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„EXPEDIȚIILE CUTEZĂTORII- 
SI-AU DESEMNAT ClSTIGĂTORII
1 9

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

• O acțiune sportivă ți turistică de 
masă cu multiple valențe formativ-educa- 
tive, patriotice O De la 45 de echipaje la 
circa 3 000 I • Marele Trofeu „BUSOLA 
DE AUR" — pionierilor Școlii nr. 8 Că
lărași, iar „Scutul dacic** — Școlii generale 
din comuna Chiselet, din același județ
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Un strălucit succes al sportului românesc

TÎNĂRUL A. CZANKA - 0 MEDALIE DE AID
$1 DOUĂ DE ARGINT

EUROPENE DE
LA CAMPIONATELE
HALTERE

A. Czanka

AUTDG0SP0I1AHIREA

Azi inlră in concurs A. Socaci
REIMS. 4 

la trimisul 
doua a 
natelor 
pentru seniori ne-a prilejuit 
satisfacții deosebite : tînărul 
nostru sportiv Attila Czanka 
a reușit, în cadrul categoriei 
60 kg, un strălucit succes, cu
cerind O MEDALIE DE AUR 
— la stilul 
DOUA 
„smuls" și la total, 
manțele Iul sînt cu atît 
remarcabile, cu __
obținute la debutul în arena 
..europenelor" de seniori. In 
condițiile în care Czanka este 
încă junior, împlinind 18 ani 
în prima zi de mai ! Sportivul 
format la C.S.M. Cluj-Napoca 
confirmă astfel speranțele pu
se în el, mai ales după „ar
gintul" cîștigat anul trecut la 
Campionatele Mondiale, de- 
monstrînd, totodată, deosebi-

(prin telefon, 
nostru). Ziua

de 
a 

întrecerilor Camplo- 
Europene de haltere

aruncat — ȘI 
DE ARGINT — Ia

Perfor- 
mai 

cit au fost

tele resurse ale școlii 
nești de haltere, ale 
nostru în general.

Disputa la această 
a ținut conectați la 
bită tensiune pe toți 
zenți în sala Rene This, 
lupta pentru medalii înscriin- 
du-se, de la bun început, trei 
concurenți de o înaltă valoa
re : bulgarul Topurov, sovieti
cul Sedaev și reprezentantul 
României. Astfel. la stilul 
smuls, după ce Andreas Letz 
(R.D.G.) a ieșit din întrecerea 
pentru podium, Czanka a in
trat la 130 kg și a reușit. To
purov și Sedaev au început la 
132,5 kg, ridicînd amîndoi aceas
tă greutate. A urmat sportivul 
postru care a apucat hotărît 
bara de oțel de 135 kilograme, 
izbutind în încercare și stabi
lind astfel un nou record na
țional. Record ce avea să du
reze puțin, pentru că, după 
ce partenerii săi de concurs 
au reușit 137,5 kg, Czanka a 
obținut și el aceeași perfor
manță. Cum Topurov s-a de
tașat la 110 kg. românul și 
sovieticul s-au aflat la egali-

roma- 
sportului

categorie 
o deose- 
_cei pre- 

în

De aproape două decenii, 
mișcarea sportivă pionierească 
din țara noastră este prezentă 
cu o acțiune ce poate ti 
socotită unică in lume 
la nivelul copiilor: „EXPEDI
ȚIILE CUTEZĂTORII". O ac
țiune sportiv-turistică inclusă 
in competiția națională Dacia- 
da, avînd un net caracter a- 
plicativ cu multiple valențe 
formativ-educative și patrioti
ce, destinată să fixeze și să 
completeze cunoștințele dobîn- 
dite in școală, să releve fru
musețile patriei, cu mărturiile 
perenității milenare a po
porului nostru pe aceste me
leaguri, cu seculare monumen
te de artă și cultură și. im
plicit, cu mărețe edificii înăl
țate in acești ani luminoși ăi 
socialismului, și îndeosebi în 
ultimii 22 de ani, denumiți cu 
legitimă mîndrie ți fierbinte 
recunoștință „EPOCA NICOLAE 
CEAUSESCU".

Este o acțiune sportivă în 
care, spre deosebire de cele 
organizate cu copiii din alte 
țări, purtătorii cravatei roșii 
cu tricolor nu se fixează in

tr-un punct din traseu, ci clru- 
mețesc, vreme de două săptă- 
mînl, pe cărări de munte sau 
pe fir de ape (mirifica Deltă 
aflîndu-se întotdeauna în aten
ție), ajungind să acopere dis
tanțe de zeci de kilometri, 
purtind rucsacul in spate, gos- 
podărindu-se singuri, solicitați 
adesea să rezolve probleme 
neprevăzute (devierea unor 
trasee, modificarea programu
lui orar etc.). In aceste situa
ții, perspicacitatea, prezența de 
spirit, inițiativa, ordinea si 
disciplina trebuie să primeze și 
ele ii caracterizează pe micii 
expediționari. Cum foarte bine 
se aprecia la consfătuirile ca
drelor didactice județene. -Ex
pedițiile Cutezătorii» reprezintă 
o minunată școală de formare 
a viitorilor cetățeni, de călire 
fizică, de ținută morală si toc
mai de aceea se cuvine a fi 
inițiate la nivelul cit mai mul
tor școli si unități de pio
nieri".

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag 2-3)
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Ion OCHSENFELD

(Continuare in oao a 4-a)

Echipajul „Donaris '86“, al Școlii nr. 8 din Călărași, șl Marele
Trofeu „BUSOLA DE AUR", pe care l-a. cucerii

Foto : G. MIRONESCU

TSTf Șl 0 SUIISA IMPOIILANTA Dl VfMTlIRI
Inițiative și eficiența lor practică la C.S.M. Viitorul Gheorgheni

Miine, in cadrul „W* -imilor Cupei României

METALURGISTUL CUGIR - DINAMO BUCUREȘTI
Deși nu este deloc nouă, pro

blema identificării și valorifi
cării resurselor proprii își ac
centuează mereu actualitatea. 
De data aceasta, vom încerca 
să facem „radiografia" căilor 
și mijloacelor prin care un 
club, ca multe altele, reușeș
te să-și transforme baza ma
terială existentă și în sursă 
însemnată de venituri necesare 
bunei desfășurări a activității 
sportive. Am ales, spre ilus
trare, C.S.M. Viitorul Gheor

SĂRITORII IN APA AU RAM AS DATORI 
IN ÎNTRECERILE INTERNATIONALE

Am evidențiat la timpul cu
venit valoarea ridicată a unor 
concurenți prezenți la ediția 
a 20-a a Campionatelor Inter
naționale ale României la să
rituri în apă. desfășurată în ba
zinul Olimpia din Sibiu. In
tr-adevăr. unii dintre oaspeții 
acestei competiții rezervată 
juniorilor au executat salturi 
întîlnite de regulă doar Ia cele 
mai importante întreceri inter
naționale oficiale de seniori 
(CJVI., C.E.). Din păcate, însă, 
printre cei care au efectuat ast
fel de sărituri nu s-au aflat 
si sportivi români. aceștia 
prezentînd programe de „libe
re" necompetiiive pe plan In
ternațional. ceea ce a deter
minat clasarea pe poziții nesa- 
lisfăcătoarc. Același lucru s-a 
petrecut și cu puțină vreme 
în urmă, la Sofia, cu prilejul 
„Cupei Europei", în cadrul că
reia doar Ileana Gheorghe a 
ocupat un onorabil loc 5, in 
vreme ce Cornel Pop. Ion Pe- 
trache si Eiisabeta Kopatz nici 
nu s-au calificat în finale, din 
motive similare celor consem
nate eu prilejul „Internaționa

gheni, care are opt secții de 
performanță.

Conducerea clubului sporliv- 
fanion din Gheorgheni are în 
administrare un patinoar arti
ficial acoperit, două terenuri 
de fotbal (unul de antrena
ment) cu tribune pentru 1 500 
de spectatori si două mini-ho-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In ms 2-3)

Miine se dispută la Cugir ul
tima partidă din cadrul „16"- 
imilor Cupei României, care va 
opune divizionarei C locale, 
Metalurgistul, pe Dinama Bucu
rești. Vă reamintim că sînt ca
lificate pină acum, pentru faza 
optimilor, următoarele 15 echi
pe : Gloria Buzău, Jiul, Spor
tul Studențesc, Oțelul Galați. 
Petrolul Ploiești, Rapid Bucu
rești, Victoria București, S.C. 
Bacău, F.C. Argeș, F.C.M. 
Brașov. Universitatea Craio
va, Steaua — toate din 
Divizia A, I.C.I.M. Bra
șov. F. C. Constanța din 
Divizia B și Explorări Cîmpu- 
litng Moldovenesc din Divizia 
C. Prin urmară, performera de 
pină acum a actualei ediții de 

Faza finală a Complexului aplicativ „Pentru apărarea patriei** I * * 4 5

(Continuare în pag 2-3)

lelor" de la Sibiu. Este adevă
rat că două săritoare foarte ti
nere (Ioana Voicu și Luana Ciu- 
fuligă) au dovedit că se află 
în ascensiune, dar acest fapt 
nu a compensat ratarea locului
I de către Ion Petrachc și Da
niela Popa (singurii noștri can
didați la prima poziție a cla
samentului) si nici nu a fost 
în măsură să atenueze deza
măgirea produsă de numărul
mic al concurenților români cu 
reale perspective de a ajunge 
la înalta performanță.

Cum s-a ajuns la această si
tuație, pe cit de nedorită pe 
atît de surprinzătoare, dacă ți
nem seama că, nu mai departe 
decît în ultimii ani. săritorii 
din țara noastră au obținut re
zultate frumoase la campiona
tele europene (medalii de .ar
gint și bronz la cele de ju
nioare, ocuparea locurilor 4 și
5 la cele de senioare, clasarea 
pc locul 3 Ia „Cupa Europei"

Oumițru STANCULESCU

O DEMONSTRAȚIE CONVINGĂTOARE 
A CALITĂȚILOR TINEREI GENERAȚII

Intre 29 aprilie și 2 mai, 
zona de agrement Gîrboavele. 
din apropierea municipiului 
Galați, a găzduit întrecerile e- 
diției a 14-a a fazei finale din 
cadrul Complexului aplicativ 
„Pentru apărarea patriei", com
petiție sub egida Daciadci. Cu 
o frumoasă tradiție poliatlo- 
nul tehnico-aplicativ a reunit 
la start 492 de tineri și tinere, 
reprezentanți ai tuturor jude
țelor tării si municipiului 
București, reflectînd prin nu
mărul participanților (atît . la 
fazele intermediare, de califi
care, cit si la finală), aria 
completă de cuprindere —

Dinu COSTESCU

tn luptă cu secundele pe traseele zonei de agrement Gîrboavele ————-———  —■—-—' -
Foto : Gabriel MIRON (Continuare în pag 2-3)

Cupă este formația din Cîmpu- 
lung Moldovenesc.

Meciul de miine va desemna 
pe a 16-a (și ultima) calificată 
în etapa următoare a popu
larei întreceri, care se desfă
șoară sub genericul marii com
petiții naționale Daciada. Fi
rește că, la Cugir, jocul cu Di
namo București trezește un 
deosebit interes și se contează 
pe un record de public. Dina- 
moviștii pleacă astăzi la Cugir, 
unde vor alinia cea mai bună 
formație.

Tntilnirca, care va începe la 
ora 15,30, va fi condusă de M. 
Neșu (Oradea), la centru, a- 
jutat la linie de R. Cîmpeanu 
și D. Văiran (ambii din Arad).

IERI, LA BRASOV : 
F.C.M. - STEAUA 0-2 (0-1) 

Șl CAMPIOANA IS1 MENȚINE 
INVINCIBILITATEA ÎN DIV. A

CLASAMENTUL

(cronica partidei in pag. 2—3)

1 STEAUA 21 20 4 0 56-10 14o Dinamo 25 15 6 1 58-23 M
3 Victoria 25 12 • 7 32-23 30
4 FC Argeș 25 10 7 8 21-18 27
5 Petrolul 25 8 11 fi 18-15 27
6 FC Olt 25 11 5 9 23-23 27
7 Sportul 25 10 5 10 33-28 25
8 FCM Bv. 25 11 3 11 21-30 23
9 „U" CJ.-N. 25 10 1 il 38-29 24

10 Corvinul 25 9 4 12 40-39 22
11 Univ. Cv. 21 6 10 8 20-21 22
12 Oțelul 25 7 8 10 22-25 22
13 SC Bacău 25 9 4 12 26-38 22
14 Jiul 25 7 6 12 24-31 20
15 Rapid 25 S 4 13 28-43 20
16 Gloria 25 9 2 14 23-46 20
17 Chimia 25 7 4 14 28-48 18
18 Flacăra 25 7 3 15 22-45 17



a Început sezonul atletic

In aer liber

DE MlINE, TURNEELE FINALE

IN EȘALONUL SECUND LA BASCHET
Cu desfășurarea probelor com

binate, pe Stadionul „23 Au
gust" din Capitală a fost inau
gurată seria importantelor con
cursuri în aer liber din actua
lul sezon competițional. Este 
vorba de Concursul Republican 
de primăvară, care a avut loc 
la poliatloane, la sfirșitul săp- 
tăminii trecute. Timpul frigu
ros și, în general, condițiile 
atmosferice vitrege au consti
tuit din... plecare un adversar 
incomod pentru concurenti. 
Sperăm ea măcar la viitoarele 
starturi ale acestei primăveri 
timpul să fie si el în ton cu 
dorința atletilor de a demon
stra ceea ce pot după pregă
tirea efectuată, de a realiza re
zultate pe măsură.

Heptatlonistele, chiar în con
dițiile atmosferice vitrege de 
care aminteam, și-au înregis
trat recordurile personale, iar 
cîștigătoarea. gălătcanca Liliana 
Năstasc (CSU). a fost doar la 
un pas (a se citi 11 puncte !) 
de recordul national al pro
bei. Deci : 1. Liliana Năstasc 
6 206 p (100 mg — 13.16, înăl
țime — 1.71. greutate — 13,30 
m. 200 m — 24,10. lungime — 
6.53 m. suliță — 40,50 m. 800 
m — 2:19.73), 2. Gabriela Mi-

halcea (Politehnica Iași) 5 859 p,
3. Teodora Paioșanu (S. C. Ba
cău) 5 805 p.

Întrecerea decatloniștilor a 
fost însă la un nivel valoric 
mai scăzut : 1. Romeo Hurduc 
(CSS 1 Galati) 6 201 p, 2. Ma
rian Vasile (Steaua) 5 545 p.
3. Sergiu Crăciun (Politehnica 
Iași) 5 293 p.

CONSTANȚA. Pe pista Sta
dionului „1 Mai" a avut loc 
concursul dotat cu „Cupa Fa
rul". La întreceri au luat par
te, în special, sportivi juniori. 
Si acest concurs a fost serios 
influențat de condițiile at
mosferice. FETE : 100 m : Da
niela Pleșcan 12,2, 200 ni :
Pleșcan 24,2. 400 m : Pleșcan
55,5 : 800 m : Gabriela Stăn- 
culescu 2:12.1, 1500 m : Stela 
Apetrei 4:46,4, lungime : Ani- 
șoara Ghebută 5,76 m ; greu
tate (senioare) : Li via Mehcș 
19,10 m, Mariana Lengyel 18,84 
m (record personal). Floarea 
Vieru 15,58 : BĂIEȚI : 100 m : 
Iulian Constantincscu 11.4. 800 
m : Mircea Coian 1:53,5. 2 000 
m : Florin Baltariu 5:29.0, 
5 000 m : Marian Iordache
15:01,0. triplu : Cristian Jacotă 
14.70 m, greutate (seniori) : So
rin Tirichiță 18.15 m.

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATELOR NAȚIONALE

DE BOX PENTRU JUNIORI

Echipele de baschet partici
pante la Divizia B de tineret 
susțin, de mîine pînă duminică, 
turneele finale la sfirșitul că
rora vor fi cunoscute formațiile 
care vor promova în Divizia A, 
precum și cele care vor retro- 
grada în campionatele locale.

Turneele se vor disputa astfel 
— MASCULIN, grupa 1—6 (la 
Arad): CSU Oțelul Galați, URBIS 
București, Oțel Inox Tîrgoviște, 
ELBA Timișoara, CSU TAGC Ind. 
Brașov. Automecanica CSȘ Tg. 
Mureș; grupa 7—12 (la Rm. Vil- 
cea) : Automatica București, Au
tomatic3 Alexandria, ICED CSȘ

SĂRITORII ÎN APĂ
(Urmare din pap 1)

etc.) ? Desigur, sînt mai multe 
cauze, obiective și subiective, 
printre care amintim : răminc- 
rca in urmă a tehnicienilor în 
domeniul metodicii antrenamen
tului modern, numărul redus 
si intensitatea scăzută a an
trenamentelor, neglijarea pre
gătirii specifice pe uscat ș.a. 
Așa au ajuns unii săritori 
fruntași să comită greșeli, în
cepînd de la elan și desprin
dere și pină la intrarea în apă, 
așa s-a ajuns la întîrzierea a- 
bord'rii salturilor cu coeficient 
de dificultate ridicat, și. în 
final, la rezultatele nesatisfă
cătoare din acest an.

Situația de acum poate șl

TȚ București, Mecanica CSȘ Me
diaș, CSȘ Olimpia Arad, Con- 
structoru1 TAGCM Craiova; FE
MININ, grupa 1—6 (la Focșani): 
CSU Prahova Ploiești, CSȘ 5 Ra
pid II București. Voința CSȘ Uni
rea Iași, Text la CSȘ Gheorgheni, 
Constructorul TAGCM Lie. 8 Cra
iova, Metalul CSȘ Salonta. Tur
neul echipeloi din grupa 7—12 nu 
va mai avea loc.

Q S-a stabilit ca turneele fina
le ale Diviziei școlare și de ju
niori să se dispute la Oradea, 
între 13^—17 mai. Probele de con
trol se vor da in ziua de 12 mai 
(de la ora 14).

AU RĂMAS DATORI
trebuie să fie însă îmbunătă
țită, prin măsuri concrete, fer
me și urgente. In acest sens, 
secretarul adjunct al F. R. Na- 
tație, Stefan lamandi. a men
ționat citeva : „Alcătuirea unui 
program unic de selecție si in
struire si aplicarea lui în ca
drul unui centru de pregătire 
a tinerilor candidați olimpici, 
amenajarea pe lingă fiecare 
bazin a unui atelier dotat cu 
aparatura necesară pregătirii 
specifice pe uscat si procura
rea unor trambuline moderne'*.

Subscriem la aceste prime 
inițiative și nădăjduim că ele, 
întărite de un plus de capaci
tate profesională și hărnicie 
din partea antrenorilor, vor 
conduce spre redresarea unei 
stări de fapt nesatisfăcătoare.

I S-A ÎNCHEIAT DIVI
Ia actuiilitolc, meciuri

S-au încheia’ întrecerile din 
Divizia B la rugby, cu jocurile 
din cele patru serii, a cîte două 
subgrupe. Iată clasamentele fi
nale ale ediției 1986/87:

SERIA 1 — grupa 1: 1. ENER
GIA Buc. 28 p, 2. Dunărea Giur
giu 25 p, 3. Ș.N. Oltenița 22 p,
4. I.O.R. Buc. 16 p, 5. Știința 
Buc. 15 p, 6. Aeronautica Buc. 
9 p.

SERIA I' — grupa 2: 1. l.O.B. 
Balș 28 p. 2. Rulmentul Alexan
dria 27 p 3. Tablierul Pitești 21 
p, 4. Electroputere Craiova 19 p,
5. Chimia Tr. Măgurele 13 p. 6. 
C.F.R. Craiova 12 p.

SERIA A II-a. grupa 1: 1. CHI
MIA C.F.A. Brăila 30 p, 2. Fapid 
Buzău 21 p, 3 Textila Pucioasa 
20 p. 4. Record Ploiești 20 p, 5. 
C.S.U. Prahova Ploiești 15 p, 6. 
Progresul Brăila 1! p.

SERIA A II-a, grupa 2: 1. U.R.A. 
Tecuci 28 p, 2. C.F.R. Constanța 
28 p. 3. Rapid C.F.R. Galați 18 p,
4. Automobilul Galați 17 p. 5. Pes
cărușul Tulcea 15 p, 6. Automo
bilul Macin 8 p.

SERIA A III-a, grupa 1: 1. HI
DROTEHNICA Focșani 27 p. 2. 
Locomotiva Pașcani 21 p, 3. Hi
drotehnica lași 20 p, 4. Electro
contact Botoșani 16 p, 5. Chimia 
Bacău 11 P (Rapid Suceava — re
trasă din competiție).

SERIA A III-a, grupa 2: 1. con
structorul Constanța 27 p. 2.

CLASAMENTUL PRIMEI DIVI/
• Programul etapei viitoare • „Tr

Săptămîna viitoare începînd 
de luni si pînă sîmbătă, Ia 
Brăila se va desfășura turneul 
final al Campionatelor Națio
nale de box pentru juniori I. 
Concomitent va avea loc și 
Concursul Republican al junio
rilor II Iubitorii pugilatului 
îi vor urmări, deci, la lucru 
pe cei mai tineri boxeri ai 
tării, printre ei aflîndu-se si 
membrii lotului national, care 
se pregătesc pentru Campiona
tele Mondiale de tineret, de la

COMPLEXUL APLICATIV ..PENTRU APĂRAREA PATRIEI*1
(Urmare din pag. 1)

practic, a întregului nostru ti
neret — în această activitate 
sportivă de masă cu implicații 
profunde în domeniul educativ.

Acțiunea, inițiată si organi
zată de C.C. al U.T.C. prin 
secția Pregătirea tineretului 
pentru anărarea patriei și 
sport'. își propune drept țel 
principal dezvoltarea calități
lor nu numai pe plan sportiv, 
ci si moral-volitiv ale tinerilor 
utecisti. iar rezultatele obți
nute de participant! au confir
mat pe deDlin valoarea acestei 
amole manifestări. Alcătuit ju
dicios. poliatlonul a cuprins 
examene practice si teoretice 
într-o eamă diversificată, nro- 
bele sportive — atletism (aler
gări, sărituri, aruncări), tir și 
orientare — fiind îmbinate cu 
cele aplicative (treceri peste 
obstacole, acordarea primului 
ajutor), precum ș’ cu chestio
nare teoretice (reguli de circu
lație). toate, impunînd concu- 
rentilor o pregătire complexă 
si temeinică, cu multiple va
lențe în procesul de formare 
a unui tineret călit, viguros.

Urmărindu-i pe concurenti. 
îndeosebi în cea de-a treia zi 
a competiției, cind condițiile 
atmosferice deloc prielnice 
(oloaie, vînt) au impietat asu
pra rezultatelor, trebuie rele
vată. în orimul rînd. dîrzenia 
cu care si-au disputat întâieta
tea. disciDlina de care au dat 
dovadă, iar pentru rezultatele

VERIGARIU - ÎN
„premiul Păcii*, desfășurat du

minică pe o vreme ploioasă, cu 
un coeficient de Urca două se
cunde, a revenit Iul Verigariu, 
care a învins în finalul cursei pe 
Ruibist adus prea tîrzlu la atac, 
ceea ce nu știrbește cu nimic din 
meritele învingătorului. Cu aceas
tă ocazie. Verigariu și-a îmbună
tățit recordul carierei, realizînd 
un valoros 1:23.4/km. cu care In
tră printre supervedetele turfu- 
lul. fiul excelentului Seceriș fi
ind prezentat de campionul G. 
Tănase într-o formă de zile mari. 
Tot din această formație a mai 
învins și Trifan, adus cu preci
zie în clștisător de tînărul O. 
Dumitru. Liderul color două cla
samente. N. Nicolae. a reușit și 
el două victorii, cu Henric, cam 
ușor nandlcopat și cu Zenaida, 
In frumos progres de formă. 

sfirșitul lunii iunie. în Cuba. 
Luni, marți, miercuri și joi sînt 
programate cite două gale 
(de la orele 15,30 si 18,30). iar 
vineri finalele pentru juniori 
II (ora 18,30) și sîmbătă fina
lele juniorilor I (ora 18,30).

Cunoscînd interesul deosebit 
al brăilenilor pentru box. 
sîntem siguri că fiecare gală Se 
va bucura de o numeroasă 
asistentă, de ambianta specifică 
întrcoerilor pugilistioe.

bune obținute se cuvin adre
sate felicitări nu numai cîști- 
gătorilor, ci tuturor participan- 
ților la această amplă între
cere de masă.

La reușita acțiunii un aport 
substanțial au avut gazdele, 
Comitetul județean Galați al 
U.T.C. realizînd, prin excelen
tele condiții de concurs asigu
rate si prin manifestările or
ganizate (excursii pe Dunăre 
vizionări de spectacole), o am
biantă stimulatoare, firească 
unei întreceri tinerești de o 
asemenea anvergură.

Demonstrînd convingător po
tențialul de care disoune tînă- 
ra generație în domeniul pre
gătirii fizice si al disciplinelor 
tehnico-aplicative. ediția 1987 
continuă în mod firesc tradi
ția reușitelor de pînă acum și 
le „nuntă rv* c&ltț următoare.

Clasamentul general : 1. Ga
lați, 2. Municipiul București.
3. Maramureș, 4. Hunedoara, 5. 
Buzău. 6. Brăila. Ciclul II de 
pregătire, feminin : 1. Hune
doara (Valentina Munteanu, 
Gcnovcva Milea, Marinela Mu- 
raru), 2. Cluj, 3. Municipiul 
București : masculin : 1. Ma
ramureș (Florin Feidi, Dorin 
Ivaszuk, Dorin Beserman). 2. 
Municipiul București. 3. Neamț; 
ciclul III și IV de pregătire : 
feminin : 1. Galați (Mihaela
Constantin. Mioara Funlavoi, 
Daniela Gîngu), 2. Maramureș, 
3. Hunedoara ; masculin : 1.
Municipiul București (Cristian 
Ador, Ovidîu Luchian. Mihai 
Vlad), 2, Maramureș. 3. Brăila.

MARE FORMĂ
ambii conduși fără greșeală. Ne-a 
mai impresionat victoria Ghirlan
dei în cursa de fond, G. Solcan 
prezentînd-o în forma el bună. 
Au mal învins: Dorina — la pri
ma ei victorie din carieră. C. Du
mitrescu dovedind calități șl de 
antrenor, Dedițel — condus de a- 
ceastă dată la cîștig de V. Moise, 
Osina — cu prețul ultimului e- 
fort smulgînd un cap la sosire 
lui Vica. și Hcrson. care cum fa
ce o cursă mai slabă, handica- 
peurli îl scad cu peste 40 de me
tri • Pînă cînd ?

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Dorina (Dumitrescu) 1:30.8. 
Cursa a 11-a: 1. Henric (N. Ni- 
colae) 1 .•31.4. Cota ! cîșt. —. ev. 8. 
Cursa a IH-at 1. Dedițel (Moise) 
IJ2.3, 8. Respe 1; 3. Anin. Cota! 
cîșt. —. ev 8. ord. triplă 1500. 
Cursa a IV-*: 1. Ghirlanda (Sol-

„EXPEDIȚIILE
(Urmare din pag 1)

Succesul „Exepeditlilor Cute
zătorii" poate fi ilustrat de 
citeva cifre : de Ia 45 de e- 
chipaje, cu 500 de participant! 
prezenți la prima ediție, in 
1969, Ia aproape 3 000 (peste 
28 000 expedilionari), anul tre
cut, la ediția a 17-a. Dar, 
departe de orice îndoială că o 
asemenea acțiune angajează, 
practic, cifre cu mult superioa
re. dacă ținem seama de faptul 
că, pină la stabilirea unui e- 
chipaj de 8—10 elevi dintr-o 
singură școală, prin sita selec
ției, care debutează în fiecare 
toamnă, trec citeva sute de 
copii și școlari. în acest fel, 
cifra reală a participanților 
la nivel de masă trebuie În
mulțită cu 10 sau chiar cu 15...

Să reținem și un alt amă
nunt : condiția de a face par
te dintr-o expediție impune 
calitatea de fruntaș la învăță
tură, în activitatea obștească, 
disciplină in școală și in so
cietate, precum si o pregătire 
fizică deosebită, cu mult peste 
cea asigurată prin lecțiile de 
educație fizică, ceea ce presu
pune o participare activă Ia 
competițiile organizate în fie
care scoală în cadrul Daciadei. 
Unitățile de pionieri din tara 
noastră cunrind foarte mulți 
elevi în măsură să îndeplineas
că aceste condiții, asemenea 
teste, incit, în ultimă instanță, 
e necesar ca un juriu special 
să fixeze componența echipa
jelor...

Am asistat, recent, la decer
narea Marelui Trofeu al „Expe
dițiilor Cutezătorii". ..BUSOLA 
DE AUR", care se acordă a- 
nual pentru cea mai comple
xă si mai reușită expediție. A- 
ceasta fiind „Donaris *86". a 
Școlii nr. 8 din Călărași, prof, 
comandant Aurel Macoviciuc. 
Un eveniment de referință pen
tru întreaga mișcare sportivă 
pionierească din municipiul si 
județul Călărași, cu sute de 
copii dornici să afle cum a de
curs expediția, pe un traseu 
care a cuprins Țara de Sus a 
Moldovei, mindra și frumoasa

H IP I S M
ean) 1:28,3: 2 Rarău; S. Relativ. 
Cota: cîșt. —, ev. 46, ord. triplă 
473, triplu II—HI—IV 535. Cursa 
a V-a: 1 Herson (M. ștefănescu) 
1:30.3. Cota: ev. 14. Cursa a vi-a:
1. Verigariu (Tănase) 1:23,4; 2. 
Ruibist; 3 Onuca, Cota: ev. 8, 
ord. triplă închisă. Cursa a Vll-a:
1. Osina (lorgai 1:29,2; 2. vica; 
3. Sugiuc. Cota: cîșt. —, ev. 29. 
triplu V—VI—VII 329, ord. triplă 
132. Cursa a VIH-a: Zenaida (N. 
Nicolae) 1:32,5; 2. Visarea; 3. Sal- 
vinia. Cota: cîst. —, ev. 9, ord. 
triplă 1435 Cursa a IX-a: 1. Tri
fan (O. Dumitru) 1:31,4; 2. Felix. 
Cota: cîșt — ev. 35. ord. 8.

Publicul spectator sesizează lip
sa de case pentru joc la event șl 
ordinea triplă

A. MOSCU

CUTEZĂTORII"
Bucovină, așezările pline de 
farmec de pe valea Domelor, 
punctele turistice din munții 
Suhard. Giumalău și Călimani, 
obcinele Mestecănișului și Fe- 
redeului. greu de atins, cele 
mai multe cu puține marcaje 
și refugii, dar deosebit de in
teresante prin nota lor inedită, 
prin ceea ce intilnesc pe tra
see acești copii de la șes : 
aspectul vulcanic al unor roci, 
susurul apelor cristaline, ră- 
eparea pădurilor de conifere 
(binevenită după kilometri stră
bătuți prin soare), portul pito
resc si obiceiurile păstrate din 
străbuni. Atîtea notații în 
..jurnalul de zi" si prilejuri de 
a colecționa obiecte pentru ex
poziția expediției, rod al unei 
activități entuziaste, neobosite.

Pionierii călărășenl au mai 
avut un prilej de bucurie, pen
tru reușita altei expediții din 
județ, „Fiii Dunării" (prof, co
mandant Teodor Ștefan), a 
școlii din comuna Chiselet, 
cîștigătoare a trofeului „Scu
tul Dacic", acordat pentru cer
cetări și descoperiri în dome
niul istoriei patriei. Copiii din 
Chiselet au călătorit pe urmele 
vechilor locuitori ai Daciei, 
în Oltenia, Banat. în „Țara 
Hațegului", au făcut popas la 
Ulpia Traiana Dacica Sarmizc- 
getusa, apoi Ia obîrșia unor 
voievodate, forme străvechi de 
organizare statală în Transil
vania, datînd din primul mile
niu. specifice poporului român, 
și în Moldova, cît și în Mun
tenia. „A fost — cum remar
cau micii expediționari — o 
lecție <le istorie, dar și de 
viață, pe care dorim să o con
tinuăm cu si mai multă rivnă. 
Peste satisfacția de a primi 
trofee, important pentru noi 
este să ne cunoaștem șj să nc 
iubim, din toată ființa noastră, 
patria, să prețuim eroica luptă 
a înaintașilor noștri pentru 
apărarea gliei strămoșești. Pre
cum și munca avîntată a 
poporului român, în frunte cu 
comuniștii, pentru a ne asigura 
nouă, copiilor, o viață cît mai 
demnă și mai fericită".

Sînt doar citeva aspecte le
gate de activitatea a două „Ex
pediții Cutezătorii". Vă imagi
nați ce bogăție de idei și ima
gini legate de trecutul glorios 
al patriei, de prezentul și vi
itorul ei luminos cuprind toa
te celelalte expediții, de ordi
nul miilor !...

• ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 23 APRILIE 
1987. Cat. 1 : 2 variante 25% — 
autoturisme „Dacia 1300" (70.000
lei) ; cat. 2 : 7 variante 25% a 
14.168 lei : cat. 3 : 22,50 a 4.407 lei; 
cat. 4 : 99,00 a. 1.002 lei ; cat. 5 :
203,75 a 487 lei ; cat « : 7.993,50 a 
40 lei ; cat. 1 : 253.00 a 200 lei ; 
cat. 8 ; 4.080.75 a 40 lei. Report la 
cat. 1 : 100.794 Iei. Cele 2 autotu
risme „Dacia 1300" au fost obți
nute de către : Nicoară Ioan din 
Brașov și Ilie Coste! din Bucu
rești.

După etapa a XX-a, clasamen
tul Diviziei feminine A de hand
bal arată astfel :

1. Stilnta Bc. 20 16 1 3 516-337 53
2. Mureșul 20 15 0 5 489-409 50
3. Rulmentul 20 14 2 4 425 3 0 50
4. Chimistul 20 14 1 5 505-464 49
5. Hidroteh. 20 11 3 6 424-376 45
6. Rapid 20 9 3 8 422-401 41
7. TEROM 20 8 1 11 476-473 37
8. Confecția 20 6 2 12 419-454 34
9. Dorobanțul 20 6 1 13 375-416 33

10. CSM Sibiu 20 6 0 14 369-459 32
11. Constr. B.M. 20 6 0 14^437-548 32
12. CSM Sf. Gh. 20 2 0 18 343-443 24

AUTOGOSPCDĂRIREA
(Urmare din pag 1)

teluri cu o capacitate de a- 
proape 100 de locuri. Orga
nizarea acestei unități de per
formantă are un minim de 
personal retribuit. • „în con
textul autofinanțării, ne-a ex
plicat vicepreședintele clubului, 
loan Rus, ne-am intensificat 
preocupările in vederea spo
ririi eficientei economice a 
principalei noastre baze spor
tive — patinoarul artificial a- 
coperit. Concret, asigurind ser
vicii ireproșabile, ni s-au 
încredințat mai multe com
petiții republicane si a crescut 
numărul Ioturilor reprezentati
ve de hochei și de patinaj care 
s-au antrenat la noi ; am des
chis cursuri de inițiere în pa
tinaj ; am suplimentat orele 
rezervate publicului, patinoarul 
functionind 10 din cele 12 luni 
ale anului". • Lucrînd, aproa
pe tot anul, ce s-a făcut pen
tru economisirea energici elec
trice 1 • „în acest sens, un 
prim pas s-a făcut prin intro
ducerea unor ferestre în pe
reții laterali ai patinoarului, în 
locuri unde nu a fost pericli
tată rezistența clădirii. Aces
te ferestre au permis ca ma
joritatea antrenamentelor și a 
întrecerilor să se desfășoare Ia 
lumina zilei, iar in unele ca
zuri iluminatul electric să se 
facă parțial. Și încă ceva : a- 
flindu-nr in orașul situat la 
„polul frigului" din țara noas
tră, am reușit zile întregi să 
menținem gheața patinoarului 
nealimentaiă de compresoare, 
economisind astfel o importan
tă cantitate de energic". • Ce

LOTO PRONOSPORT M0RMEA2*
• ClȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 24 APRILIE 1987. Cat. 2:
3.75 variante a 29.151 lei; cat. 3:
19.75 variante a 5.535 lei; cat. 4:
33.50 variante a 2.039 lei; cat. 5: 
169,25 variante a 646 lei; cat. 6:
352.75 variante a 310 iei; cat. X:
2.101.50 variante a 100 lei. Report 
la cat. 1: 190245 lei.
• Dacă doriți să participați la 

tragerea obișnuită Pronoexpres 
de mîine. miercuri. 6 mai 1987. vă 
reamintim că NUMAI ASTAZI
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I masiv (cu cîțiva jucători din pe- 
piniera proprie — Timiș, Teodo- 
rescu, Alexandrescu), Gloria Bu
zău se dăruiește exemplar jocu- 

Ilul și are o evoluție cu mult su
perioară celei din turul campio
natului. Iată însă că în acest 
moment importam pentru viito
rul ei formația buzoiană a su- 

I ferit duminică un eșec neaștep
tat- pe terenul său, în fața Petro
lului. Gazdele n-au minimalizat 
cu nimic potențialul echipei plo- 

IJeștene, știau că partida va fi 
grea, dar nimeni nu s-a gîndit 
nici un moment la finalul dra
matic pe care Gloria (jucători,
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S. C. BAC AU ARE CAPACITATEA

SĂ IASĂ DIN IMPAS
După remiza cu „U" Cluj-Na- 

poea, iată că și S.C. Bacău a in
trat în grupul echipelor amenin
țate. Cu minus 4 la „adevăr”, e- 
chipa pregătită de Nicolae Văta- 
fu ocupă locul 13, cu 22 de punc
te, iar programul jocurilor ur
mătoare nu este lipsit de griji, 
atîta timp cît s.c. Bacău pri
mește, pe teren propriu, vizita 
campioanei Steaua, a Victoriei 
sau Corvlnulul, fo-mâții reduta
bile În deplasare. Referindu-ne la 
meciul cu „U“ Cluj-Napoca, tre
buie să spunem că băcăuanii au 
luptat din răsputeri pentru vic-

MAI PRESUS DE DOUĂ PUNCTE
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Dansată în temerara cursă- de 
menținere pe prima scenă fotba
listică, unde a urcat în premieră 
vara trecută, ambițioasa echipă 
Flacăra Moreni a mal trecut du
minică un hop. Și nu unul oare
care, de vreme ce partenera sa 
de întrecere era Universitatea 
Craiova, un team în reconstruc
ție, ce-i drept, care însă își men
ține nealterate unele atuuri prin 
care s-a impus în precedentele 
ediții de campionat, în principal 
cel al combativității, pc care l-a 
etalat și pe terenul din Mo reni. 
Ceea ce în mare măsură s-a 
transformat într-un dificil obsta
col pentru elevii antrenorilor I« 
Nunweiller și T. Dima.

Meciul a avut un „punct de 
fierbere" aproape de cota sa 
maximă. Era minutul S3 și for
mația craioveană a deschis sco
rul. Moment în care apăsătorii 
nori negri erau parcă la o palmă 
deasupra tabere’ din Moreni. To
tul părea pierdut, dispărînd și 
ultima șansă de supraviețuire în 
primul eșalon. A fost doar o im
presie, pentru că, revenind de la 
cabine, jucătorii localnici, mobi- 
lizîndu-se exemplar, într-o ma
nieră entuziasmantă pentru pro
priii suporteri, au izbutit ceea ce 
puțini mal sperau — să schimbe 
o situație ce părea compromisă, 
după prima repriză, cînd numai 
ratările incredibile i-au îndepăr
tat, pentru moment, de succes. 
Pe lingă cele două puncte, Fla
căra a obținut și o mare victo
rie, poate mai mare și mai valo

ete cu nu- 
1NOSPORT 
tot progra
de: 1. Oțe- 
Petrolul — 
Craiova — 

la căra Mo- 
mțesc; 5.
r.q. olt; 6. 
ionale; 7.
Empoli —
Como; 10. 

1. Roma —
— Udine- 

mtus.

SERIA I
Șiretul Pașcani — Explorări 

Cîmpulung Moldovenesc 2—1 
(0—0), Chimia Fălticeni — Ceta
tea Tg. Neamț 2—0 (1—0), Meta
lul Botoșani — Constructorul 
lași 1—0 (0—0). Minerul Vatra 
Dornel — Metalul Rădăuți 1—0 
(0—0), Carpați Gălăneștl — Zim
brul Șiret 2—0 (0—0). Relonul Să- 
vinești — Electro Botoșani 5—0 
(1—0), TEPRO iași — Cristalul 
Dorohoi 4—6 (2—0), Avîntul Fra
sin — C.S.M. Bucecea 6—0 (2—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 22-a: 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 48 p (45—15), 2. Relo
nul Săvinești 44 p (48—15), 3. Ex
plorări Cîmpulung 12 p (40—17)... 
pc ultimele locuri: 15, Cetatea 
Tg. Neamț 25 p (21—35), 16. Cris
talul Dorohoi 11 p (17—53),

SERIA A H-a
DVA-Fortul Galați — Inter Va

slui 0—2 (0—0), Textila Buhuși — 
Petrolul Moinești 1—0 (1—0), Le- 
tea Bacău — G.oria Galați 1—2 
(0—1) Unirea Negrești — Steaua- 
Mecanica Huși 3—1 (2—1), Meta
lul Roman — Laminorul Roman
1—1 (0—0) partizanul Bacău — 
Victoria-IRA Tecuci 4—0 (3—0).
Mecanica Vaslui — Proletarul 
Bacău 4—1 (0—0). Minerul Comâ- 
nești — C.S31, Borzești 4—0
(1—0).

Pe primele locuri: 1. INTER 
VASLUI 55 p 445—6), 2. C.S.M.
Borzești 46 p (15—20). 3. Textila 
Buhuși 40 p (43—24)... pe ultimele 
locuri: 15. Minerul Comănești 24 
p (w-30). 16. Lotca Bacău 17 p 
(19—44),

SERIA A IlI-a
Progresul Isaccea — Petrolul 

Ianca 2— 40—1). Arrubium Ma
cin — Foresta Gugeștl 3—1 (2—0). 
Chimia Buzău — Petrolul . Berea
1—0 (1—0) Construetorul-Hldro- 
tehnica Focșani — ȘN-CSȘ Tuleea 
1—0 l—0) Granlrul Babadag — 
Metalu' Buzău 2—1 (0—1). Lucea
fărul Adjud — Laminorul Viziru 
4—1 (3—0) Energia Mărășești — 
Chimia Brăila 5—1 (1—1), Carpați 

antrenori, suporteri) avea să-l 
trăiască în minutul 90. Buzoienii 
au făcut risipă de energie, au 
alergat cît în tra partide, dar 
golul victoriei n-a venit, fie din 
cauza unor ratări fie din cauza... 
partenerei.

La Buzău. Petrolul șl-a arătat 
din nou calitățile: o bună orga
nizare a apărării — în frunte cu 
un portar excelent, Liliac și cu 
Butufei — marcaj strict, o dărui
re exemplară, deși situația ei din 
clasament nu se compara cu a- 
ceea a Gloriei. In plus, formația 
petrolistă s-a arătat mai matură, 
mal stăpînă pe ea. în prima re
priză, lăsînd impresia că Joacă 
deschis, ca după pauză să se „în
chidă” în defensivă. Și, cînd și-a 

torle, au jucat cum se spune, la 
o poartă, dar echipa resimte vi
zibil absența „omului de gol”. 
Nici Șoiman, nici Andronic și 
nici Fulga n-au reușit să-și cre
eze situații favorabile, întîmpi- 
nînd mari dificultăți la finaliza
re, în fața unei linii defensive 
foarte tenace, care s-a remarcat 
printr-un marcaj și dublaj exem
plare. In aceste condiții, de li
mitare a pătrunderilor spre poar
ta apărată cu brio de Cavai, era 
de preferat șutul de la dișfcmță. 
Dar nicî unul dintre cei trei îna
intași amintiți n-a procedat ast- 

roasă decît respectivele puncte 
din clasament, o victorie în 
plan moral, care o ajută, neîn
doios, în perspectiva meciurilor 
care urmează, într-un cuvînt îi 
dă dreptul să spere în continua
re, pentru că beneficiază de ar
gumente solide. Și nu numai la 
acest capitol, pentru că și jocul 
echipei este acum altul, superior 
evoluției din tur.

Privită pe ansamblu, partida 
de la Moreni a prezentat un grad 
de dificultate și pentru tînărul 
arbitru bucureștean Viorel A- 
lexandru. Spre meritul lui, acesta 
a izbutit să ducă la bun sfîrșit 
jocul. Respectând cu strictețe li
tera regulamentului, dînd dovadă 
de, fermitate și autoritate, el a 
avut și capacitatea de a tempera 
la timp spiritele care începuseră 
să se aprindă la unii jucători 
craioveni care, parcă dorind să 
compenseze neajunsurile de ordin 
tehnico-tactic au avut unele in
tervenții neregulamentare. In a- 
ceste momente, publicul specta
tor, tinerii lor coechipieri aștep
tau mai multă stăpînire de sine 
din partea unor jucători presti
gioși ai clubului craiovean. Prin 
jocul său modern, prestat mai 
ales de jucători precum D. Sava, 
Dala, C. Pană, reale talente către 
care ar trebui să-și îndrepte mai 
mult atenția selecționerii, Flacăra 
a obținut o victorie de prestigiu.

Adrion VASILESCU

Neholu — Mii crul Mahmudia 
3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. LUCEA
FĂRUL ADJUD 41 p (30—15), 2. 
Petrolul Ianea 40 p (45—32), 3. 
Petrolul Berea 36 p (37—23)... pe 
ultimele locui 1: 14 Arrubium Ma
cin 27 p (22—27) 15 Minerul Mah
mudia 27 p (20—38), 16. Lamino
rul Viziru 26 p (28—33).

SERIA A lV-a
Cimentul Medgidia — Petrolul 

Roata de Jos 5—0 (3—0), Metalul 
Mangalia — IMU-CSȘ Medgidia 
1—0 (0—0). Victoria Tăndărei — 
Olimpia Slobozia 3—2 (2—2), vo
ința Constanta — Victoria Lehliu 
6—C (2—u . Sportul „30 Decem
brie” — Oțelul Călărași 4—1 (2—0). 
ISCIP Ulmeni — Portul Constan
ța 2—1 (1—1), Viitorul Chimogi — 
ș.N. Oltenița 1—0 (1—0), Unirea 
Urzicenl — FCM-Dunăreana Giur
giu 2—0 (2—0).

Pe primele tocuri: 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 43 p (52—25), 2. 
Sportul „30 Decembrie” 43 p 
(38—15), 3. Oțelul Călărași 40 p 
(43—24)... pe ultimele locuri: 14. 
Dunăreană Giurgiu 23 p (24—40), 
15. Petrolul Roata de Jos 23 p 
(19—39). 16. Voința Constanța 22 
p (36—39).

SERIA A V-a
Electrica Titu — Metalul Bucu

rești 0—0. Chim a Găeștl — Voin
ța București 4—0 (2—0), IUPS 
Chitila — Cimentul Fieni 4—2 
(0—2). ICSIM București — Meta
lul Mija 2—1 (1—1). Tehnometa! 
București — Abatorul București
1— 1 (1—1). Mineral Șotinga — A-
vicola Cr’vedia 2—1 (1—0). Danu
biana București — CFR-BTA 
București 4—2 (1—0), Viscolii
București — MECON București
2— 0 (1—0.

Pe primele locuri: 1. METALUL 
BUCUREȘTI 45 p (33—14), 2. IUPS 
Chitila 36 p (40—26). 3, Avicola 
Crevedia 35 p (26—24)... pe ulti
mele tocuri: 15. Abatorul Bucu
rești 2.3 p (26—36). 16. ICSIM
București 22 p (15—33) — penali
zată cu 1 p 

prins adversarul cu „garda des
chisă”, a plasa- lovitura de gra
ție, Cr. Ene înscriind golul din 
ultimele secunde de joc. Aici cre
dem că au greșit jucătorii buzo- 
ieni, aruneîndu-se cu toții peste 
adversar (antrenorul Moldovea- 
nu a scos un fundaș și a trimis 
în teren încă un înaintaș) și a 
rămas în spate doar cu tînărul 
Teodorescu. Și Ene a profitat de 
greșeala adversarului. Acesta a 
fost tributul lipsei de experiență 
și a prea marii dorințe de vic
torie. Intr-un meci cu o aseme
nea miză, pe un teren extrem de 
greu, în marea risipă de energic, 
sportivitatea a fost exemplară. La 
care am adăuga demna, bărbă
teasca atitudine cu care gazdele 
au primit dureroasa înfrîngere.

Am înțeles că pentru Gloria 
lupta pentru apărarea șanselor 
nu s-a încheiat. Frumos !

Constantin ALEXE

fel, responsabilitatea șutului asu- 
mîndu-și-o doar mijlocașul ofen
siv Penoff, car<= a expediat șase 
șuturi foarte periculoase. trei 
blocate de Cavai, celelalte cu mingi 
trecînd foarte anroape de buturi
le porții adverse.

Formația din Bacău a resimțit 
din plin absența lui Burleanu, 
accidentat, cel mai în formă ju
cător al momentului. In general, 
însă, „buba" pleacă de la ne- 
convingătoarea prestație a liniei 
de mijloc care a „trăit" practic, 
așa cum aminteam, doar prin 
Penoff, restul componenților a- 
cestui compartiment (C. Solomon 
și Tismănaru) avînd o prestație 
neconvingătoare. Cu toate aces
tea, țin înd seama de tinerețea e- 
chipei, de dorința de afirmare a 
unui nucleu de jucători, în ma
rea lor majoritate crescuți și for
mați într-un centru de mare pro
ductivitate, cum este cel de la 
Bacău, Sport Club poate marca 
saltul calitativ așteptat, materia
lizat prin rezultate favorabile,

Gheorghe NERTEA

Doi atacanți giuleșteni in
tr-un careu argeșean 
supraaglomerat. Cum să 
apară golul ?

Foto : I. BĂNICA

DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A 22-a
SERIA A VI-a

Sportul Muncitoresc Caracal — 
Constructorul-TCI Craiova 3—0 
(1—0), IOB Balș — Progresul 
Băltești 3—0 (1—0). Electronistul 
Curtea de Argei — Viitorul Dră- 
gășani 5—2 (2—1), Muscelul Cîm
pulung — Dacia Pitești 1—0 
(0—0), C.F.R. Craiova — Automa
tica Alexandria 2—0 (1—0), Pro
gresul Corabia — Textila Roșiori 
4—0 (0—0), Chimia Tr. Măgurele
— Recolta Stoicănești 2—1 (2—1). 
Constructorul Pitești — Lotru 
Brezoi 1—2 (1—1).

Pe primele locuri: 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 47 p 
(57—21), 2. Muscelul Cîmpulung 
44 p (38—17), 3. Chimia Tr. Mă
gurele 42 p (34—19)... pe ultimele 
locuri: 15. Textila Roșiori 22 p 
(14—36) 16. Constructorul Pitești
8 p (16—49).

SERIA A VlI-a
Vietoria-înainte Vînju Mare — 

Minerul Anina 1—0 (0—0), C.S.M. 
Caransebeș — C.F.R. Caransebeș 
0—0. Metalul Oțelu Roșu — E- 
nergia Rovinari 1—1 (1—1). Mi
nerul 'Motru — Minerul Oravița
3—1 (2—0). Petrolul Ticleni — Ar
mătura Strehaia 2—0 (0—0). Mi
nerul Moldova Nouă — Minerul 
Mătăsuri 3—1 (C—1), Mecanizato
rul Simian — Metalurgistul Sațiu 
3—1 (3—1). Dierns Orșova — Glo
ria Reșița 0—0.

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
MOTRU 44 P (43—19). 2. Minerul 
Anina 42 p (53—20), 3. Gloria Re
șița 41 p (41—18)... pe ultimele 
locuri: 14. Dierna Orșova 25 p 
(27—37). 15. Armătura Strehaia 25 
p (31—49) 18. înainte Vînju Ma-
r° 19 p (19—5C).

SERIA A VlII-a
MUeru Gbelar — Progresul 

Timișoara 1—2 (1—0) Șoimii Ll- 
pova — C.S.M- Lugoj 4—0 (1—0) 
Metalurgistul Cuglr — C.F.R. Sl- 
meria 2—0 (1—0) Minerul Lupenl
— Unirea Sînmcolau 4—2 (2—2). 
Mlnerul-Stiința Vulcan — Victo
ria Călău 4—0 (0—oi. U.M. Timi
șoara — Obillei Sînmartlnu Sîr-

Ieri, în joc restanță la Brașov

LIDERUL, FĂRĂ
PREA MARI PROBLEME...

BRAȘOV, 4 (prin telefon! 
Timpul însorit, dar mai ales 
prezenta formației campioane 
Steaua si a numeroșilor săi in
ternaționali în orașul de la 
poalele Tîmpei au atras în tri
bunele stadionului Municipal 
peste 25 000 de spectatori, dornici 
ca formația campioană, împreună 
cu echipa de inimă. F.C.M., să 
furnizeze un frumos spectacol 
fotbalistic. Și meciul a început 
în nota de superioritate a ju
cătorilor oaspeți, care, prin 
mai multă mișcare si prlntr-un 
evident plus de tehnicitate, au 
păstrat mai mult timp Iniția
tiva de partea lor, ei fiind în 
min. 12, prin Balint (șut insu
ficient de plasat, din poziție fa
vorabilă), foarte aproape de 
gol. Treptat, însă, cînd replica 
gazdelor se face simțită, jocul 
capătă accente de duri
tate, de nervozitate, în dauna 
cursivității, a spectacolului.

La Steaua, care domină în 
continuare teritorial, dar confuz, 
se simte lipsa lui Lăcătuș (in
disponibil), aripa impetuoasă, 
penetrantă pentru orice defen
sivă. Și în aceste condiții, spre 
finalul primei jumătăți a par
tidei, lidera autoritară a cla
samentului reușește deschiderea 

besc 2—1 (0—1). Unirea Tomnatic
— Strungul Chișineu Criș 5—0 
(3—0), C.F.R. Timișoara — Vago
nul Arad 3-1 (2-1),

Pe primele Io'uri: 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 47 p (43—22), 2 
Vagonul Arad 41 p (41—22), 3,
C.F.R. Timișoara 38 p (34—27)... 
pe ultimele locuri: 15. Minerul 
Ghelar 18 p (22—43) 16. Victoria
Călan 14 p (11—41),

SERIA A IX-a
Sticla-Arieșul Turda — Oțelul 

Or. dr. Petru Groza 2—0 (2—0) 
Minerul Șuncuiuș — Tirnavele 
Blaj 3—0 (2—0) Unirea Alba Iu- 
lia — Motorul-IRA Cluj-Napoca 
6—0 (3—0) înfrățirea Oradea — 
Gloria Beiuș i—0 (0—0). Bihorea
na Marghita — Unirea Valea lui 
Mlhal 2—1 (0—0), Recolta Salonta
— Metalul Alud 2—3 (0—1), Mi
nerul Or. dr. Petru Groza — Me
canica Alba Iuda 2—0 (1—0). O- 
limpia Gherla — Industria sîrme: 
Cîmpia Turzli 0—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. STICLA 
TURDA 49 p (43—10). 2. Metalul 
Alud 48 o (43—15,. 3. Unirea Alba 
lulia 43 p (50—23). 4. înfrățirea 
Oradea 43 p (44—20) . pe ultimele 
locuri: 15. Minerul Or. dr. Petru 
Groza 21 p (15—35). 16. Bihoreana 
Marghita 20 p (17—42),

SERIA A x-a
Someșul Satu Mare — Minerul 

Sărmășag 2—0 (1—0). Chimia Tăș- 
nad — Minerul Rodna 3—0 (2—0). 
Bradul Vlșeu — Victoria Cărei 
1—1 (1—0). Minerul Bălța — Mi
nerul Bâiuț 5—1 (0-0). Minerul 
Borșa — Mecanica Bistrița 2—1 
(0—0). Chimia Zriău — Lamino
rul Beeleah 1—2 (1—2). Chimfo- 
rest Năsăud Oașul Negrești
4—0 (3—0) Silvaria Cehu Silva- 
niei — MineriT Baia Spric 2—0 
(2—0).

Pe primele locuri: 1. SOMEȘUL 
SATU MARE w o (71—19), 2. Mi
nerul Baia Sprle 15 p (38—22), 3. 
Victoria Care) 40 p (44—20)... pe 
ultimele locuri: 14 Minerul Rod
na 23 p (26—411 15. Chimia Za-

F.C.M. BRAȘOV 0
STEAUA 2 (1)

Stadion Municipal; teren bun; 
timp frumos: spectatori — circa 
25 000. șnturf: k—15 (pe poartăt 
4—10). Cornere: 5—6 A marcat' 
HAGI (mia 44 — penalty și nai». 
78).

F.C.M.: POLC.AR — Șt. Bălan, 
Naghi, ȘTEFANESCU. V. ȘTEFAN 
— AVADANEI (min. 77 Mando- 
ca). Dumitriu (min. 46 Mărgărit). 
Drăgan. Barb- — Cadar, S. Ră- 
ducanu.

steaua: stîngaciu — io- 
VAN. BUMBESCU BELODEDICI. 
IVeisenbacher — HAGI, T. Stoi
ca, BOLONI. Majaru — Balint 
(min. 85 Rotarim Plțurcă (min. 
77 L. Bălan).

A arbitrat bin° I. Crăciunescu; 
la linie: Gh. Constantin (ambii din 
Rm. Vilcea) sl M. Dragu (Galați).

Cartonașe galbene: AVADANEI, 
BOLONI. NAGHI BARBU. BE
LODEDICI.

La speranțe: 0—2 (0—1).

scorului : Balint este servii in 
adîncime din linia a doua, dar 
în apropierea punctului de Ia 
11 m, Naghi ii deposedează de 
minge prin fault și... HAGI 
transformă impecabil.

Steaua își reia ofensiva ime
diat după pauză și in min. 48 
și 52 Polgar scoate în extremis 
șuturile puternice expediate de
Pițureă și Boldni. Apoi, în 
min. 72, Ia un contraatac al 
brașovenilor, Stîngaciu ciștigă 
duelul aerian purtat cu S. 
Răducanu. Golul va cădea insă 
tot in poarta localnicilor : 
HAGI primește o minge Ia 
marginea careului de 16 m, la
teral dreapta, după care o pla
sează, spre surprinderea Iui 
Polgar, in colțul opus.

Nimic important pină la ul
timul fluier al arbitrului, cînd 
tribunele aplaudă victoiia me
ritată a supercampioanei Eu- 

' ropei.

Gheorghe NiCOLAESCU

lău 23 p (21—38) 13 Bradul Vi-
șeu 19 p (19—47).

SERLA A Xl-a
Minerul Bălan — Avîntul Re

ghin l—0 (1—0), Electromureș Tg. 
Mureș — Metalotehnica Tg. Mu
reș 3—9 (2—0) Carpați Agnita — 
Metalul Sighișoara 3—1 (2—0),
ipa Sibiu — Me.an;ca-CSU Sibiu 
0—0, Oțelul Rvghln — Viitorul 
Gheorgbenî 1—0 (0—0) Mureșul 
Luduș — Automecsnica Mediaș 
i—0 (3—0). Unirea Oena Sibiului
— Metalul Reghin 1—0 <0—0) — 
s-a jucat la Blaj, Progresul O- 
dorhel — Unire? Cristuru Secu
iesc 3—0 (1—0)
• Meciul Unirea Ocna Sibiului

— Electromureș Tg. Mureș, din 
etapa a 20-a. a fost omologat cu 
3—0 în favoarea echipe*. Electro- 
nureș.

Pe primele locuri: l. ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 46 p (49—14),
2. Avîntul Reghin 44 p (50—18). 3. 
Progresul Odorhel 14 p (43—13)... 
pe ultimele locuri: 15. Metâloteli- 
nlca Tg Mures 26 p (35—40), 15. 
Unirea Oena Sibiului 19 p (16—47).

SERIA A XII-a
Torpedo Zărnești — Metalul 

Plopeni 1-1 (1—1), Electro Sf. 
Gheorgne - Minerul Pilipeștl 
3—0 (2—0) Minerul Baraolt — 
Victoria Florești 3—1 (2—1). Uni
rea Cîmpina — Petrolul Băicoi 
1—0 (1—0). Moblla-Măgur.i Codlea
— IPT înto’rsura Buzăului 2—î 
(0—1) Metalul Tg. Secuiesc — 
Carpați Sinaia —0 (0—0). ASA- 
Chimia Ploiești — Nitramonia Fă- 
'ăraș 1—0 (I—0) Precizia Săcele

— Cimentul Hoehiz 4—0 (3—0).
Pe primele locuri: I. METALUL 

PLOPENI 47 p (47—19), 2. Metalul 
Tg. Secuiesc 38 p (34—18). 3. Ni
tramonia Făgăriș 36 c (36—231... 
pc ultimele locuri: :4. Torpedo 
ZărneșM -26 p (’5—271. 15. Camațl 
Sinaia 23 p (30—451 16 Petrolul
Băicoi 21 c (21—33).

Rezultatele ne-ațt fost transmi
se de covespowdentii noștri vo
luntari din localitățile respective.



Al If VICTORR

Alt ATLEțlLOR ROMÂNI

JAPONIA

în cadrul 
internațional 
calitatea iaponeză Shizuoka. în 
afara Doinei Melinte — învin
gătoare în cursa de 1300 m, 
alți doi sportivi români au ob
ținut frumoase succese, clasîn- 
du-se pe primul loc : la 1 000 
bărbați, Petru Drăgoescu. cro
nometrat in 2:35,38. și la tri- 
plusalt femei, Vali Ionescu. cu 
13,39 m. Reamintim că atleta 
noastră deține recordul mon
dial (de sală) al acestei pro
be, cu 13,93 m. realizat în luna 
februarie la Los Angeles.

concursului atletic 
desfășurat in lo-

o
TAFLFELAG

IN C C. E. LA ȘAH

Pentru a

La Linares (Spirea) a avut ioc 
tragerea la sorti a primului tur 
pentru Cupa Campionilor Euro
peni la șah. Lată programul com
plet al întîlniriior: Politehnica 
București — T-flfelag Reykjavik 
(Islanda), Bosn i Sarajevo (Iugo
slavia) — campioana ' Scoției 
Goșa Smederevska Palanka (Iu
goslavia) — Biel (Elveția), Cavit 
(Italia) — Universitatea Tel-Aviv 
(Israel), campioana Țării Galilor 
— campioana Suediei. Volmac 
Rotterdam (Olanda) — Legia Var
șovia (Polonia). Universitatea 
Cambridge (Anglia) — Bayern

■Miinchen (It.F.G.) Honved Buda
pesta (Ungaria) — KSRL Gent 
(Belgia). Vulca (Spania) — Oslo 
Schakselskap (No-vegia) Slavia 
Solia (Bulgaria) — Solinger 1368 
(R.F.G.). Primele echipe sînt 
gazde. Federația noastră a pro
pus ca partidele să aibă loc în 
zilele de 29—31 mal.

Slut calificate direct pentru tu
rul al Il-lea: campioana Austriei, 
campioana Greciei ȚSKA Mos
cova, campioana Franței. Kamp- 
klubben (Danemarca) și sparta- 
cus Budapesta (Ungaria).

SOFIA 5 (Agprp.es). — Aflat 
ia Velikc Tîrno/o, eu prilejul 
Campionatelor Europene de lup
te libere președintele Federației 
intemaținale d2 Lupte Milan Er- 
cegan, a declarat 
vor fi organizate s serie de ma
nifestări sportive pentru a mar
ca aniversarea 
crearea 
context, președintele 
apreciat îă sportul luptelor -cu
noaște un progres continuu, la 
dezvoltarea acestuia contribuind, 
în special, federațiile membre din

că anul viitor

acestei
75 de ani de la 
organizații. în

F.I.L.A. a

U.R.S.a România, R.D,
Germană. Italia. Canada și alte ‘ 
țări.

Pe de altă parte, Milan Erce- ■ 
gan a arătat că viitoarea ediție 
a Campionatelor continentale va 
avea loc în 1985 ‘ !n Marea Bri
tanic, tot anul, viitor urmînd-să 
se organizeze două „Grand Prix“. 
m Ungaria (la greco-romane) și 
Turcia (lupte libere), la care vor 
fi prezente prin ele 5 echipe din 
lume precum și reprezentativele 
țărilor gazdă.

menține viu spiritul olimpic

JOCURILE SPORTIVE ALE MICILOR ȚAR! EUROPENE

PE GLOB • PE GLOB

ti 
de

La 14 mai un elicopter va ate
riza pe stadionul Louis II din 
Monaco, aduetnd cu el o... flacă
ră olimpică, ce va aprinde o alta 
și care va arde “ ’

14 mal va fi 
celei de a doua 
avut Ioc în 1<U5 __ ___ _______
a Jocurilor sportive ale micilor 
țări europene. Vor lua parte la 
întreceri reprezentativele statelor. 
Andorra Cipru, Islanda, Liechten
stein, Luxemburg. Malta, 
rin o și firește Monaco, 
prilej se vor desfășura 
la 10 ramuri sportive: 
baschet, haltere judo, 
tenis. volei ?’ ’Ițele.

Scopul organizării acestei com
petiții a fost acela de a se oferi 
posibilități reale de afirmare și 
pentru sport*vii unor țări mici., 
car’ aproape că nici nu s-ar „ve
dea" în întreceri de anvergură, 
europene, mondiale și Jocurile 
Olimpice, de a menține viu spi-. 
ritul olimpic In discutabil, așa 
stau lucrurile, dar ne amintim că 
și sportivi din astfel de țări mici 
au repurtat, de-a lungul anilor, 
unele mari succese, spre cinstea

ptnă la 17 mai. 
ziua inaugurării 
ediții (prima a 
în San Marino)

San Ha- 
Cu acest 
întreceri 
atletism, 
natațle

lor și a țărilor respective. Astfel, 
ne amintim că luxemburghezul 
Josef Barthel a cîștigat cursa de 
1500 m (3:45,1) la J.O. de la Hel
sinki. Atunci, neputînd să-și o- 
prească lacrimile, Barthel a spus, 
la festivitatea de premiere: „Sînt 
foarte curios să văd dacă o fan
fară atît de mare va ști să cînte 
imnul unei țări atît de mici ca 
a mea î“. Alt atlet valoros din 
Luxemburg a fost Gerard Ras- 
quin, locul șase ir. finala de 800 
m, la C.E. din 1954, la Berna. 
Dintre islandezi ne amintim că 
Gunnar Huseby (15,56 m la greu
tate) a fost campion continental 
în 1948, la Oslo, ca și Torfi Bryn- 
geirsson, campion al Europei la 
săritura în lungime (7,32 m la 
Bruxelles, în 1950), Orn Clausen a 
fost al doilea la. decatlon (7297 p 
în 1950), iar Vllhjalmur Einarson 
(16,26 m la triplu) a fost meda
liat cu argint la .T O. din ’56 de 
la Melbourne și cu bronz (16,00 
m) la C.E. din ’58, de la Stoc
kholm. Alți cîțiva atleți au mal 
fost fir.aliști la „europene".

Schioara Hanni Wenzel, din 
Liechtenstein, a fost campioană 
olimpică la slalom uriaș și spe-

=ial in 1980 la Lake Placid, aco
lo unde a mai tost medaliată șl 
cu argint la coborîre. Alți schiori, 
precum tratele său Andreas (la 
Slalom uriaș, tn 1980; sau Willy 
Frommelt (la slalom special, în 
1976, la Innsbruck) au fost meda- 
liați olimpici cu argint șl, res
pectiv bronz Dar ei au strălucit 
în multe alte competiții de an
vergură ale schiului internațio
nal.

tn acest context general se în
scriu. desigur, șl sporurile de e- 
galitate obținu e recent, în ca
drul preliminariilor Campionatu
lui European, de echipa Ciprului 
(0—0) cu Polonia, la Gdansk, sau 
de reprezentativa Maltei (2—2) cu 
Portugalia, la Funchal.

Este de consemnat, de aseme
nea, ca însemnată contribuția a- 
cestor țări mici și încă a altora, 
la dezvoltarea sportului interna
tional. (r. Vi|.)

ALGERIA. Oficialitățile spor
tive din acea—ă țară au lan
sat recent programul cultural- 
sportiv intitulat „Tineretul a- 
nului 2000“, al cărui scop de
clarat este a?ela de a contri
bui activ la popularizarea și 
răspîndirea educației fizice și 
sportului îr. rîndurile tineretu
lui. Potrivit acestui program 
în școlile d n întreaga țară 
fiecare dupl-amiază a zilelor 
de luni va fi rezervată exclu
siv sportului Măsura va 
extinsă și în institutele 
învățămînt superior.

U.R.S.S. Toamna, care coin
cide cu începutul verii antarc
tice, va însemna pentru tin 
grup numeros de cercetători 
30 vi etici efectuarea unei călă
torii pe schiuri pe zăpezile 
veșnic^ ale Polului Sud. Ex
pediția și-a propus ca scop 
principal studierea capacității 
de adaptare a organismului o- 
menesc la condițiile deosebit 
de grele ale acestei regiuni, 
tn vederea expediție’, de mai 
multe luni cercetătorii se 
antrenează ?u o deosebită sîr- 
guință.

R.F. GERMANIA. Firma de 
materiale sportive „Lechner 
Segelsport GmbH“ a fost alea- F 
să să confecționeze planșele 
cu velă cu care se va con
cura la Jocurile Olimpice din 
1938. Comitetul Executiv al 
Uniunii Internaționale de 
Yachting (IYRU) a ales pen
tru concurs modelul „Divi-

slori-2“, care este scobit, er
metic și are ca principală ca
litate faptul că. într-un an de 
folosire, greutatea sa nu creș
te cu mai mult de 50 de gra
me ! 180 de bucăți din aceste 
planșe cu velă vor fi puse la 
dispoziția viitorilor competi
tori olimpiei.

R.D. GERMANA. Dubla cam
pioană monu’ală. pe teren a- 
coperit de anul acesta, la In
dianapolis. săritoarea in lun
gime Heike Dreehsler, record
mană a lumii în aer liber, cu 
un rezultat de 7,45 m — obți
nut în două „reprize", la Tal
lin — 21 iunie 1986 șl la Dres- 
da — 3 iulie 1986. a declarat 
recent că speră ea tn acest an 
să sară 7.66 m !

TURCIA La Istanbul se va 
desfășura 
cea de a 
mltetulul 
pic.

CUBA La Universiada de la 
Zagreb, sportivii cubanezi vor 
lua parte la întreceri de atle
tism, baschet, gimnastică, po
lo. scrimă și tenis.

CEHOSLOVACIA, tn prezen
ța președintelui comitetului 
Internațional Olimpic, Juan 
Antonio Samaranch, la Praga 
a fost inaugurată Academia 
Olimpică din Cehoslovacia, 
condusă de Vladimir Cernu- 
sak, membru al C.I.O. Aca- 

.demla va contribui la cerceta
rea științifică de informare si 
propagandă i mișcării • olim
pice-din această țară.

între 9 și 12 mai. 
92-a reuniune a Co- 
Internatloncl Olim-
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SUEDIA, CAMPIOANA MONDIALA LA HOCHEI!
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SCORURI ALBE
Un rezultat ck 0—0: Ia fotbal șâ zicem, poate fi un scor nor

ma. 51 au mai surprinde pe nimeni, poate doar In măsura 
in care se credea că între cele două adversare există — teore
tic — o serioasă diferență de valoare. Este șl cazul recent al 
partidei de la Izmir, dintre reprezentativele Turciei și Angliei. 
In baza antecedentelor. între cele două echipe exista o sensi
bilă diferență de valoare, avîndu-se in vedere, mal cu seamă, 
rezultatul de 3—0 cu care Anglia a învins Turcia în 1984, chiar 
pe stadionul Mihat Pașa din Istanbul...

La alte sporturi însă, scorul de 0—0 ori nu există, cum este 
spre exemplu la baschet, ori este tntîlnit foarte rar, cum poate 
fi la polo sau la hochei pe gheață. La acest din urmă sport, 
recentul 0—0 dintre reprezentativele Uniunii Sovietice și Cana
dei, din turneul pentru locurile 1—4 al Campionatului Mondial 
de la Viena, a provocat realmente o adevărată senzație tn lu
mea sportului cu crosa și pucul, pe de o parte dată fiind di
ferența de valoare dintre cele două echipe naționale — tn fa
voarea echipei U R.S.S., la ora aceea campioană a lumii —, pe 
de altă parte fiind raritatea unui scor alb pe un patinoar.

Și totuși, din cite ținem minte, au mai existat asemenea re
zultate de 0—0. Unul a fost consemnat la partida dintre Canada 
și Cehoslovacia, in finala turneului olimpic de la St. Moritz, în 
1948 (titlul olimpic a revenit hocheiștllor de peste Ocean, grație 
golaverajului: 69—5 față de 80—18). Un al doilea 0—0 a fost în
registrat tn 1967, pe Wiener Stadthalle. la partida dintre S.U.A. 

și R D. Germană.
Acestea sînt „recordurile" scorurilor albe. La... polul opus se 

află rezultatul de 47—0 cu care Canada a întrecut Danemarca 
la 12 februarie 1949, la Stockholm. Și. pentru că amintim des
pre „recordurile"- hocheiului, ti mai subliniem pe cel al porta
rului Terrance Gordon Sawchuck, care în 103 partide, prin anii 

50. a primit doar un singur gol, în 6180 minute de joc efectiv...

Romeo VILARA

C.E. DE
(Urmare din pag. t)

ate, medalia de argint reve- 
îind halterofilului nostru, mal 
ișor cu 150 grame.
Si mai captivanta, chiar de 

n dramatism rar tntîlnit. s-a 
ovedit concursul la stilul a- 
uncat. lupta dîndu-se Intre 
ceiași trei sportivi. Czanka a 
nusit în toate cele trei fncer- 
iri — 160 kg. 165 kg. 170 kg 
'.ou record national). Topurcv 
intrat la 170 kg, încercare 

:butită după care a ratat de 
ouă ori la 175 kg. Sedaev a 
vut două tentative reușite.
■ 165 si 170 kg. ratîad la 175. 
î acest fel. toti trei s-au aflat 
i egalitate, cu 170 kilograme !

decis... cîntarul, cel mai ușor 
ind Attila Czanka (59.300 kg). 
x>i Tonurov (59.900) și Se- 
icv (59.950). Primul titlu 
iropcan la actuala edific ! 
întru ori ni a dată în sala 
lene This** a răsunat Imnul 
>siru național, iar Tricolorul 
a ridicat t>c cel mai înalt 
târg !
La totalul celor două stiluri, 
î al treilea trofeu — medalie
■ argint pentru tânărul halte-

HALTERE
rofil (el a depășit vechiul 
record al tării cu 15 kdograme) 
a patra medalie a delegației 
noastre, după două zile de 
competiție. Felicittndu-1 cu 
toată căldura oe performerul 
de luni, pe antrenorii săi. ne 
exprimăm speranța că zilele 
următoare ne vor prilejui noi 
satisfacții. Poate chiar mîine 
(n.r. azi), cînd intră în concurs 
Andrei Socaci la categoria 75 kg.

REZULTATE TEHNICE. Cat. 
60 kg (13 concurenți), smuls : 
1. Șt. Topurov (Bulgaria) 140 
kg. 2. A. CZANKA (România)
137,5 kg. 3. M. Sedaev (U.R.S.S.'
137.5 kg ; aruncat : 1. A.
CZANKA 170 kg, 2. Topurov 
170 kg. 3. Sedaev 170 kg ; 
total : 1. Topurov 310 kg. 2. 
CZANKA 307,5 kg. 3. Sedaev
307.5 kg. 4. A. Letz (R.D.G.)
292.5 kg. 5. V. Pawluk (Polonia) 
275 kg. 6. D. Munoz (Spania) 
Si F. Lenard (Ungaria) 267.5 
kg ; cat. 56 kg (10 concurenti. 
România nu a d'A-it. repre
zentant). total : 1. M. Grablev 
(Bulgaria) 295 kg. 2. L Rusniak 
(Cehoslovacia) 245 Kg. 3. A. 
Ojalehto (Finlanda) 237.5 kg.

Ultima zi, de fapt ultimele 
două partide ale actualei ediții 
a grupei A a Campionatului. 
Mondial de hochei pe gheață, 
după toate cele ce s-au întîm- 
plat pînă atunci, avea să fie 
hotăritoare pentru desemnarea 
noii campioane a lumii. După 
cele două rezultate de egali
tate realizate de campionii 
mondiali, hocheiștii sovietici, 
cu canadienii și cu suedezii, în 
partida de duminică, reprezen
tativa Suediei a învins echipa 
Canadei cu un zdrobitor 9—0, 
la capătul unui meci în care 
s-a întrecut pe sine, ofensiva

MOSCOVA (Agcrpres). — în- 
tr-un comentariu despre „șansele 
echipelor europene de fotbal de 
a se califica în turneul final ai 
campionatului continental din 
1988“, corespondentul sportiv al 
agenției TASS apreciază : „Fot
baliștii spanioli, in întîlnirea de 
la București, au pierdut în fața 
selecționatei României cu 1—3. 
Replica tăioasă a gazdelor, în 
special intre minutele 37—45, i-a 
luat prin surprindere pe spa
nioli. Ca urmare, românii au 
înscris trei goluri, prin Pițurcă, 
Mateuț și Ungureanu. Abia spre 
sfirșitu! meciului Caldere a mar
cat singurul gol a! echipei sale. 
Acum grupa I a preliminariilor 
are doi lideri — România si 
Spania — cu cîte șase puncte fie
care din patru meciuri".

SCOȚIA (ultima etapă). Ediția 
din acest an a campionatului a 
prilejuit victoria echipei Glasgow 
Rangers (67 p), urmată de Celtic, 
tot din Glasgow (63 d) și Dun
dee Utd. (59 p). în această ul
timă etapă au fost înregistrate 
rezultatele : Aberdeen — Glasgow 
Rangers 1—J, Celtic — Falkirk

ATLETISM • Tradiționalul con
curs de maraton organizat la Pa
ris de ziarul „L’Humanite" a fost 
cîștigat de atlete marocan Mos- 
tafa Nechadi, înregistrat cu tim
pul de 2.13:51. La feminin. cel 
mai bun timo — 2.32:18 — l-a rea
lizat sovietica Nndejda Ilina.

CICLISM > Etapa a 10-a a 
Turului Spaniei a fost cîștigată 
de rutierul spaniol Enrique Aya. 
cronometrat pe distanța de 213 
km cu timpul de 6h 27:49. Lider 
al clasamentului general se men
ține vest-germanul Raimund 
Dietzen, urmat la două secunde 
de irlandezul Sean Kelly.

POLO • Fina a turneului de Ia 
Marsilia se va disputa între for
mațiile U.R.S.S. și R.F. Germa
nia. In semifinale, pololstii so
vietici au învins cu 10—.2 scleo-

sa funcționind impecabil și pu- 
nînd în mare dificultate defen
siva canadiană. Si dacă scorul 
a fost doar 9—0, aceasta se 
explică prin multele ratări 
ale... scadinavilor ! Arbitrul a- 
merican Hart a avut o misiu
ne destul de grea, meciul fiind 
cam prea... plin de scintei. Au 
fost dictate 26 de minute de 
penalizare împotriva canadie
nilor și 22 contra suedezilor.

Seara. în fața unei asistențe 
record (peste 9 300 spectatori), 
echipa U.R.S.S. a încercat să 
joace o carte mare, dar cum 
același lucru il dorea și for- '•

1— 2, Clydebank — Mornerwell 
0—0, Dundee Utd. — Hibernians
2— 1, Hamilton — St. Mirren 1—0, 
Hearts — F.C. Dundee 1—3.

R F. GERMANIA (et. 27) î 
Blau Weiss — Dtisse.dorf 1—2, 
Dortmund — Koln 1—1-, Uerdingen
— Kaiserslautern 1—2, Leverku
sen — Bochum 2—1, Mannhein — 
Bremen 1—0 Homburg — Mon- 
chengladbach 0—2, Stuttgart — 
Hamburger SV 1—1, Schalke — 
NUrnberg 2—4, Bayern Miinchen
— Frankfurt aminat.

AUSTRIA. In turneul final s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
F. C. Tirol — Austria Viena 0—0 ; 
Voest Linz — Lask 6—1 ; Rapid 
Viena — Admira Wacker 2—2 ; 
Sturm' Graz — Wiener Sportclub
3—2. în fruntea clasamentului se 
află, în continuare. Austria Vie
na, cu 42 p, urmată de Rapid — 
40 p și Voest — 34 p.

ARGENTINA. Campionatul s-a 
încheiat eu succesul formației 
Rosario Central, care a totalizat 
49 p, fiind urmată de Newell’s 
Old Boys — 48 p. îndependicn- 
te — 47 p. Boca Juniors — 40 p 
etc. Formația River Plata s-a si

• PE SCURT •
ționața Ungariei, Iar R.F. Ger
mania a dispus eu 11—9 de Franța.

RUGBY • La Paris, pe Stade 
des Princes în finala campiona
tului Franței. Toulon a întrecut 
Racing Club Paris cu scorul de 
15—12. Precedentul titlu cîștigat 
de echipa din Toulon a fost cu 
56 de ani în urmă !

ȘAH q Turneul internațional 
..Memorialul Paul Keres“, desfă
șurat la Tallin s-a încheiat cu 
victoria maestrului sovietic Mi
hail Gurovici. cu 9 p urmat de 
Psahis șl Malaniuk — 8,5 p. Ga
vrikov — 8 p. Uhlmann — 7,5 p 
etc.

TENIS (b îh semifinalele tur
neului Internați anal feminin-. de. 

matia Cehoslovaciei, a rezultat 
un meci extrem de dirz și e- 
chilibrat. Sovieticii au cîștigat 
cu 2—1 (0—1, 0—0. 2—0). Au 
înscris Stavajna (mm. 9,41), 
Krutov (min. 52,43) și Stelanov 
(min. 54,58). dar titlul mon
dial a revenit astfel... Suediei, 
care n-a mai cîștigat titlul 
mondial de aproape două de
cenii !

Clasament final :
1. Suedia
2. U.R.S.S.
3. Cehoslovacia
4. Canada 

3 1 2 0 14- 5 4
3 1 2 0 4- 3 4
3111 8-73 
3012 2-12 1

tuat pe locul 10, cu 40 p. Re
zultatele înregistrate în ultima 
etapă : Argentinos Juniors — 
Ferrocarril Oeste 0—0 ; Union — 
Gimnasia y Esgrima 2—1 ; San 
Lorenzo — Talleres 5—2 ; Depo- 
trivo Espanol — Racing Club
1— 1 : River Plata — Platense
2— 3 ; Independiente — Velez 
Sarsfield 3—3 ; Institute Cordo
va — Boca Juniors 2—2 ; Ne
well’s Old Boys — Depotrivo 
Italiano 4—1 ; Estudiantes — Ra
cing Cordova 1—0.
• în turneul de la Luxemburg, 

Bayern Mdnchen a jucat cu 
Avenir Beggen, de care a di-spus 
CU 5—4 (3—1).
• în meci de juniori. La Var

șovia : Polonia — Bulgaria 1—1 
(0-0).
• în capitala Boliviei, La paz, 

au continuat întrecerile turneu
lui preolimpic sud-american, 
echipa Braziliei obținînd victoria 
cu scorul de 2—1 în fața Colum
biei. într-o altă partidă, forma
țiile* Argentinei și Boliviei au 
terminat nedecis : 0—0.

După cîte două meciuri dispu
tate, în clasament primul loc este 
ocupat de Argentina — 3 p (gol
averaj 2—0), urmată de Eol»- 
via — 3 p (golaveraj 2—1). Brazi
lia — 2 p și Columbia — Op.

la Cayo Largo (Florida), jucătoa- 
rea americană Chris Evert a eli
minat-o ou 6—0. 6—0 pe compa
trioata sa Beverly Bowes. A în 
semifinalele turneului de la Ham
burg, cehoslovacul Miloslav Me- 
cir l-a întrecut cu scorul de 7—6, 
6—1 pe argentinianul Eduardo 
Bengoechea în cealaltă semifi
nală. Ivan Lendl a dispus de sue
dezul CarLsson cu 3—6. 7—5, 6—0. 
Finala dintre cei doi jucători ce
hoslovaci s-a încheiat cu victoria 
lui Lendl cu scorul de 6—1. 6—3, 
6—3.

TENIS DE MASA • în conti
nuarea turneului pe care îl în
treprinde în Anglia, selecționata 
masculină a R.P. Chineze a în- 
tîlnit, la Gillingham, echipa țării 
gazdă, care a obținut o surprin
zătoare victorie cu scorul de 4—2,
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