
Un remarcabil succes românesc

ANDREI SOCACI, PRINTRE LAUREAȚII 

„CUPEI MONDIALE" LA HALTERE
Etapa de „Cupă Mondială" a 

halterelor disputată recent la 
Melbourne a prilejuit o nouă 
afirmare a sportivilor noștri. 
In cadrul categoriei 75 kg, An
drei Socaci a terminat învingă
tor, cu rezultatul de 160 kg (la 
stilul smuls), 190 kg (la arun
cat) si 350 kg la total. De re
marcat că Andrei Socaci a ra
tat de puțin la 170 kg. ceea ce 
ar fi reprezentat un nou record 
mondial. De altfel, ziarul aus
tralian „Sunday Press" notează 
că „timp de două secunde ro
mânul Socaci a avut numele 
pe tabela recordmenilor mon
diali". (Antrenorul Stefan 
Achim ne spunea însă că. la 
antrenamentul premergător 
concursului, Socaci a „smuls" 
cele 170 kg, așa că este de an
ticipat o asemenea performanță

►

După campionatele Naționale de schi lond feminin

A SOSIT MOMENTUL 
AMELIORĂRILOR DECISIVE!
In mod cert, principalul cri

teriu de a aborda analitic re
centele Campionate Naționale 
de schi fond feminin îl consti
tuie comportarea componente
lor lotului olimpic în compara
ție cu celelalte forțe ce coexis
tă în lumea disciplinei. La pri
ma vedere, faptul că, aproape 
fără excepție, primele 6 locuri 
ale clasamentelor generale au 
fost ocupate de către tinerele 
care se pregătesc pe Valea 
Rișnoavei, în cadrul lotului ce 
activează pe baza sportivă a 
clubului A.S.A., este un fapt 
revelator: în al treilea an de 
activitate, iată, nimeni nu mai 
poate contesta supremația aces
tor sportive aflate (cu excep
ția Rodicăi Drăguș, de 24 de 
ani), la vîrsta junioarelor mari 
și mici. Cu tot respectul pe 
care i-1 datorăm acestei spor
tive valoroase, care a fost E- 
lena Reit. ea și-a încheiat ro
lul de „locomotivă" pe care l-a 
avut pentru mult mai tinerele 
ei colege de sport. Prin aceas
tă perspectivă, ce s-ar putea 
deci comenta la această oră, 
pe care o putem considera de 
bilanț al sezonului?

In primul rînd că, deși, în 
general, progresele sînt vizi
bile, activitatea de la lotul o- 
limpic de schi fond feminin

PARTIZANUL BACĂU Șl ENTUZIAȘTII SĂI IUBITORI Al SPURTULUI

Reportajul de față ni l-a pri
lejuit frumoasa performanță a 
echipei de fotbal Partizanul 
Bacău, o mică echipă de Divi
zia C (a fost cu cîțiva ani în 
urmă și în eșalonul secund!), 
care s-a calificat anul acesta 
în șaisprezecimile „Cupei Ro
mâniei" șl, după ce a scos din 
competiție 5 formații, printre 
care două de Divizia B. a pă
răsit competiția cu fruntea sus, 
fiind eliminată la limită de că
tre F.C. Olt. în ciuda timpului 
nefavorabil, pe frumosul sta
dion al asociației, în duminica 
țaceea de februarie a fost o 
adevărată sărbătoare, cu tri
bune pline de entuziaști iubi
tori ai fotbalului.

Cine este, de fapt, Partizanul 
Bacău? Este asociația sportivă 
a celor peste 4 000 de oameni 
care muncesc în centenara fa
brică de încălțăminte din ora-

La Drava, in Bulgaria

1. IONAȘCU (Steaua) A CÎȘTIGAT PROBA DE PISTOL VITEZA
La tradiționalul concurs in

ternațional pentru probe de 
pistoale, organizat anual in 
Drava. în Bulgaria — la care 
au participat specialiști ai genu
lui de Ia cluburi militare din 
Bulgaria, Cehoslovacia. R.P.D. 
Coreeană, R.D. Germană. Polo 
nia. România si Ungaria 
— Leonard lonașcu (Steaua) a 
cîștigat proba de pistol viteză 

și intr-un cadru oficial — și 
aceasta cit de curlnd). La cate
goria sa, Socaci i-a devansat 
pe cubanezul Lara și pe aus
tralianul Laycock.

în clasamentul general al a- 
cestei etape de „Cupă Mondi
ală", primul loc i-a revenit so
vieticului Iuri Zaharevici, eu 
92,74 p. Socaci îl secundează cu 
92,10 p, iar Nicu Vlad (reamin
tim, învingător la categoria 
100 kg,) ocupă poziția a treia, 
cu 92,04 p. In continuare: pe 
locul 4 A. Krapati (URSS) 
89,94 p, 5. A. Zlatev (Bulgaria) 
86,4 p, 8. A. Szany (Ungaria) 
84,8 p. Punctele sînt de fapt 
procentele din recordul mon
dial al categoriilor respective 
pe care le reprezintă perfor
manțele obținute în cadrul con
cursului de la Melbourne.

necesită, totuși, unele corijări 
pentru ca saltul valoric să fie 
de acum înainte cu adevărat 
revelatoriu. Bunăoară, ca acu
mulările efectuate să permită o 
accelerare puternică a pregăti
rii, în privința intensității și 
volumului. Dacă pînă acum 
antrenorii acestui Iot au fost 
circumspecți — și pe bună 
dreptate — limitînd întrucîtva 
asprimea antrenamentelor din 
cauza vîrstei scăzute a sporti
velor, de acum înainte ele pot 
suporta rigorile unei pregătiri efectuate numai și numai în pers
pectiva pătrunderii in prima 
treime a clasamentelor în orice 
competiție internațională și în 
orice probă. Membrii brigăzii 
multidisciplinare a Centrului 
de cercetări al G.N.E.F.S. susțin 
acest punct de vedere, concor- 
dînd și cu al antrenorilor Dan 
Lăzărescu, Gheorghe Berdar și 
Ștefan Borbat, care au avut, 
la rîndul lor, timp să acumule
ze o experiență de muncă pe 
care n-au avut-o inițial. Și încă 
un argument care probează că 
aceste fete sînt capabile a su
porta o pregătire susținută este

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3) 

șui de pe Bistrița. Un colectiv 
de muncă în care ponderea 
(aproape 60 la sută) o consti
tuie femeile, dar cu mult tine
ret care — cum aveam să ne 
convingem cu prilejul vizitei 
noastre — iubește sportul și îl 
practică In timpul liber. In în
trecerile organizate In cadrul 
Daciadei sau In echipele care 
reprezintă asociația In campio
natele județene sau In diviziile 
naționale. Exemple aveam să 
culegem destule. Handbalistele 
sînt pe locul al treilea în cam
pionatul județean și în rîn- 
durile lor se află Felicia Tăna- 
se și Ceraseia Mighiu, două 
harnice confecționere, sau cole
ga lor Maria Grumega, maro- 
chiner. Tenisul de masă are 
mulți practicanți, printre care 
cei mai pasionați, tehnicianul 
Dumitru Cocoș, tîmplarul Con
stantin Trandafir șl lăcătușul 
Constantin Untea, iar șahul ii 
are printre evidențiați pe croi
torul Ion Fînaru, modelierul 
Alexandru Pintilie și maistrul 
matrițer Gheorghe Seica. Ei 
și mulți alți oameni ai mun
cii au putut fi văzuți șt în 
campionatul de fotbal al aso- 

cu rezultatul de 688 p (590+98). 
El a fost urmat de polonezul 
Lobanovskl, cu 687 p, și sovie
ticul Kuzmin, cu 686 p. în pro
ba feminină de pistol cu aer 
comprimat, Elena Taciuc «-a 
clasat pe locul 3, cu 471 p. e» 
fiind precedată de valoroasei? 
trăgătoare sovietice Nino Saluk- 
vadzc. cu 480 p, și Tatiana Tu- 
risceva. cu 474 o
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La... trei pași de finiș, m returul Diviziei A de volei

STEAUA Șl DINAMO, ÎNTR-0 PASIONANTĂ 
CURSĂ PENTRU TITLU

• Craiovenii, în vervă, au produs schimbarea lideru
lui • Aproape certe grupele valorice masculine • La 
fete, Universitatea C.F.R. nu mai poate fi ajunsă • 
Cinci echipe pentru două locuri in plutonul frunta;

Cu trei etape înainte de în
cheierea returului în campio
natele primului eșalon voleiba- 
listic, situația luptei pentru ti
tlu și pentru calificarea în gru
pa I valorică (reamintim că, 
din ultima duminică a lui a- 
prilie, campionatele vor conti

în atac, Dinamo : servită de Mirela Popa si sub privirile parcă 
admiratoare ale Danielei Coșoveanu (si ea in săritură, pentru o 
eventuală pasă pe spate), Alina Pralea „perforează" încă o dată 
blocajul adversarelor, Niculina Bujor și Mihaela Butuc, de la 
Flacăra Roșie Foto S Aurel D. NEAGU
nua cu un tur și un retur — 
etape cu jocuri duble — în 
grupele valorice ale locurilor 
1—6 și, respectiv, 7—12) se pre
zintă diferențiat la feminin și 
masculin.

în timp ce la fete, de pildă.

ciațiel, organizat cu 12 echipe, 
în campionatul „de casă" la 
șah. In cupele omagiale. Și fi
indcă am amintit de șah, să-i 
notăm pe cei mai entuziaști 
practicanți ai „sportului min
ții", ca magazionera Aurica Ru- 
su, inginera Dinuța Dănilă, șe
ful compartimentului export, 
alături de care se evidențiază 
și copilul de 12 ani Alin Petre.

Constantin ALEXE
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Plenarele organizațiilor sportive

COVASNA REUȘITE EXISTĂ, DAR CU MULT

SUB POTENȚIALUL TINERETULUI STUDIOS
Un periplu efectuat prin u- 

nități preșcolare și școlare din 
județul Covasna (municipiul 
Sf. Gheorghe, orașele Intorsu- 
ra Buzăului, Tg. Secuiesc, co
munele Brateș, Comandau 
Malnaș, Zăbala etc.) ne-a pri
lejuit constatări dintre cele 
mai frumoase: copii receptiv, 
la lecțiile de educație fizi ă 
cu o prezență bună și la di
verse activități sportive de ma
să, cadre didactice de special.- 
tate cu vocație pentru profesi
unea aleasă, preocupări pen
tru asigurarea unui minim de 
amenajări sportive. Ulterior, 
ara urmărit lucrările plenarei 
mișcării sportive covăsncne și 
imaginea creată inițial, vizavi 
de sportul școlar — avînd hi 
față rețeaua de învățămînt in 
nlan județean — s-a modificat 
mult. .

Ce-i drept, raportul prezen
tat la plenară a subliniat uneie 

campioana „en titre" și lidera 
detașată în clasamentul actu
alei ediții, Universitatea C.F.R. 
Craiova, nu are o concurentă 
pe măsură și iși va reafirma, 
mai mult ca sigur, pînă în fi
nal, Supremația internă, la mas
culin duelul bucureștean Stea

ua — Dinamo se anunță deose
bit de pasionant. Mai ales după 
ce duminică dinamoviștii au 
fost detronați și trimiși In... 
plasa steliștilor de o echipă 
craioveană în formă și vervă 
de excepție. Acum, cele două 
pretendente au același număr 
de puncte, dar setaverajul su
perior al steliștilor îi postează 
pe aceștia în față, la o distan
ță echivalentă cu un punct. 
Șansele sînt însă egale șl nu 
depind numai de următoarele 5 
întîlniri directe, ei și de inter
venția din ce în ce mai cura
joasă, in această interesantă 
cursă, a celor 4 outsideri.

Și, dacă tot am amintit de 
posibilii participant! la grupa 
tntii valorică, alături de Steaua 
și Dinamo, zestrea actuală și 
pronosticurile pentru ultimele 
3 etape ale returului le Indică

Aurelian 8REBEANU
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reușite ale elevilor din acest 
județ: conținutul lecțiilor de 
educație fizică a cunoscut o 
îmbunătățire, frecvența se a- 
propie de cotele maxime, nu
mărul scutiților de la „orele de 
sănătate" s-a redus simțitor 
îi} același timp, apare mult 
mai convingătoare participar a 
tineretului studios din Covasna 
la întrecerile din cadrul Da
ciadei. Dovadă: 4 titluri de 
campioni în 1987 (anul care a 
constituit obiectul analizei) la 
schi-probe alpine, patinaj viti- 
ză, orientare turistică și kar
ting, alte poziții de frunte în 
etapele de iarnă și de vară 
ale competiției sportive națio
nale. Serbările sportive școla
re organizate fie la începutul, 
fie la finele anului de învăță - 
mint și-au statornicit o outer- 
nică tradiție. A existat mai 
multă grijă pentru sporirea șl 
consolidarea bazei materiale ■

T
LOTUL REPREZENTATIV 

DE FOTBAL A PLECAT 

LA DUBLIN
Lotul reprezentativ de fotbal 

al țării noastre a plecat, ieri 
la prinz, spre Dublin, unde va 
susține, mîine seară, partida 
amicală cu selecționata Irlan
dei. una dintre cele opt echipe 
calificate la turneul final al 
Campionatului European din 
R.F. Germania. Au făcut de
plasarea următorii jucători :

Moraru și Mânu — portari;
Ciucă, Rednic, Andone, M. 

Popa, E. Săndoi și Stăncscu — 
fundași ■;

Mateuț, Sabău. Lupu, Boioni 
și Lupescu — mijlocași;

Cămăiaru, Coraș, Vaișcovicl 
și Lasconi — Înaintași.

După cum se poate observa, 
din lot nu fac parte jucătorii 
de la campioana țării, Steaua, 
care susține miercuri partida 
de campionat, de la Hunedoa
ra. cu Corvinul. Portarul titu
lar Lung s-a accidentat în par
tida cu F.C. Argeș, de la Pi
tești, iar Klein a rămas și el 
acasă pentru a juca miercuri 
meciul de campionat.

Partida de la Dublin se a- 
nunță ca foarte dificilă — com
ponență echipei Irlandei sînt 
jucători în cele mai puternice 
cluburi din Anglia și Scoția — 
dar se speră ca jucătorii noș
tri să se mobilizeze exemplar, 
îndeosebi tinerii, pentru a da 
o replică valoroasă formației 
lui J. Charlton.

LOTUL OLIMPIC, 
LA TATABANYA

In cadrul pregătirilor pentru 
meciul cu Polonia, de săptămî- 
na viitoare, din preliminariile 
J.O., lotul olimpic va susține, 
mîine un meci de verificare, la 
Tatabanya (Ungaria), cu divi
zionara A din localitate. Olim
picii au plecat ieri, cu avionul, 
împreună cu lotul reprezenta
tiv. pină la Budapesta, de unde 
și-au continuat drumul, cu au
tocarul, la Tatabanya.

Pentru acest ultim meci de 
verificare, au fost convocați 
următorii jucători: Nițu, Spe
riata — portari; Ad. Popcscu, 
C. Solomon, D. Ștefan, Eduard, 
Balaur I — fundași; Eftimie, 
M. Popescu, P. Badea, Mirca, 
Goanță. Mujnai — mijlocași; 
Văidean. Pena, Ralea, Craiu — 
înaintași. Antrenorul FI. Hala- 
gian s-a îmbolnăvit șl, în con
secință, lotul este condus de 
M. Rădulescu șl T. Dima.

sportului școlar, atît în orașe, 
cit și în mediul rural.

Trist este însă — cum s-a 
subliniat și în raport, și în lu
ările de cuvînt — că mai există 
unități preșcolare, școli și li
cee în care lecțiile de educație 
fizică și activitatea sportivă de 
masă in general nu sc ridi>4 
la nivelul exigențelor și cerin
țelor actuale ale invățămîntulul 
nostru. Se manifestă, de Dildă 
o slabă preocupare din partea 
conducerii unor unități din 
rețeaua de grădinițe sau a în
vățătoarelor din școli — ciclul 
primar — de a asigura și, res
pectiv, de a folosi spațiul de 
joacă pentru copii, prin activi
tăți de mișcare și întreceri 
sportive, programa școlară est*

Tiber!u STAMA
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CLASAMENTUL DIVIZIEI A

IOTUL DL RUGBY CDNTINUĂ PHLGĂLIIUIL
Miine, un nou meci de verificare: Lotul A — Selecționata universitară. ESBSEH SPORTUL Șl

Echipele l.C-E.D. C.S.Ș. « *i 
Rapid București, producind o 
surpriză plăcută, au jucat de la 
egal la egal cu adversarele lor 
de sîmbătă și duminică. Steaua 
șl, respectiv. Dinamo București. 
Ele au luptat din răsputeri pen
tru victorii șl nu au fost de
parte să le obțină (I.C.E.D. in 
meciul de sîmbătă. Rapid m cei 
de duminică). Este îmbucurătoa. 
re dlrzenla formațiilor amintite 
șl dorim ca astfel de prestații 
să caracterizeze întregul nostru 
campionat, ceea ce ar fi in be
neficiu! interesului pentru com
petiție și al spectacolului spor
tiv. Remarcabilă a fost, din 
punct de vedere al atractivitătii 
și dubla partidă dintre Academia 
Militară Mecanica Fină București 
șl Dinamo I.M.P.S. Oradea, care 
a contribuit șl ea la succe«u’ 
general al etapei a XVI-a a gru
pei valorice 1—6 a Diviziei mas
culine A de baschet. Cît pri
vește grupa 7—12, Politehnica 
C.S.S. Unirea Iași a mal pierdut 
două jocuri și șl.a diminuat șan
sele de supraviețuire In „A": 
pentru evitarea locului 11 luptă 
în continuare ELECTROBANAT 
Timișoara. C.S.U. T.A.G.C. Ind. 
Brasov si RAMIRA Baia Mare

Clasamentul la zl:
1. Steaua
2. Din. Buc.
3. ICED Buc.
4. Din. Or.
5. Rapid Buc.»
6. Acad. Mii.
7. Balanța Sib.
8. Farul C-ța
9. ELBA Tmș.

10. CSU Bv.
11. RAMIRA
12. Poli. Iași

32 29 3 3370:2726 61
32 29 3 3190:2592 61
32 14 18 2921:3085 46
32 12 20 2859:2960 44
32 9 23 2614:2966 40
32 3 29 2489:3114 35 
32 21 11 2992:2699 53
32 18 14 2879:2814 50
32 18 16 2884:2857 48
32 15 17 2919:3046 47
32 15 17 2856:2836 47
32 11 21 2782:3060 43

• Echipă penalizată.

„TROFEUL SPORTUL* 
PENTRU EFICACITATE

Virgil Bălceanu s.a apropiat 
simțitor de granița celor 1000 de 
puncte marcate în jocurile divi
zionare A. înscriind 85 de puncte 
în etapa a XVI.a, apreciatul cos- 
geter al campionatului (evident, 
și al echipei Farul C.S.Ș. 1 Con
stanta) totalizează acum 956 
puncte șl este In continuare li
der în clasamentul „Trofeului 
Sportul".

DIVIZIA B DE TINERET

Rezultate din ultimele etape 
— MASCULIN, seria I: URBIS 
București — OTELINOX C.S.Ș. 
Tirgoviște 79—87 (37—32). Sodlstul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea — C.S.U. Ote
lul Galați 82—70 (38—30), OTEL
INOX — Sodistul 95—70 (52—42). 
URBIS — Politehnica Mine 
Energie București 91—99 (44—50).

ÎN RETURUL DIVIZIE! A DE VOLEI
/Urmare din pag 1)

favorite pe EIcond-Dinamo 
Zalău, Viitorul-Dinamo Ba
cău, Tractorul Brașov și Uni
versitatea C.F.K. Craiova. Va
riante (ca brașovenii sau cra- 
iovenii să piardă totul, iar băi- 
mărenii să cîștige totul) nu pir 
să se anunțe. La fete, în 
schimb, situația la linia dintre 
cele două viitoare grupe apare 
la fel de neclară ca și pînă 
acum. Cert e că, in plutonul 
locurilor 1—6, se vor afla, dună 
etapa cu nr. 22 (ultima din re
tur), Universitatea C.F.R. Cra
iova — probabil, fără înfrînge- 
re — Farul Constanța, Dacia 
Pitești si Dinamo București.

I EXCURSII DE 2 ZILE LA SOFIA 
| $1 6 ZILE LA BUȘTENI

I— cazare la hotel SILVA
— masa la restaurant (pe bază de bonuri valorice) 

mie ue plecare : 10 17. 24. 31 mai ; 7 iunie 1988. 
înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 

. I.T-.H.R. București.

DUPĂ „NAȚIONALELE" DE SCHI FOND (f) PARTIZANUL BACĂU Șl ENTUZIAȘTII SĂI
<1 rmare am pag l)

cel furnizat de junioara mică 
Mihaela Cîrstoi, mezina lotului, 
care s-a „bătut" de la egal )a 
egal cu colegele ei, cîștigînd 
chiar cea mai lungă probă, cea 
de 15 km! Deci, se poate!

Promovată — singura! — de 
Centrul olimpic de la Vatra 
Dornei (unde s-a pregătit 
scurtă vreme), Cîrstoi aduce 
în discuție și o altă problemă, 
cea a productivității unității 
sucevene, a calității pregătiri
lor asigurate aici. In general, 
nu numai că reprezentantele 
Centrului nu s-au prea văzut 
la recenta ediție a „naționale
lor", dar această secție care «e 
dorește un masiv „schimb doi" 
pentru lotul olimpic nu și-a 
prea îndeplinit misiunea. O 

Sodistul — URBIS 92—93 (51—36); 
seria a Il-a: Metalotebnlca C.S.Ș. 
Tg. Mureș — Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Metalul Roșu Cluj-Napo. 
ca 87—80 (41—40), Olimpia C.S.Ș. 
Arad — Pandurii C.S.Ș. Tg. Jiu 
79—66 (47—26), Mecanica C.S.Ș 
Mediaș — Automatica București 
100—88 (55—39), Automatica Bucu
rești — Universitatea Cluj-Napo
ca 86—69 (49—40); FEMININ, se
ria I: Electro C.S.Ș. Botoșani — 
C.S.Ș. 1 CONPREF Constanța 
78—79 (37—44), Voința C.S.Ș. Uni. 
rea Iași — Robotul C.S.S. Bacău 
75—72 (34—31). Confecția C.S.Ș.

FI. Ermurache încearcă să 
înscrie un nou coș pentru 
Steaua Fază din meciul cu 
I.C.E.D.

Foto: Aurel D. NEAGU
r .. — Rapid n C.S.S. 5
București 58—54 (34—28), rxpid
II — Robotul 71—55 (34—24).
C.S.Ș. 1 Constanta — Voința Iași
67— 44 (37—23), Confecția Focșani 
— Electro Botoșani 60—59 (24—30): 
seria a Il-a: Mobila II C.S.Ș. 
Satu Mare — C.S.M. Viitorul 
Gheorghenl 82—94 (41—38). Con
structorul T.A.G.C. Craiova — 
Crișul C.S.S. 2 Oradea 92—80 
(41—38), Constructorul C.S.Ș. 
Arad — Mobila H Satu Mare
68— 44 (44—17), Comerțul C.S.Ș.
Sf. Gheorghe — C.S.M. Viitorul 
Gheorgheni 96—66 (51—26), Co
merțul Sf. Gheorghe — Construc
torul Arad 84—80 (40—43).

Corespondenți: D. Roșlanu, O. 
Guțu, N. Tokacek, S. Nace, FI. 
Jecheanu, N. Străjan, I. Tudor. 
C. Albu, T. Ștefănescu, A. Soare. 
N. Costache.

Pentru celelalte două locuri în 
grupa fruntașă concurează, teo
retic, cinci echipe: Flacăra Ro
șie București, C.S.U. Rapid 
Galați, Oltcit Craiova, Penicili
na Iași și Rapid București. La 
inconstanța și rezultatele con
tradictorii ale acestora — ca. 
de altfel, ale tuturor diviziona
relor A, cu excepția campioa
nei (și liderei) feminine, a că
rei conducere tehnică a fost 
preluată de curînd de prof. 
Mircea Dumitrescu — nimic nu 
e imposibil.

Dacă putem vorbi, în acest 
sens, de o nivelare a valorilor 
(și ni se pare că așa este), din 
păcate trebuie să apreciem că 
această nivelare se face către 

singură promovare (și aceasta 
cu cîntec, la vremea el...) e 
prea puțin. La această oră se 
simte nevoia unei reîmprospă
tări a lotului olimpic de la 
Predeal, or selecționerii nu 
prea au de unde alege: int-ă 
în „competiție" poate doar A- 
dina Landa de la Vatra Dor
nei (care trebuie însă să con
firme, în continuare!), Mărioara 
Tudor de la Steagul Roșu, Ma
ria Burbulea de la CSS Bistri
ța și... cam atît! O operațiune 
care trebuie efectuată de ur
gență, căci în noul sezon pre
gătirile trebuie să înceapă mai 
devreme, dacă se dorește ca 
numărul de kilometri parcurși 
să fie substanțial sporit față 
de trecut și fetele noastre să 
ajungă la un grad de competi
tivitate internațională ridicată.

Duminică dimineața, în fru
mosul decor al stadionului 
Steaua, lotul reprezentativ de 
rugby și-a continuat pregătirile 
în vederea apropiatei tntîlniri 
internaționale cu Italia (2 apri
lie). De data asta. Lotul A a 
primit replica Lotului de tine
ret. A rezultat, conform aștep
tărilor, o partidă spectaculoasă, 
la capătul căreia prima echipă 
a învins cu 46—16 (25—10). Pe
măsura trecerii timpului, dife
rența dintre cele două formații 
a devenit pregnantă, „tineretul" 
cedînd tot mal mult teren sub 
presiunea unei grămezi evident 
superioare — șl ca forță de îm
pingere, și ca experiență de joc. 
Cu toate acestea, pe ansamblu, 
nu ne putem declara întru totul 
mulțumiți de prestația prezum
tivilor internaționali A, deoarece 
ritmul lor de joc nu a fost con
stant, momentele bune șl chiar 
foarte bune de angajare alter- 
nind cu altele mal slabe. Așa, 
de pildă, pentru a da doar un 
exemplu, să arătăm că „margi
nea" le-a fost prea adesea defa
vorabilă, „prlnzătorli" din gar
nitura speranțelor (Oroian — Co- 
jocariu — Brînză) evoluînd cu 
multă decizie și acuratețe. Se 
poate oricum afirma că forma 
majorității internaționalilor e în 
creștere, meciul de miine, cu 
selecționata universitară (stadion 
Steaua, ora 15), urmind a ne e- 
dlflca într-o mai mare măsură.

Lotul A a înscris 7 eseuri (Ca- 
ragea șl Rădulescu cite 2, Ig
nat, Gh. Ion — a culcat simul
tan cu Leonte șl Neaga), 2 dro- 
puri (Tofan șl Ignat), 2 l.p (Ig
nat), 3 transf. (Ignat). Echipa de 
tineret a realizat un eseu (lose!) 
șl 4 l.p. (Stanciu 2, FI. Ion și 
Petre).

LOTUL A ! Piti — Boldor, To
fan, Lungu, Vărzaru — Ignat 
(Năstase), Coman (Neag») — 
Dumitraș, Doja, Rădulescu — Ca-

SĂPTĂMÎNA VIITOARE,

UN NOU TURNEU LA POLO
Cel de al doilea turneu final 

aj campionatului Diviziei A la 
polo, programat inițial Intre 7 
și 10 aprilie, se va desfășura în 
perioada 30 martie — 3 aprilie, 
în bazinul acoperit din Cluj- 
Napoca. In fiecare zi se dispută 
cite o etapă : de miercuri pînă 
sîmbătă de la ora 16, iar du
minică de la ora 9.

• Plenara F. R. Natație va a- 
vea loc la 28 martie.

centru. Ceea ce conferă argu
mente și temeiuri logice opi
niei că tendința evoluției actu
ale a voleiului nostru nu este 
spre vîrf, ci spre mediocritate. 
Și e firesc ca — la o pregă
tire în salturi, nesusținută și, 
oricum, mult sub cerințele vo
lumului necesar înaltei perfor
manțe — să se culeagă un ast 
fel de rod.

Se pot mulțumi cu el secți
ile. cluburile și federația?

FEMININ
1. Univ. CFR Cv. 18 18 0 54; 8 3’6
2. Dacia Pitești 19 12 7 42:35 31
3. Farul C-ța 17 12 5 39:24 29
4. Dinamo Buc 18 11 7 41:26 29
5. Fi. Roșie Buc. 19 10 9 42:33 29
6. CSU Rapid Gl. 19 10 9 34:33 29
7. Oltcit Craiova 19 10 9 37:37 29
8. Penicilina 19 9 10 35:36 28
9. Rapid Buc. 19 9 10 36:39 28

10. Chimia Rm v 19 5 14 26:48 24
11. CSM Llb Sibiu 19 5 14 24:48 24
12. Știința Bacău 18 1 18 11:54 20

MASCULIN
1. Steaua Buc. 19 17 2 52:10 36
2. Dinamo Buc. 19 17 2 52:18 36
3. EIcond-Dinamo 19 19 7 42:27 31
4. Viit. Dinamo 19 12 J 45:32 31
5. Univ. CFR Cv. 19 11 8 40:31 30
6. Tractorul Bv. 19 11 8 36:32 30
7. Explorări BM 19 9 10 35:38 28
8. Electromureș 19 8 11 34:36 27
9. Relonul 19 7 12 30:42 26

10. CSMU Sv. 19 6 13 24:49 25
11. CSU Sănăt. Or. 19 2 17 19:52 21
12. „Poli" Tim. 19 2 17 11:53 21

(Urmare din pag. 1)

Că oamenii de la Partizanul 
iubesc sportul o demonstrează 
faptul că, în sîmbătă dinain
tea meciului de cupă, sute și 
sute dintre ei, au ajutat vo
luntar la curățirea terenului 
de marea cantitate de zăpadă 
care căzuse doar într-o noap
te, că asociația are un cochet 
stadion, cu vestiare și anexe de 
o exemplară curățenie.

Toate acestea nu pot să ne 
mire, de vreme ce în conduce
rea întreprinderii sînt oameni 
care iubesc sportul, mișcarea 
în aer liber, ca ing. Dan Pri- 
cop, directorul fabricii, econo
mistul Valerian Iancu, secreta
rul comitetului de partid, Ion 
Mîță, contabil șef, tehnicianul 
principal Teodor Bența, secre

ragea, Ciorăscu (Vereș) — Leon
te, Gh. Ion (Pașcu), Dumitrescu. 
(Antrenori : Th. Rădulescu, Gh. 
Nlca). LOTUL DE TINERET: Stan- 
ciu — Chirilă, Petre, Roșoagă, 
Popescu (Șerban) — FL Ion, Foca
— Iosef, Brînză, Gurănescu — o- 
rolan, Cojocariu — Cr. Constan
tin, Dima, Man. (Antrenori : I. 
Teodorescu, C. Fugigi). Arbitru : 
M. Vătul. (D. CALLIMACHI).
• Echipa de juniori a Româ

niei șl-a continuat, la rîndu-i 
pregătirile in vederea participă
rii la Turneul F.I.R.A. (28 martie
— Makarska — Iugoslavia). Sub 
conducerea antrenorilor P. Ianu- 
sevicl și O. Chihaia, cîțiva din
tre cei mai reprezentativi ju
niori ai momentului — G. Cilin- 
că (CSȘ Locomotiva Buc.), A. 
Stanca (Steaua), Gh. Brădățan 
(C.S.Ș. Locomotiva Buc.), G. 
Spătăreanu șl S. Trancă (CSȘ II 
Constanța), D. Soare (CSȘ CF 
Brașov), G. Vlad (Grivița Ro
șie), C, Stan (AS Contactoare 
Buzău), printre alții — primit 
o bună comportare.
• Rezultate din CUPA F. R. 

RUGBY : Gloria Buc — Rapid 
Buc. 7—22, Energia — M. G. Buc. 
21—7, Constructorul Constanța — 
Farul Constanfa 32—24, CSM Su
ceava — Politehnica Iași 12—10, 
CSM Sibiu — IOB Balș 50—12, 
Metalurgistul Cugir — Gnrpați 
Mirșa 4—0 (neprezentare). Chi
mia Brăila — Hidrotehnica Foc
șani 47—3. (Corespondenți : C. 
Popa, I. Mîndrescu, M. Vilcea- 
nu, I. Ionescu, M. Costln).

in Divizia A de popice

CÎTEVA SURPRIZE
In etapa a Xll-a a Diviziei A 

de popice puține echipe ce au 
evoluat in deplasare au mai fur
nizat surprize, astfel că această 
rundă poate fi considerată a gaz
delor, la capătul multor meciuri 
echilibrate. Iată rezultatele în
registrate i

FEMININ
VOINȚA TIMIȘOARA — VOINȚA 

TG. MUREȘ 2 330—2 331 (4—2).
Rezultat mal rar întîlnit pe a- 
renele de popice, victoria, chirr 
dacă este la diferență minimă, 
însemnînd încă 2 puncte în cla
sament pentru mureșence. Cele 
mai bune au fost Ildiko Szasz — 
420 și Elisabeta Albert — 400 de 
la oaspete, Emilia Edel și Ma
ria Constandache — ambele 412. 
de la gazde. (C. CRETU, co
resp.) • VOINȚA GALAȚI — 
VOINȚA PLOIEȘTI 2 525—2 5G0 
(4—2). Partidă echilibrată, cîști- 
gată în final de ploieștence, da
torită excelentei dispoziții de 
1oc a Constanței Nuță — 473 (re
cord al pistei) și Constanței 
Constantin — 465. Gălățencele au 
avut ca lidere pe junioara Ște- 
fania Anghelache — 440 și Maria 
Brașoveanu — 433. (GH. ARSE- 
NIE, coresp.) • LAROMET 
BUCUREȘTI —_ GLORIA BUCU
REȘTI 2 574—2 563 (5—1). Un
meci de bună factură tehnică, 
cu realizări superioare din par
tea ambelor formații. Au exce
lat Florica Lucan — 476 (cel
mai bun rezultat feminin al e- 
tapei) și junioara Laura Andrei
— 425 de la învingătoare, res
pectiv Florica Neguțoiu — 460 și 
Ana Niță — 451. (C. COSTACHE, 
coresp.) • RAPID BUCUREȘTI — 
MUCAVA MOLID VAMA 2 559— 
2 322 (6—0). Victorie clară
a feroviarelor, toate cele 6 com
petitoare care au intrat pe pistă 
evoluînd aproape de potențialul 
lor maxim. lată-le, în ordinea 
intrării -în joc : Elena Stan — 
404, Sorina Manole — 430, Elena 
Birnaz — 452, Cristina Rădoi — 
418. Elisabeta Badea — 443, Va- 
Eilica Pometcu — 412. De l-a
oaspete, doar Adriana Antonesei
— 400 a dat randament. (M. 

JROBU, coresp.) • ELECTRO- 
MUREȘ TG. MURES — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2 544—2 483 
(5—1). Au punctat în principal 
Rodica Baciu — 449 și Doina 
Țăgean — 446 de la gazde, Fe
licia Boncan — 447 de la bra- 
șovence. (C. ALBU, coresp.) < 
DERMAGANT TG. MUREȘ — 
VOINȚA CRAIOVA 2 443—2 437

tarul asociației, sau maistrul 
principal Dumitru Ungureanu, 
președintele secției de fotbai, 
oameni care, din timpul lor li
ber „rup" ceasuri bune ca spor
tul să fie prezent în viața oa
menilor muncii de la Partiza
nul Bacău.

O asociație sportivă pe care, 
iată, o mică echipă de fotbal, 
de Divizia C, a făcut-o în a- 
ceastă iarnă, prin frumoasele 
ei performanțe, mai cunoscută 
și mai apreciată. Și, pentru că 
de la fotbal am plecat, să în
cheiem tot cu fotbalul, amintin- 
du-i dintre componenții echipei 
pe mecanicul Romeo Ursu, pe 
Mihai Pandichi, de la aparate 
de măsură și control, pe subin- 
ginerul Nicoîae Piiat, pe lăcă
tușul Ștefan Usturoi ca și pe 
antrenorul lor, Matei Ghica.

video 
deve- 
otolș- 

____ e de 
șl organizatorii de 
apelat la sprijinul 
doar cîteva exem-

La prima vedere, s-ar pă
rea că nu există prea multe 
puncte comune între Infor
matică șl sport. Ce legături 
s-ar putea face Intre limba
jul complicat al cifrelor și 
eforturile sportivilor de a-șl 
depăși propriile limite fizice?

...Iată insă că, după oe a 
pătruns In majoritatea dome
niilor de activitate, noua cu
cerire a științei secolului XX 
nu a ocolit nici sportul. Or
ganizatorii marilor competiții 
au intuit avantajul oferit de 
Informatică : accesul rapid 
la o multitudine de date re
feritoare la sportivi, concurs 
etc. Treptat, terminalele ' ' 
ale calculatoarelor au 
nit o prezență tot mai 
nuită în competiții. Nu 
mirare că ' 
la noi au 
lor. Iată 
ple...

La cele 
Campionatelor 
de gimnastică desfășurate la 
Ploiești (1984—1987) un colectiv 
al Centrului teritorial de 
calcul din localitate — condus 
de Vasile Feldman — a reușit 
să furnizeze, prin intermediul 
calculatoarelor instalate în 
sala de concurs, toate datele 
legate de competiție : „Har
nica" imprimantă (realizată 
în țară) a oferit celor inte
resați clasamentele concur
sului cu o viteză ce ar stîrnl 
invidia celor mai rapide dac
tilografe...
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REȘT1 5 0 
jucător m 
!»00 
deșt, cu 
dibile. Ce 
Irimescu 
861 de la gî 
tînd mai 
gore — 81 
(V. FEUD

(2—4 !). S-au impus Clara Tanași 
— 427 de la Învingătoare și Cris
tina Grigore — 439 de la craio- 
vence. (I. PAUȘ, coresp.) • 
U. T. ARAD — C.S.M. REȘIȚA 
2 427—2 418 (3—3). Victoria ară-
dencelor s-a conturat in finalul 
partidei. Cele mai bune realiza
toare au fost Melania Bczeny — 
433 de la U.T.A., respectiv Mă
ria Holeș — 426. (O. BERBECA- 
RU, coresp.) • VOINȚA ODOR- 
HEIU SECUIESC ----------- ~
RADEA 2 335—2 316 (4—2).
evidențiat Ileana Magyari 
și Maria Sebok — 398 de
gazde, Ibolya Mathe — 437 șl 
Olga Psihas — 414 de la oră- 
dence. (A. PIALOGA, coresp.) O 
OLIMPIA BUCUREȘTI -----------
PĂȚI SINAIA 2 352—2 223

VOINȚA o- 
s-au 
. 404 

la

CAR
II-?).

MASCULIN

AURUL BAIA MARE — TEII 
NOUTILAj ODORHEIU SECU
IESC 5 613—5 174 (5—1). „Dușul
rece" din etapa precedentă i-a 
trezit pe campioni, ei benefici
ind și de avâhtajul arenei pro
prii, care favorizează obținerea 
unor rezultată mari. S-au remar
cat A. Szekeli — 1 020, A. Na- 
szodi — 988 Și S. Boariu — 980 
de la Aurul, respectiv I. Toții — 
910. (O. NEMEȘ, coresp.) • O- 
LIMPia REȘIȚA — UNIO SATU 
ATARE 5 433—5 190 (5—1). Reșițc-
nii, cu 4 juniori în echipă^ au 
cîștigat detașat în fața unei for
mații aflată în zi slabă. Princi
palii realizatori : A. Constantin — 
933, F. Sorin — 913 și C. Turcitu 
— 934 de la Olimpia, C. Arde
lean — 894 de la UNIO. (P. 
FUCHS, coresp.) • GLORIA 
BUCUREȘTI — C.F.R. CON
STANȚA 5 277—5 041 (5—1). S-au
evidențiat Al. Cătineanu — 926 
de la Gloria. C. Rizca — 891 de 
Ia constănțeni. (I. STANOIU, 
coresp.) • VOINȚA BUCUREȘTI 
LAROMET BUCUREȘTI 5 117— 
4 979 (3,5—2,5). Partidă dominată
în prima parte de Laromct, dar 
ultimul schimb al gazdelor, al
cătuit din C. Rădulescu și L. Mu-
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VACANȚE LA N
I.T.H.R. BUCUREȘTI oferă posibilitat 

cediuîui de odihnă la munte. în stațiunile
- SINAIA
— BUȘTENI
— PREDEAL
- POIANA BRASOV
— TUȘNAD
Plecări zilnice în luna martie sejur n
Tarife reduse cu 40% față de sezon, 

de 15.03.1988. înscrieri și informații la 
turism ale I.T.H.R. București

• C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 16 MAR
TIE 1988. Cat. 1 : 1 variantă 
100% — autoturism .Dacia
1300“ (70.000 lei) ; cat. 2 : 4.25 a 
16.325 lei ; cat. 3 : 22.00 a 2.749 
lei : cat. 4 : 128.00 a 472 lei 
cat. 5 : 173.00 a 350 lei : cat. 
X : 188.50 a 321 lei : cat. Z : 
3.617,00 a 100 lei. REPORT LA 
CAT. 1 : 5.285 lei.

Participantul Balatusi Toma 
din București, a cîștigat un au-
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MIJLOCUL TERENULUI
UN AVANTAJ PE

NECLASICFRUMOS DERBY

cu
și

Așa cum menționam și 
cronica meciului, partida Spoi
tul Studențesc — Dinamo s-a 
ridicat la un nivel tehnic și 
spectacular apreciabil. „Tonul" 
l-a dat Dinamo care, se pare, 
după destule căutări, a ajun» 
la o idee de joc specifică cali
tăților jucătorilor. Echipa pre
gătită de Mircea Lucescu, a-

depta unui joc combinativ. iese 
grupat din apărare, iar cînd 
balonul ajunge la unul dintre 
mijlocași, începe țesătura de 
pase pînă la găsirea breșei din 
apărarea adversă. De altfel, 
compartimentul forte al forma
ției dinamoviste îl reprezintă 
acum mijlocașii, formula 
Lupu, Lupescu, Mihăescu

oresp.
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sub sem- 
evldențlat 
la gazde.

864. (I.
1NSTRUC- 
_ VICTO- 
l 919 (5—1).

E
con-

data 
Ie de

de Antohi, 
angajează 
altul, pentru 
poată Juca,

I
I
I
I

I
I
I
I

£ reconfortant faptul că 
echipe de plus 2 la adevăr, 
cum sint Oțelul și Corvinul, 
pot oferi spectacole de „plus 
10".

întîmplarea a făcut ca, în 
tur, la Timișoara, să fi asistat 
la un joc de o calitate asemă
nătoare... vă mai amintiți, poa
te, de acel „Poli" — Universi
tatea Craiova. Astfel de me
ciuri 
mism, pentru că demonstrează, 
iată, că deseori criticatul nos
tru campionat, pe lîngă der- 
byurile... clasice, mai poate 
oferi jocuri-spectacol, cu fot
baliști de valoare și, mai ales, 
cu antrenori capabili să rezolve 
totul din resurse locale, ceea 
ce echivalează cu o bună acre
ditare profesională. (C. Rădu- 
lescu, C. Ardeleanu, I. Sdrobiș).

Oțelul a jucat foarte bine, cu 
un ax superior multor echipe 
din Divizia A — este vorba de 
Agiu, care a înregistrat la Ga
lați momentul de vîrf al carie
rei sale tocmai ca urmare a 
stabilității care îi lipsea mult, 
este 
care 
fost 
tr-o 
torii 
vîrșire — ne aducem aminte că 
fundașul central Rada a fost 
odată uns mijlocaș. (Nu știm la 
ce s-o fi gîndit atunci Burcea, 
cel care astăzi — la 33 de ani 
— uimește și prin vigoare, a- 
rătîndu-ne, indirect, ce ar fi 
putut face acum 3—4 ani). In

sint încărcate de opt:-

vorba de Burcea, despre 
e greu de crezut că nu a 
pe la echipa olimpică, în- 
perioadă în care conducă- 
de joc lipseau cu... desă-

sfîrșit e vorba 
„vîrf“ care se 
efort ca nimeni 
toți ceilalți să 
rezervîndu-și și sarcina de 
marca goluri, așa 
cazul cu frumosul 
„la Ioniță".

Dacă Oțelul a 
din plin că poziția 
ment nu e deloc 
Corvinul a arătat I 
că este o echipă care păstrează 
desenul tactic generos creat 
acum 10 ani și că tot ce vine 
intre timp, indiferent dacă se 
numește Bardac, Burlan sau 
Hanganu — mai ales Hanganu 
— vrea să semene cu clasa 
școlară a lui Klein, Rednic, 
Gabor, Petcu. Și pentru că veni 
vorba de Petcu, să spunem că 
el a fost marele absent în jo
cul de la Galați. (Un alt mare 
absent, deci, pe lista selecțio
nerilor, în ultimii ani, un ju
cător care a rămas pe peron 
pentru că „grupul Corvinul" a 
fost de atîtea ori contestat, 
ceea ce nu l-a împiedicat să 
onoreze „curtea școlară" de lin
gă furnale, servind de atîtea 
ori echipa națională).

un 
la 
ca 
d 
a 

cum a fost 
prim gol
demonstrat 

sa în clasa- 
o surpriză, 

încă o dată

loan CHIRILA

P.S. G. Popescu și Bardac au 
fost eliminați din joc pentru 
o altercație pe gazon. Opt ar
bitri din 10 ar fi rezolvat „fa
za" cu două cartonașe galbene. 
Plusul de exigență al lui Igna 
nu poate fi, însă, incriminat.

I
I
I
I

I
I

Minutul 78 al partidei Victoria — S.C. Bacău : Damaschin 
I urmărește, cu insistență, un balon trimis in adincime si 
va înscrie al doilea gol al său si al formației sale in a- 
ceastă intilnire. Astfel, numărul golurilor marcate de vîrful 
de atac bucureștean, in actualul sezon, se ridică la patru l 

Foto : N. PROFIR

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• După cum se anunță de la secretariatul Uniunii Europene de 

Fotbal, la meciul Steaua București — Benfica Lisabona, din semi
finalele „Cupei Campionilor Europeni" au fost desemnați ca arbi
tri : Karl Heinz Tritschler (R.F.G.) pentru partida din 
șă și Michel Vautrot (Franța) la jocul retur.șă șl Michel Vautrot (Franța) la

• TRAGEREA LA SORTI A 
OPTIMILOR „CUPEI ROMÂNI
EI". Vineri, 25 martie, la ora 12. 
va avea loc, la sediul F.R. Fot. 
bal, tragerea la sorți a optimilor 
"" ' ~ " programate Ia

la sorți vor 
echipelor ca- 
fază.
AL ECHIPEI

Cupel României",
4 mai. La tragerea 
participa delegații 
lificate în această
• „MEC1-TEST"__ __________

de tineret. Mîine, la Urziceni. 
va avea loc „meciul-test" al re. 
prezentativel de tineret a țării 
noastre în compania ambițioasei 
formații de Divizia C, Unirea 
(antrenor : L Poiană). In aceas-

ST41 IOIO-IHHIVOSPOP1 IIWORriEAZA
(70.030

bla a tn. 
mportantă 
s. atît în 
a tehnică, 
gurilor pe 
vorba de 

KCEPTIO- 
lată pen- 
e. Vă re. 
n de tra- 
umere, în

cadrul a 7 extrageri, cuprinse tn 
două faze. Extragerile stat gru
pate cite două sau cite trei, ceea 
ce înseamnă că se poate cîștlga 
șl cu 3 numere din 18 sau. res
pectiv, 24 extrase. Se atribuie șl 
de data aceasta numeroase cîs- 
tigurl. constînd tn autoturisme, 
excunsii în R.D. Germană și în
semnate sume de bani, de va. 
lori fixe și variabile.

® Astăzi, marți. 22 martie, este 
ULTIMA ZI pentru a vă juca 
numerele favorite la tragerea o-

prima man

tă Intilnire, ultima 
cuiul amical de la ____
martie) cu formația similară a 
R.D. Germane, antrenorii repre
zentativei noastre urmăresc fi
xarea unei formule de echipă 
pentru meciul de la Moreni. Re
amintim componenta lotului con
vocat azi în Capitală: ' ‘
Voicilă — portari, _ :1.
lău. Matei, Dumitrescu, 
trașcu, Bunaciu (U.T.A.) ___
dași; D. Sava, Stere, M. Stoica, 
Măstăcan, Ursea — mijlocași: 
Uleșan, Henzel, Setatele, Cr. Sa
va, Timiș — atacant!.

Înaintea jo. 
Morenl (29

Stelea, 
Rada, Jercă- 

Dumi. 
- fun-

bișnultă PRONOEXPRES de mil- 
ne, miercuri, 23 martie I
• Pentru a vă putea exprima 

din timp opțiunile la concursul 
PRONOSPORT al acestei săptă- 
mîni, vă prezentăm mai jos par. 
tidele inscrise în concurs: 1.
Avellino — Milan; 2. Cesena — 
Juventus; 3. Empoli — Como; 4. 
Internazionale — Roma; 5. Pes
cara — Verona; 6. Pisa — Ascoli; 
7. Sampdorla — Fiorentina; 8. 
Torino — Napoli; 9. Bari — Ge
noa; 10. Modena — Barletta; 11. 
Parma — Bologna; 12. Sambene- 
dettese — Brescia; 13. Udinese 
— Trlestlna.

Orac, adevarată placă tui - 
nantă și in același timp ramoâ 
de lansare — dînd randamen
tul cel mai bun. Cei „patru de 
la mijloc" apar, prin alternan
ță sau chiar in cupluri, și la 
finalizare, semnificativ în acest 
sens fiind faptul că golurile lui 
Dinamo, inscrise în poarta lui 
Mânu, i-au avut ca autori pe 
Lupu și Orac, care au apărut 
oportun Ia... intilnire, venind 
din linia a doua. In meciul dm 
„Regie" a reieșit vizibil că lupta 
dintre mijlocașii celor două e-’ 
chipe s-a terminat clar în 
favoarea „alb-roșilor". De alt
fel, acest meci s-a jucat fără 
„vîrfuri", Cămătaru (cu scuza 
accidentării din startul parti
dei), Vaișcovici, Țîrlea și S. 
Răducanu, fiind . în „topul" 
comportării compartimentelor 
pe ultimele locuri.

O altă remarcă se referă la 
faptul că Sportul a preferat o 
așezare cu trei fundași (Buci- 
co, M. Popa, Pană), suficienți 
pentru cele două vîrfuri adver
se (Cămătaru și Vaișcovici). 
pentru a avea un om în plus 
la mijlocul terenului, cu inten
ția de a opri de la distanță 
încercările de pătrundere ale 
dinamoviștilor. Dar evoluția 
foarte bună a mijlocașilor Iul 
Dinamo, uneori susținuți și de 
aparițiile fundașilor latera’i 
Sabou și Varga, mult avansați, 
a făcut ca jocul să se desfă
șoare mai mult în treimea ad
versă, adică spre poarta lui 
Mânu, care, pînă la urmă, a 
fost nevoit să scoată de două 
ori mingea din plasă.

Gheorghe NERTEA

Atmosferă apăsătoare, în
cinsă, după acest 0—0 de la 
Ploiești, care, în mod cert, nu 
poate intra în categoria surpri
zelor, dat fiind faptul că în
totdeauna la întîlnirile Petro
lul — Rapid intrau în calcul 
toate... semnele Pronosportului 
Lamentări la cabina arbitrilor, 
aici „gazdele" aruncînd (neîn
temeiat) totul în spatele con
ducătorului jocului. înainte de 
meci, cineva din activul clu
bului a aruncat o... vorbă: „A- 
fară (n.n — în jocurile dir 
deplasare) am avea nevoie dc 
un asemenea arbitru“...(l?) 
Dacă această opinie a ajuns 
la urechile jucătorilor, e clar 
ce implicații a avut ea pe plan 
psihologic...

Deci, se găsise „acarul Păun", 
el, care a făcut singura gre
șeală de a nu da gazdelor acel 
5%, invocat uneori pe față sau 
voalat de unii conducători de 
cluburi, de „a fluiera 
era de fluierat" (opinia 
vatorului federal, fostul 
național Gh. Ene II).

Coborînd de la masa 
am auzit însă și multe voci lu
cide ale unor foști jucători, ar
bitri, ale unor spectatori. Toți 
erau de acord că arbitrului nu 
i se poate imputa nimic, că 
Rapid a avut o idee de joc — 
a „închis" bine culoarele, a mai 
și „distrus", fiindcă, uneori, 
scopul scuză mijloacele, dar a 
și contraatacat tăios, ea avînd 
două mari posibilități de a des
chide scorul. Pe cînd Petrolul 
n-a arătat nimic, decît o su-

tot ce 
obser- 
inter-

presei

părătoare lipsă de gindire tac
tică, de stăpinire de sine. Mingi 
aruncate la întîmplare intr-un 
careu suprapopulat, urmate de 
cornere fără eficiență, nici o 
acțiune închegată, nici o fază 
de gol, exceptind-o pe aceea 
din finalul partidei, la care 
Toader a trimis în corner. A- 
nroape că ne este jenă să spu
nem că Petrolul a trimis — în 
orima repriză — doar două 
Suturi la poarta echipei Rapid 
(unul pe spațiu).

Două cuvinte și despre etica 
sportivă de pe gazon. Sigur, 
cartonașe galbene s-au mai în
registrat în teren, dar să vezi 
persoane oficiale de pe banca 
de rezerve alergind pentru a-l 
brusca pe arbitru, să vezi cum 
o întreagă echipă (în cazul 
sancționării corecte a poziției 
de ofsaid care a dus la anula
rea golului) I-a „împins" pe ar
bitru, cu mult în afara terenu
lui de joc, așa ceva întrece 
orice măsură. Ca să nu mai 
amintim de injuriile adresate, 
la sfîrșitul partidei, de către.. 
căpitanul echipei, Ștefan și de 
către Caciureac, fapt pentru 
care li s-au reținut carnetele 
de joc pentru a fi chemați tn 
fața comisiei de disciplină.

Fără discuție, situația Petro
lului, și nu numai a ei, este 
grea, dar ne întrebăm: cui îi 
folosesc astfel de porniri, care 
nu fac decît să mineze și mai 
mult spiritul de competiție al 
echipei ?

Stelion TRANDAFIRESCU

A ÎNCEPUT returul campionatului diviziei c
SERIA I

Relonul Săvlnești — A.S.A. Ex
plorări Cimpulung Moldoveneso 
0—2 (0—1), Electro Botoșani —
Carpați Gălănești 2—1 (0-1). Ce
tatea Tg. Neamț — Aurora Te. 
Frumos 3—1 (1—1), Zimbrul Șiret 
— Constructorul Iași 2—1 (0—1), 
TEPRO Iași — Steaua Minerul 
Vatra Dornel 0—1 (0—0). Minerul 
Gura Humorului — Chimia Făl
ticeni 2—1 (0—0), Metalul Rădă
uți — Metalul Avîntul Botoșani 
5—3 (1—1), Avîntul Frasin — I.T.A. 
Celuloza P. Neamț 1—0 (0—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după 
RARI 
NESC 
Vatra 
Chimia Fălticeni 28 
pe ultimele locuri ;
Botoșani 
Botoșani

1. EXPLO- 
MOLDOVE-
2. Minerul
(24—21). 3.

p (41—17)... 
15. — - -

16 p (22—16), 16.
15 p (14—28).
SERIA A II-a
Victoria Bacău

etapa a 16-a :
CIMPULUNG
43 p (46—9),
Dornel 29 p

Metalul 
Electro

- Unl- 
Lucea-

Aripile 
rea Negrești 5—0 (2—0), 
fărul Adj ud — Partizanul Bacău 
2—1 (1—0), C.S.M. Borzeștl — Fo- 
resta Gugești 4—1 (1—1). Con
structorul Hidrotehnica Focșani
— Laminorul Roman 2—0 (1—0).
Petrolul Moinești — Proletarul Ba
cău .2—0 (0—0), Steaua Mecanica 
Huși — MECON Mun. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 1—0 (1—0), Textila Bu- 
hușl — Moldosin Vaslui — nu s-a 
disputat, Mecanica Vaslui — Mi
nerul Comănești 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 40 p (39—10), 2. Steaua 
Mecanica Huși 34 p (32—17), 3. 
Mecanica Vaslui 32 p (30—18)... 
pe ultimele locuri : 15. Construc
torul Focșani 15 p (15—32). 16. 
Moldosin Vaslui 9 p (18-45)

SERIA A III-a
Dunărea C.S.U. Galati — Me

talul Mangalia 0—1 (0—0), Arru- 
bium Măcin — Portul Constanța 
1—0 (0—0), Minerul Mahmudia — 
Gloria Galați 2—4 (1—3). Victoria 
* ~ ‘ Tecuci — D.V.A. Portul 
Galați 2—0 (1—0), Laminorul VI- 
ziru — Progresul Isaccea 2—1 
(1—0). CONPREF Constanța — 
Ș.N.-C.S.S. Tulcea 2—0 (0—0),
I.M.U.-C.S.S. Medgidia — C.S. 
Progresul Brăila 2—0 (2—0), Chi
mia Brăila — Cimentul Medgidia 
0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 44 p (35—9)
— singura echipă neinvinsă in 
campionat 1, 2. Dunărea C.S.U. 
Galați 29 p (41—16) — penalizată 
cu 2 p, 3. Gloria Galați 28 p (28— 
19)... pe ultimele locuri: 15. Cni- 
mia Brăila 17 p (16—27), 16. Mi
nerul Mahmudia 4 p (10—45).

SERIA A IV-a
F.C.M. Dunăreană Giurgiu — 

Dunărea Călărași 0—2 (0—1), Chi
mia Buzău — S.N. Oltenița 1—1 
(1—1). Metalul Buzău — Utilaje 
Grele Giurgiu 1—1 (0—0), Unirea 
Urziceni — Victoria Munteni Bu
zău 6—0 (1—0). Petrolul Roata
de Jos — Carpați Nehoiu 1—0 
(1—0) ISCIP Uimeai — Victoria 
Tăndărel 0—0. Olimpia Slobozia
— A.S.A. Buzău 2—1 (1—0), Pe
trolul Berea — Viitorul Chlmogi 
4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DUNA- 
REA CALARAȘI 43 p (51—9), 2. 
Unirea Urziceni 36 p (46—18). 3.

Buzău 25 p (31—18). 4 
Buzău 25 p (20—21)... pe 

locuri : 14.
15 p (17—28). 
Buzău 15 p 

Buzău 14 p 
SERIA A V-a 

Automatica București

I.R.A.

A.S.A. 
Chimia 
ultimele 
Giurgiu 
Munteni 
Metalul

— D.V.A.

Dunăreană 
15. Victoria 
(14—49). 6 
(22—211

Avi-

Rezultatele etapei a XVI-a 
cola Crevedia 1—0 (1—0), Tehno- 
metal București — Cimentul 
Flenl 3—2 (3—1), MECON Bucu
rești — IUPS Chitila 2—0 (0—0), 
Chimia Găeștl — I.M.G. Bucu
rești 3—0 (1—0), Danubiana Bucu
rești — Abatorul București 1—0 
(0—0), Minerul Șotinga — Elec
trica Titu 5—0 (2—0), C.F.R.-B.T.A. 
București — Metalul Mija 0—0. 
Petrolul Tîrgovișțe — Vlscofil 
București 1—0 (0—0).

Pe primele locuri ; 1. AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 34 p (38—15), 
2. Metalul Mija 30 p (26—14), 3. 
MECON București 26 p (21—9). 
4. Chimia Găeștl 26 
pe ultimele locuri : 
metal București 15 p

p (24—14)...
15. Tehno- 

_____ ______ „ (ÎS—29), 16 
Cimentul Fieni 14* p (15—38)

SERIA A VI-a
Dacia Pitești — Progresul Co

rabia 2—1 (1—0), ROVA Roșiori 
— I.O.B. Balș 1—1 (1—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — Uni
rea Pitești 1—0 (1—0), Chimia
Victoria Tr. Măgurele — Mus
celul Cimpulung 1—0 (0—0), Da
cia Metalul Rm. Vîlcea — Auto
matica Alexandria 2—1 (0—0), Re
colta Stoicănești — Viitorul Dră- 
gășani 4—0 (1—0), Progresul Băi- 
lești — Textila Roșiori 2—0 (1—0). 
Constructorul T.C.I. Craiova — 
C.F.R. Craiova 2—0 U—0).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 38 p (38—12), 2. Auto
matica Alexandria 30 P (24—8), 
3. Constructorul Craiova 26 p 
(19—16), 4. _.....................
de Argeș 26 p (17—17)... 
timele locuri ; 14. 
18 p (17—17), 15. 
18 P (36—29), 16. 
14 p (11—241.

SERIA A

Electronistul Curtea 
" — .. pe ol- 
ROVA Roșiori 
Unirea Pitești 
C.F.R. Craiova

________ VH-a
Minerul Motru — Minerul Mă- 

tăsari 4—1 (4—0). Automecanlca
Reșița — Metalurgistul Sadu 
l_0 (1—0), C.S.M. Caransebeș — 
Minerul Oravlța 4—1 (2—1), C.S.M. 
Lugoj — Diema Orșova 2—0 (1—0), 
Metalul Oțelu Roșu — Minerul 
Anina 2—1 (0—1), Minerul Meca
nizatorul Șimian — C.F.R. Vic
toria Caransebeș 1—0 (1—0). Mi
nerul Rovinari — Minerul Mol
dova Nouă 0—2 (0—1), Petrolul 
Ticleni — Termoconstructorul 
Drobeta Tr. Severin 2—1 (1—0).

Pe primele locuri * MINERUL 
MOTRU 37 p (39—11). 2. C.S.M. 
Caransebeș 31 p (35—15), 3. C.S.M. 
Lugoj 30 p (30—14)... pe ultime
le locuri • 15. Termoconstructo- 
rul Drobeta Tr. Sev. 16 p (19—24).

* ■ 12 D16. Metalurgistul Sadu 
(9-27).

SERIA A VIU-a
C.F.R. Timișoara — A. 

martinul Sirbesc 1—0 
Gloria Beluș — Auto Vulcan Ti
mișoara 1—1 (1—1). Minerul Șun- 
cuiuș — Motorul I.M.A. Arad 
1—0 (1—0). șoimii Llpova — Re
colta Salonta 3—3 (1—0), Strun
gul Chișineu Criș — U. M. Ti
mișoara 1—0 (0—0), C.S.M. Va
gonul Arad — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza 3—1 (3—0). Unirea Va
lea lui Mihai — Unirea Tomna
tic 1—1 (1—I), Unirea Sînnicolaul 
Mare — înfrățirea Oradea 2—1 
(0-0). _

Pe primele locuri : C.F.R. TI
MIȘOARA 33 p (38—11), 2. Vago
nul Arad 31 p (20—18), 3. Uni
rea Tomnatic 29 p (32—26)... pe 
ultimele locuri : 14. Recolta Sa
lonta 17 p (16—27), 15. Otelul Or. 
dr. Petru Groza 17 p (17—30). 
16. Unirea Valea lui Mihai 17 p 
(16—35).

B. Sin- 
(0-0).

SERIA A IX-a
Minerul Cavnio — IZOMAT 

Simleul Silvaniei 6—0 (2—0),
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — Mi
nerul Turț 4—0 (2—0), Minerul
Băița — Oașul Negrești 3—0 (0—0), 
Olimpia Gherla — Minerul Băiuț 
2—0 (0—0), Minerul Baia Borșa — 
Minerul Sărmășag 3—1 (2—0),
Chimia Tășnad — Industria Sîr- 
mel C. Turzii 2—3 " “
CUPROM Baia Mare — 
I.R.A. Cluj-Napoca 5—0 
Laminorul Victoria Zalău 
meșul Satu Mare 2—1 (1—1).

Pe primele locuri ; 1. MINE
RUL CAVNIC 38 p (36—9)! — pe
nalizată cu 2 p, 2. Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 33 p (36—12) — pe
nalizată cu 1 p, 3. Industria Slr- 
mei C. Turzii 33 P (36—15).;. pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Bă
iuț 17 p (14—27), 16. Motorul IRA 
Cluj-Napoqa 11 p (15—29).

SERIA A X-a
Unirea Alba Iulia — Nitramo- 

nia Făgăraș 1—0 (1—0), Aurul 
Brad — Minerul Știința Vulcan 
2—1 (2—1). Tîrnavele Blaj — Mi
nerul Lupeni 1—0 (0—0), Auto
mecanlca Mediaș — I.P.A Sibiu 
2—0 (0—0), C.S.U. Mecanica Si
biu — Metalul Alud 2—0 (0—0), 
Carpați Mîrșa — Textila Cisnâ- 
die 3—2 (2—1). C.F.R. Simeria — 
Metalurgistul Cugir 3—1 (1—1).
Mureșul Deva — Mecanica Alba 
Iulia 5—0 (2—0)

Pe primele locuri ; 1. UNIREA 
ALBA IULIA 43 P (41—10), 2. Mu
reșul Deva * ‘
- - — p

14

(1-2). 
Motor 
(1-0), 
- So-

38 p (31—13), 3. Aurul 
(29—19)... pe ultimele 
Tîrnavele Blaj 
C.F.R. Simeria 
Mecanica Alba

Brad 30 
locuri : 
(19—28), 15. 
(25—35) —
12 p 117—36).

SERIA A Xl-a
Minerul Bălan — Progresul O- 

dorheiu Secuieso 0—0, Chimfo- 
rest Năsăud — Metalul Sighișoa
ra 3—0 (3—0). Unirea Cristuru
Secuiesc — Lacu Ursu Sovata
2— 0 (1—0), Oțelul Reghin —
Avintul Reghin 1—2 (0—0) Me
talul Reghin — Hebe Sîngeorx 
Băl 6—0 (2—0). Minerul Rodna — 
Metalotehnica Tg. Mureș 2—3 
(1—2). Laminorul Beclean — Me
canica Bistrița 3—1 (1—0), Mu
reșul Luduș — Viitorul 
ghenl 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 
GREȘUL ODORHE1 34 P
2. Mecanica Bistrița 32 p
3. Avîntul Reghin 32 P (35—14)... 
pe ultimele locuri : 15. Lamino
rul Beclean 17 p (21—33), 16. 
Hebe Singeorz Băl 17 p (16—42).

SERIA A XH-a
Cimentul Hoghlz — Electro Sf. 

Gheorghe 1—1 (0—0). Victoria
Floreștl — Carpați Covasna 3—0 
(2—0), Poiana Cimplna — Mine
rul Filipeștli de Pădure 1—0 
(0—0), IMASA Sf. Gheorghe — 
Minerul Baraolt 3—0 (1—0), Me
talul Tg. Secuiesc — Unirea Cîm- 
pina 3—0 (1—0), A.S.A. Chimia
Ploiești — Petrolul Bălcol 1—0 
(1—0) Precizia Săcele — Monta
na Sinaia 2—2 (1—1), Carpați Si
naia — Mobila Măgura Codlea
3— 0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. ELECTRO 
SF. GHEORGHE 32 p (32—10), 2. 
Poiana Cimpina 32 (27—11' —
penalizată cu 3 P, 3. Victoria 
Floreștl 29 p (31—19)... pe ulH- 
mete locuri : 15. Minerul Fili-
pesti 18 p (22—35), 16. Carpați 
Sinaia 18 p (20—35).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

16.

16 D 
ie p 
Iulia

Gheor-

1. PRO- 
(39-12), 
(40—16),



SPORTUL M
SUCCESE ALE SĂRITOARELOR ROMÂNE

HOCHEiȘTII' NOȘTRI JUNIORI DIN NOU GERTRUDE BMMSTARK,
LIDERA I\ BLED

învingători la
TOKIO, 21 (Agerpres). — tn 

penultima zi a Campionatului 
Mondial de hochei pe gheață 
pentru juniori (grupa B) de ia 
Sapporo, echipa României a în
trecut cu scorul de 5—4 (3—1. 
1—1, 1—2) selecționata Iugosla
viei. Punctele formației româ
ne au fost marcate de Drago- 
mir (2), Nuțu, Șomfălean șl 
Gal. Alte rezultate: Frânta -

Olanda 7—5; Japonia — Nor
vegia 4—3; Elveția — Austria 
8—3. In clasament pe primele 
locuri se află Norvegia, Româ
nia. Franța și Elveția, toate cu 
cite 8 p, urmate de Japonia 
7 p. Iugoslavia 5 p, Olanda 3 p. 
Austria 1 p. In ultima zi s 
competiției formația Românie' 
intilnește pe cea a Olandei

21 (Agerpres).BELGRAD,
In runda a 3-a a turneului fe
minin de șah de la Bled, Ger
trude Baumstark a ciștigat cu 
piesele negre la Paramantici. 
în timp ce Margareta Mureșan 
a pierdut la Harmsen. Alte re
zultate: Pihailici — Bazai 
Kosanovici — Ivanovici 
Peter — Samardzici 0—1. 
fruntea clasamentului se 
Baumstark (România) și Harm
sen (Olanda) cu cite 3 puneți

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — 
în prima zi a competiției de 
sărituri în apă de la Varșovi».. 
proba feminină de platformă » 
fost dominată de 
române, clasate pe 
două locuri. Victoria a revenit 
concurentei Ileana Gheorghe. 
cu 364,35 p, urmată de Elisabe- 
ta Kopatz — 343,75 p, Zora No-

sportivele 
primele

vakova (Cehoslovacia) — 308 80 
p, Sabine Murth (Austria) — 
294,80 p. Ansa Richter (Aus
tria) — 294,20 p și Irina Klias- 
kova (Cehoslovacia) — 261.20 o. 
In proba 
bulină, pe 
belgianul 
583,30 p.

masculină de tram- 
primul loc s-a situat 
Tom Lemert, cu

FIGNON, REDIVIVUS !
Cea de a 79-a ediție a cursei 

cicliste Milano — San Remo, 
unul din ..clasicele" șezomdui 
de primăvară, s-a încheiat cu 
victoria rutierului francez Lau
rent Fignon. cronometrat pe 
2C1 km ta 7h06:20. Italianul 
Maurizio Fondriest a terminat 
al doilea. în aceiași timp cu 
învingătorul De remarcat că 
succesul lui Fignon. fost du
blu cîstigător al Turului Fran
ței. e cel dintîi după o îndelun
gată eclipsă de formă.

CONTRACTUL ÎNAINTE DE ORICE!

SCURT • PE SCURT I

\Contrapunct

I
*
1

3-0,
3—2 ;

ar-

el 
zice) 
austriac Ger- 
una din cele

un ou ne1

la Tokio 
voi alinia, 
într-o stare 

animat de 
dispunem

l-a avut 
pe tî- 

foarle

... zîmbet, primejdiile pe 
el le înfruntă (în mod 
I, la volart' fiind incom- 

mai mari, dar n-a a- 
face : și-a strîns ba-

1

CAMFIONATE NAȚIONALE IN PLINA DESFĂȘURARE

0—I; 
1—0;

tn 
află

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASA
La Paris au continuat întrece

rile pe echipe ale celui de-al 
XVI-lea Campionat European de 
tenis de masă pentru seniori, tn 
tururile 2 și 3 din cadrul seriilor 
preliminare, în' primele grupe
valorice s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : feminin :
U.R.S.S. — iugoslavia 3—1. R.F.G. 
(bronz C.E. ’86) — România 3—2, 
Anglia — Danemarca 
U.R.S.S. (argint) — 
3—1, R.F.G. — Anglia 
goslavla — Danemarca 
garia — Bulgaria 3—1.

3—0. 
România 
3-1. Iu- 

3—0, Un- 
Cehoslo-

vacia — Olanda 3—1, Franța — 
Polonia 3—0, Polonia — Bulgaria 
3—2, Olanda — Ungaria “ ‘ 
Franța — Cehoslovacia 
masculin : Suedia (aur c.E„ 
gint C.M.) — România 5—0, Po
lonia — R.F.G. 5—4, U.R.S.S. — 
Belgia 5—0, Suedia — R.F.G. 5—0, 
U.R.S.S. — Polonia 5—2, Belgia 
— România 5—2, Franța — Bul
garia 5—1, Iugoslavia — Ceho
slovacia 5—1, Anglia — Ungaria 
5—1, Ungaria — Cehoslovacia 
5—3, Iugoslavia — Franța 5—4, 
Anglia — Bulgaria 5—1.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET • In turneul final 

al C.C.E. s-au înregistrat. la 
masculin, rezultatele: F.C. Barce
lona — Tracer Milano 
(55—48) și Saturn Koln 
zan Belgrad 110—99 (51—52).
clasament. Partizan 
(23 p) e urmată de Arts 
(22 p) și Tracer Milano 
• Campionatul Americii 
șl Caraibilor, desfășurat 
dad de Mexico, s-a încheiat în 
competiția junioarelor 
ria selecționatei ~ 
trecut în meoi 
Guatemalei cu

102—87 
Parti

ta 
Belgrad 
Salonic 

(21 P).
Centrale 
la Ciu-

Cubei 
decisiv 
74—40

cu victo- 
care a in

formația 
(36—16).

HALTERE _
(R.D.G.), campionul bulgar Sev- 
dalin Marinov a terminat Învin
gător la categoria 56 kg. reali- 
zînd la totalul celor două stiluri 
270 kg. La categoria 67,5 kg., pe 
primul loc s-a situat Andreas 
Behm (R.D.G.), cu 340 kg.

La Meissen

s-aPOPICE • La Varșovia __
disputat dubla întâlnire interna
țională dintre reprezentativele 
Poloniei și Bulgariei gazdele cîș- 
tlgînd în ambele meciuri: cu 2 395 
la 2 293 la feminin și cu 4 877 la 
4 641 la masculin.

(R.F.G.) a revenit schioarei vest- 
germane Miriam Vogt, înregistra
tă cu timpul de 1:16,58. • Ur
mată de echipele Suediei, R. D. 
Germane șl Cehoslovaciei, selec
ționata Norvegei și-a adjudecat, 
ta 11154:35,07, ștafeta de 4X10 km 
desfășurată în cadrul concursului 
Internațional de la Holmenkollen 
(Norvegia). • Norvegianul Erik 
Johnson a terminat învingător în 
concursul internațional de sări
turi de.............. . ......... .
Meldal 
129,9 p 
111 m). 
Oliver 
cehoslovacul Jlri Malec 
p. • Proba feminină de slalom 
special găzduită, în cadrul „Cu
pei Europei", pe pîrtia de la Ven- 
tron (Franța) a dat două cîștigă- 
toare, Anette Gersch (R.F.G.) și 
Camilla Nilsson.......................... '
cronometrate cu 
t:34,79. Pe locul 
ronika Sarec 
1:34,87.

4—6, 7—6, 7—5. Alte rezultate :
Connors — Sanchez 6—1, 6—4, 
6—4, Jarryd — Frawley 6—3, 6—2, 
6—4. Mansdorf — Zivoji novici 
6—4, 6—7, 6—3 6—1, Forget
Purcell 6—3, 6—4, 6—4 (toate 
masculin). Potter — Suire
6—3 (la feminin).

Am mai soris pe această 
temă, despre modul stânjeni
tor. adesea degradant, în care 
profesionismul îl tratează („ca 
sclavi moderni", cum declara 
nu demult un boxer britanic, 
vezi „Sportul" din 15 februa
rie) pe sportivi într-o disci
plină sau alta șl dacă reve
nim azi, o facem spre a vă 
completa Imaginea, oferin- 
du-vă o întâmplare petrecută 
recent în lumea pllotilor de 
Formula 1.

Povestea, pînă la 
amuzantă, dar mai 
departe tristă, me
nită să mal aștearnă 
un rid peste chipul 
șl așa brăzdat al 
profesionismului, 
în centrul 
nărui șl (se 
talentatul pilot 
hard Berger, _ __ ___
mal plăcute surprize ale se
zonului automobilistic 1987. 
învingător ta Marele Premiu 
al Japonie! șl, ulterior, al 
Australiei, sub culorile firmei 
italiene „Ferrari", Berger a 
terminat ,,en fanfare" stagiu
nea trecută, anunțînd că gra
ție succeselor de ’■ ''
și Adelaide, „mă 
în 1988, la start 
de spirit nouă, 
convingerea că 
(n.n. echipa „Ferrari") de 
mijloacele de a deveni cam
pioni mondiali". Gîndind așa 
și profitând de pauza compc- 
tițlonală, pilotul austriac a 
decis să-și „încarce bateriile" 
ta stațiunea montană Ses- 
iriferes. ta Alpi, cunoscută și

recunoscută fiind pasiunea 
Iul pentru schi, sport pe ca
re. înainte de a se dedica 
F 1, l-a practicat cu bune 
rezultate, cochetând chiar cu 
lotul național I Cum, la Ses- 
trlăres. se găseau mai mulți 
plloțl atrași de aerul tare al 
munților, s-a decis organiza
rea cîtorva întreceri de schi 
pentru eL sub genericul „Săp
tămâna Albă a Vitezei" 
Gerhard Berger numărîn- 
du-se, logic, printre favoriți.

Totul însă pînă în ziua co-n- 
- .rsulud, cînd doi 
emisari al firmei 

Ferrari" s-au în
ființat. alarmați, la 
Sestrlăres, cerlndu-i

lui Berger să renunțe, 
„patronul" neaoceptând ca 
pilotul să-și asume un risc 
„neprevăzut în contract" 7 I 
Firește, o asemenea exigență, 
menită să considere schiul ca 
un sport periculos, a avut 
darul să-i stârnească Iul Ber
ger un 
care < ‘ 
curent; 
parabil 
vut ce _____ . -
gajcle și a părăsit stațiunea I 
Nu înainte însă de a decla
ra. cu amărăciune, că „știam 
că firma m-a legat. prin 
semnătura de pe contract, de 
mîlni. dar acum aflu că m-a 
legat și de picioare I Eu n-am 
voie ceea ce le e permis, de 
pildă, iul Prost, De Cesaris 
sau Patrese, c’est la vie !“

Fără alte comentarii.
Ovidiu IOANIȚOAIA

SCHI • Proba feminină de sla
lom supcruriaș de la Todtnau

la trambulină tinut la 
(Norvegia). El a acumulat 
(cea mai bună săritură — 
devansîndu-i pe austriacul 
Strohmaier — 115,1 p și

112,9

(Suedia) fiind 
același timp : 

3 s-a situat Ve- 
(Iugo slavia) —

TENIS • A
Biscayne, în 
contînd pentru Marele 
turul 3 furnizînd o surpriză 
proporții în concursul feminin : 
Sabine Auer — Hana Mandlikova

continuat la Kay 
Florida, turneul 

Premiu.
de

CU ADEVĂRAT LA ÎNĂLȚIME
Fără a fi devenit sport olimpic, alpinismul a intrat de curind In 

sfera de Interes a C.l.O. Membrii acestui organism au considerat că 
marile merite ale lui Reinhold Messner, performerul care a urcat in 
premieră pe toate cele 14 virfur de peste 8 000 de metri ale lumii, 
merită cu prisosință o medalie, chiar de aur, și chiar olimpică l O 
medalie specială, așadar, menită să onoreze un sportiv tn adevăra
tul sens al cuvintului, apărind șl răsplndind prin reușitele sale de 
excepție, ideile olimpismului, In lumea sportului, in lumea contem
porană. Dar, răspunsul dat de reputatul alpinist a uluit intr-o primă 
instanță, pentru că el a fost... negativ , Apoi, tnsă, Messner și-a ex
plicat gestul : „Mulțumesc foarte mult pentru onoarea pe care mi-o 
face C.l.O. Dar alpinismul meu a fost șl va fl Întotdeauna o activi
tate creatoare și nicidecum competitivă, tn nici un caz nu l-am tă
cut pentru o recunoaștere răsplătită cu medalii sau orice alte pre
mii. Dacă le-aș accepta, m-aș contrazice. Am fost - - - - 
declar o dată tn plus tmpotriva oricărei forme 
munte".

Făcind la vremea potrivită multă vilvă, refuzul 
mai mari alplniștt al lumii a căpătat explicația cea 
unanim acceptată.

întotdeauna șl o 
de întrecere pe

unuia dintre cet 
mai potrivită. Și

Radu TIMOFTE

• Benfica, scor egal pe teren propriu • Real Madrid a ciștigat

derbyul loca, • Liverpool la prima infringere • Schimbare de lider

in R. D. Germană

tN PORTUGALIA (et. 26), Ben
fica n-a putut trece, pe teren 
propriu, de Chaves (1—1) șl se 
află pe locul 2 în clasament, 
cu 38 P, după F. C. Porto — 46 
p și înaintea Iul Belenenses — 
33 p. Lidera F. C. Porto a dis
pus de Setubal cu 1—0, Iar 
Sporting a pierdut la Belenenses 
(2—3). Alte rezultate : Acade
mica — Salguelros 3—0, Esplnho 
— Rlo Ave 1—1, Varzlm — Por- 
timonense 1—2. Boavlsta — Ma
ritimo 1—1, Covilha — Braga 
0—0, Farensfe — Penafiel 2—0.

C.

Atletico Madrid 37 p (29 j).
LUPTA strinsă pentru primul 

loo în Bulgaria, între Vitoșa și 
Sredeț. In etapa a 20-a, Vitoșa 
a terminat la egalitate (2—2). cu 
Slavia, în timp ce Sredeț a în
vins cu 1—o pe Etăr. Alte re
zultate : Oreahovlța — Lokomo
tiv Plovdiv 2—0, Spartak Var
na — Vrața 3—1, Burgas — Be- 
roe 0—1, Plrin — 
Spartak Pleven — 
Sofia 2—1, Trakla 
Minior Pemlk 1—0.
ment : Vitoșa 31 p, 
Lokomotiv Sofia 25 p.

Sliven 0—0, 
Lokomotiv 
Plovdiv — 
In clasa- 

Sredeț 29 p,

PLENARELE
(Urmare din paq D

uneori ignorată. Forme simp'e 
de angrenare a copiilor In 
sport, ca „momentul de educi- 
ție fizică" sau gimnastica de 
înviorare, au fost programate 
cînd și cînd, neexistînd o con
tinuitate a acestor activități 
accesibile si foar’e oiie ne' tm 
masa de copii. Cînd. totuși, a- 
semenea activități au figurat 
in programul unor unităti șco
lare, 
mult 
fără, 
mare 
și-au 
tive

acestea au apărut 
ca un imbold venit 
ai unor brigăzi de 
și control si mat 
avut sorgintea în 

care să aparțină cadrelor 
didactice de specialitate 'șt 
implicit conducerilor de școli). 
Tn unele cazuri este ma> mult 
simbolică activitatea unor con
silii ale asociațiilor sportiv? 
școlare (sau redusă la o per
soană. doua), realitate care ~e 
proiectează în activitatea pro- 
priu-zisă: campionatul scoli'

ORGANIZAȚIILOR

mai 
din i- 
indru- 
outir 

initia-

are un caracter formal, fără o 
evidență a întrecerilor la ni
velul claselor sau anilor 
studiu. Adevărul este că, 
eele mai multe ori, echipele 
școlilor sînt stabilite dinainte 
fără a se mai desfășura etape
le primare (pe clase), prin 
prisma calităților recunoscute 
ale unor elevi. Se pune între
barea: în fapt, cine face sport 
echipa sau clasa? Practicarea 
exercițiului fizic. sistematic 
ordonat, este apanajul un i! 
grup restrîns de elevi, mereu 
aceiași (și, deseori. în mai mul
te ramuri de sport!?) sau tre
buie să constituie o invitat’e 
la bucuria de a face mișcare a- 
dresată unei colectivități cît 
mai largi?

Se impune, totodată, ca ame
najările sportive existente «3 
fie puse cu predilecție la dis
poziția tineretului studios ie 
vreme ce se dorește ca si din 
iudetui Coyasna să răsară flori 
ale performanței, cît mai mii'!e 
si mai viguroase. Adică a=s>

de 
de

1
*
I
w
I

I
*
1
w
I
*
I
*
I

I

1
*
I
*
1

I

urmată de Manchester United — 
59 p (cu două jocuri In plus), 
Everton — 56 p. tn Scoția, un 
alt derby : Glasgow Rangers — 
Celtic 1—2. în clasament : Celtic 
59 p (36 j), Rangers 53 (37 j).

ETAPA a 3-a în U.R.S.S. : Ms- 
tallst Harkov — Spartak Mos
cova 2—0, Alma Ata — Dnepr 
0—2, Jalghlrls Vilnius — Dinamo 
Moscova 2—1, Dinamo Kiev — 
Cernomoreț Odesa 1—0, Zenit 
Leningrad — Dinamo Tbilisi 5—4, 
Torpedo Moscova — Donețk 2—0. 
Primul loc este ocupat de Tor
pedo Moscova, cu 5 p, urmată 
de un grup de 5 echipe cu cite 

,4 p : Zenit Leningrad, Dinamo 
Moscova. Dinamo Tbilisi, Dnepr 
șl Dinamo Kiev.

REAL MADRID îșl continuă 
seria victoriilor, ta derbyul lo
cal. cu Atletico, Real a ciștigat 
cu 3—1 (Gordillo, H. Sanchez, 
Butragueno, respectiv Setien) 
lutadu-și revanșa după infringe- 
rea suferită In tur pe stadion pro
priu (0—4). Espanol n-a reușit de
alt un scor egal (0—0) cu osa- 
suna, tn timp ce F. C. Barcelo
na a fost depășită la Vlgo cu 
3—1. Alte rezultate din etapa 
a 29-a din Spania : Cadiz — Be- 
tls 4—1. Logrones — Murcia 1—0, 
Malloroa — Real Socledad 1—1, 
Rabadel! — Valladolid 0—0, 
Athletic Bilbao — Gijon 1—1, 
F. C. Sevilla — Las Palmas 4- 0. 
Tn clasament : Real Madrid 48 p 
(29 j), Real Soctedad 40 p (28 J),

MECIURI RESTANTE, tn An
glia : Everton — F. C. Liver
pool 1—0 (a înscris Wayne Clar
ke mln. 14). Este prima Infrin
gere suferită de Liverpool în 30 
de meciuri de campionat I Ea 
conduce Insă detașat, cu 7# p,

ETAPA a 17-a în R.D. Germa
nă : Halle — Aue 0—1, Dynamo 
Dresda — F.C. Magdeburg 3—1, 
Brandenburg — Dynamo Berlin 
0—0, Union Berlin — F.C. Jena 
2—1, Frankfurt pe Oder — Stahl 
Riesa 1—1. F.C. Karl Marx Stadt 
- Erfurt 1—1, Hansa Rostock — 
Lokomotive Leipzig 1—1. Pe pri
mul loo se află acum Dynamo 
Dresda, cu 24 p. urmată de Lo
komotive Leipzig șl Dynamo 
Berlin — cite 23 p.

• PE GLOB • PE GLOB • PE GLOB •

SPORTIVE
cum face asociația sportivă 
I.M.A.S.A., cu porți deschise 
Ia patinoarul său pentru tot! 
copiii și elevii din municipiul 
Sf. Gheorghe (și chiar din co
munele învecinate). Dacâ vrem 
cu adevărat ca prin sportul de 
masă să lansăm în performanță 
cît mai multi copii și finer 
atunci s-ar cuveni puțină or
dine și la acest capitol.

Cineva făcea remarca la ple
nară că se vorbește mult, se 
propun măsuri de remediere 9 
unor neajunsuri, se formule i- 
ză probleme vizînd mult dor,te 
îmnliniri. dar — în general — 
nu se rezolvă mai nimic. A so
sit momentul să se treacă de 'a 
vorbe ia fapt, pe temeiul unei 
conlucrări și mai rodnice intre 
tot! factorii interesați de bu
nul mers al mișcării sportive 
covăsnene. Altfel, ne vom li
mita la a privi, ici-colo. cite o 
floricică". Or, disponibilitățile 

acestui iudeț, potențialul său 
uman este — cu certitudine — 
•vi mult mai mare!

ANGLIA • tn optimile de fi
nală ale concursului internațio
nal de badminton de la Londra, 
campionul danez Morten Frost 
l-a Învins cu 15—7, 15—4 pe sue
dezul Gunnar Jonsson, Indone
zianul Eddy Korniawan l-a în
trecut cu 10—15, 15—3, 15—8 pe 
danezul Jens Andersen iar 
Darren Hill (Anglia) a ciștigat 
cu 15—11, 15—11 partida cu vima) 
Komar (India).

italia • Concursul de călă
rie de la Roma se va desfă
șura în acest an între 26 apri
lie șl i mai, la întrecere ur- 
mînd să participe cunoscuți cam
pioni din 12 țări. Printre acestea 
se numără Argentina, Brazilia. 
Franța, Elveția, Anglia Olanda, 
Spania și Italia.

R. P. CHINEZA • Campiona
tele internaționale de sărituri în 
apă ale R. P. Chineze se vor 
desfășura între 9 Șl 11 aprilie 
în orașul Jinan.

La concurs și-au anunțat par
ticiparea sportivi șl sportive din 
9 țări, ------ ------- --
S.U.A., R. 
nia, Italia.
Chineză.

printre care U.K S.S.. 
D. Germană, Româ- 
Japonia și R P

Tradițlonala cursă de 
de cîlnl, ce se des-

S.U.A. «
sănii trase
fășoară anual în Alaska, a 
cîștlgată pentru 
consecutiv de 
mericană Susan

a treia 
concurenta 

Batcher.

vingătoarea a parcurs 1 853 km 
în 11 zile, U ore, 41 do minute 
și 40 secunde. De remarcat că 
majoritatea particlpantilor au 
fost bărbați.

MEXIC • Președintele Fede
rației Internaționale de Volei, 
Ruben Acosta (Mexic) a propus 
crearea unei ligi mondiale la 
care să participe cele mal bune 
10 echipe din tume. Competiția 
ar urma să dureze trei ’uni cu 
meciuri la fiecare sfîrșlt de săp- 
tămînă. • La concursul inter
național de tir ce se va des
fășura, între 10 și 16 apri
lie, la Ciudad de Mexlcc. și-au 
confirmat participarea pînă In 
prezent, sportivi șl sportive din 
17 țări. Printre acestea se nu
mără U.R.S.S., R. D. Germană, 
Cehoslovacia, Guatemala. S.U.A., 
Polonia, Porto Rlco. Canada șl 
Mexic.

U.R.S.S. • Disputat la Mos
cova. campionatul unional mas
culin de patinaj viteză s-a tn- 
cheiat eu succesul lui Vikțor Sa- 
șerin, 
iiatlon ,
secund in clasamentul final s-a 
situat Dmitri Boclkarev — 17'.362 

tn proba de 500 m primul 
loc a fost ocupat de Nikolai 
Radcenko — 39,56, iar în cea de 
t 500 m a terminat învingător 
Viktor Șașefln, cu timpul de 
2:01,64.

care a totalizat la po-
170,318 puncte. Pe locul

p.
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