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ANDREI SOCACI: „OBIECTIVUL IMEDIAT URMĂTOR?

Comportare remarcabilă la Campionatele Balcanice de judo

11 SPORTIVI ROMÂN! PE PODIUM

Bilanțul general: 4 medalii de aur, 4 de argint $1 3 de bronz

• Cum a fost, Andrei, la 
concursul „Moomba" din
Australia, concurs contînd 
pentru „Cupa Mondială" la 
haltere ?

— O experiență inedită pen
tru mine, o întrecere cu totul 
altfel decit .cele la care am 
luat parte pină acum. Și s-au 
adunat cîteva zeci la număr... 
„Festivalul Moomba" este o 
sărbătoare anuală, un fel de 
„Carnaval la Rio" in varian
tă australiană. Cu care ale
gorice, cu școli de dans eta- 
lindu-și măiestria in plină 
stradă. Și cu mult, foarte 
mult sport — gimnastică, sur
fing, canotaj, schi nautic și, 
bineînțeles, bumerang. Aus
tralienii, mari consumatori de 
dispute ale oamenilor puter
nici, au introdus in cadrul 
festivalului și această etapă 
a „Cupei Mondiale", pe care 

Zaharevici (învingător la ca
tegoria 110 kilograme), au 
mai figurat printre laureați

s-au străduit să o organizeze 
cu tot fastul. Regulamentul a 
fost cei obișnuit, in sensul că

„Cupa F. R. Ciclism"

RECORDUL MONDIAL!"

s-au stabilit ciștigători pe ca
tegorii, iar autorul celui mai 
valoros rezultat, socotit in 
procente din recordul mondial, 
a fost desemnat învingător in 
clasamentul general.

• Cum a fost participarea, 
nivelul Întrecerilor ?

—Clasamentul general spu
ne multe : a ciștigat faimosul 

Nicu Vlad, Krapati, Szanyi, 
deci tot recordmeni și campi
oni ai lumii.

• L-ai omis tocmai pe... 
Andrei Socaci.

— Clasarea mea pe locul se
cund mă onorează și imi dă 
foarte mult optimism pentru 
anul competițional ce abia a 
început. Mai ales că, după 
cum ați aflat, am fost la un 
pas de un nou record 
al lumii. Am smuls 170 de 
kilograme, le-am dus dea
supra capului, și înce
pusem să mă ridic cu ele. O 
ușoară dezechilibrare pe spa
te m-a făcut însă să ratez toc
mai cînd mă pregăteam să... 
spun „hop". Am și o ușoară 
accidentare la genunchi. In 
clipa execuției, recunosc, nu 
m-a deranjat, dar cred că in
stinctiv am evitat să forțez, 
și de aici ratarea. In orice 
caz, cu o zi înainte, la antre
nament, ridicasem 170, le-am 
mai ridicat și altădată. Deci: 
obiectivul imediat următor 7 
Recordul mondial ! Sint în 
mare formă. Cred că asta a 
simțit-o și Zaharevici, fiindcă 
la premierea clasamentului ge
neral (ce vreți 2 disputa psiho
logică nu încetează nici o cli
pă...) s-a aplecat spre mine si

Sorin SATMARI

(Continuare în pag. a 4-a)

Ieri dimineață s-au înapoiat 
la Capitală sportivii români 
care au participat la Campio
natele Balcanice de judo. 
Desfășurate in sala "noului 
Centru Olimpic de la Atena, 
întrecerile acestei ediții s-au 
încheiat cu un remarcabil suc
ces al reprezentanților țării 
noastre : ta competiția senio
rilor, Drago? Bolbose (catego
ria superușoară) și Valentin 
Bazon (grea) au cucerit ti
tlurile balcanice la categorii
le respective, Ștefan Nagy (u- 
șoară) și Mihai Cioc (open) 
au obținut medaliile de ar
gint, iar Iulian Kusu (semi- 
mijlocie) pe cea de bronz. 
Comportare asemănătoare și 
la tineret : Florin Lascău (se- 
mimijlocie) și Ștefan Cristes- 
ou (semigrea), campioni bal
canici, Zoltan Teszari (semiu- 
șoară) și loan Simion (mijlo
cie), medalii de argint, iar 
Ionel Tifra (superușoară) și 
Nicolae Mihu (ușoară), meda
lii de bronz.

Am solicitat amănunte an
trenorului principal al Iotului 
reprezentativ de seniori. Con
stantin Niculae, care i-a Înso
țit pe sportivii români. Com
petiția balcanică a fost deose
bit de dificilă. 12 concurenți 
avind ta palmares medalii la 
campionatele mondiale si eu
ropene. Dragoș Bolbose a de
butat oarecum reținut, cîști- 
tigînd primul meci Ia hanței, 
pe al doilea la puncte și ulti
mele două prin ippon. O plă
cută surpriză. Valentin Bazon 
care a repurtat două victorii 
Ia puncte și alte două prin 
ippon, printre învinșii săi nu- 
mărîndu-se unul dintre cei 

Ieri, la Hune-

0-1 (0-1).

doara, în meci res-
tont din etapa a
18-a a Diviziei A:
Corvinul — Stea ua

Amănunte 
pag. 2—3.
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CLASAMENTUL LA

1. STEAUA 19 17 2 0 70-10 36
2. Dinamo 20 17 2 1 48-14 38
3. Victoria 20 12 1 7 33-22.25
4. Oțelul 20 11 2 7 30-24 24
5. Flacăra 19 9 4 6 21-20 22
6. Univ. Cv. 20 9 4 7 29-29 22
7. Corvinul 20 9 2 9 35-31 20
8. F.C.M. Bv. 20 7 5 8 33-28 19
9 A.S.A. 20 9 1 10 33-36 19

10. F. C. Olt 19 8 2 9 25-35 18
11. „Poli" Tim. 20 6 4 10 22-27 16
12. F.C. Argeș 20 6 4 10 20-28 16
13. „U“ Cj.-Nap. 20 5 5 10 21-32 1514 Sportul Stud. 20 5 4 11 22-32 14
15. Rapid 20 4 6 10 14-30 1416. S. C. Bacău 19 4 8 9 18-35 14
17. C.S.M. Sv. 20 5 4 11 19-39 14
18. Petrolul 20 3 6 11 12-33 13

mai valoroși judoka preaențl 
Ia Atena, bulgarul Dimitar 
Zaprianov, medaliat cu argint 
și bronz la J.O., C.M. și C.E. 
Cuta era de așteptat, Florin 
Lascău s-a impus autoritar ou 
două victorii înainte de limită 
și alte două • la puncte. Ttaărul 
Ștefan Cristescu, aflat pentru 
prima oară la o competiție 
importantă, a reușit cel mal 
categoric bilanț : toți adver
sarii învinși prin ippon 1 In 
ceea ce-i privește pe ceilalți 
medaliațl, campionul european 
Mihai Cioc a obținut două vic
torii și a terminat la egalita
te două meciuri, intr-unui 
dintre ele neprimind decizia, 
dar el n-a forțat nota la re
venirea ta concurs după ac
cidentarea sa la C.M. din 
toamnă. La „ușoară" (tineret), 
Nicolae. Mihu s-a văzut cobo- 
rît de pe treapta a doua, pe 
cea de a treia a podiumului, 
campionul categoriei cedînd 
cu vizibilă ușurință în partida 
cu sportivul tării gazdă, care 
a ocupat, astfel, locul 2.

Campionii la celelalte cate
gorii — seniori : semiușoară 
— D. Becanovic (Iugoslavia), 
ușoară — A. Alpaslan (Tur
cia), semimijlocle — T. Caki- 
roglu (Turcia), mijlocie — L 
Todorav (Iugoslavia), semi
grea — M. Valev (Bulgaria), 
open — D. Sioikov (Bulgaria) ț 
tineret : superușoară — B. 
Valben, semiușoară, — L 
Kostadinov, ușoară — S. To
dorov (toți Bulgaria), mijlo
cie — A. Popovic (Iugoslavia), 
grea — I- Vasiliev (Bulgaria).

Costin CHIRIAC

ETAPA A ll-a DECISĂ „LA FOTOGRAFIE" Plenarele organizațiilor sportive
MAMAIA, 23 (prin telefon). 

Condiții grele de concurs pen
tru participanții la etapa a 
II-a „Cupei F.R. Ciclism", 
desfășurată pe ruta Constanța- 
Tariverde-Constan ța (100 km). 
Frigul și vin tul (care a suflat 
cu peste 50 km la oră) au 
fost, împreună cu dealurile 
peste care au trebuit să trea
că concurenții, adversari „tari". 
Mulți rutieri au ajuns astfel 
la sosire cu întinzi eri foarte 
mari. După start, cale de cîți— 
va kilometri, plutonul a rulat 
compact Apoi, datorită schim
bării profilului șoselei, cane 
era vălurită, acesta s-a înși
ruit. Pe dealul din dreptul co
munei Sitorman, în față rulau 
28 de rutieri, în urma lor fiind 
alte patru grupuri, distanțate 
la... minute. La întoarcerea 
de la Tariverde, grupul frun
taș se scindează în două, ca 
o consecință a „evantaiului" 
impus de viatul de față. Dis
tanța dintre ele s-a mărit 
treptat ptaă Ia sosire. Compo- 
nenții grupului prim (6 spor
tivi de la A.S.K. Frankfurt pe 
Oder, V. Constantinescu. C. 
Paraschiv. Cr. Neagoe, D. Ca- 
tană, L. Kovacs — toți din 
Lotul R.S.R., M. Romașcanu și 
C. Nicolae — ambii Dinamo, 
M. Orosz — Electromureș Tg. 
Mureș), de valori apropiate, 
buni rulouri, au apăsat vîrtos 
pe pedale, au colaborat la 
trenă, dar cu circa 8 km îna
inte de finiș au început hăr
țuielile pentru desprindere. 
Au atacat, pe rînd. H. Groger, 
T. Bredow (ambii A.S.K.). M. 
Romașcanu, L. Kovacs. V. 
Constantinescu, dar acțiunile 
lor au fost contracarate. Pe 

latura din stînga șoselei, cu 
circa un km înainte de sosire, 
au înoercat să se detașeze E. 
Ramm (A.S.K.) și L. Kovacs, 
dar, venind lansați din spate, 
H. Groger și C. Nicolae i-au 
depășit și s-au angajat în- 
tr-un sprint furibund, adjude
cat „la fotografie" de sporti
vul nostru.

Clasament : 1. C. NICOLAE 
2 h 29,08 (medie orară 40,260 
km), 2. H. Groger, 3. L. Ko
vacs, 4. T. Bredow — toți a- 
celași timp, 5. Cr. Neagoe. 6. 
C. Paraschiv (ambii Lot R.S.R.) 
la 4 sec.

Tn clasamentul general li
der este L. Kovacs, urmat la 
8 sec. de H.J. Pohl și F. 
Schonherr fambii A S K.)

Horoțiu SIMA

PE DRUMUL APELOR

SPRE NOI MEDALII

Caiacișții și canoiștii 
noștri fruntașii au ieșit 
pe apă încă de (una tre
cută, o primă „repriză" 
de pregătire efectu- 
ind-o pe Olt, intre Că- 
limănești și Căciulata. 
Fotoreporterul nostru 
Nicolae Profir a sur
prins „noul val", tinerii 
care vislesc puternic 
spre culoarele marilor 
performanțe.

cluj ATENȚIE DEOSEBITĂ DESFĂȘURĂRII UNEI* 7
Clujul a fost, este si va fi 

unul dintre centrele puternice 
ale sportului nostru. Clujul a 
dat mereu, continuă să dea și 
există convingerea că va da și 
în viitor alți si alți performeri, 
sportivi care să apere cu suc
ces culorile tării în confrun
tări de amploare atît în tară, 
cît și dincolo de hotarele ei. 
In marea majoritate a unități
lor sportive din Cluj-Napoca 
și din celelalte orașe ale jude
țului se desfășoară o activita
te cu rezultate tot mai bune, 
pașii copiilor talentați. cei cu 
însușiri deosebite sint îndrumați 
cu grijă si pricepere, se fac 
mari și însemnate eforturi ca 
adevăratele valori să urce, 
treaptă cu treaptă, spre sportul 
de mare performantă, fie că e 
vorba de baschet, box sau fot

bal. Cifrele aflate la îndemînă. 
precum și cele expuse în ca
drul plenarei C.J.E.F.S. sînt 
mai mult decît edificatoare. 
Nu ne vom opri asu
pra lor. Altceva dorim să 
subliniem din dezbaterile 
plenarei C.J.E.F.S. Cluj. Mai 
exact este vorba despre trei 
aspecte cu implicații adînci si 
asupra cărora s-a insistat în 
concluziile care au fost trase.

S-a spus în referatul prezen
tat că 85% dintre elevii jude
țului au participat la acțiuni 
turistice de masă, că 13.000 au 
luat lecții de învățare a îno
tului, că aproape 4 000 au do
rit să cunoască tainele schiu
lui. iar neste 7 000 pe cele ale 
patinajului. Că au fost mai 
multi sau mai puțini, asta nu 
are importantă, important ră-

PREGĂTIRI SUPERIOARE
mine faptul că tot mai nu
meroși tineri DORESC să facă 
mișcare, să învețe un sport sau 
altul. Acest mare adevăr nu 
trebuie scăpat nici un moment 
din vedere si pentru că e un 
adevăr, toti factorii cu atribu
ții ta complexul proces de E- 
DUCAȚIE a tineretului trebuie 
să depună mari eforturi în a- 
cest sens. Cu cît vor exista mai 
multi elevi care știu să înoate 
sau să patineze, cu atît vor fi 
mai putini cei care vor avea 
nevoie de vizita medicului.

Al doilea aspect asupra că
ruia insistăm — pentru că s-a 
insistat asupra lui și în cursul 
dezbaterilor — este legat in
trinsec de primul : pentru ea 
tot mai mulți copii să invețe 
înotul sau să patineze este 
necesar să existe condițiile 
adecvate. Și ele există, dar 
nu toate bazele sportive 
din județul Cluj sînt 
FOLOSITE CU EFICIENȚA 
MAXIMA. S-au dat si exem
ple în această privință si ele 
nu sînt doar cîteva.

în sfîrșit. o a treia problemă 
mult discutată a fost aceea a 
cantității și. mai ales, calității 
pregătirii desfășurate în unită
țile sportive. Unii o fac cum 
o făceau si cu zece sau mai 
multi ani în urmă alții nu 
realizează volumul necesar ma
rii performante îneît se nune 
acut problema PREGĂTIRII 
CELOR CARE FAC PREGĂ
TIREA sportivilor. în conditii-

Laurentiu DUMITRESCU

(Continuare in pag. 2-3)



BILETUL DE INTRARE

DE LA POVESTE
— Copii, știți voi cine a fost 

Nadia Comăneci ?...
Un ,,Daaa !“ spontan a con

stituit răspunsul, completat 
apoi : „Gimnasta noastră care 
a cucerit primele medalii o- 
limpice de aur...*’.

— Dar de Aurelia Dobre ați 
auzit

Un răspuns similar și o nouă 
intervenție de precizare : 
„Este tot o gimnastă, campioa
nă mondială. Am văzut-o, a- 
nul trecut, la televizor...*’.

Așa a debutat prof. Mariana 
Trifa. antrenoare de gimnas
tică la Clubul Sportiv Școlar 
din Rm. Vîlcea. în activitatea 
ei. suplimentară, cu fetițele 
din grădinițele situate în zona 
de Nord a municipiului de pe 
Olt. Profesoara Trifa. un ex- 
oelent pedagog, a brodat o 
frumoasă povestioară cu crîm- 
peie din viața Nadiei și Aure
liei. O povestioară cu multe 
păpuși, dar și cu multe ore de 
pregătire, de antrenament, re- 
liefînd — pe înțelesul micilor 
ei auditoare — strădaniile ce
lor două mari sportive, -ambi
țiile lor de a ajunge printre 
stelele gimnasticii de pe con
tinent și din lume . -

La fel au procedat și cei
lalți profesori-antrenori ai 
C.S.S. Rm. Vîlcea cu copiii din 
grădinițele pe lîngă care au 
fost repartizați : Rodica Țo- 
moioagă, de pildă, specialistă 
în atletism, le-a vorbit despre 
marile noastre aruncătoare, 
discobola Lia Manoliu șl su- 
lițașa Mihaela Peneș, despre 
săritoarea în înălțime lolanda 
Balaș, despre alergătoarele 
pe distanțe medii Maricica 
Puică și Doina Melinte, șl ele 
medaliate olimpioe, despre 
disouta lor aspră nu numai cu 
adversarele directe, ei și cu 
centimetrii și secundele. An
trenorul Traian Ancuța a e- 
vidențiat la rîndu-i, faptul că 
încă de la vîrste foarte fra
gede se pot lansa în perfor
manță, în tenis de masă, mulți 
cooii. băieți și fete, care cau
tă să dezlege tainele acestui 
sport încă de la vîrsta grupei 
mijlocii de grădiniță, în timp 
ce profesorii Emil Efrin și 
soții Nico-leta și Vasile Măr
gărit, antrenori de volei, Ma
rin Vlădulescu, antrenor de 
baschet si Florin Enache, an
trenor de fotbal, le-au de
monstrat celor mici că și 
la „jocurile” sportive inițierea 
se poate face, deseori, cu 
mult înainte de cunoașterea

92; 4. Petre Cozma (Dacia) 89; 5. 
Sergiu Pop („U“ Cluj-Napoca) 
86; 6. Alexandru Matei („Poli”) 
84 7. Mircea Grabovschi (Dacia) 
83; 8. Gabriel Marian (Universi
tatea Craiova) 79; 9—10 Alexan
dru Folker („Poli”) și Adrian 
Bondar (Știința) 77; 11. Vasile 
zamfir (Relonul) 72; 12. Vasile 
Stingă (Steaua) 69 (ultimii doi 
cu cite un meci mai mult dis
putat) .

In campionatul masculin, cla
samentul se prezintă astfel:
1. Steaua 16 14 0 2 -M0-355 44
2. Dinamo Buc. 15 11 2 2 379-329 39
3. Poli Tim. 15 10 0 5 419-354 35
4. Minaur 14 8 4 2 388-341 34
5. Știința Bc. 15 6 2 7 355-392 29
6. Dinamo Bv. 15 6 1 8 355-360 28
7. Metalul 14 5 2 7 295-326 26
8. „U“ Cj.N. 15 5 1 9 350-377 26
9. Relonul 16 5 0 11 349-378 26

>0. Univ. Cv. 15 4 2 9 322-344 25
11. ASA El.Tg.M. 15 5 0 10 349-385 25
12. Dacia 15 3 2 10 348-416 23

După 15 etape în întrecerea fe-
minină clasamentul arată astfel:

1. Mureșul 15 13 0 2 406-281 41
2. Chimistul 15 13 0 2 380-317 41
3. știința 15 11 31 440-328 40
4. Rulmentul 15 10 0 5 325-282 35
5. TEROM 15 6 4 5 390-376 31
6. Confecția 15 8 0 7 336-356 31
7. Rapid 15 6 2 7 348-362 29
8. Hidroteh. 15 5 1 9 287-300 26
9. Construct. 15 4 2 9 304-341 25

10. C.S.M. Sb. 15 2 2 11 255-362 21
11. Oțelul 15 1 3 11 300-374 20
12. Dor' '"iul 15 2 1 12 278-370 20

„TROFEUL SPORTUL” 
PENTRU EFICACITATE

— Feminin —
1. Mariana Tîrcă (Știința) 145 

de goluri; 2. Esztera Matefl (Mu
reșul) 140; 3. Simona Tudor (Do
robanțul) 133; 4. Rodica Grigoraș 
(Confecția) 118; 5. Rodica Pălicl 
(Constructorul) 109; 6. Gabriela
Antoneanu (Oțelul) 101; 7. Da
niela Paștiu (C.S.M. Sibiu) 94; 8. 
Irlna Cămui (Hidrotehnica) 92; 
9. Edit Torok (Chimistul) 85; 10. 
Vasilica Dobre (Rapid) 84; 11. 
Maria Verigeanu (Chimistul) 82; 
12. Rodica Covaliuc (TEROM) 81.

— Masculin —
1. Măricel Voinea (Mlnaur) 121 

de goluri (un meci mal puțin 
disputat); 2. Marian Dumitru
(Steaua) 95 (un meci mal mult); 
3. Tudor Roșea (Dinamo Brașov)

LA PERFORMANTA
abecedarului sau a primelor 
operațiuni aritmetice...

Prof. Viorica Enescu, se
cretar a] C.J.E.F.S. Vîlcea, su
bliniază importanța și mai a- 
les eficacitatea acestei iniția
tive, care aparține conducerii 
Clubului Sportiv Școlar : „A 
fost, realmente, o reușită. 
Arondarea de către acest club 
a tuturor grădinițelor din 
Rîmnicu Vîlcea — peste 25 cu 
un efectiv de aproape 5 000 de 
copii — constituie un prilej 
de selecție a viitorilor per
formeri vîlceni. Există înțele
gerea largă a Inspectoratului 
școlar, a factorilor de condu
cere din învățămîntul preșco
lar, ne bucurăm de audiența 
multor educatoare care, prin 
intermediul profesorilor-an- 
trenori caută să își comple
teze sau să își perfecționeze 
cunoștințele în domeniul edu
cației fizice, să își sporească 
experiența în organizarea u- 
nor concursuri și competiții 
pentru copii. Nădăjduim ca 
această inițiativă, de bună 
seamă un experiment, să aibă 
la finele anului de învățămînt, 
rezultatele așteptate...”.

Acțiunea de arondare a gră
dinițelor din Rm. Vîlcea de 
către Clubul Sportiv Școlar, 
prin cei mai experimentați 
profesori-antrenori (alături de 
cei amintiți e necesar să mai 
adăugăm cîteva nume : Ma
riana Georgescu și Octavian 
Enescu — atletism, Eugen Po
pescu — tenis de masă, Alex. 
Oiței — lupte Viorel Drăgu- 
țescu — fotbal) cuprinde îna- 
celași timp și școlile, clasele 
cu cdclu primar, I—IV, adică 
o a doua treaptă de selecție, 
de depistare a unor elevi cu 
calități și vocație într-o ra
mură de sport. începută în 
toamna trecută, această se
lecție prezintă în cuprinsul ei 
cîteva „probe de control”, prin 
intermediul unor concursuri 
pe care C.J.E.F.S. Vîloea le 
organizează periodic : după
cele din octombrie și noiem
brie, altele, acum în martie și 
în lunile care au mai rămas 
pînă la terminarea acestui an 
școlar. Una din probele- 
concurs a avut loc chiar săp- 
tămîna trecută, rfnd, pe sta
dionul din Zăvoi au luat star
tul mai bine de 1 500 de elevi 
ai claselor a IV-aîntr-un te- 
tratlon (50 m, 600 m, lungime 
și aruncarea mingei de oină).

Așadar interes, preocupare 
pentru „schimbul de mîine 1“

Tiberiu STAMA

REPROGRAMARI DE PARTIDE
Participarea în semifinalele „Cu

pei I.H.F.” a necesitat reprogra- 
marea unor partide astfel: H.C. 
Minaur — Metalul Bistrița (din 
20 martie) în 30 martie și H.C. 
Minaur — Politehnica Timișoara 
(din 10 aprilie) în 7 aprilie. Am
bele partide vor avea loc la 
ora 17.

RANDAMENT-EFICACITATE
Clasamentele Diviziei A (femi

nin șl masculin) ne oferă cîteva 
subiecte de meditație, legate în 
principal de eficacitatea echipe
lor în atac, în apărare și, bine
înțeles, asupra raportului dintre 
acestea, edificatoare în ceea ce 
privește randamentul. Am luat în 
discuție primele patru locuri în 
aceste clasamente sui-generis. 
FEMININ. Eficacitatea în apăra
re (indice de bază în aprecierea 
pregătirii, în general) oferă or
dinea: 1. Mureșul — 281 de go
luri primite, cel mal mic număr. 
18,73 de goluri pe meci primite;
2. Rulmentul — 282 (18,80) — dar 
medie scăzută pentru atac (21,66);
3. Hidrotehnica — 300 (20,00) —
dar, la fel, medie scăzută pentru 
âtac (19,13); 4. Chimistul — 317 
(21,13). în ceea ce privește ata
cul, situația se prezintă astfel: 
1. Știința — 440 (29,33) — dar me
die scăzută pentru apărare 
(21,86); 2. Mureșul — 408 (27,06); 
3. TEROM — 390 (26,00) — dar. 
la fel, medie ■ scăzută pentru a- 
părare (25,06); 4. Chimistul — 389

Intr-una din zilele trecu
te. stînd de vorbă cu un 
antrenor în holul Sălii Spor
turilor din Galați, unde be 
desfășurau galele de box 
din cadrul „Turneului pri
măverii”. am asistat la o 
scenă de-a dreptul penibilă. 
Veți vedea pentru cine.

Cineva dă să intre fără 
a prezenta biletul sau legi
timația care să-i dea drep
tul să asiste la întrecerea 
sportivă. „Biletul dumnea

voastră 7“ — întreabă omul 
de ordine de la ușă. rupînd 
în continuare biletele altor 
spectatori care intrau. „Păi 
...Vreau să vorbesc cu tova
rășul Balaiș (n.r. — pre
ședintele C.J.E.F.S. Galați). 
Te rog să-1 chemi”. „Nu 
pot să plec acum de aici și 
să-1 caut pe tovarășul Ba
laiș" — răspunse celălalt, 
văzîndu-și în continuare de 
treabă și oprind un alt 
spectator: „Biletul, vă rog”. 
Dialogul continuă apoi 
precipitat : „11 caut pe to
varășul Moscopol, directo
rul sălii...” Omul de la

„CUPA PIONIERUL" LA TENIS DE MASA
In Sala Sporturilor din orașul 

Alexandria s-a desfășurat, timp 
de trei zile, „Cupa Pionierul* la 
tenis de masă, competiție orga
nizată — sub genericul Daciadei 
— de C.N.O.P., în colaborare cu 
C.J.E.F.S. Teleorman și federa
ția de specialitate. întrecerile 
finale pe țară, la cane au parti
cipat tineri sportivi din toate 
județele țării, precum și din 
municipiul București, s-au ridi
cat la un bun nivel tehnic, me
ciurile de simplu din cadrul se
mifinalelor și finalelor fiind 
deosebit de disputate. Cum se 
aștepta, în acest ultim „top" al 
celor mal buni pionieri jucători 
de tenis de masă, victoriile au 
fost împărțite, clasamentul pri

PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmări din pag. 1) 

le mereu noi, în cadrul cerin
țelor în continuă creștere aJe 
sportului de performantă, an
trenorul nu numai că trebuie 
să fie la curent cu metodele 
cede mai moderne de lucru, 
dar. în același timp, e necesar 
să aibă cunoștințe și din alte 
domenii (anatomie, psihologie, 
fizică).

Toate acestea s-au spus, în
tr-o formă sau alta. Pe par
cursul dezbaterilor plenarei de 
la Cluj-Napoca. Și încă multe 
altele. Nu putem, totuși. în
cheia fără a puncta cîteva din 
REZULTATELE sportivilor clu
jeni din sfera performanței ; 
trei medalii de aur si una de

(25,33). Randamentul general al 
echipelor, dat de diferența dintre 
golurile înscrise și cele primite, 
oferă următorul clasament: 1. 
Mureșul +125; 2. Știința +112; 3. 
Chimistul +63; 4. Rulmentul +43. 
Așadar, o mențiune suplimentară 
pentru handbalistele mureșene și 
pentru antrenorii lor, Gheorghe 
lonescu și Valentin Pop. MAS
CULIN. Cifrele și mediile sînt 
oferite de un număr inegal de 
jocuri susținute de echipe din 
motive obiective. în acest sens, 
Steaua a susținut 16 partide, Di
namo București șl Politehnica 
Timișoara — cîte 15, iar H.C. Mi
naur Baia Mare — 14, adică cele 
patru echipe aflate în toate cele 
trei clasamente pe care Je vom 
prezenta. Apărare: 1. Dinamo — 
329 (21,93); 2. Minaur — 341 (24,35);
3. Politehnica — 354 (23,60); 4.
Steaua — 355 (22,18). Atac: Steaua 
— 440 (27.50); 2. Politehnica — 
419 (27,93); 8. Minaur — 888
(27,71); 4. Dinamo — 379 (25,26). 
Randament: 1. Steaua +93'; 2.
Politehnica +65; 3. Dinamo +50;
4. Minaur +47. Deci, campio
nii (antrenori Radu Volna și 
Ștefan Birtalan) își onorează în 
continuare cartea de vizită.

ASTAZI — ETAPA A XVI-A
tn campionatul feminin, etapa 

poartă. însă, nu se lasă im
presionat de nici un nume : 
„Vă rog să așteptați... dacă 
trece pe aici...” Soluția a- 
ceasta a părut de neaccep
tat : „Ce să aștept, dom’le, 
că începe gala. Ce naiba ? 
Nu mă mai cunoști ? Sînt 
șl eu cineva w orașul 
ăsta...”

într-adevăr. începea gala 
și nu cunosc finalul discu
ției. M-am întrebat. însă, 
cum se pretează un amator 
de sport, mai ales cînd pre
tinde că este ..cineva în o- 
rașul ăsta” să încerce să 
intre fără bilet la o între
cere sportivă, vîrît clandes
tin ne ușa din spate ? Pri
mul gest de fair-play al spec
tatorului este să-și cumpe
re biletul de intrare, acesta 
reprezentînd o modestă con
tribuție la dezvoltarea ac
tivității sportive, la întreți
nerea și înfrumusețarea a- 
renelor noastre...

Petre HENȚ

melor locuri oglindind, prin aria 
de cuprindere, preocuparea, 
încurajarea acestui sport existen
te în tot mai multe județe din 
țară.

Rezultate, simplu, categoria 
11—12 ani, fete: 1. Corina Szekely 
(Bistrița), 2. Denisa Rencu (Con
stanța), 3. Ramona Man (Mureș); 
băieți — 1. Dan Prune (Sălaj), 2. 
Adrian Năstăsescu (Dîmbovița), 
3. Gabriel Beiecz (Arad); cat. 
13—14 ani, fete: 1. Carmen Poca- 
sin (Vrancea), 2. Mioara Pavel 
(Buzău), 3. Carmel ia Băcilă (Ca- 
raș-Severin); băieți — 1. Claudel 
Petrescu (Suceava), 2. Artimon 
Bîrsan (Sibiu), 3. Grigoraș Te- 
glaș (Timiș).

argint la C.M.. sase medalii de 
aur. două de argint si una de 
bronz la C.E., cinci medalii de 
aur. trei de argint și trei de 
bronz la C.B. Clujul are cinci 
ramuri sportive de înaltă per
formanță. două de nivel olim
pic. 13 de nivel international. 
95 secții de nivel național. 611 
de nivel local, toate înglobînd 
20.000 de sportivi legitimați 
dintre care 3 987 în activități 
competiționale de nivel 
republican. Acesta este po
tențialul de oare disipune 
Clujul pentru a obține 
în viitor rezultate cu mult mai 
bune decît cele realizate în 
1987. Că se poate, au demon-- 
trat-o baschetbalistele, din nou 
campioane ale țării, de opt ori 
în ultimii nouă ani î Și nu nu
mai ele. baschetbalistele.

se caracterizează, în principal, 
prin lupta codașelor pentru su
praviețuire; în frunte nu se pre
văd schimbări esențiale. Progra
mul BUCUREȘTI — Confecția — 
Chimistul Rm. Vîlcea (Sala Flo- 
reasca, ora 15,30; arbitri: C.
Cristea — Gh. Dumitrescu, din 
Constanța); BACĂU — Știința — 
Hidrotehnica Constanța (C. Fro- 
lo — I. Șerb, din București); TG. 
MUREȘ — Mureșul — Rapid (Z. 
Meszaros — E. Fazekas, din Baia 
Mare); BRAȘOV — Rulmentul — 
Oțelul Galați (A. Dumitrescu — 
C. Szabo, din București): IAȘI — 
TEROM — C.S.M. Independența 
Sibiu (B. Afnancea — M. Fleșe- 
riu, din Piatra Neamț); TIMI
ȘOARA — Construct!—ui — Do
robanțul Ploiești (H. Marzavan, 
din București — M. Tănăsescu, 
din Pitești). Și în Întrecerea bă
ieților etapa este dominată de 
lupta din subsolul clasamentului, 
dispută indirectă. Da Cluj-Napoca 
șl la Craiova se anunță meciu
rile cele mal echilibrate. Progra
mul: BUCUREȘTI — Dinamo — 
Relonul Săvinești (Sala Floreas- 
ca, ora 16.45; V. Vlăduț — B. 
Vasiliu, din Iași); CLUJ-NAPO
CA — „U“ C.U.G. — Politehnica 
Timișoara (T. Curelea — I. Pău- 
nescu, din Bv urești); CRAIOVA

CONFECȚIA * FOCȘANI-0 ASOCIA
CU 0 IMPRESIONANTĂ „FIȘA

Italia.
R.F.G.

(în 
colee- 
33 de
90 la 

livrăm

Pentru a ne convinge de re- 
numele dobîndit de oolectivul 
întreprinderii de confecții 
Focșani în oei 25 de ani de 
activitate nu au fost necesare 
multe investigații. In parcarea 
din fața unității (acum neîn- 
căpătoare !) am văzut aliniate 
binecunoscutele TIR-uri ce-și 
așteptau rîndui la rampa de 
Încărcare. Mașini din 
U.R.S.S. Olanda și 
erau pregătite pentru a duce 
în țările lor rodul talentului, 
perseverenței și fanteziei 
sensul bun !) unui tinăr 
tiv (media de vîrstă 
ani).

„Faptul că aproape 
sută din producție o 
celor 20 de firme cu care co
laborăm — ne spune ingine
rul Nicolae Lungociu, directo
rul întreprinderii — este re
zultatul bunei organizări a 
muncii, preocupărilor constan
te de a fi competitivi pe pia
ța mondială". O încununare a 
acestor eforturi a fost acor
darea în 1987 a înaltei distinc
ții „Ordinul Muncii” clasa în- 
tîi pentru situarea pe primul 
loc în întrecerea socialistă pe 
1986.

Cunoscînd aceste lucruri, nu 
e de mirare că în cadrul mă
surilor pentru creșterea pro
ductivității muncii, există aici 
„o permanentă preocupare 
pentru întreținerea capacității 
de muncă”. Afirmația aparți
ne tovarășei Maria Stan, pre
ședinta Consiliului oamenilor 
muncii. Asociația sportivă

cit 
asociații 
(1966) ; 
numări 

De ,topi

— Universitatea — H.C. Minaur 
Bala Mare (Al. Vîrtopeanu — Șt. 
Georgescu, din București); BIS
TRIȚA — Metalul — Steaua (Gh. 
Șandor, din Oradea — N. lancu, 
din Buzău); PITEȘTI — Dacia — 
Dinamo Brașov (Tr. Popescu — 
St. Marghescu, din București); 
BACĂU — Știința — A.S.A. Elec- 
Iromurcș Tg. Mureș (M. Stăncilă, 
din București — I. Nicolae, din 
Ploiești).

• Lotul reprezentativ a susți
nut săptămîna trecută două par
tide de verificare în compania 
puternicei selecționate a Iugosla
viei. în primul meci, la Zvetoza- 
revo — 23—20 (11—7), iar to cel 
de-al doilea, la Bor — 28—25 
(17—13) în favoarea gazdelor. De 
menționat că handballștll noștri, 
cu o formație remaniată (și da
torită accidentărilor titularilor), 
a avut, în general, o comportare 
bună.

A în imaginea alăturată (au
tor: AUREL D. NEAGUj unul 
dintre tinerii care bat serios la 
poarta afirmării: pivotul Paul 
Cicu (Steaua), tot mal prezent 
în jocul formației sale și, de 
aceea, în cronicile ziarului nostru.

Rubrică realizata de
Mihail VESA
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• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 23 MARTIE 1988. Extrage
rea I :« 3 36 42 21 31 ; Extra
gerea a Il-a : 30 7 15 14 35 44. 
Fond de cîștiguri ; 638.375 lei.
• ASTAZI este termenul li

mită pentru a vă procura bile
te eu numerele favorite la tra
gerea obișnuită LOTO de mîi
ne. vineri. 25 martie.

A Reamintim că sflrșitul săp- 
tăm.ini'l programează 6 nouă 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LO
TO, care încheie suita Intere
santelor acțiuni cu caracter a- 
parte din primul trimestru ’ al 
anului, perioadă oare s-a dove
dit deosebit de bogată și gene-
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In cel mai concludent test 
pentru meciul de rugby cu Italia 

IOTUL A — SELECȚIONATA
SlIJiifNIUSCĂ 21-18

rită cu
EAGU
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Ultimul test al Lotului A 
rugby, 
priimul 
aprilie, 
fost și 
pentru 
ta studențească (șl ea în pline 
preparative pentru Campionatul 
Mondial Universitar din Franța) 
a constituit un partener reduta
bil, care n-a înțeles să faeă un 
joc de circumstanță. Dovadă și. 
scorțtâ strîns consemnat la fine
le partidei : 21—18 (12—12) pen
tru. Lotul A. Realizatori >: Mu- 
rariu — 2 eseuri și Ignat — 2 
transformări și 3 l.p. pentru Lo
tul A, Lazăr șl Răeeanu, cîte un 
eseu, și Domocoș 2 transformări, 
o l.p. și un drop pentru Selec
ționata studențească.

In ansamblu, jocul a plăcut 
Prima repriză mai ales, eum a- 
testă și rezultatul, s-a caracteri
zat printr-un echilibru accentuat, 
razele frumoase, pe alocuri aspre 
(mai exact, angajante), s-au 
derulat minute în șir, alternînd 
cu altele în came ambele echipe 
și-au îngăduit momente de tes- 
piro. La reluare, aspectul între
cerii s-a schimbat aproape radi
cal, rugbyștil studenți mai pu
țin omogeni și marcați și de o- 
boseala deplasării (el au sosit 
în Capitală miarți, eftid au sus
ținut și un antrenament, de or
din tactic în special 
să ne întrebăm 
selecționată n-a 
spațiu mal larg 
omogenizare ?...) 
mul, modul lor ... _ .. 
fost ceva mai estompat. Au avut 
însă resurse pentru a 
handicap — după ce 
ment dat Lotul A a 
21—12, printr-un eseu 
testă calitățile, chiar 
doi antrenori, .
Ionescu și FI. Popovici, nu s-au 
pus de acord asupra componen
ței echipei...

Lotul A 's-a impus mai ales 
prin contribuția pachetului de 
înaintași, a liniilor a TîI-a și a 
n-a. active pe tot parcursul În
trecerii. In schimb, „treisfertu- 
rile“ n-au corespuns. S-a resim
țit absența lui Lungu, a interve
nit apoi și accidentarea (urmată 
de înlocuirea) iul To fan. Este 
fără dubiu că aici mal trebuie 
lucrat, găsită o formulă care să 
fie și validă, și eficace, la ora 
meciului cu Italia. Fiindcă — 
este știut — „squadra azzurra" 
a făcut remarcabile progrese în
deosebi în acest compartiment.

Arbitrului I. VasMică i s-au 
aliniat formațiile :

Lotul A : Piti (Codoi) — Văr- 
zaru, Tofan (Năstase), Fulina, 
Boldor (Piti) — Ignat, T. Comat 
— Rădulescu, Moțoc (Dumittraș), 
Murariu (Gurămare) — Caragea, 
Vereș — Dumitrescu, Gh. Ion, 
Leonte ; Selecționata Studențeas
că : Grigoraș — Flat, Răeeanu, 
Voinov (Florescui), Osiac — Do
mocoș, Seceleanu — Șugar, Țe- 
purică, Leuciuc (Gh. Cteudiu) 
Lazăr, Stanciu — Csoma, Colibă 
(Nistor), Soare (Predesoitâ.

Tiberiu STAMA
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(min. 32). Cu două minute îna
inte de pauză, L Petcu a șutat 
fantastic de la 10 m, însă Liliac 
a salvat uimitor. Și cînd arbitrul 
R. Petrescu îșl controla crono- 
metrul, pentru a fluiera sfirșitul 
primei reprize LĂCĂTUȘ a pă
truns în stilul său caracteristic, 
l-a driblat scurt pe Dubincluc și 
a lobat balonul peste Ioniță, sub 
„transversală".

Steaua a început în trombă șl 
repriza secundă. Dar după un 
sfert de oră. hunedorenîi au re
venit, declanșînd numeroase a- 
taouri la poarta Stelei, Insă în
tre buturile campioanei s-a aflat 
un portar în zi mare, care a evi
tat goluri gata făcute, cum s-a 
întâmplat în min. 68, cînd a scos, 
de Ungă bară, „capul" lui Gabor, 
în min. 80, cînd a respins (din 
nou) uluitor „bomba" lui Du- 
binciuc sau în min. 81, cînd nici 

. Klein nu l-a învins. între timp, 
Ia poarta lui toniță, Hagi (min. 
52) și Balint (miin. 77) au expe
diat balonul afară, irosind bune 
situații de gol. După desfășurarea 
jocului, un rezultat de egalitate 
ar fi fost mult mai echitabil.

HUNEDOARA, 23 (prin tele
fon). Partidă de excelentă fac
tură, în care ambele combatante 
au etalat o gamă variată din 
tot ceea ce se numește fotbal 
modern. A fost un med de o 
rară frumusețe, cu numeroase 
faze la ambele porțl. începutul 
a aparținut echipei campioane, 
care și-a Impus, din start, jocul 
oombinatlv, tacercînd o cît mai 
rapidă desprindere. în min. 3, 
Hagi execută o lovitură lio’eră 
din afara careului mare, dar ba
lonul a trecut peste „transver
sală", apoi în min. 6, o Infil
trare pe dreapta a Iui Balint 
s-a soldat cu un șut puternic 
al iul Rotariu, dar în... Pițurcă, 
pentru ca în min. 9 „nouarul" 
Stelei, scăpat frontal, să fie stopat în --------- ..... —
ginean. 
un șut 
jos la 
șlt să __ _______ _
moții la poarta hunedoreană și 
în min. 17, cînd Hagi a trimis 
balonul la rădăcina barei. După 
acest început furibund al bucu- 
reștenilor, Corvinul a echilibrat 
jocul, replica echipei conduse de 
Klein devenind din ce ta ce mal 
viguroasă. Mare ocazie de des
chidere a scorului ta min. 20. 
cînd I. Petcu, singur în „6 m“, 
a preferat pasa ta locul șutu
lui și mingea a trecut prin fața 
porții iul Liliac. în min. 28, la 
centrarea iul Klein, același I. 
Petcu reia din apropiere, eu ca
pul, dlar portarul stelist blochea
ză balonul. La cealaltă poartă, 
Șutul-,.bombă", din unghi, al .tai 
Hftgi îl va evidenția pe Ioniță

ultimă instanță de Măr- 
A urmat, în min. 12, 

„tare" al Iul Belodedici, 
colț, însă Ioniță a reu- 
respingă în corner. E-

Gheorghe NERTEA

Azi, la Urziceni, de la ora 16

JOC DE VERIFICARE A
Astăzi, la ora 16, pe stadionul 

din Urzicend, Lotul reprezenta
tiv de tineret va susț-ie jn joc 
de verificare cu divizionara C 
Unirea — ultima „repetiție cu 
public" înaintea partidei amica
le cu' formația similară a R-D. 
Germane, programată marți 28 
martie, la Moreni. Să notăm 
că jocul die la Morenî constituie 
al treilea examen internațional 
al anului pentru tinerii noștri 
jucători, primele două desfășu- 

~ ta cadrul turneului în- 
în Grecia in luna tre-

rîndu-se 
treprdns 
cută.

ECHIPEI DE TINERET
în „jocul-test" de azi, antre

norul secund ai reprezentativei, 
Dan Apolzan (antrenorul princi
pal M. Radulescu a condus e- 
chlpa olimpică în partida de la 
Tatabanya) intenționează să în
ceapă jocul cu următorul „11" s 
Voicilă (Sportul Studer țese.) — 
Dumitrescu (F.C. Olt), Rada 
(Rapid). Matei (Rapid), Bunaciu 
(U.T.A.) — șt. Stoica (Universi
tatea Craiova), D. Sava (Flacă
ra Moreni). Cr. „ava (Sport Club 
Bacău), Stere (Victoria) — Ule- 
șan (Victoria), Henzel (Victoria) 
sau Scînteie (Sport Club Bacău).

INTRE VESTIAR...

I
privit

doua

I
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I
I
I

I

bine R. Pe- 
linie : C. Co-

• Vineri,
12 va avea
Rugby. Loc
diul C.N.E.F.S., stor. VasMe 
ta 16, etaj VIII.
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STANICI

ce lom. în partea a do.ua

aflau,

DE IARNA A COMPLEXULUI P. T. A. P

pe 
• 

timpul 
cu

viitor 
La Ga- 

meclulul, 
afecțiuni Kt 

arbitrul

; e fireso 
: de ce această 
beneficiat de un 
de timp pentru 
au scăzut rît- 

de exprimare a

reduce din 
la un mo- 
condus cu 
care ii a- 
dacă cei 

Dumitru (Titl)
Stadion Corvinul ; teren alune

cos ; timp închis, ploaie măruntă; 
spectatori — circa 30 000. Șuturi: 
10—ia (pe poartă : 4—4). Cornere 
10—7. A marcat LĂCĂTUȘ 
(min. 43).

CORVINUL : Ioniță 7 — Bardac 
7. Mărginean 8, Dubinciuc 6, Tîr- 
noveanu 7—1. Petcu 7, Burlan 
7. Klein 7 — Gabor 3, Nticșa 8 
(min. 62 Hanganu 6), Văetuș 6 
(min. 74 Suciu 6).

STEAUA : Liliac 8,5 — Iovan 7, 
Bumbescu 7, Belodedioi 7, Rota- 
riu 8 — T. Stoica 8, Gh. Popes
cu 7, Balint .7, Hagi 7 (min. 34 =x.-_. ..... t Plțurcă 6Bălan) — Lăcătuș
(min. 87 Majaru)

A arbitrat foarte 
treșcu ((Brașov) ; ia_____
rocan CReșița) și v. Om-u (Pre
deal) .

Cartonașe galbene ; VAETUȘ, 
PIȚURCA, LĂCĂTUȘ, MABGI- 
NEAN, GH. POPESCU.

La speranțe : 1—1 (O—1)

I 
I

• ASTĂZI, start în returul 
Criteriului republican *1 Cen
trelor olimpice de juniori „Vii
torul", de la ora 16 fiind pro
gramate meciurile etapei 
VHI-a : Iași — Buzău, Galați 
Bacău, București — Brașov 
Craiova — Pitești (seria I), Tg. 
Mureș — Timișoara, Arad — Al
ba Iul ia, Oradea — Bistrița 
Hunedoara — Sibiu.

PARTICIPARE NUMEROASA LA EDIȚIA

Timp de două zile în împre
jurimile stațiunii climaterice 
Voineasa s-au desfășurat între
cerile fazei pe sector a Com
plexului aplicativ pentru apăra
rea patriei (grupa în acțiune, 
ediția de iarnă) organizată de 
Comitetul U.T.C., sector 3 Bu
curești. Inspectoratul școlar și

alcătuirea concursului de dumi
nică. 27 martie : 1. AvelMno — 
Milan ; 2. Cesena — Juvemtue ; 
3. Em poli — Como ; 4. Inter — 
Roma ; 5. Pescara — Verona ;
6. Pisa — Ascoll ; 7. Sampdorî® 
— Florentina ; 3. Torino — Na
poli : 9. Bari — Genoa ; 10. Mo
dena — Barletta ; 11. Parma — 
Bologna ; 12. Sambenedettese —

__ > — Trlestlna. 
pe toți partâcl- 

sistemele 
că, ta 

casieriile 
dispoziție

DVlVgilCi , Iză.
Brescia; 13. Udinese

Al Anunțăm 
panții cîștigători la 
A.S. Loto-Pronosport 
toate județele tării, 
D'I'ăti’toaire le stau la 
pentru pliata cîștigurilor, potri
vit datelor ș1 peri’oadeil’or în
scrise pe adeverințele eliberate 
de către agențiile la care au
fost den-u.se biletele cîștlgătoare.

Agenția B.T.T. întrecerile 
reunit la start 400 de concu- 
renți, băieți șl fete, prograimînd 
probe de aruncare. orientare, 
parcurgeri de terenuri difleilie, 
transport și ajutor sanitar. Tra
seele, de 3000 m pentru băieți 
și 2500 pentru fete, i-au solici
tat tfm plin pe concurențl, din
tre ei remareîndu-se ta mod de
osebit echipele Liceelor tadiue- 
triaie Republica și I.M.U.A.B.

Clasamente — ciclul H femi
nin; 1. Lie. lnd. Republica, 2. 
Lie. ind. 28. S. Lie. lnd. Uni
rea; masculin ; L Lie. tad. 
Republica, 2. Lie. matematâeă- 
fizică 3. 3. Uc. jnd. 31 ; ciclul 
IU, feminin t L Lie. lnd. Repu
blica, 2. Lie. lnd. 36, 3. Mc. lnd. 
Unirea ; masculin; 1. Lie. fad. 
Republica, 2. Lio. tad. Unirea, 
3. Lie. matematică—ftzfcă ; 3. 
Ciclul IV feminin ; 1. Ide.
I.M.UJl.B.. 2. Lie. tad. Flacăra 
Roșie, 3. I. c. Dudestlj mascu
lin : 1. Lfc. I.M.V.A.B.. 3. Lio. 
ind. Flacăra Roșie, 3. I. C. Du- 
deșți.

în imaginea alăturată, 
dintre echipajele Liceului 
dustriiai Republica pe linia de 
sosire.

Text și foto : Gabriel MIRON

• SPORTUL STUDEN
ȚESC resimte lipsa de efec
tiv. Munteanu n este acci
dentat die mai multă vreme, 
Cristea și M. Marian, deși 
folosiți după pauză, stat in- 
oă nerestabiUți complet, iar 
Ciucă șl Podogea au . ‘ '1 
medu] cu Dinamo din tribu
nă, ambii avind cîte 
cartonașe galbene a Debu
tul ex-rapidistului Mânu ta 
poarta Sportului Studențesc 
n-a fost de bun augur. Pri
mul lui meci sub culorile e- 
chipei din „Regie" a coincis 
cu o înfrîngere. „Să sperăm 
că va fi ultima ta acest 
campionat" — spunea după 
meciul cu Dlnamo noul por
tar al studenților. Să vedem 
• Meciul Sportul Studen
țesc — Dlnamo o fost ur
mărit șl de jucătorii echipei 
noastre campioane Steaua. 
La intrarea pe stadionul din 
„Regie" semifinaiiștii actualei 
ediții a C.C.E. au fost 
întâmpinați cu ropote de a- 
plauze. • Stănici, șters 
prima repriză, a jucat

a 
medului cu Dinamo, el fiind 
și autorul unicului gol mar
cat de „alb-negrl". Curioasă 
oscilație de formă de la o 
repriză la alta ! (GH. NER).

• COSTICA RADULESCU, 
după meciul Oțelul — Oorvi- 
nufl : „Ați văzut ? După ce 
am fi putut avea 5—0, ana 
fost la un pas de 2—2. în
totdeauna am spus jucători
lor mei că scorul de 2—0 
este cei mal amăgitor. Sper 
să reținem 

lucru**.
în

să 
acest 
lăți, 
se ___ _____
tendonul iul Achile. arbitrul 
Igma și hunedoreanul Gabor. 
„A trebuit să fac și de data ‘ 
asta mari eforturi, mai ales 
din cauza vremii, pentru a 
face față unui meci dinamic 
— ne spunea Igna. Dar, 
ta același timp, l-am privit 
cu admirație pe Gabor, ca
re, deși a avut o interven
ție chirurgicală mai dificilă, 
a zburdat pe teren, reușind 
Șl acea aplaudată preluare 
cu căiciiul, care, dacă ar fi 
fost realizată de Pele, ar fi 
fost «cîntată» vreo doi ani".
• loan Sdrobiș, secundul 
lui Rădulescu : „îmi pare 
rău ae marile ratări aie Iui 
Ralea. El marchează specta
culos ta Albania, Ia tineret, 
la Arad, eu O.F.K. din Bel
grad, dar probabil eă nn se 
concentrează pe teren pro
priu. Șl ar. cam fl cazul" • 
A surprins apatia eu care a 
intrat pe teren Hanghluc, un 
jucător de la care se așteap
tă mult mai mult • „De ce nu 
ni-1 dă F.R.F. pe Igna și ta 
deplasare 7" — era laitmoti
vul unul gru.p la terminarea 
meciului. Un compliment in
direct la adresa timișoreanu
lui, care face parte din gru- 
pui nu prea numeros M „ne- 
găzdarilor". (I. CH.).

tat de el. dominarea terito
rială fiind determinată de 
superioritatea de ansamblu 
a gazdelor. • Antrenorul 
Ion V. Ionescu realizează o 
nouă campanie de „întineri
re" la început de sezon, ia
tă, ultima promovare, Ftin- 
cuța, mijlocaș. 22 de ani, de 
la C.S.M. Lugoj, oare a de
butat sîmbătă pe prima sce
nă. L-am văzut șl pe alt 
proaspăt titular, Banu, de la 
C.F.R. Timișoara, un atacant 
cu o viteză deosebită și 
foarte combativ. Merituoasă 
preocuparea conducerii teh
nice de la „Poli" de a căuta 
și promova forțe noi șl. în 
majoritate. tinere — 
zonă. • La 88 die ani, 
tul arbitru " ' ' 
Tg. Mureș, 
pierde nici 
sau „B“ 
cel maii
Comisiei județene de fotbal ! 
Tinerețe fără bătrînețe... • 
Craiu n-a demarat prea 
spectaculos ta actualul se
zon. Dar, în ciuda acestui 
start discret, el apare ou 
regularitate pe lista marca
torilor. în partida cu „Poli" 
a înscris golul său cu nr. 
11 din actualul campionat. 
Dorindu-1 mail activ în joc, 
să consemnăm constanța e- 
ficacitățil tânărului atacant de 
la A.S.A. Tg. Mureș. (Ef. I).
• FĂRĂ CÎȚIVA DIN

TRE titularii cu care 
a evoluat în sezonul de 
toamnă, Universitatea Cra
iova a început totuși ta 
forță returul. Sîmbătă, la 
Pitești, echipa din „Bănie" a 
lăsat din nou o foarte bună 
impresie prin jocul său echi
librat și eficace. adaptat 
condițiilor de deplasare, cu 
treceri rapide și spectaculoa
se din faza de apărare la 
contraatac, care l-au șl a- 
dus în final victoria. • Spre 
deosebire de partenera sa, 
F.C. Argeș a dovedit că re- 
simte destul de mult absen
ța unora dintre vechii titu
lari ai liniei de atac, înlocu
itorii acestora nedînd încă 
randamentul scontat. Sigur, 
pentru echipa piteșteană, ca
re a ajuns în neplăcuta si
tuație de a avea — 4 ia „a- 
devăr", este acum un mo
ment mai greu. Dar sta tem 
convinși că antrenorul Fl. 
Halagian (căruia trebuie să 
i se acorde in continuare 
întreaga încredere și spriji
nul necesar) și jucătorii săi 
vor reuși să-l depășească. • 
La meciul de la Pitești s-au 
aflat în tribună și părinții 
jucătorului D. ștefan, venițl 
special de la Sibiu să-și va
dă fiul jueînid. Dar cu toate 
că acesta a fost cel mai bun 
dintre echipierii Argeșului!, 
el nu le-a putut oferi părin
ților șl satisfacția unei vic
torii. • Deși meciul s-a dis
putat, spre lauda ambelor 
echipe, în limitele sportivi
tății, arbitrul S. Necsuleseu 
n-a avut o mîsiiune tocmai 
ușoară. Dar el s-a achitat 
bine — chiar "oa.rle bine — 
de ea, în ciuda unor Încer
cări de contestare a golului 
craiovenilor, care, du-pă epi- 
nla noastră, a fost marcat 
în condiții regulamentare. 
(C. F.).
• ÎN 

dului 
C.S.M.

• ÎN PARTIDA A.S-Ă. 
TG. MUREȘ — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA elementul 
dominat al întrecerii a fost... 
vîntul care a suflat puter
nic. di nd balonului cele mai 
Curioase traiectorii. Nici ti
na dintre echipe n-a profl-

1
moment favorabil, pe care 
trebuie să-1 valorificăm din 
plin". • O reprofilare pro- 
mițătoane în cazul lui Pă-iuș, 
fosta extremă suceveană e- 
voluînd sîmbătă ea Moreni 
pe post de fundaș dreapta. 
9 Talentatul mijlocaș al e- 
chlpei Flacăra. Daniel Sava, 
a avut cîteva scăderi în plă
nui sportivității. căutând 
să-și facă singur dreptate. 
Urmarea 7 S-a ales eu un 
cartonaș galben și era la un 
pas de cel... roșu. Atenție, 
deci, Daniele pe viitor. (A.V.)
• OPTIMISMUL LUI RA

DUCANU. Sîmbătă trecută, 
dimineața, întâlnire pe cu
loarele federației eu fostul 
portar al echipei din Glu- 
lești t „Ce zici Rică. urcă 
Rapid la... Ploiești?" l-am 
întrebat. „Greu meciul eu 
Petrolul, dar eu am încre
dere în Rada, care revine Ia 
linia sa de plutire, în Ma
tei și ceilalți băieți. Presimt 
că vom lua un punct înapoi 
din cele două cedate In 
toamnă, fiindcă așa este in 
fotbal". „Ne vedem după 
meci, l-am zis. „Nici vorbă, 
merg în... Regie la „spio
naj". Se apropie jocul cu 
Spartul și trebuie sî. lichi
dăm și aici debitul din 
tur..." • „Dacă publicul ar 
fi scos echipa din impas, 
spunea un ploieștean, la În
cheierea partidei cu Rapid, 
poate că am ti ciștigat..." 
Este o doză de adevăr în a- 
ceastă mărturisire. Nici o 
încurajare din tribune, o 
„liniște" apăsătoare. dezar
mantă pe toată dilrata me
dului ca șl cum in

din 
fos- 
dtn 
nu 

„A" 
este unul dintre 

membri ai

divizionar A 
M. Koch, 

un. meci de
Și 
activi

teren

AVANCRONICA me- 
Flacăra
Suceava

Ja stația de 
reținut un... 
că astăzi nu 
ba, pe care 
să-l Vedem, 
nîndu-se numai cuvinte fru
moase în ultimul timp". 
De fapt, marele regret 
ai oaspeților, absența 
Cașuba (pentru cumul 
cartonașe) diminutnd 
dent apetitul ofensiv aă 
cevenMor. La încheierea par
tidei. Ion NunwelTler recu
noștea ou fair-play-tfl pare 
îl caracterizează : „Astăzi,
Flacăra nu a fost... Flacăra. 
Am Jucat modest, majorita
tea titularilor nu s-au refă
cut, nu stat încă în plenitu
dinea forțelor după perioa
dele de Indisponibilitate din 
startul returului. Intrernine- 
rea campionatului a venft, 
pentru noi. la timp, fiind tm

Moreni — 
prezentată 

amplificare am 
■ regret i „Păcat 
’oacă și Cașn- 
am fi dorit 

despre el spU'-

■u-

două cartonașe 
Ciigan, nerefă- 
accidentare, a 

doar în ultime- 
Cigan, jucător

un minut după intrarea

RADUCANU
desfășura o întâlnire 
acter de... antrenament.

• F.C.M. BRAȘOV n-a pu
tut alinte „ll“-le din prima 
etapă a returului, care a 
cîștlgat net meciul cu C.S.M. 
Suceava. Unul dintre com
ponent! •— Bucur, care acum 
este dispecerul echipei, n-a 
avut drept de joc pentru că 
acumulase 
galbene» iar 
cuit du.pă o 
fost utilizat 
le 7 minute.
eu o voință deosebită, a luat 
Ta ------------
în teren, o acțiune pe cont 
propriu și a fost faultat în 
careu de Neamțu. Arbitrul 
V. Alexandru n-a văzut în
să Infracțiunea... • Execuție 
tehnică de maestru a avut 
brașoveanul Barbu cînd a 
transformat în gol lovitura 
Mberă de la 17 m. înainte de 
șut. Șulea și Avădianel do
reau să facă acest lucru, în
să Barbu, mai calm și, du
pă cum a dovedit-o, mai 
tehnic, și-a potrivit balonul 
Și l-a expediat 
din stînga
(P. V.)

m vinciul 
portarului

<

Șl GAZON

do.ua
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TURNEUL DE ȘAH
DE LA BLED

BELGRAD, 23 (Agerpres). — 
După 6 runde, în turneul inter
național feminin de șah de la 
Bled (Iugoslavia), in fruntea cla
samentului se află Gertrude 
Baumstark (România) și Harm- 
se (Olanda), cu cite 5 p, urmate 
de Margareta Mureșan (România) 
și iugoslava Kosec — 4,5 p fie
care. în runda a șasea, Baums
tark a învins-o. cu piesele ne
gre. pe Harmsen. Kosec a cîști- 
gat la Bazzaj. Ramici a pierdut 
la Mureșan, Marusiei a obținut 
victoria 'n partida cu Antulici, 
iar Lazicl a remizat cu Samarzicl.
• în prima rundă a turneului 

masculin de șah de la Sarajevo, 
au fost consemnate următoarele
rezultate: Cvltan — Kovacevlci
l—0: Kozzul — Romanișin remi
ză: Popcev — Dizdar 1—0; Dorf
man — Lalîci remiză.

REPREZENTATIVELE U.R.S.S. 
CAMPIOANE EUROPENE

La Paris s-au încheiat întrece
rile probei pe echipe a celui de al 
XVI-lea Campionat European de 
tenis de masă pentru seniori. Ex- 
ceptînd formația masculină a 
Suediei (J.O. Waldner, E. Lindh, 
J. Persson, M. Appelgren, U. 
Bengtsson, U. Carlsson), care 
și-a păstrat poziția de lideră și 
la actuala ediție, și echipele fe
minine ale U.R.S.S. (Fliura Bu
latova, Elena Kovtun, Valentina 
Popova, Irina Palina, Raissa Ti
mofeeva) — care a reintrat în 
posesia titlului — și Cehoslova
ciei (argint), ambele confirmin- 
du-și succesele din ultima vre
me, în rest s-au produs impor
tante modificări, unele spectacu
loase (Anglia. Polonia, Franța. 
— masculin. R.F.G., Ungaria, O- 
landa — feminin etc.). Reprezen
tativele noastre (feminin — Oti- 
11a Bădescu, Maria Alboiu. mas
culin — A. Fejer V. Florea, C. 
Creangă) au ocupat locurile 9. 
la feminin, și 11, la masculin.

REZULTATE FINALE — feml-

(f) Șl SUEDIEI (m)— 
LA TENIS DE MASĂ

nln: U.R.S.S. — Cehoslovacia
3—1, Olanda — Iugoslavia 3—1, 
R.F.G. — Ungaria 3—1, Franța — 
Anglia 3—2, România — Polonia 
3—1, Bulgaria — Danemarca 3—1; 
masculin: Suedia — Anglia 5—3, 
U.R.S.S. — Ungaria 5—2, Ceho
slovacia — R.F.G. 5—2, Iugoslavia 
— Polonia 5—3. Franța — Bulga
ria 5—4, România — Belgia 5—4.

CLASAMENTE: feminin —
1. U.R.S.S. (locul 2 C.E. ’86). 2. 
Cehoslovacia (4). 3. Olanda (8), 
4. Iugoslavia (9), 5. R.F.G. (3), 6. 
Ungaria (1), 7. Franța (5), 8. An
glia (6). 9. România (7), 10. Po
lonia (13), 11. Bulgaria f!0),12. Da
nemarca (14); masculin — 1. Sue
dia (1), 2. Anglia (13), 3. U.R.S.S. 
(6). 4. Ungaria (5). 5. Cehoslova
cia (4), 6. R.F.G. (8), 7. Iugosla
via (7) 8. Polonia (3), 9. Franța
(2), 10. Bulgaria (9). 11. România 
(10), 12. Belgia (14). Ultimele 
două echipe retrogradează în di
vizia secundă.

De azi pînă. duminică se des
fășoară probele individuale.

PERFORMANȚE IN TOPUL ACTUALITĂȚII
(Urmau am pag h

mi-a spus, „ține minte, asta 
va fi ordinea și la următoarea 
etapă de •-Cupă Mondială*..?.

• Poate că forma in care te 
afli ar trebui valorificată su
perior, cum se spune. Un con
curs oficial organizat de fe
derația noastră, în chiar aces
te zile, nu ar oferi prilejul 
unui nou record?

— E mai dificil, trebuie în
deplinite citeva cerințe ale 
regulamentului internațional 
— participanți din minimum 
trei țări, observator al F.I.H., 
mă rog, o serie de formalități. 
Dar n-are importanță, pină la 
„europenele" de la Cardiff a 
mai rămas doar o lună și ceva, 
iar pînă atunci sper să urc in 
continuare. Vreau să mă sta
bilizez la 175 la smuls și 210 
la aruncat, pentru a fi sigur 
de un 170 + 205 la momentul 
concursului. Rezultate cu care 
dș veni sigur pe podium, sper 
chiar pe prima treaptă.

• Care ar fi principalii ad
versari în clipa de față ?

— In mod normal erau bul

garii Ghidikov (recordmanul 
lumii la smuls, cu 168,5) și 
Varbanov (recordmen la arun
cat, cu 215). Am văzut insă că 
de curind Ghidikov a urcat la 
o categorie superioară, iar 
despre Varbanov am aflat că 
s-a accidentat serios la mină. 
Rămin insă bulgarul Ghencev 
și sovieticul Kasapu, oameni 
foarte tari.

• Cum stai cu greutatea ? 
Te întrebăm fiindcă pari a a- 
vea cîteva kilograme în plus.

— Intr-adevăr, am patru 
kilograme peste cele 75 ale 
categoriei mele. La Melbourne 
am slăbit cam brusc, și asta 
ar putea fi o altă explicație. 
In pregătirea „europenelor" 
voi trece insă la slăbire rațio
nală, așa că nu vor fi pro
bleme.
• Se spune că orice concurs 

îți oferă un învățămînt...
— Afirmație valabilă și in 

cazul de față. Cind am urcat 
pentru prima dată pe podiu
mul de concurs, am fost „fu
rat? o clipă de ropotul de 
tropăituri, fluierături al celor 
3000 de entuziaști spectatori. 
Nu m-am putut abține și am

salutat sala. Era inainte de 
prima încercare la smuls, la 
150, o greutate cu care mă joc 
la încălzire. Știți că era să 
ratez ?! Concentrarea nu tre
buie să fie întreruptă de ni
meni, de nimic, iată învăță- 
mîntul. Relaxare ? După con
curs, și un asemenea moment 
mi-arn îngăduit și eu.

• Anume ?
— învingătorii celor 10 ca

tegorii au fost urcați intr-un 
fel de trăsurici tractate de bi
ciclete și alăturați șirului mul
ticolor al carnavalului, pen
tru a fi prezentați celor aproa
pe un milion de privitori de 
pe străzi. Ei bine, la o pantă, 
lanțul bicicletei care îl tran
sporta pe masivul Zaharevici 
n-a rezistat celor 110 kilogra
me ale acestuia și s-a rupt. 
Atunci n-am rezistat nici eu, 
și i-am șoptit zîmbind, „ține 
minte, la următoarea etapă de 
"Cupă Mondială* va trebui să 
te țină lanțul, dacă vrei să 
mai cîștigi!“ Ce vreți, ne 
mai distrăm și noi...

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • Așa cum se cu

noaște, Campionatul Mondial 
masculin din 1990 se va desfășu
ra ta Argentina. Recent, o dele
gație a Federației Internaționale 
de specialitate a vizitat orașele 
Mendoza. Cordoba. Tucuman și 
Buenos Aires, unde vor avea loc 
întrecerile . grupelor orelimlnare.

BADMINTON • In finala con
cursului de la Londra, sportivul 
danez I.B. Frederlksen l-a învins 
ou 8—15, 15—7, 15—10 pe coechipie
rul său Morten Frost. Proba fe
minină a fcJt cîștigată de jucă- 
toarea chineză Gu Jiaming.

HOCHEI PE IARBA • In com
petiția feminină de la Perth 
(Australia), selecționata Olandei 
a Învins cu scorul de l—0 for
mația Canadei, iar reprezentati
va Australiei a întrecut cu 5—1 
echipa Noii Zeelande.

NATAȚIE • Campionatele sud- 
amerloane se vor desfășura la 
sfîrșltul acestei săptămînl la Bo
gota șl vor reuni peste 400 de 
sportivi șl sportive din Argenti
na, Brazilia. Bolivia. Chile. Ecu
ador, Paraguay, Peru, Uruguay, 
Surinam, Venezuela șl Columbia.

TENIS • Turneul Internațional 
de la Key Biscayne (Florida) a 
continuat cu ultimele partide din 
optimile de finală ale probei fe
minine, în care s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Barbara 
Potter (S.U.A.) — Sabine Auer 
(R.F. Germania) 6—3. 6—0; Chris 
Evert (S.U.A.) — Pascale Paradis 
(Franța) 6—4. 6—2; Helena Su- 
kova (Cehoslovacia) — Raffaella 
Reggi (Italia) 6—3. 6—0; Stepha
nie Rehe (S.U.A.) — Patricia Ta- 
barlnl (Argentina) 6—4. 6—2.

La zi REPEDE, TOT MAI REPEDE!

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
• In ultima zi a concursuiu. 

internațional de patinaj viteză de 
la Heerenveen (Olanda), Christa 
Rothenburger (R.D. Germană) a 
cîștlgat proba feminină de 500 m. 
cu timpul de 39,49, iar americanca 
Bonnie Blair s-a clasat pe locul 
întîi la 1 500 m în 2:05.67. Rezul
tate înregistrate în concursul 
masculin: 500 m: Uwe-Jens Mey 
(R.D. Germană) 37,06. 5 000 m:Leo 
Visser (Olanda) 6:46,07. Proba de 
10 000 m, a revenit sportivei o- 
landeze Yvonne van Gennip cu 
un nou record mondial: 15:25,25, 
Vechiul record era de 15:56,81.

< „Cupa Mondială*4 la biatlon 
a programat în localitatea finlan
deză Keuru o probă masculină 
de 10 km, în care victoria a re
venit schiorului norvegian Erik 
Kvalfoss, cu timpul de 24:54. Pe 
locurile următoare s-au situat 
Vladimir Dratcev fURSS) 25:14 și 
Fritz Fischer (R.F. Germania) 
25:27.
• Disputat la Moscova, meciul 

amical de patinaj viteză dintre 
echipele de juniori ale U.R.S.S. 
și R.D. Germane s-a încheiat «tu 
scorul general de 194—158 puncte 
în favoarea sportivilor sovietici.
• „Cupa Europei44 la schi a 

fost cîștigată de sportivul austri
ac Konrad Walk, cu 120 puncte, 
urmat în clasamentul final de
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Dacă . am alătura 
uimitor rezultatului 
marți de înotătoarea 
Evans n-ar tl nici c 
rare ! Fiindcă au trecut doar 
puține luni de cind spectato
rii ..europenelor" de la 
Strasbourg aplaudau» ta pi
cioare, doborîrea unei noi 
limite o sportivă d’n R.F G.. 
Anke Mohrtng, aducînd 
tunel recordul lumii 
m la 8:19,53 
ricanca 
8:17,12.
„vîrful" 
rapide, 
metri 1

Pentru oamenii bazinelor 
performanța are prea puține 
termene de comparație si se 
amintește spre pildă, -ă a- 
cum zece ani recordul era 
dincolo de opt minute si

a- 
ce 800 

ar acum ame- 
merge la Orlando 

foarte aproape de 
din cursele. mai 

din bazine de 25 de

cătreizeci de secunde, sau 
autoarea coboară cu mai bi
ne de cinci secunde sub ci
fra el optimă de mal Înainte.

Dar mai e ceva care tre
buie adăugat neapărat ctad 
e vorba de înotătoarea de 16 
ani. Nu-i vorba atît de cele 
(doar) 45 de kilograme <1) 
cît cîntărește Evans, cit de 
amănuntul că ea este, abso
lut limpede tondista numărul 
! a lumii, din moment ce re
cord mondial Înseamnă 
numai uimitorul 3:17.12 
șl 4:05,45 din decembrie 
400 liber, ș! .6:00.73 din iulie 
pe 1500. metri. Cifre în drep- 
■ - -- același,!

de-aeum ’

nu 
dar 

la
*
*

tul cărora se află 
nume Al unei 
mari favorite pentru J. O. j

Geo RAETCHI ț<

Tomaz Cizman (Iugoslavia) — 
119 puncte și Walter Gugele 
(Austria) — 107 puncte. Ultima 
probă a competiției, slalomul 
special de la Ventron (Franța), 
a revenit italianului Alain Unter- 
gassmair, înregistrat în două 
manșe cu timpul de 1:37.12. 
Proba feminină de slalom 
special desfășurată pe pîrtia 
la Ventron (Franța), în cadrul 
„Cupei Europei44 la schi, s-a în
cheiat cu victoria vest-germanel 
Anette Gersch și suedezei Cami
lla Nilsson, ambele cronometrate 
cu același timp: 1:34,79. Pe locul 
trei s-a situat schloara iugoslavă 
Veronika Sarec 1:34,87.
• La Cracovia s-au întîlnit în- 

tr-un meci de hochei pe gheață 
selecționatele de juniori ale Po
loniei șl Cehoslovaciei. Tinerii 
hocheiști cehoslovaci au obținut 
victoria cu scorul de 5—2 (1—2, 
1—0, 3—0).
• în cadrul concursului de 

schi alpin de la Stockholm, în
scris în programul „Cupei Mon
diale44, sportivul italian Alberto 
Tomba, dublul campion olimpic, 
a cîștlgat proba de slalom spe
cial, fiind cronometrat în cele 
două manșe cu timpul total de 
1:41,41. Aceasta a fost a opta 
victorie a lui Tomba în actuala 
ediție a „Cupei Mondiale44.

Al învins, continuă I Ai pierdui, continuă!

DORINȚA DE VICTORIE
Am mai adus ta discuție 

umbrele ringului profesio
nist, ta jurul căruia afacerile 
șl scandalurile se tin lanț, ul
timul dintre acestea (dacă nu 
cumva Intre timp n-a izbuc
nit un altul!) produeîndu-se 
recent, la Geneva, unde o 
decizie scandaloasă, vehement 
contestată („Incredibil ver
dict". a notat „la Suisse". 
„Fernandez furat", a titrat 
„l’Equipre" etc.), l-a ajutat pe 
italianul Mauro MarteUi să-și 
păstreze titlul european la 
categoria semlmijlocle. în fa
ta francezului Antoine Fer
nandez. aluziile la posibilul 
amestec al mafiei fiind stră
vezii I

Ctad însă, cit de rar, pe a- 
oelașl ring se petrec lucruri 
frumoase, demne de a fi co
mentate. nu ne vom reține 
să le amintim, continutad să 
credem, poate cu naivitate, 
că — deși culorile sale fun
damentale sînt albul șl ne
grul — sportul nu Încetează, 
ea viata însăși, să se prete
ze la nuanțe. E șl motivul 
pentru care ne vom opri azi. 
foarte pe scurt, la meciul 
susținut reoent, la Sydney, 
de australianul Jeff Fenech. 
Socotit drept o mare spe
ranță a „nobilei arte", recu
noscut deja campion al lu
mii de I.B.F. (la „cocoș") și 
de W.B.C. (la „supercocoș"). 
foarte tînărul Fenech (21 de 
ani) urma să-1 întîlneaseă pe 
portoricanul Victor Callejas 
într-o partidă contînd pentru 
titlul suprem al categoriei pa

nă. rămas vacant (în varian
ta W.B.C.) după retragerea 
ghanezulul Nelson Azuman. 
Totul era pregătit, 12 000 de 
bilete fuseseră vtadute, publi
cul grăbindu-se să-1 vadă la 
lucru pe „invincibilul" Jeff (10 
meciuri cîștigate, dintre care 
16 înainte de limită), cînd.. 
Fenech șl-a fracturat mina 
dreaptă. In chiar dimineața 
galeiI Managerul australianu
lui a solicitat, prezentînd do
cumente medicale perempto
rii, amînarea tatîlnlrii. dar 
primul care s-a opus a fost 
Fenech, deelarînd că „și cu o 
singură mină îl voi învinge 
pe Callejas"! Șl. după primi
rea îngrijirilor de rigoare. 
Fenech a urcat treptele rin
gului, cîștigînd prin abandon 
dictat de arbitru în repriza 
a zecea!

Sigur că o asemenea ispra
vă are un antecedent care ne 
provoacă nouă, românilor, o 
nostalgică mîndrle, adueîn- 
du-ne ta memorie finala o- 
limpică de la Melbourne 1956 
ctad Nlcolae Linca, boxînd in 
condiții similare (cu fractu
ră), a ieșit învingător în me
ciul cu Irlandezul Fred Tiedt. 
Asta nu ne împiedică, să 
subliniem, însă, o dată în 
plus, curajul Iul Fenech. 
„Phănomănal Fenech" („l’E- 
quipe"), a cărui sursă a fost, 
după cuvintele campionului 
însuși, „o dorință de victorie, 
căreia nu i-ar fi putut sta 
nimic în cale".

Ovidiu IOANIȚOAIA
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Creta — Levadiakos 1—0; P.A.O.K. 
Salonic — Panseraikos 5—0; He- 
raklis — Olympiakos 3—2; Ethnl- 
kos — Panahaikl 3—1; Panathi- 
naikos — Aris 2—1; Diagoras — 
Kalamaria 2—0.

IN C.E. de tineret (sferturi de 
flnală-retur), la Nottingham: An
glia — Scoția 1—0 (0—0). A În
scris White (min. 83). Echipa An
gliei s-a calificat în semeifinaie 
și va tatîlni ta această fază pe 
învlngătoarea dintre Franța și 
Italia.

REZULTAT surpriză Ia La 
Valetta, ta med amisal: Malta
— Scoția 1—1 (0—1). Scoțienii au 
deschis scorul prin Robert Ait
ken (min. 21), iar gazdele, încu
rajate frenetic de cel 8 000 de 
spectatori, au egalat ta min. 54, 
grație punctului marcat de 
Bussuttll.

IN CLASAMENTUL golgeterl- 
lor campionatelor europene con
duce Tanju Colak (Galatasaray 
Istanbul), cu 29 goluri, urmat de 
Tommy Coyne (F.C. Dundee) — 
28 g„ Ally McColst (Glasgow 
Rangers) — 27 g, A11 (Beslktas 
Istanbul)— 25 g, Hugo Sanchez 
(Real Madrid) — 24 g.

LA BURSA pariurllor sportive 
din Londra, pentru turneul final 
al Campionatului European in- 
ter-țărl ce va avea loc în luna 
iunie ta diferite orașe vest-ger- 
mane, cea mai bine cotată este 
selecționata R.F. Germania: 6—4 
urmată de Anglia 4—1, U.R.S.S. 
6—1. Italia șl Olanda 8—1. Dane
marca șl Spania 11—1. Irlanda 
33—1.

IN PRIMA săptămînă a lunii 
aprilie, echipa Cubei va între
prinde un turneu în America de 
Sud, urmînd să joace la Mon
tevideo, Rio de Janeiro șl Sao 
Paulo.

IN CAMPIONATUL ARGENTI
NEI se menține lideră Newell’s 
Old Boys — 40 p, urmată de San 
Lorenzo — 37 p și Racing Club
— 35 n. Rezultate în etapa a 
29-a: Cordoba — San Lorenzo 
1—1: Platense — Sarsfield 1—1; 
Argentines Juniors — Racing 
Club 1—3; Independiente — Uni
on Santa Fe 3—1; Institute — 
Ferrocarrll Oeste 3—1. River Pla
te — Estudiantes 1—0; Deportlvo 
Esnanol — Rosario Central 0—4.

IN CAMPIONATUL Ungariei 
după 18 etape primul loc este 
ocupat de Honvcd Budapesta, cu 
26 p urmată de Raba Eto Gyor

— 24 p, și Tatabanya — 22 p. Re
zultate dta etapa a 18-a: Debre
țin — Tatabanya 0—3; Pecs — 
Ferencvaros 1—0; Vasas — Be- 
kesesaba 1—X; M.T.K. — Ujpestl 
Dozsa 2—0; Honved — Videoton 
2—0; Gyor — Vac 3—2.

DUPĂ 24 de etape, ta GRE
CIA continuă să conducă La
rissa — 36 p, urmată de O.F.I. 
Creta și A.E.K. cu cite 32 p. Re
zultate: Larissa — Verria 2—0: 
A.E.K. — Panionios i—1 ; O.F.I.

BUDAPESTA, 23 (Agerpres). 
La Tatabanya (Ungă.la) s-a 
disputat miercuri meciul de fot
bal dintre formația locală șl se
lecționata olimpică a României. 
Partida s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 (0—0). ta favoarea gaz
delor prin golul marcat de 
Schmlth. tn" min. 83.

ASEARA In meci amical la 
Sofia : Bulgaria — Cehoslovacia 
2—0 (1—0). Au înscris Sirfckov 
(min. 27) si Penev (min. 87).

La închiderea ediției
UN TEST UTIL PENTRU SELECȚIONATA NOASTRĂ

ieri, la Dublin, Irlanda - România 2-0
DUBLIN, 23 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Pe 
stadionul Landsdowne Road s-a 
desfășurat partida Internațională 
amicală de fotbal dintre repre
zentativa Irlandei. participantă 
la turneul final al C.E. din luna 
iunie, în R. F. Germania, șl o 
selecționată a țării noastre, din 
care n-au făcut parte jucătorii 
formației noastre campioane. 
Scor final: 2—0 (1—0) in favoarea 
gazdelor, prin golurile înscrise 
de Motan (min. 30) și Kelly (min. 
90). A fost o partidă interesantă, 
echilibrată, cu faze de poartă 
și ocazii de gol la ambele buturi, 
gazdele distanțîndu-se decisiv 
de abia în ultimele secunde de 
joc. Iată momentele principale 
ale jocului. In min. 20, Coraș 
pătrunde în careul advers, dar, 
în loc să șuteze, preferă o cen
trare înapoi spre Cămătaru, în
conjurat de 5 adversari. In min. 
24. la un corner executat de 
Boldnl, M. Popa reia puternic, 
dar alături de poartă. In min. 
30, gazdele deschid scorul: arbi
trul de centru nu-1 vede pe tu- 
șier cu fanionul ridicat, semna- 
lizînd o clară poziție de ofsaid, 
acordă corner, executat de Sher- 
ridan, apărătorii noștri ezită.

Moraru respinge greșit șl MO
RAN reia, nestingherit, din mij
locul careului.

După pauză jucătorii lui J. 
Charlton presează continuu ca
reul nostru, joacă în forță șl vi
teză, apărarea noastră este vul
nerabilă cu precădere pe partea 
lui stănescu. După o suită de 
faze fierbinți la poarta noastră, 
jucătorii români reușesc să e- 
chllibreze jocul șl ratează două 
mari ocazii, prin Bbloni (min. 
73) și Lasconi (min. 85). Ocazii 
care se răzbună în ultimul mi
nut de joc, ctad KELLY mar
chează din apropiere, la o cen
trare a lui Shcedy.

Arbitrul John Martin (Anglia) 
a condus cu greșeli formațiile :

IRLANDA: BONNER — MOR
RIS. MORAN, McCarthy (min. 46 
Anderson), Grimes — Sherridan, 
Byrne, KELLY — GALVIN (mln. 
65 O’Brien), Stapleton (min. 53 
Quinn), Sheedy.

ROMANIA; Moraru — M. Po
pa Rednlc, ANDONE, Stănescu 
_ Mateuț, bUlONI, Co.-aș, 
SABAU — Vaișcovicl (mln. 46 
Lasconi), Cămătaru.
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