(min. 36) și Toke (min. 41) pen
tru ViitorM. Au arbitrat bine : 
Șt. Enciu — Cs. Fodor și S. 
Dinu. Minute de penalizare • 
Dunărea — 20, Viitorul — 16.

STEAUA — DINAMO 8—1 (4—1, 
1—0, 3—0) ! Superioritatea echi
pei campioane s-a văzut din 
primele minute. Au marcat : K. 
Anta] (min. 4. 6 și 40). H&lăucă 
(min. 16 și 55). Chiriță (min. 9), 
Popescu (min. 28), Dospin (min. 
44). respectiv Erds (min. 18). Cu 
scăpări arbitrajul prestat de Em. 
Both — M. Presneanu și C. Săn
dulescu. Minute de penalizare : 
Steaua — 6. Dinamo — 29.

Bela MALNASI, coresp.

DIN START. MECIURI DINAMII
TIMIȘOARA. 24 (prin telefon). 46

Vineri dimineața, in sala de la în 
Complexul sportiv Bega din Io- ca
calitate, a îrceput turneul final te;
al Campionatelor Naționale și al ha
Daciadei de lupte libere pentru un
juniori. Formalitățile preliminare (C
au fost trecute de 228 de concu- 1 
renți, cele mai populate categorii s-t
fiind 58 kg (31 de sportivi), 54 și Or
63 kg (cîte 26 de luptători). Sti- gh
mulați de noile prevederi ale re- fai
gulamentului, potrivit cărora — mt
ca în competițiile pugilistice — la (C
prima înfrîngere concurentul este vi<
eliminat d:n întreceri, participan- Al
ții s-au mobilizat total, au lup- (C
tat cu deosebită ambiție, realizînd l-a
meciuri dinamice, spectaculoase. 3r

înainte de a ne referi la me- co
ciurile programate în primul tur ril
considerăm necesar să apreciem $
buna organizare asigurată de ini
F.R.L. și organele sportive locale. Lu

Cunoscînd condițiile în care se cu
desfășoară concursul, principalii (C
candidați la treptele podiumului Re
de premiere au luptat cu maximă eu
dăruire obținînd, în majoritatea Gt
cazurilor, victoriile care să le a
permită ascensiunea spre fazele în
superioare ale competiției. Dar ra:
n-ar lipsit nici surprizele. De pil- 1 
dă, la categoria cea mai mică. 68

se
MMM-- ---------------------------------------- (C
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• Sportivii fruntași inclusiv 

componenții loturilor naționale, 
invitați de federație la întrece
rile ediției 1987 a „Cupei Federa
ției Române de Popice44, au par
ticipat zilele trecute la etapa a 
II-a a competiției, găzduită de 
arenele Hidromecanica Brașov 
(f) și Voința Ploiești (m).

La femei, cum ne relata arbi
trul principal al reuniunii. Nico- 
lae Brădescu întrecerea a fost 
de un bun nivel tehnic. 15 din 
cele 17 concurente depășind 
punctajul de 400. Cea mai pre
cisă jucătoare a fost Elena An- 
dreescu (Voința București), care 
la proba de 100 lovituri mixte 
a doborît 458 de popice. Pe locu
rile următoare în clasamentul e- 
tapei s-au situat : Maria Zsizsik 
(C.S.M. Reșița) 455 p d Marga
reta Cătineanu (Gloria București) 
444 p d. După două etape con
duce Elena Andreescu 885 p, ur
mată de : 2. Constanța Constan
tin (Voința Ploiești) 868 p, 3. 
Octavia Ciocîrlan (Gloria Bucu
rești) 867 p etc.

tn întrecerea seniorilor, cei mai 
buni au fost frații Silvestru, 
respectiv Gheorghe (Electromu- 
reș Tg. Mureș) 936 p d și Con
stantin (C.F.R. Constanța) 930 
p d. Pe locurile 3—5 s-au cla
sat : L. Pop (Gloria București)

928 p d, Al. Szekely (Aurul Baia 
Mare) 924 și I. Tismănar (Rul
mentul Brașov) 913. în clasa
mentul general, după două eta
pe . I. . Gh. Silvestru 1 867 p, 2. 
I. Matiș (Rulmentul Brașov) 
1 857 p (în etapa a II-a — 910), 
3. I Tismănar 1 852 p.
• Azi se dispută etapa a XVII-a 

(penultima) a Campionatului Di
viziei A — jocurile din cele pa
tru serii. înaintea acestor con
fruntări clasamentele se prezintă 
astfel :

FEMININ — seria Sud : 1. Vo
ința Buc. 26 p (19 699 popice 
doborîte în jocurile din depla-
sare), 2. Gloria Buc 20 P
(19 266), 3. Rapid Buc. 18 P
(19 344), 4. Voința Galați 18 P
(19 184), 5. Voința Ploiești 18 P
(16 745), 6. Mucava Molid--Vama
1G p (18 452), 7. Laromet Buc. 14 
p (19 193), 8. Metrom Brașov 12 
p (19 084), 9. Petrolul Băicoi 12 p 
(18 934). 10. Dacia Ploiești 6 p
(20 680). Seria Nord : 1. Electro- 
mureș Tg. Mureș 28 p (19 722) 
—> din 17 jocuri, 2. C.S.M. Re
șița 22 p (21 243) — din 18 jocuri,
3. Voința Tg. Mureș 22 p (19 309).
4. Hidromecanica Brașov 18 p
(21 592) — din 17 jocuri. 5. Vo
ința Timișoara 18 p (19 105). 6. 
Voința Oradea 18 p(18 728), 7.
Dermagant Tg. Mureș 16 p

(18 837), 8. Constructorul Gherla
10 p (18 249), 9. Voința Odorhei 
8 p (18 626), 10. Record Cluj-
Napoca 4 p (17 729).

MASCULIN — seria Sud î 1. 
Gloria Buc. 26 p (40 725), 2.
Rulmentul Brașov 22 p (39 846) 
— din 17 jocuri, 3. Olimpia Buc. 
19 p (40 035). 4. Carpați Sinaia
18 p (39 967). 5. Voința Buc. 16 
p (39 063), 6. Metalul Roman 14 p 
(44 203) — din 17 jocuri ; 7.
Chimpex Constanța 14 p (43 195),
8. C.F.R. Constanța 14 p (39 795),
9. Petrolul Cîmpina 13 p (33 977),
10. Flacăra Brașov 6 p (39 013).
Scria Nord : 1. Aurul Baia Ma
re 26 p (41714), 2. Electromureș 
Tg. Mureș 24 p (46 685) — din
17 jocuri, 3. Unio Satu Mare 
24 p (40 870) — din 17 jocuri,
4. Olimpia Reșița 16 p (39 691)
5. Victoria Timișoara 14 p (39 759),
6. Chimica Tîrnăveni 14 p (40 244),
7. Constructorul Tg. Mureș 12 p 
(40 868), 8. Ind. sîrmei C. Turzii 
12 p (39 439), 9. Progresul Ora
dea 12 p (39 228), 10. C.F.R. Tg. 
Mureș 10 p (40 624).

Echipele care, după 18 etape, 
se vor clasa pe locurile 1—4 vor 
participa la turneele finale pen
tru desemnarea echipelor cam
pioane, iar cele de pe pozițiile 
9—10 vor retrograda din cam
pionat.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
(Urmare din pap. I)

COPII Șl ELEVI ! PRACTICAȚI
Programul nr. 12. Crupa

ZILNIC GIMNASTICA!
mare (5-6 ani)

1. „Semnalizăm- — Stînd 
cu brațul în sus. dreptul 
jos ; schimbarea brațelor cu 
ridicarea stegulețului sus și 
coborîrea celuilalt steguleț...

2. „Zburăm !“ — Stînd cu 
brațele înainte și stegulețele 
în mîini ; ducerea energică 
a brațelor în lateral, cu ri
dicarea pe vîrfuri (1), apoi 
revenire (2).

3. „Morișca" — Stînd de
părtat cu trunchiul aplecat 
înainte, brațele lateral ; ră
suciri de trunchi, cu duce
rea unui braț în sus și cu 
altul in jos.

t 2

4. „Avioanele" — Stînd cu 
brațele lateral si stegulețele 
în mîini ; aplecarea trun
chiului spre dreapta-stînga, 
cu filfiirea steguiețelor.

5. „Zboară, zboară !“ — 
Stînd cu stegulețele în 
mîini ; săritură in depărtat, 
cu ducerea brațelor sus (1), 
apoi revenire (2).

Desene : prof Alexandrina OVEZEA

6. „Respiră corect !“ —
Stind depărtat cu brațele 
încrucișate, cu stegulețele în 
miini ; ridicare pe vîrfuri, 
cu ducerea brațelor oblic în 
sus (1), revenire (2).

byștii tricolori punctul terminus 
al campaniei lor europene, care 
— trebuie s-o spunem — nu a 
mai avut strălucirea de acum 
cîțiva ani, cînd rugbyștii ro
mâni cucereau, cu brio. în 1975, 
1977, 1981 și 1983. titlul de
campioni continentali. Acum, ei 
vor lupta doar pentru un po
sibil loc III (primele două 
fiind de pe acum acontate de 
echipele Franței și Uniunii 
Sovietice). Le stau la înde- 
mînă sportivilor noștri două 
șanse din trei : victoria și me
ciul egal, deoarece. în caz de 
înfrîngere. deși ar termina în
trecerea la egalitate cu echipa 
Italiei, aceasta ar beneficia de 
un avantaj al regulamentului, 
succesul ei în meciul direct 
(19—3) fiind mal net decît al 
nostru (9—3).

Dar să revenim Ia partida 
de sîmbătă. în linii mari, an
trenorul Mihai Naca rămîne 
credincios unui principiu de
venit... clasic în sport : o echi
pă care cîștigă nu se schimbă! 
De aceea, el intenționează să 
trimită în teren, la ora 16, ora 
locală (14 ora Bucureștiului), 
formația învingătoare din în- 
tîlnirea cu ..squadra azzurra", 
cu convingerea într-o compor
tare mai bună. Cu unele posi
bile modificări determinate de 
accidentări de ultimă oră. Ast
fel, V. Ion, unul dintre remar
cați! meciului de la Constanța, 
acuză o ușoară întindere și, 
probabil, locul său de fundaș 
va fi luat de aripa M. Toader, 
acesta urmînd a ceda la rîn- 
du-i postul rapidei aripi gri- 
vițene Al. Marin. De asemenea. 
L. Hodorcă, accidentat, va fi 
înlocuit pe cealaltă aripă de 
A. Lungu, care va fi astfel 
disociat de colegul său de club 
Șt. Tofan. în centru urmează 
a juca. în consecință. V. Da
vid. Așadar, echipa probabilă: 
Toader (13 selecții) — Lungu 
(41), David (5), Tofan (7), Ma
rin (11) — Alexandru (40), Pa- 
raschiv (57) — Dumitraș (8). 
Răducanu (2), Murariu (53) — 
L. Constantin (21), Șt. Con
stantin (15) — Leonte (5), Gri- 
gore (5), Bucan (42).

Echipa sovietică, excelentă 
în toamna trecută, cînd a re
alizat două succese de ecou in
ternațional. 15—9 cu Franța (la 
Begles) și 16—14 cu Italia (la

Genova), va debuta la Tbilisi 
în sezonul de primăvară, fapt 
de care ar trebui să profite 
rugbyștii noștri, recent verifi
cați în meciul cu echipa Italiei. 
Antrenorul Igor Bobkov va a- 
linia cea mai bună formație, 
adică: Zuev — Andreev, Fili
monov, Neceaev, Mironov — 
Sliousar, Franțuzov — Tihonov, 
Kairuiin, Kușnarev (Sokolov) 
— Juravlev, Plotnikov — Sa- 
mardin, Malikov, Kîrpa. Me
ciul va fi condus de arbitrul 
francez Bressy.

Să mai notăm că rugbyștii 
■noștri au un palmares favora
bil : 9 victorii Ia 1. dintre care 
3 obținute în U.R.S.S. : 15—9 
(Harkov, 1979). 18—10 (Mosco
va, 1981), 15—10 (Kiev, 1983). 
față de un singur eșec : 6—14 
(Kiev, 1985) ; în ultimul meci 
(contînd pentru actuala ediție 
a competiției) : 16—12 (Bucu
rești. 1985). Să sperăm că rug
byștii tricolori își vor onora 
la Tbilisi frumoasa lor carte 
de vizită.

CLASAMENTUL LA ZI : 1. 
Franța 25 p (9 meciuri). 2. I- 
talia 20 p (10). 3. România 19 
p (9), 4. U.R.S.S. 17 p. (7). 5. 
Tunisia 11 p (7). 6. Portugalia 
8 p (8).

La Brăila, Sf. Gheorghe și Bistrița

CI1BSE Oi MOIOCICIISM
Concursurile de motoc'.cllsm 

continuă, miine urmind a avea 
loc la Brăila, Sf. Gheorghe și 
Bistrița atractive curse de dirt- 
track, motocros și viteză.
• Stadionul Municipal din 

Brăila va găzdui, de la ora 10 
prima etapă a Campionatului Re
publican de dirt-track pe perechi. 
Participă cei mai buni specialiști 
ai genului de la Steaua. Metalul 
București. Voința Sibiu. I.P.A 
Sibiu, Petrolul Ianca și C.S. Bră
ila. Astăzi, de la ora 16, pe ace
lași stadion se va da startul în 
campionatul individual ai junio
rilor
• Campionatele individuale de 

motocros vor continua pe traseul 
de la Sf. Gheorghe cu etapa a 
doua. în program figurează clase 
pentru seniori, tineret și juniori. 
Primul start se va da la ora 9.30.
• „Cupa F.R.M." va deschide 

sezonul competițional de viteză 
pe șosea. întrecerile se vor des
fășura pe un traseu ales în cen
trul municipiului Bistrița, la 
șase clase, cu începere de la ora 
10.
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UN PROGRAM ATRACTIV
Reuniunea de miine are multe 

puncte de ,atracție, ou numeroși 
partanți (108) și handicapuri bine 
întocmite, ceea ce dovedește că 
handicapeurii pot realiza șl ast
fel de programe. în „Premiul 
Crater", alergarea principală a 
zilei, se vor întrece Fidelio, Tru
hin, Melinte, Coran, Halogen, 
Kalin și alți trăpași de valoare,, 
pe distanța de 2 100 m. Aseme
nea alergări prilejuiesc întot
deauna curse spectaculoase, cu 
sosiri strînse și chiar cu sur
prize care produc farmecul în
trecerilor hipice. Sînt. de ase
menea, de menționat „Premiul 
Dumbrava" șl „Pemlul Drăgă- 
nești", în care printre par
tanți se vor afla Hendorf și 
Briza, recenții evldențiațl, ală
turi de Reușit, Runcșor și Stra- 
ton, respectiv Recrut, Coronița, 
Hipoiit, Respect, Humor si alții.

A. MOSCU

Meteorologii anunță vreme predominant frumoasă, fa- |i 
vorabilă practicării turismului. Gazdele s-au pregătit să-și j 
primească oaspeții în condiții de confort optim.

Răspunzînd cu promptitudine solicitărilor, agențiile de ij 
turism organizează, cu prilejul zilei de 1 Mai, excursii cu ,i 
trenul în stațiunile de pe litoralul Mării Negre. i.

Important de știut! ;
Pentru turiștii individuali sau in grup care-și procură i; 

biletele prin agențiile OJT-urilor și ale I.T.H.R. București 
se acordă o reducere de 25 la sută la transportul, dus-în- 
tors, pe calea ferată cu trenuri de persoane. ]i

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 
împreună cu Consiliul municipal pentru educație fizică și sport 
București, sub auspiciile Universității cultural-științifice din 
București, organizează o masă rotundă în sala Dalles, luni 27 
aprilie 1987, ora 12,30, cu tema : „Graficul formei sportivilor 
cluburilor sportive școlare și universitare din anii 1986—1987 și 
analiza lui critică în lumina*  viitoarelor Jocuri Olimpice.

Prezintă antrenorii din cluburile sportive școlare și universi
tare.
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LOZUL PRIMĂVERII
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rilor în ,,Criteriul primăverii44 la tenis

RAZVAN IUI L-A IMS PE ANDREI DIRZU!
• Daniela Moise ciștigâ detașat în fața Teodorei Tache, 

Diane Samungi recuperează spectaculos în disputa cu Floren
tina Curpene • Azi începe selecția la copii și juniori
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„Criteriul primăverii" la tenis 
a continuat, vineri, la arena 
Progresul din Capitală cu pri
mele meciuri disputate în cadrul 
celor patru grupe valorice (locu
rile 1—4, 5—8, 9—12 și 13—16).
Reamintim componența primelor 
grupe valorice : Andrei Dîrzu.
George Cosac. Dorel Pop, Răz- 
van Itu ’a masculin, Diane Sa- 
mungi. Daniela Moise, Teodora 
Tache și Florentina Curpene la 
feminin.

Cele două meciuri ale primei 
grupe masculine au dat cîștig de 
cauză celor două speranțe ale 
tenisului nostru, juniorului Răz- 
van Itu (Steaua. 18 ani) și lui 
George Cosac (Dinamo Brașov), 
revelația sezonului trecut. Itu a 
reușit surpriza de pînă acum a 
turneului, învingîndu-1 fără drept 
de apel pe Andrei Dîrzu (favorit 
nr. 1) Cu un joc de regularitate, 
din spatele terenului, cu veniri 
la fileu încheiate aproape de 
fiecare dată cu punct cu multe 
„scurte". dar și cu extrem de 
puține mingi greșite tînărul ju
cător stelist a încheiat meciul 
scurt. în trei seturi : 6—1, 6—1, 
7—5. Dîrzu ni s-a părut fără for
ță în lovituri. Lui George Cosac
i-au  trebuit trei ore și respec
tiv cinci seturi pentru a-1 de
păși pe tenacele Dorel Pop 
(Steaua). în progres evident și 
cu o mult îmbunătățită lovitură 
de dreapta, cu care a și punctat 
mult. Cosac ș-a desprins în fi
nal. la limită pentru că a fost 
mai proaspăt fizic și mai lucid. 
Scor : 6—1, 5—7. 6-4. 3—6, 6—4.

La fete, Daniela Moise (Steaua) 
a învins-o într-un meci fără is

TE ÎN DIVIZIA A LA ȘAH
de La Au retrogradat Electrica Pitești 

tațiuni 10 p, Victoria Călan 8 p, Meta- 
■ecerile Iul Hunedoara 5 o și Constructo- 
nat pe rul Ploie’ti 4 p.

supe- La Mangalia (12 echipe), a clș- 
n tur- tigat fără emoții Calculatorul 
el, la București, totalizînd 33 p, un a- 
' 14 e- vans confortabil față de Nlcolina 
Voința iași, 27 p, a doua clasată. Pe ce- 
) luptă lelalte locuri : 3. Voința Tîrgo-
ișoara, viște a P. 4 Voința Galați 17 p 

0 p, 4. 5. Ștl'nț tnvățămînt Ploiești 17
ic Buc. p, 6. Frigul Buc. 15 p, 7. Voința

Nouă Buc. 15 p. 8 Chlmpex Constanța 
•culane (3 p, 9. Voința Suceava 12 p. Re- 
ulia 16 trogradate : ICECHIM Buc. 7 p

p. 10. Voința Botoșani 6 p. Marina Man- 
15 p. galia 2 p.
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se înființeze grupe de pregă
tire sportivă, iar profesorii (și 
școlile) să fie stimulați să pre
zinte în concursuri sportive pe 
cei mai talentati elevi ai lor“.

EDUCAȚIA - COMPONENTĂ 
Ă PREGĂTIRII

Prof. E. SIMIONESC'U (Șc. 
gen. 42) ; „Subscriu la părerea 
că selecția trebuie să tină pa
sul cu dinamica performante
lor. întrucit, în unele probe, re
zultatul cu care se cîștiga cînd- 
va titlul olimpic nu mai ajunge 
pentru calificarea într-o finală. 
Școala generală are principala 
datorie de a descoperi talen
tele care, mai apoi, să fie pre
gătite în cluburile de perfor
manță. Pentru reducerea pier
derilor de la selecție pînă la 
formarea performerului e ne
cesar să educăm dorința copi
lului de a practica sportul res
pectiv și de a munci din greu 
pentru aceasta, să modelăm 
psihicul copilului, de la plă
cerea de a se juca la înca
drarea în disciplina riguroasă 
a pregătirii, dăruind conștient 
timpul său liber. Cîștigînd co
pilul pentru o muncă susținu
tă în antrenamente, îi cîstigăm. 
implicit, părinții, față de care 
el va exprima opțiunea și nu 
refuzul pentru învățarea, la 
parametrii ceruti. a ramurii 
sportive pentru care este do
tat".

MĂIESTR'A imtfporftăru 
TE5TELOR

Prof. C. BOESCU (Sc. gen 
36) : „Testarea întregii popu
lații școlare este necesară și 
posibilă. Dificultatea constă în 
interpretarea rezultatelor și a- 
legerea. pe această bază, a ta
lentelor reale, ca și contactarea 
părinților pentru obținerea ac
ceptului. Cei ce au marea răs
pundere a selecției trebuie să 
dovedească măiestrie, răbdare 
și tact. Cred că anumite hare
muri din testarea intermediară 
(finală) nu- mai. corespund. Să 
se acorde o atenție diferită 
școlilor constănfene, pentru că 
nu țoale au condiții egale. Cele 
din nordul orașului au baze, 

toric, după cum arată șl scorul
— 6—3, 6—3 —, pe dinamovista 
bucureșteană Teodora Tache, 
campioana țării en titre. Celă
lalt meci al grupei — dintre 
Diane Samungi și Florentina 
Curpene (ambele Dinamo) — a 
fost mult mai disputat. Ambele 
tenismane au practicat un joc 
de uzură din spatele terenului, 
fără realizări tehnice deosebite. 
Diane Samungi a beneficiat și de 
data aceasta de marele său atu
— tăria psihică —, care a aju-
tat-o să remonteze handicapul 
cînd totul părea pierdut (Curpe
ne a condus cu un set și 3—0 in 
al doilea). Așadar. Samungi — 
Curpene : 2—6, 6—4. 6—2.

Alte rezultate, masculin : Po- 
povici — Ursuleanu 3—6, 6—4. 
7—5 ; loan — Nițu 6—3. 4—1, ab. ; 
Hnat — Iftimie 6—1, 6—0 ; Do- 
brc — Chiru 6—4, 6—1 ; Sovar — 
Pavel 1—6, 7—5, 8—6 : Florescu
— Pavel 6—3. 7—6 ; feminin :
Mădălina Voinea — Cosmina Po
pescu 6—0, 6—1 î Otilia Pop — 
Irina Spîrlea 6—2, 6—2 : Izabela 
Martin — Monica Radu 4—6. 
6—3, 6—3.

Doina STÂNESCU

• Astăzi începe, în Capitală, o 
nouă acțiune de selecție la tenis, 
cu participarea copiilor și ju
niorilor (9—13 ani) din întreaga 
țară. Meciurile se vor disputa pe 
cele două baze de la .,23 Au
gust" (Centrul republican și cel de 
lîngă patinoar), la arena Pro
gresul și la T.C.B.

La Sovata (12 echipe), C.S.M. 
Elcclrometal Cluj-Napoca a ter
minat cu un pas (28 p față de 
27 p) înaintea bucureștenilor de 
la Locomotiva. Pe celelalte locuri: 
3. C.S.U. Brașov 20 p, 4. Sănăta
tea Buc. 20 p, 5. Mondiala Satu 
Mare 19 p, 6. Automatica Buc. 
19 p, 7. Cuprom Bala Mare 16 p,
8. Hidromecanica Brașov 14 p,
9. CET Oradea 9 p. Cad în califi
cări Viitorul C.U.G. Cluj-Napoca 
9 p, A.S.A. Tîrgu Mureș 7 p și 
Viitorul Bistrița 3 p.

Cele trei eehlne promovate în 
Divizia A, Voința. Calculatorul și 
C.S.M., au revenit repede pe pri
ma scenă, după un singur an 
petrecut între echipele plutonu
lui al doilea.

Parik ȘTEFANOV

PERFORMANȚEI
sînt vizitate des de profesorii 
cluburilor sportive școlare, în 
timp ce școlile celelalte au mai 
puține posibilități și sînt ne
glijate, deși există și acolo co
pii apți pentru performanța 
sportivă".
ANTRENAMENTUL COMPLET, 
O SARCINĂ PERMANENTA
Prof. S. POPESCU (C.S.Ș. 1) : 

„Regresul jocurilor sportive se 
explică în principal prin lipsa 
pregătirii fizice. De la copii șl 
juniori și pînă la seniorii par- 
ticipanți la campionatele euro
pene și mondiale, toți prezintă 
o slabă pregătire fizică, fapt 
care îi împiedică să-și pună 
în valoare celelalte calități. De 
la vîrsta cea mai fragedă, vi
itorul sportiv de performanță 
trebuie supus unei pregătiri fi
zice adecvate, în diversele ei 
forme, în funcție de particu
larități, de etape, competiții 
etc. Intensitatea pregătirii fi
zice poate fi diferită, corelată 
cu scopurile propuse, dar ea 
nu poate lipsi total în nici un 
moment, nefiind substituită de 
pregătirea specifică, oricît de 
susținută ar fi aceasta",

SA NU NEGLIJĂM 
1NDEMÎNAREA

Dl. GH. DUMITRU (Cabine
tul medico-sportiv) : „îndemî- 
narea constituie un element 
important în selecție, dar e 
foarte puțin abordată de cerce
tare. în jocurile sportive (vo
lei, handbal, baschet, fotbal) 
ambidextria. respectiv ambipe- 
dextria. ocupă un loc impor
tant, tehnica fiind decisivă în 
înfruntarea unor echipe cu po
tențiale de altă natură cvasi- 
eeale. Căutarea (si găsirea) ta
lentelor cu o asemenea îndemî- 
nare. ca și formarea acesteia 
prin exerciții special progra
mate în cadrul lecțiilor de an
trenament vor duce la crește
rea unor sportivi compleți".

Sînt puncte de vedere de luat 
în seamă, mai ales pentru pro
fesorii și instructorii sportivi 
din mediul rural, pentru a se 
valorifica integral potențialul 
existent

dH ilOSARflf
| COMISIEI Of DISCIPLINĂ

t Ca și celelalte echipe din

1 Divizia A. Jiul Petroșani luptă
din răsputeri pentru a se men
ține — și in campionatul viitor 
— pe prima noastră scenă fot- 

I balistică. Din păcate, unul din
tre jucătorii ei. Neagu, nu pare 
convins de RESPONSABILITATEA 

Ice-i revine și lui în această 
luptă temerară. Căci ce altceva 
se poate spune despre un jucă
tor care, după ce în tur a e- 

Ifectuat O SUSPENDARE DE 6
ETAPE, miercuri. în meciul cu 
F. C. Argeș, a adresat cuvinte 
injurioase arbitrului, fiind eli- 

J minat de pe teren și lăsîndu-și 
I echipa în 10 oameni, pentru ca 
• apoi în ședința de joi a Comi

siei de disciplină, să fie sus- 
Ipendat pe alte 5 ETAPE ? La 

expirarea acestei noi suspendări, 
nu știm dacă Jiul va mai avea... 

I curajul să-1 introducă din nou
în formație pe Neagu ț De alt
fel. campionatul va fi atunci 
pe sfîrșite...

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

• Pescaru, pe vremea cînd 
juca la Steagul Roșu, era cunos
cut ca un fotbalist „cuminte". 
Cu trecerea anilor și, în special, 
în noua lui calitate de antre
nor, deci și de EDUCATOR, al 
„speranțelor" de la F.C.M. Bra
șov, însușirile lui din tinerețe 
urmau să iasă și mai mult în 
evidență. Dar iată că la meciul 
cu Chimia Rm, Vîlcea a trebuit 
sâ fie scos din Incinta terenu
lui, din cauza atitudinii lui tur
bulente. iar Comisia de discipli
nă l-a suspendat pe 2 etape. 
Vrem să credem că e vorba de 
un accident, de un episod sin
gular în activitatea fotbalistică 
a lui Pescaru. Și ne-ar bucura 
ca acesta să ne dea dreptate.

O In meciul cu Aripile Victo
ria Bacău, un alt antrenor Cris
tian Costea, de la Unirea Foc
șani, a încercat prin toate mij
loacele (la început prin rugă
minți. apoi prin amenințări, iar 
în final prin îmbrînceli) să-1 de
termine pe arbitru să ratifice un 
gol pe care acesta nu-1 valida
se din cauza unei poziții de 
ofsaid, semnalizată de la tușă. 
El și-a primit pedeapsa, care ar 
fi putut fi și mai aspră : o sus
pendare pe 3 etape. Delegatul 
echipei, Doru Șerbănescu, care 
a intrat pe teren. împingîndu-1 
și el pe arbitrul de centru, a 
fost suspendat pe 3 luni. Cît 
privește pe președintele secției 
de fotbal, Victor Băjenaru, pen
tru multiple abateri, el a fost 
exclus din activitatea fotbalis
tică.

• Viitoarea ședință a Comisiei 
Ide disciplină va avea loc MARȚI 

28 APRILIE, Ia ora 14. Arbitrii 
trebuie să expedieze cît se poa- 

Ite de repede rapoartele lor a- 
supra meciurilor pe care Ie vor 
conduce în Diviziile B și C.

Jack BERARIU

PROGRAMUL Șl ARBITRII

| ETAPEI DE MlINE A DIVIZIEI B

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

SERIA I : Minerul Gura Hu
morului — Politehnica Iași : 1. 
Velea (Craiova), C. S. Botoșani — 
F.C.M. Progresul Brăila : Al. 
Mustățea (Pitești), Poiana Cîm- 
pina — FEPA ’74 Bîrlad : R. Bră- 
teni (București), Dunărea C.S.U. 
Galați — F.C.M. Delta Tulcea : 
C. Vișenescu (București), F. C. 
Constanța — Unirea Focșani ; P. 
Iliescu (București), Ceahlăul P. 
Neamț — Prahova C.S.U. Plo
iești : D. Avrigcanu (București). 
Aripile Victoria Bacău — Unirea 
Slobozia : Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea), Olimpia Rm. Sărat — 
Steaua Mizil : D. Petrescu (Bucu
rești), C.F.R. Pașcani — C.S.M. 
Suceava : V. Alexandru (Bucu
rești) .

SERIA A Il-a : Pandurii Tg. 
jiU __ ROVA Roșiori : A. Cuz- 
manovîci (Reșița), Automatica 
București — C. S. Tîrgoviște : 
Gh. Toth (Aiud), Autobuzul Bucu
rești — Inter Sibiu : M. Nicolau 
(Bacău), A.S.A. Tg. Mureș — 
Electroputere Craiova :■ N. Geor
gescu (Buzău), I.C.I.M. Brașov — 
Chimica Tîrnăveni : O. Ștreng
(Oradea), I.M. A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe — Progresul Vulcan Bucu
rești : Gr. Macavei (Deva). A. S. 
Drobeta Tr. Severin — Gaz Me
tan Mediaș : I. Roșu (Tg. Neamț). 
Sportul Muncitoresc Slatina — 
Mecanică Fină Steaua București : 
M. Dragu (Galați). Carpațl 
Mîrșa — Tractorul Brașov : C. 
Teodorescu (Buzău).

SERIA A IlI-a : Armătura Za
lău — Dacia Mecanica Orăștie : 
M. Ilieș (Odorhel). F. C. Bihor 
Oradea — Steaua C.F.R. Cluj-Na
poca : G. lonescu (Bucureștii. 
C.S. U.T. Arad — Strungul Arad: 
V. Tîtorov (D’-oheU Tr. Severin). 
Olimpia Satu Mare — Gloria Bis
trița : M. Constan, inescu (Bucu
rești), Politehnica Timișoara — 
Mureșul Deva : V. Curt (Med
gidia), F. C. Maramureș _ Baia 
Mare — C.S.M. Reșița : M. Stă* * 
nescu (Iași), Minerul Cavnic — 
Minerul Paro.șerii : Ad Moroianu 
(Ploiești), C.T t. si^e - — Unio 
Satu Mare : J. Veres (Sf. Gheor- 
ghe). Metalul Bocșă — Aurul 
Brad : I. Crăciunescu (Rm. Vil- 
cea).

cite un autoturism „Dacia 1300* 
(70.000 lei).
• ASTĂZI este ULTIMA ZI 

pentru a vă juca numerele prefe
rate la TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO de duminică. 26 a- 
prilie. De asemenea, astăzi este 
și termenul limită pentru depu
nerea buletinelor Pronosport la 
concursul săp’âmînii.

0 TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
LOTO de duminică 26 aprilie, se 
va desfășura în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
îneepînd de la or 16,30. Trans
misia radio a operațiunilor de 
tragere se va face . pe programul 
I, la ora 17.30. Numerele extrase 
vor fi transmise în reluare, în 
aceeași zi. la ora 22.50. pe progra
mul I (dună emisiunea „Panora
mic sportiv* o dată cu rezultatele 
concursului Pronosport) și luni, 
20 aprilie, la ora 8,55. pe același 
program.

ÎNTRE VESTIAR...
l-au în- 

pe portarul 
Liliac, oferi ndu-i

de garoafe și lalele. 
? în ziua meciului cu 
Brașov, portarul Pe- 
a împlinit 28 de ani. 
cum stă bine marilor

• LA APARIȚIA ECHIPE
LOR PE TERENUL DIN PLO
IEȘTI, cîțiva tineri 
conjurat imediat 
Gheorghe 
buchete 
Motivul 
F.C.M. 
trolului 
Modest,___ _________  _______
jucători, Liliac l-a îmbrățișat 
pe toți și le-a promis că, de 
ziua lui. nu va primi gol. Și 
n-a primit. < Butufei este u- 
nul dintre cei mai buni apă
rători ai echipei Petrolul și,

• PRINTRE PORTARII DIN
vreme Boitor de la Jiul. La ___ ______________ „„
meci excelent, apărînd 3—4 goluri „gata făcute". Provine de la 
Oradea, este născut în 1958 și — în ciuda unui fizic nu prea pro
pice postului (1,73 m, 72 kg.) — a preluat postul de titular de 
la consacratul Gîrjoabă. • în ultimele 20 de minute ale meciu
lui de la Pitești, Jiul a jucat cu un cuplu de fundași centrali 
inedit : Vancea — Sedecaru. Amîndoi au făcut față foarte bine 
postului. • Un jucător piteștean de viitor : Obreașcu, Miercuri, 
el a jucat primul său meci integral în prima divizie și antreno
rul Florin Halagian s-a declarat ' ” •
tânărului său elev.

F.

• ABSENȚA DE MARCA la 
Sportul Studențesc, miercuri 
în partida de la Hunedoara, 
în afara lui M. Marian, acci
dentat în timpul jocului de la 
Cluj-Napoca cu selecționata 
olimpică a R. F. Germania. 
Pană era și el indisponibil 
Iorgulescu — suspendat pen
tru cumul de cartonașe, iar 
Cristian, rezervă la meciul de 
„A", a jucat la „speranțe". 
„Vreau să-1 verific pe Voicilă, 
care a apărat bine în partida 
cu F.C. Argeș, și în condițiile 
unui meci disputat în depla
sare", ne-a spus antrenorul

• PIȚURCA ESTE LANSAT 
geter, alături de Cămătaru. Miercuri, el a ajuns la „cota 17", 
după ce trecuse de o altă frumoasă graniță a eficacității: 100 de 
goluri în campionatul primei divizii. Pițurcă trăiește o adevă
rată „a doua tinerețe sportivă" sub tricoul Stelei și al echipei 
naționale ! • Rapid continuă, cu o rodnică insistență primeni
rea lotului său. Alături de Tănase (de la Autobuzul) și Drăghici 
(de la ROVA). de două etape a apărut Matei (de la Victoria 
București) — noutățile de primăvară ale giul^ștenilor. Ultimul 
a apărut pentru a doua oară pe prima scenă. înlocuindu-1 pe 
I. Marin (accidentat), și promite să justifice promovarea în lo
tul rapidist. • Din nou. în pauza partidei Steaua — Rapid, Alin 
Stoica, fiul căpitanului campioanei, ne-a încîntat cu o demon
strație de tehnică, stoica II se arată a fi la cinci ani un talent 
precoce. Să-1 urmărim în anii care vin ..

să încerce o 
evadare de pe 
.lanternă". Și

• FLACARA MOREN1 A 
FĂCUT O PARTIDA CURA
JOASA și bine .argumentată4* 
tactic, pe gazonul stadionului 
„Dunărea" din Galați. Balan
ța meciului a stat multă vre
me în echilibru demonstrîn- 
du-se. o dată în plus, reviri
mentul din retur al acestei e- 
chipe decise 
spectaculoasă 
poziția sa de 
ca întotdeauna, una din pie
sele de oază ale morenarilor 
a fost mijlocașul Costel Pană, 
un fotbalist mobil, dîrz, cu o 
frumoasă tehnică Individuală 
capabil să joace, cu același a- 
plomb. ambele faze ale jocului. 
Cea mai concretă exemplifi
care : în faza de apărare, C. 
Pană, prin marcaj insistent 
pe tot terenul, a reușit să-1 
anihileze complet ne Burcea.

• SPERANȚELE LUI ZARE... unul din jucă-• SPERANȚELE LUI ZARE... Dfc CÎtva timp
torii de bază ai Victoriei, ,,libero“-ul Zare, privește jocul echipei 
sale de pe... tușă. întâlnit la meciul cu Gloria, el ne-a motivat 
lunga-i absență printr-o accidentare la genunchiul drept. „Acum 
urmez perioada necesară refacerii. Totul merge bine și sper 
să reintru chiar în meciul împotriva fostei mele echipe, Dina
mo...**.  • Cît de mult a alergat miercuri Augustin după golul 
cu nr. 101 ! La cel 31 de ani ai săi, pe ur. teren destul de greu, 
el a luptat exemplar, acolo, în față, și numai neșansa a făcut 
ca să nu înscrie în acele momente cînd balonul s-a dus de două 
ori milimetric pe lîngă „vinciul" porții buzoiene • Teodorescu, 
fiul cunoscutului arbitru internațional cu același nume, promite 
tot mai mult de la un meci la altul. „Are vînă. are calități, are 
tupeu în joc", ne șoptea în tribună un spectator avizat : Șumu- 
lanschi, fostul jucător al Gloriei. în prezent component al divi
zionarei C Metalul București. Și a mai adăugat ceva „îi pre
văd o frumoasă carieră cu condiția să muncească și să rămma 
mereu cu... picioarele pe pămînt".

• ÎNTÎMPLATA LA CRA
IOVA, în urma unei, ciocniri 
cu Irimescn, accidentarea por
tarului băcăuan Arvinte s-a 
dovedit, din fericire, mai u- 
șoară decît a părut în primul 
moment. Radiografia a arătat 
că nu e vorba despre o frac
tură (de mandibulă), Arvinte 
alegîndu-se doar cu cîteva 
copci și urmînd să fie apt de 
joc, după părerile medicilor, 
în aproximativ 10 zile. Legat 
de asta, să subliniem și fru
moasa atitudine a lui Irimes- 
cu. Regretând sincer impru
dența comisă (regulamentar, 
nu 1 se putea imputa altceva, 
drept pentru ^are, plasat lîn
gă fază, arbitrul A. Porum- 
boiu nici nu l-a avertizat)

' h.V.VwW
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• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 24 
APRILIE 1987. Extragerea I : 
77 9 67 72 44 10 35 81 76 ; Ex
tragerea a II-a : 89 3 56 22 84 
14 63 51 64. FOND TOTAL DE 
ClȘTIGURI : 946 879 lei din
care 8.047 lei raport la cat. I.

C C1ȘT1GURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 19 APRILIE 1987. 
Cat. 1 ■ 2 variante 25% — autotu
risme ..Dacia 1100" (70.000 lei) ;
cat. 2 : 2 variant 100’’n a 23.886 
lei și l> variante 25% a 5.971 lei; 
cat. 3 : 2! 75 a 5.067 lei ; cat. 4 : 
105 50 a 1.Î89 lei cat. 5 : -338.25 a 
200 lei : cat. 6 : 2.731.25 a 100 lei. 
report la c-'.t. i : 16.410 lei.

Pariielnantr Sandor loan, din 
Clui-Napona si Nis*orescu  D. 
Chno-rb? di-' com Amărftstii de 
Sus. jud ' Dolj au ciștigat fiecare 

deseori, cronicarii i-au subli
niat evoluția Iul constantă, 
dublată de o mare dăruire și 
ambiție. Miercuri, însă, a a- 
vut unele ieșiri hazardate din 
apărare, dar și față de antre
norul său, oare căuta £n re
priza secundă să-i astâm
pere... dorul de ducă spre ca
reul advers • în momentul 
cînd Costică ștefănescu se 
pregătea să intre în joc, Man- 
doca înscria ...imparabil în 
propria poartă ! „Jucăm !*,  
le-a strigat antrenorul elevi
lor săi și, în a doua parte a 
meciului, echipa brașoveană 
a presat careul advers de par
că juca acasă. Dar n-au venit 
și golurile...

DIVIZIA A se impune în ultima 
Pitești, miercuri. 91 a făcut un

deplin satisfăcut de evoluția

• Nicolae 
transmisie 
meci de 

500, cel de
1

conduce partida 
- Sp. Studențesc 

rupturi de £i- 
Au fost nece- 
eu novocaină 
la urmă pres- 
foarte bună.

Mircea Rădulescu.
Secoșan, la a 500-a 
radiofonică a unul 
fotbal ! Meciul nr. 
la Hunedoara ; meciul nr. 
în 1969. Felicitări, și la mai 
multe ? 0 Gata-gata ca arbi- 
trul vîlcean Gh. Constantin i[ 
(36 de ani în ziua meciului) să J' 
nu poată 
Corvinul 
din cauza unei 
bră musculară.
sare Infiltrații 
pentru ea pînă 
tația ga să fie

în cursa pentru titlul de gol- 

dispecerul din tabăra adversă, 
iar în faza de atac s-a distins, 
printre altele, prin înscrierea 
frumosului gol cu care Fla- 
eăra a ținut atîta vreme la 
respect echipa gazdă. • După 
cum s-a constatat din caseta 
tehnică a meciului de la Ga
lați, portarul formației gazdă. 
Călugăru, a fost înlocuit, 
chiar în min. 2, minutul pri
mirii golului cu care adversa
rii au deschis scorul. S-ar 
putea crede că el a fost „pe
depsit" pentru a nu “ _ ‘ ‘ 
para lovitura de cap 
Pană. în realitate, 
nu stau așa, intrarea 
în poarta 
du-se 
găru 
meni 
cina.

Oțelului 
accidentării

(de care
vinovat)

fi putut 1
> a lui C. j 

lucrurile , 
lui Popa j 
datorîn- , 

lui Călu- i 
nu se face ni- i 
la faza cu pri- J

jucătorul craiovean i-a cerut 
scuze lui Arvinte. • Cooptat 
în noua secție de fotbal a U- 
niversității. inginerul Petre 
Deselnicu (să vi-1 mai pre
zentăm ?) a rămas același su
flet mare pentru fotbal. După 
meci, el ne-a declarat : „Nu 
atît rezultatul mă mulțumește, 
cît faptul că, în sfîrșit, echipa 
parc să fi ieșit din conul de 
umbră din acest început de se
zon" De la devotamentul lui 
Deselnicu față de culorile U- 
niversității. 
torii de azi 
învăța ’

mul ți dintre jueă- 
ai Craiovei au ce

Șl GAZON



Campionatele Internaționale de sărituri în apă

IERI, DISPUTE DE RIDICAT NIVEL 
LA PLATFORMĂ BĂIEȚI

SIBIU, 24 (prin telefon). 
Proba inaugurală a Campio
natelor Internationale de sări
turi pentru juniori (născuți în 
1969 și mai tineri) s-a desfă
șurat la un nivel de... seni
ori. Intr-adevăr, faptul că pri
mii trei clasați la „libere" au 
executat aproape numai sal
turi cu coeficient ridicat tu
nul chiar de 3,4 — triplu-salt 
răsturnat grupat) specifice 
protagoniștilor celor mai im
portante competiții internațio
nale. a determinat ca întrece
rea la platformă să aibă o 
valoare deosebită. în aceste 
condiții. Ion Pctrache a reali
zat sărituri datorită cărora se 
afla pe primul loc în clasa
ment înaintea ultimului exer
cițiu. în mod regretabil Insă, 
al zecelea salt a avut un coe
ficient de doar 1.9, ceea ce 
i-a anulat șansa de a obține 
victoria, mai mult chiar. el 
pierzînd și locul secund. Ion 
Petrache a primit 42 p pen
tru jumătate de salt răstur
nat în echer. în vreme ce ri
valii săi au fost răsplătiți cu

„CUPA FEDERAȚIEI»
(Urmare din pag. 1)

nic, Ia care au contribuit am
bele combatante.

Au marcat : Ermurache 9,
Ardelean 16, Reisenbucbler 7, 
Brănișteanu 14. Nieulesen 24, 
Comat 7. Vincreanu 4, respec
tiv Kiss 7. Likar 3, Szekely 9, 
Szalay 26. Radovics 3, Berkics 
13, Hodi 4, Heinrich 5. Arbitri : 
•I. Dzuzyk (Polonia) si G. Dut- 
ka (România).

Dan Niculcscu, cu 77 puncte, 
este coșgeterul turneului.

ROMÂNIA TINERET — PO
LONIA 96—75 (42—36). Reve
lația actualei ediții, selecționa
ta noastră de tineret, pregăti
tă de antrenorul Dan Bercea- 
nu. a reușit, după două ten
tative. să realizeze mult aș
teptata victorie spectaculoasă, 
pe deplin meritată in fapt. 
Scorul final reflectă efortul, 
dăruirea, dar mai ales ambiția 
ccmponenților selecționatei. în
ceputul a fost echilibrat, în 
min. 6 : 13—13. în continuare, 
datorită presingului și agresi
vității în apărare, tinerii noș
tri baschetbaliști izbutesc des
prinderea : 32—23 in min. 13. 
Treptat. „gigantul" echipei 
noastre. C. Popa, devine tot 
mai sigur in disputa de sub 
panouri și, alături de oamenii 
de bază Pogonaru și Constan
tin, conduce echipa spre o 
spectaculoasă victorie. pentru 
care toți componenții merită fe
licitări. Au marcat : Popa 23 
Constantin 20. Iacob 12, Pogo
naru 28. Mihalcea 13. respectiv 
Kranczynskj 7. Puscion 12, Ko- 
zodziejezak 13, Pawlak 22, Ol
szewski 2. Kijanowski 2, So- 
backi 9. Baron 3. Kowgeir 3. 
Au arbitrat I. Preda și D. 
Roșea.

CALEIDOSCOP
Multe amănunte, .a prima vedere fără 

prea mare importanță, s-au dovedit, în cele 
din urmă, a fi totuși, tntr-un fel, hotărî- 
toare.
• Anul acesta, tn luna februarie, pe 

gheața patinoarului otimplo din Sarajevo, 
cu ocazia Campionatelor Europene, în tim
pul evoluției cuplului sovietic Ekaterina 
Gordeeva — Serghei Grinkov (campioni 
mondiali anul trecut și, ulterior, și în acest 
an) s-a produs un incident aproape banal. 
Lui Grinkov i s-a rupt cordeaua care fi
xează pantalonul pe sub gheată, ceea ce ar 
fi putut duce la un eventual accident. Ju
decătorul arbitru a decis întreruperea exer
cițiului. dar ce doi țineri patinatori și-au 
continuat evoluția chiar șl fără muzica ce 
fusese oprită. Fiind rechemați să-și repete 
evoluția, ei au refuzat șl astfel au fost apfe- 
ciați ca... absenți.
• Ne amintim că, în urmă eu peste 10 

ații, la niște „mondiale" de patinaj artistic, 
la Bratislava, tn timpul exercițiului perechii 
sovietice Irina Rodnina — Igor Zaițev s-a 
produs o „pană" de curent, astfel că mu
zica s-a oprit Dar cei doi patinatori și-au 
continuat netulburați exercițiul, ca șl cum 
nimic nu s-ar fi întâmplat șl au cîștigat ti- 
titlul mondial I
• La C.M. de atletism de la Helsinki, tn 

timpul finalei de 400 mg. lui Edwin Moses 
I s-a desfăcut șiretul unuia din pantofi, 
care a începu să ftlfile tn voie. Poate că. 
dacă ar fl căicat pe șiret, Moses s-ar fi pu
tut împiedica și... Dar. spre șansa luî, re
cordmanul lumii n-a avut astfel de proble
me. A cîștigat în 47,50 s, dar se apreciază 
că pantoful desfăcut eu șiretul fluturînd

— AMĂNUNTUL
i-a împiedicat să realizeze un nou record 
mondial oare la acea oră era de 47,13 s. 
din 1980.
• Pe vremea cina Atena nu avea Încă 

stadioanele Karalskakis și Kalogreza (gaz
dele campionatelor europene de atletism în 
1069 și, respectiv, 1982), întrecerile atletice, 
mari și mici, se desfășurau pe stadionul 
olimpic Panathlnalkos, sau Averof, cum i 
se mal spunea. Dat fiind faptul că turnan
tele erau foarte strînse, după modelul sta
dioanelor antice, cursa de 200 m, spre exem
plu, se desfășura în lime dreaptă, de re
gulă concurențil avînd vtnt ajutător la ple
care și ...vîtit contrar în apropierea sosirii 
din cauzt unor curențl de aer aparte care 
determinau această situație neobișnuită. Ei 
bine, la una dintre edițiile Balcaniadei de 
atletism, tn I960, sprinterul nostru, clujeanul 
Ilarie Măgdaș, a luat un start excelent și 
apoi și-a asigurat un avans confortabil care 
t-ar fi adus, tn mod normal, victoria asu
pra faimoșilor, pe atunci Georgopoulos sau 
Bîcivarov. Numai că la cîțiva metri de so
sire, cind lucrurile păreau rezolvate, Măg
daș a călcat într-o groapă din zgura pistei, 
s-a dezechilibrat, a căzut și pînă să apuce 
să se ridice alții trecuseră deja linia de so
sire !
• După ce americanul Jack La Motta reu

șise o senzațională victorie asupra france
zului Marcel Cerdan (k.o. în repriza a 10-a), 
un alt francez Laurent Dauthuille, l-a pro
vocat pentru titlul mondial al mijlociilor. 
Meciul a fost programat la Detroit, la 13 
septembrie 1950 tncă de la primul schimb 
de lovituri, superioritatea a fost de partea 
pugilistului francez care a lovit in La

74 d (B. Lietzow pentru un 
salt și jumătate înapoi cu 
trei șuruburi — 3,2) șl, res
pectiv, 56 p (I. Matzeev pen
tru dublu salt și jumătate 
răsturnat grupat — 3,0). Cei
lalți sportivi români au avut 
prea puține sărituri competi
tive pentru a putea emite 
pretenții la primele locuri.

La trambulină 3 m fete, so
vietica Iulia Irakieva a impre
sionat pentru acuratețea sal
turilor, mai ales a celor gre
le. Dintre săritoarele român
ce, Luana Ciufuiigă (născută 
1972 ; antrenoare — Melania 
Treistaru) a avut cea mai bu
nă comportare. Aflată la pri
ma ei participare la aceste 
campionate internaționale, 
foarte tînăra noastră concu
rentă se anunță ca un real 
talent, cu mari perspective. 
Clasarea ei înaintea săritoare
lor din Bulgaria, Cehoslovacia 
și Polonia este o primă reco
mandare.

CLASAMENTE : platformă
băieți — 1. B. Lietzow (R.D. 
Germană) 524,40 p, 2. I. Mat
zeev (U.R.S.S.) 508,10 p. 3.
I. Petrache 505,80 p, 4. B. Ci- 
bu 423,40 p, 5. S. Baca 376,15 
p ; trambulină 3 m fete — 1. 
Iulia Irakieva (U.R.S.S.) 527,25 
p, 2. Silke Kriige (R.D. Ger
mană) 479.40 p, 2. Dana 
Kriige (R.D. Germană) 470,30 
p, 3. Elena Dorosenko 
(U.R.S.S.) 444,70, 4. Luana

Ciufuiigă 435,80 p, 5. Luana 
Patac 415,15 p. 6. Monica Ma
te 387.50 p.

Mîine (n.n. azi) au loc ulti
mele probe: trambulină 3 m 
băieți (ora 10) și platformă 
fete (ora 16). în continuare 
se va desfășura tradiționalul 
Concurs al veteranilor la înot 
și sărituri.

Dumitru STĂNCULESCU

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE Df GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

prim-plan, cu un exercițiu de 
mare precizie și amplitudine la 
sol, notat cu 9,70. Marian Ri- 
zan a primit 9,45 la sărituri, 
iar Valentin Pintea 9,55 la sol. 
în schimbul patru, din nou e- 
voluție bună a lui Marius 
Gherman, notat cu 9,55 la cal 
cu mînere. El reușește astfel 
să se desprindă de colegul său 
Marian Rizan care, notat cu 
9,40 la paralele, ocupă, tem
porar, locul doi la individual 
compus. Ultimele două schim
buri au fost decisive în dispu
ta pentru primul loc. Marius 
Gherman și-a consolidat pozi
ția de lider obținînd o victorie 
deosebit de prețioasă în pers
pectiva importantelor întreceri 
din acest an.

CLASAMENT INDIVIDUAL 
COMPUS : 1. Marius Gherman 
(România) 57,650, 2. Krasimiro
Suarez (Cuba) 57,200, 3. Ma
rius Tobă (România) 56,900, 4. 
Valentin Pîntea (România)

TINERI SCRIMERI ROMÂNI lN
Tinerii noștri scrlmeri au 

participat recent la două con
cursuri internaționale. Astfel 
la Sofia, în proba feminină 
de floretă, reprezentantele țării 
noastre au avut o frumoasă’ 
comportare, dominînd net fi
nala. în asaltul pentru desem
narea cîștigătoarei s-au întîlnit 
Roxana Dumitrescu și Mioara 
David, prima cștigînd cu 8—4. 
Printre cele opt finaliste s-au 
aflat și coechipierele lor Laura 
Badea (loc 5) si Carmen Leahu

ÎNVINGĂTORI
VARȘOVIA, 24 (Agerpres). în 

prima zl a turneului internațio
nal de podo pe apă de Ia Var
șovia, selecționata României a 
întrecut cu scorul de 8—7 (2—2.
2—3, 3—0, 1—2) formația Greciei. 
Principalul realizator al echipei 
române a fost Vlad Hagiu, care 
a înscris trei goluri.

Alte rezultate : Polonia — Sue
dia 15—6 (3—3. 3—2, 2—1, 7—1) î 
U.R.S.S. (selecționata studențeas
că) — Cehoslovacia 10—10 (2—2, 
1—4, 2—3, 5—1).

PE TERENURILE DE TENIS
• in optimile ue finală ale tur

neului feminin de la Houston 
(Texas) jucătoarea argentinlană 
Bettina Fulco a dispus eu 2—6, 
6—0, 6—3 de Regina Marsikova 
(Cehoslovacia), Chris Evert 
(S.U.A.) a invins-o cu 6—1, 6—1 
pe Nathalie Herreman (Franța), 
iar Gabriela Sabatini (Argentina) 
a cîștigat cu 6—1, 6—3 partida cu 
Amy Schwartz (S.U.A.).
• Turneul de la Monte Carlo 

a continuat cu disputarea ultime
lor partide din optimile de finală 
încheiate cu următoarele rezul
tate : Martin Jaite (Argentina) — 
Tomas Muster (Austria) 6—2. 6—4; 
Ulf Stenlund (Suedia) — Tore 
Meinecke (R. F. Germania) 7—5. 
6—3 ; Mats Wilander (Suedia) — 
Thierry Tulasne (Franța) 7—5. 
6—3 ; Andrei Cesnokov (U.R.S.S.) 
— Rickl Osterthun (R. F. Ger
mania' 6—1. 6—4.

56,750, 5. Marian Rizan (Ro
mânia) 56,600, 6. Vladimir Mu- 
ravliov (U.R.S.S.) 56,500.

Sîmbătă, de la ora 17, aștep
tate cu mult interes, întreceri
le gimnastelor. Iar duminică 
dimineața, de la ora 10, finalele 
pe aparate pentru fete și băieți.

PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • După ce a anun

țat că abandonează activitatea 
competlțională, atleta cehoslovacă 
Jarmlla Kratochvilova (36 ani), 
campioană mondială la Helsinki, 
la 400 m și 800 m, revine asupra 
hotărîrii luate șl declară că își 
va face reintrarea.

BOX • Pugllistul francez Tho
mas Nkalankete, de origine zai- 
reză, a redevenit campionul eu
ropean al’ categoriei ușoară, în- 
vlngîndu-I prin k.o. tehnic In 
repriza a 6-a pe italianul Ale
ssandro Scapeccomi, în gala des
fășurată la Catania.

CICLISM • Etapa prolog a Tu
rului Spaniei contratimp, la

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa A)
Și totuși, R.F. Germania a pierdut partidele cu Finlanda ți 

Canada I
VIENA. In existența șl așa des

tul de agitată a Campionatului 
Mondial de hochei s-a produs un 
„eveniment" deosebit, neobișnuit 
pentru grupa A. Am subliniat, la 
timpul lor. victoriile neașteptate 
pe care echipa R. F. Germania 
le-a realizat în dauna formații
lor Finlandei șl Canadei, eu 3—1 
șl, respectiv, 5—3 care i-ar fi 
oferit marea șansă să evolueze 
in turneul pentru locurile 1—4. 
Dar, lovitură de teatru la Stadt- 
halle !

După partida pierdută, condu
cerea delegației finlandeze a de
pus o contestație la Directoratul 
competiției, sesizînd faptul că în 
echipa vest-germană evoluase un 
jucător Sykora, care, potrivit 
regulamentului L.I.H.G., nu avea 
drept de joc în reprezentativa 
R.F.G. Directoratul a avut o șe
dință furtunoasă la capătul că-

ACTUALITĂTI
PARIS. în runda a 7-a a tur

neului internațional feminin de 
la Hyeres (Franța), Elisabeta Po- 
lihroniade a cîștigat la Kuncer. 
Gaprindașvili la Cuevas. Joseliani 
la Klimova, Karakas a învins-o 
pe Muligan, iar partidele Janus — 
De Graaf și Feustel — Fischdiok 
s-au încheiat remiză. în clasa
ment conduce Gaprindașvili 
(U.R.S.S.), cu 6,5 p, urmată de 
coechipiera sa Joseliani — 6 p. 
Elisabeta Pollhroniade (România! 
ocupă locul 5. cu 4,5 p.

BRUXELLES. In penultima run
dă. a 10-a. a turneului interna
țional de la Bruxelles marele 
maestru iugoslav Liubojevici. ju- 
cînd cu piesele negre, l-a învins 
pe danezul Larsen. în timp ce 
partidele Karpov — Kasparov 
Tail — Korclnoi, Van Der Wiel — 
Torre și Winants — Short s-au 
terminat remiză.

înaintea rundei finale, lider 
al clasamentului este Liubojevici. 
cu 8 p, urmat de Kasparov — 
7,5 p. Karpov — 6 p (1), Tal — 
6 p, Korcinol — 5,5 p. Timman 
5 p (2) etc. In runda a ll-a.

• PE SCURT • PE SCURT
Benidorm, a revenit belgianului 
Jean-Luc Vandenbroucke (8:09 pe 
6,6 km).

GIMNASTICA • Concursul in
ternațional de gimnastică ritmică 
de la Feldkirch (Austria) a fost 
cîștigat de sportiva cubaneză 
Lourdes Rosario-Medina, ou 37,30 
p. Pe locul secund s-a situat 
gimnasta poloneză Isabela Ciraw- 
ska — 37,70 p.

YACHTING • Cursa Melbour
ne — Osaka (peste 10 000 km), 
organizată cu prilejul împlinirii 
a 120 de ani de Ia inaugurarea 
marelui port nipon, a fost cîș- 
tlgată de echipajul japonez, a- 
vind la timonă pe Nakirl Daio.

DECISIV
Motta ca intr-un sac de antrenament, dar ! 
acesta, miraculos, s-a menținut în picioare. ■[ 
La începutul ultimei reprize, a 15-a, Laurent b 
a țîșnit din colțul său hotărit să termine cu , 
această istorie parcă fără de sflrșit. L-a ij 
lovit, în continuare, pe american din toate 
pozițiile, dar acesta a încasat și a... rezistat, J ' 
Cind mal rămăseseră doar 15 secunde de i 
luptă șl lucrurile păreau rezolvate, pentru 
o singură secundă Dauthuille -a lăsat des- , 
coperlt. Probabil inconștient. La Motta a i' 
lovit fulgerător bărbia adversarului său, <, 
care a căzut ca trăznit. Arbitrul a Început Ji 
să numere cind omul de colț al lui Daut- ij 
hUilie, antrenorul Andrâ Barraut, ca scos 1 2 3 
din minți, striga : „Este suficient numai să '< 
te ridici și ești campion mondial 1". Dar , 
sărmanul Laurent a fost Incapabil să facă i 
vreun gest șl arbitrul, continulndu-șl nu- ]i 
mărătoarea. a pronunțat și fatidicul out l ,

• Agențiile de presă transmit 
că returul semifinalelor cupelor 
europene a înregistrat recorduri 
de spectatori : 120 000 la Madrid, 
100 000 la Kiev, 73 000 la Leipzig, 
55 000 la Amsterdam. 34 000 la 
MOnchengladbach. 20 000 la Inns
bruck !
• Tn Bulgaria s-a desfășurat 

etapa a 25-a : Vitoșa — Spartak 
Varna 7—3 (Sirakov a înscris 3 
goluri și a ajuns pe locul se
cund in clasamentul golgeterilor 
europeni cu 33 g, in urma lui 
McClalr, de la Celtic Glasgow, 
ou 35 g). Dlmitrovgrad — Loko
motiv Plovdiv 1—o, Vrața — Lo
komotiv Sofia 3—3, Spartak Ple
ven — Stara Zagora 1—0. Sli- 
ven — Pirin 2—3, Trakia — Aka- 
demik 4—0, Etîr — Slavia 1—0, 
Sredeț — Cernomoreț 10—1 ! Xn 
clasament : Sredeț 39 p. Vitoșa 
36 p, Slavia 35 p.
• In Anglia, două jocuri res

tante în campionat : Southamp
ton — Sheffield Wednesday 1—1, 
Wimbledon — Tottenham 2—2 
(Clive Allen, de la Tottenham, 
n-a marcat in acest meci nici 
un gol. aflîndu-se totuși pe lo
cul 3 in clasamentul goigeterllor 
europeni, cu 32 g). In clasament: 
Everton 76 p (37 j), Liverpool 70 
P (38 j), Tottenham 65 p (37 j).
• După 22 de etape, in cam

pionatul Cehoslovaciei continuă 
să conducă Sparta Pragă — 30 
p, urmată de Bohemians Praga 
— 28 p și Dunajska Streda — 
25 p. Rezultate : Zilina — Sparta 
Praga 0—3 ; Ceske Budejovlce — 
Preșov 2—0 ; Ostrava — Trnava
2— 0 j Dukla Praga — Oiomouc
3— 0 : Dunajska Streda — Vit- 
kovlce 1—0 ; Cheb — Bohemians 

■4—2 : Plsen — Nitra 2—0.
• In meci amical, la Ceaplina 

(Iugoslavia), echipa locală Borac 
a întrecut cu 4—2 (2—2) forma
ția suedeză Norstrand.
• La Pâdova, în meciul ami

cal dintre selecționatele de ti
neret ale Italiei șl Iugoslaviei, 
victoria a revenit gazdelor cu 
1—0 (0—0).
• Echipa secundă a R P. Chi

neze, aflată în turneu în țâri din 
Orientul Mijlociu, a jucat la 
Dubai cu selecționata Emiratelor 
Arabe Unite. Partida s-a înche
iat cu 1—0 (1—0) în favoarea 
sportivilor chinezi.
• Tn turneul preoliir.pic sud- 

amerlcan echipa Columbiei a În
vins cu 2—0 selecționata Brazi
liei. Alte rezultate : Paraguay — 
Peru 1—0 ; Ecuador — Argentina 
0—0 ; Bolivia — Chile 1—0.
• Finala „Cupei Turciei" se 

va disputa între echipele Eskise- 
hir și Genclerbirligi. In semifi
nale, Eskisehir a învins cu 3—2 
pe Samsun, iar Genclerbirligi a 
dispus cu 4—1 de Malatyas.

Această neașteptată înfrângere a produs ] 
pugilistului francez un dezechilibru ner- ? 
vos ; el s-a dovedit incapabil, in continuare, ; i 
să mai ducă un meci pînă la capăt, chiar , 
cu adversar' mai slabi. Apoi a renunțat la i, 
box. dedieîndu-se... circului, unde patronii ' 
nemiloși și puțin sensibili îl puneau să mi- ;i 
meze tocmai drama ultimelor 15 secunde , 
ale meciului său cu La T4otta, și cel care ' 
nu știau realitatea se tăvăleau de rîs cit de ,i 
bine își știa el rolul și cit de convins îl , 
interpreta. Sărmanul 1 A murit în mizerie ] 
șl a trebuit să se facă o chetă publică pen- ] 
tru a putea fi înmormântat cit de cit ome- i 
nește. i

Romeo VILARA

ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
(loc 8). în întrecerea floretiș- 
tilor, A. File s-a clasat pe lo
cul doi, în ultimul asalt fiind 
întrecut cu 10—9 de Nad (Un
garia).

La Praga, unde s-au dispu
tat Campionatele internaționale 
ale Cehoslovaciei, spadasinul 
român N. Mihăilescu s-a clasat 
pe locul 3 (învingător — Bielpr, 
din R.D.G.), printre învinșii săi 
figurînd și fostul campion 
mondial de tineret, polonezul 
Felisiak (10—6).

reia decizia a fost dură, dar me
ritată : a). Echipei R, F. Germa
nia l-au fost anulate cele două 
victorii, cu Finlanda și Canada ; 
b). Indiferent de poziția sa în 
clasamentul final al actualei edi
ții a C.M., formația vest-germană 
a șl fost retrogradată în grupa 
B ; c>. Jucătorul Sykora a fost 
exclus din competiție !

în etapa a cincea a întrecerii 
au fost consemnate rezultatele : 
Suedia — Canada 4—3 (0—1, 3—0,
1— 2). U.R.S.S - Finlanda 4—0
(0—0. 2—0. 2—0) Cehoslovacia — 
Elveția 5—2 (0—0, 2—2 3—0),
S.U.A — R.F.G. 6—4 (0—1. 4—0.
2— 3).

Clasamentul după această e- 
tapă : 1. U.R.S.S. 10 p 2. suedia 
8 p, 3. Canada 7 p (16—7). 4. Ce
hoslovacia 7 p (15—13), 5. Fin
landa 6 p. 6. S.U.A. 2 p, 7. R.F.G. 
0 p (4—28) 8 Eiveția 0 p (11—39).

PE EȘICHIER
Liubojevici va avea piesele albe 
in partida cu Karpov, iar Kas
parov, de asemenea, cu albele, 
îl va întîlni pe Tal.

havana. In turneul de la 
Manzanillo, după 9 runde con
duce maestrul cubanez Diaz, cu 6 p 
(1), urmat de Novikov (U.R.S.S.) 
— 6 p. Vera (Cuba) 5,5 p. în 
runda a 9-a. Mario a cîștigat Ia 
Sariego. Novikov a remizat cu 
Garcia, iar Diaz a întrerupt 
nartida cu Armas.

Fotbal
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