
Pe marginea clasamentelor ediției a V-a
/ Proletari din toate Mrffe, «nW-rtl|
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1987 a fost anul ce a în
cheiat și o nouă ediție, a V-a, 
a competiției naționale „Da- 
ciada", care, după cum se știe, 
programează finale pe țară 
din doi în doi ani, atît pentru 
sportul de masă, cît și pentru 
cel de performanță. Firește, la 
sfîrșiț de ediție, Comisia Cen
trală coroborează rezultatele, 
acordă cuvenitele puncte și le 
adiționează, întocmește clasa
mente pe județe, deopotrivă la 
etapa de iarnă și la cea de 
vară, --------- ■* ------
Muncă 
migală, dar dusă cu 
capăt de sus-numita 
astfel că primele 6 clasate au 
fost răsplătite, cu prilejul re
centelor plenare județene, cu 
trofeele și diplomele speciale 

clasa-

precum și 
presupunînd

cumulat 
destulă 

bine la 
comisie,

ale Daciadei. Desigur, 
mentele s-au alcătuit pentru 
toate județele și Municipiul 
București, dar noi am solici
tat secretarului Comisiei Cen
trale a Daciadei, Florin Gămu- 
Ica, numai ordinea primelor 6.

— în urma finalelor pe țară 
ale competițiilor de masă, ne-a 
spus interlocutorul, In etapa 
de iarnă punctajele cele mai 
consistente le-au realizat, In

ordine, reprezentanții județe
lor Suceava, Brașov, Maramu
reș, Alba, Prahova și Mureș, 
toate avînd tradiție în sportu
rile acestui sezon. în schimb, 
în etapa de vară cel mai bun 
punctaj l-au realizat reprezen
tanții Capitalei, urmați de cei 
din județele Prahova, Mara
mureș, Cluj, Timiș și Sibiu. 
Prin adiționarea punctelor în 
clasamentul cumulat (etapa de 
iarnă + etapa de vară), ordi
nea este următoarea: 1. Muni
cipiul București, 2. Prahova, 3. 
Maramureș, 4. Sibiu, 5. Cluj, 
6. Suceava.

— După cite știm, se întoc
mesc și clasamentele pe ramuri 
de sport...

— într-adevăr, am alcătuit 
și astfel de clasamente, pe 
baza victoriilor la o disciplină 
sau alta țiin program. La acest 
capitol, s-au remarcat județele 
Brașov, Suceava și Hunedoara 
(în etapa de iarnă). Iași, Mu
nicipiul București, Buzău, 
Neamț, Caraș-Sevcrin, Teleor
man, Maramureș, Mureș și Ti-

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag. 2—3)
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PATRU TINERI
I

SECȚII PUȚINE,-------- ,
a fost înființat 
Municipal Bu-

DAR PRODUCTIVE ÎNOTĂTORI

în anul 1973 
Clubul Sportiv 
zău. A fost perioada cind s-a 
hotărit separarea de... fotbal și 
plecarea • la treabă pe picioa
rele proprii, cum se spune. 
Au fost multe 'voci care nu-i 
dădeau prea multe șanse de 
reușită și. intr-adevăr, primii 
pași au fost mai ezitanți, mai 
mici. Baza materială slabă, 
cheltuieli suplimentare cu în
chirierea bazelor sportive etc., 
etc. PREȘEDINTELE CSM 
Buzău, Valerian Frăsineanu. 
este un om de acțiune și, cu

Ieri, în întrecerile Diviziei A de handbal

SURPRIZELE UNEI ETAPE INTERMEDIARE
Din etapa a 16-a a Diviziei A 

de handbal rețin atenția „egalul" 
de la Craiova (Universitatea — 
Minaur), victoria formației piteș-

ZECE VICTORIIsprijinul organelor locale, incet, 
încet, clubul și-a făcut o bază 
proprie care acum este admi
rată și solicitată de celelalte 
asociații sportive ale Buzăului. 
S-A CONSIDERAT că patru 
secții sînt suficiente în cadrul 
clubului. A fost o concentrare 
necesară, care și-a demonstrat 
eficiența. Sub tribuna princi
pală a stadionului din cringul 
Buzăului se desfășoară activi
tatea clubului in totalitate. 
De dimineața pînă seara este 
un adevărat furnicar de spor-; 
tivi și sportive. Unii vin. aiț. 
pleacă de Ia antrenamente, ia- 
antrenorii secțiilor, după 
am văzut la fața locului, 
în permanență în mijlocul 
formerilor sau al celor 
doresc să culeagă gloria spor- 

ATLETISMUL atrage un 
număr de țineri. Antre- 
Augustin Ilirjoi, Lenuța 
și Sergiu Mihăltan se o- 
cu multă atenție de ini- 

1 viitorilor 
Stadionului 

fru-

ÎN ITALIA

cum 
sînt 
per
care

Patru tineri înotători români 
au participat la un concurs in
ternațional organizat în bazin 
de 25 metri, la Trento (în Ita
lia) și au reușit un bilanț re
marcabil, în întrecere cu spor
tivi din alte 11 țări (Austria, 
Bulgaria, Elveția, Franța, 
R.F.G., Italia, Iugoslavia, Ma
rea Britanie, Olanda, Spania, 
Ungaria). Astfel, reșițeanca 
Caria Negrea a cîștigat patru 
probe — 100 m liber în 59,08. 
200 liber cu 2:06,05, 100 m spa
te cu timpul de 1:06,45 și 200 
mixt în 2:25. Triplă învingă
toare a fost brăileanca Alexan
drina Croitoru, la 100 liber — 
1:00,28 (la altă categorie de 
vîrstă, firește, decît Negrea), 
100 spate — 1:04,8, 200 mixt — 
2:24, ea sosind a doua la 200 
liber — 2:11. Hunedoreanul
Marius Crișan a terminat pe 
primul loc la 100 m spate — 
59,4 și 200 mixt — 2:14,3, cla- 
sîndu-se al doilea la 100 liber 
— 55,4 și 100 fluture — 59,9. La 
100 m fluture s-a impus clu
jeanca Diana Ureche, cu 1:05,l, 
care s-a situat pe poziția se
cundă la 100 liber — 1:00,05 și 
100 spate — 1:07,4. De mențio
nat că acești tineri fac parte 
din Iotul pentru C.E. de juniori.

tivă...
mare 
norii
Dană 
cupă 
țierea și instruirea 
performeri. Pista < 
sau aleile imensului și 
moșului parc sînt la dispozi
ția atleților. Alergările șînt 
la ordinea zilei și secția își 
pune mari speranțe în fon-

s-a înscris primul gol, de către Bedivan, ca-n zilele sale de glo- 
" .... . rle, apărarea în totalitate a

dlnamoviștilor, avansată și agre
sivă. poate și pentru că handba- 
liștii de la Relonui le-au per
mis-o. O notă bună și pentru 
tînărul portar Vasile Cocuz. din 
ce în ce mai sigur în Intervenții 
pentru formația Dinamo. Despre 
Relonui — puține lucruri bune.

oaspeți, prin Zamfir. După două 
minute, Mocanu a egalat și din 
acest moment inițiativa va trece

— afirmă Florică 
selecțiilor in actualul

Ion Mocanu intr-o spectaculoasă acțiune. Fază din meciu. 
Dinamo București — Relonui Săvinești. Foto : Nicolae PROFIR
tene Dacia (cu Dinamo Brașov) 
șl succesul studenților clujeni 
în fața celor din Timișoara — 
la masculin, iar la feminin — 
victoria la scor a Mureșului (cu 
Rapid București) și rezultatul 
nedecis de la Timișoara 
structorul — Dorobanțul), 
detalii de la desfășurarea

(COll- 
Cîteva 
etapei.

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI —
NUI, SAVINEȘTI 30—16

RELO- 
(14—5).

Abia spre sfîrșitul minutului 5 
al partidei din Sala Floreasca

definitiv de partea elevilor an
trenorilor Ghiță Lieu și Valen
tin Samungi, care în final vor 
obține o victorie confortabilă. 
Se părea chiar că vom asista la 
un meci, cu scor 
moment ce în min. 
tenii conduceau cu 
fost chiar așa pînă 
meciului, pentru că 
au scăzut ritmul, 
plicat inutil. Două elemente au 
fost hotărîtoare în obținerea vic
toriei categorice a dinamoviști- 
lor: jocul atent și inspirat al 
conducătorului de joc Mircea

record, din
21 bucureș- 

10—1. N-a 
la sfîrșitul 

dtnamoviștii 
ori s-au corn-

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)
Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

SĂ- STRÎNGEM
RÎNDURILE

RESURSE EXISTA!“
Murariu, 
lot

...Trial al rugbyștilor trico
lori. la puține zile înaintea des
chiderii unui nou sezon. Ba
lonul se joacă pe înaintare si 
întîrzie în încleștarea grămezi
lor, cind se aude vocea demiu- 
lui Neaga : „e la nea Florică"! 
Tribuna a zîmbit pe moment, 
după care a deslușit — si pre
țuit — respectul pe care un 
tinăr jucător îl păstra, in fe
lul lui si in focul luptei, fată 
de un alt jucător, care debuta 
in națională atunci cind el. 
Neaga, abia începea să deslu
șească traseele niciodată la in
digo ale balonului oval... Chiar 
asa. Florică Murariu devenea

i, recordmanul 
național de rugby

Începînd de astăzi și pînă duminică, în Sala Sporturilor din Brașov

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE LUPTE LIBERE
In Sala Sporturilor din Bra

șov vor avea loc, începînd de 
astăzi și pînă duminică, finale
le Campionatelor Republicane 
individuale de lupte libere. 
Peste 150 de concurenți, califi
cați la etapele anterioare, își 
vor disputa cele 10 titluri de 
campioni ai țării pe anul 1988. 
Competiția este, însă, aștepta
tă cu deosebit interes și pen
tru că ea constituie ultimul test 
înaintea Campionatelor Euro
pene (Manchester, 17—19 apri
lie) și, firește, componenții lo
tului reprezentativ se vor 
strădui să evolueze cît mai bi
ne, pentru a se număra prin
tre cei care vor lupta în are
na apropiatelor întreceri conti
nentale.

La categoria de greutate cea 
mai mică, 48 kg, prima șansă, 
după ..calculul hîrtiei", o ace 
Romică Rașovan (Dinamo Bra
șov), dar numai în cazul că. va 
reuși să treacă de Dumitru 
Drăghici (Steaua). Duel deschis 
oricărui rezultat la categoria 
52 kg: Nicu Hîncu (Steaua) —

Dorinei Bîrcu (Dinamo Brașov). 
La categoria următoare, 57 kg. 
Dănuț Prefit (Steaua) pornește 
favoritul nr. 1, însă el a mai 
fost stopat din cursă de „vete
ranul" Aurel Neagu (Nicolina 
Iași). „Solist" aproape 
sută pentru cat. 62 kg. 
Popa (C.S. Onești). Doi 
la „68 kg": Octavian 
(UNIO Satu Mare) și

sută la
Marcel 

favoriți 
Țenț 

Endre

Elekeș (ASA Oradea). La cele
lalte categorii sînt recomandați 
de performanțele anterioare cu 
prima șansă Claudiu Tămăduia- 
nu (Steaua) la „74 kg“, Gheor- 
ghe Mîțu (Dinamo Brașov) la 
.,82 kg“, Ciprian Radu (Steaua) 
la „90 kg“, Vasile Pușcașu 
(Steaua) la „100 kg", și Petri- 
șor Cruceanu (Steaua) 
.,130 kg".

triicolor in 
cind împlinea 
ani, luna lui Măr
țișor ’76, răminînd 
an- de an în lot. 
Pentru ca acum, 
la a treisprezecea 
primăvară de 'ug- 
byst internațio
nal, să ajungă, re
cordmanul . pre
zențelor în -națio
nală, 58 la număr, 
din actuala gar
nitură (colegul de 
la Steaua, Mircea 
Munteanu, a 
butat cu trei 
mai devreme, 
să are 
puține

Cum vede Murariu rugbyul 
acum, la 32 de ani ? Răspunde 
prompt. în cuvinte necăutate :

— E tot cel mai frumos din
tre jocuri. Și o spun ca unul 
ce merge și la handbal 
ales cind joacă prietenul 
Stingă), și la baschet, 
fotbal, la toate.
multe sportul ăsta, dar zic că 
niciodată nu-l pot stăpîni pe 
de-a-ntregul... Iar Cupa Mon
dială i-a dat rugbyului singu
rul lucru ce-i lipsea, o mare 
competiție, ideea de competi
ție.

— Numai că pentru noi ma
rea deschidere de anul trecut

ceva, 
selecții

de- 
ani 
în

moi

Și la a treisprezecea primăvară in repre
zentativă, tot în „inima" disputei...

Foto : Aurel D. NEAGU
53).

(mai 
meu 

și la 
M-a în vățat

nu a însemnat un modiv de 
satisfacție-

— Vedeți dumneavoastră, da
că întrecerea s-ar fi desfășu
rat acum cîțiva ani. cind bă- 
team Franța. Scoția. Tara Ga
lilor si făceam egal in Irlanda, 
alta putea fi situația. Dar ea 
ne-a prins, vara trecută. tot 
căutind și încercînd variante, 
după ce o mare echipă (dați-mi 
voie să-i zic așa. chiar dacă 
am fost unul din „cei 15“ și ar 
trebui să apar mai modest) își

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)
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LA „AUTOTURISME" TIMIȘOARA,

COMPETITIVITATE PE CIRCUITUL PRODUCȚIE SPORT
Pe președintele asociației sportive „Autoturis

me" Timișoara, maistrul Mihai Timbota, l-am 
cunoscut la sediul Consiliului sportiv județean. 
Vn bărbat înalt, atletic, cu care am legat „la 
prima cheie" discuția, de parcă, ne-arn fi cu
noscut de tind lumea. Vreau să cunosc viața 
sportivă a întreprinderii ? Foarte bine. Să-mi 
termin treburile, el mă așteaptă în mașină, în 
spatele autocarului de peste drum. Din ușa con
siliului văd autocarul, tn spatele lui nu e nici 
o mașină. In față sint cîteva „Dacii", dar goale. 
Să fi plecat ? Set fie cumva după colț ? Nu, în 
spatele autocarului e, totuși, o mașină de cu
loare portocalie și care, pe lingă „Roman", pare 
o jucărie. Clipește din faruri, și iată-mă lingă 
autoturismul de mic litra), noul produs al indus
triei noastre de profil, „sută la sută concepție 
românească". Să incapă maistrul Timbota in ma- 
șinuța asta, al cărui acoperiș, socotesc, îi vine 
pină la piept ? Da, se deschide portiera dreaptă, mi 
se oferă locul de lingă șofer, gazda mea stînd 
pe unul din locurile din spate. Contact „la 
sfert", demaraj lin, mers energic și o bună 
tinută de drum, frine eficiente — înregistrează 
șoferul din mine, captivat de această mică mi
nune, aflată în fază de testare.

Trecem pe la cocheta bază de pe Bega, cu 
două terenuri de tenis, unul de handbal, două 
bazine de înot si cabană, toate strălucind în ra
zele încă reci ale soarelui, apoi ajungem la în
treprindere. Ne oprim vizavi, la cea de a doua 
bază sportivă, 
3 terenuri de 
jl vestiarele, 
loc mai e. si 
nilor de aici.
toturisme", cea de a treia întreprindere de profil 
din țară, rod al „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCV", 
prin modem se înțelege nu numai produsul de 
mare complexitate, ci și modul de a fi al celor 
ce muncesc în întreprindere.

— Deci, după fotbal, care ar fi preferința ti
nerilor, tovarășe inginer șef loan Zarcula ?

— După handbal ar veni fotbalul, pentru că 
la noi, de pe tind produceam altceva, într-o 
întreprindere mult mai mică, handbalul a fost 
si rămîne „fruncea", cum spunem noi, bănă
țenii.

Da, handbalul, cu cea mai puternică întrecere 
a campionatului asociației, în cadrul Daciadei, 
cei mai buni tineri (din cei peste 1500 sub 25

din care s-au conturat pînă acum 
tenis, un teren de fotbal gazonat 

S-au conturat pină acum, fiindcă 
vor apare, tot prin munca oame- 
alte amenajări. Pentru că la „Au-

SECȚII PUȚINE,
(Urmare din pag 1)

mare", care 
prof. Cornel 
minifotbalul,

de ani) fiind promovați în „echipa 
activează in Divizia B, antrenată de 
Jude. Pe urmă vine fotbalul și 
cu zeci de echipe, noile amenajări urmînd să 
le ridice substanțial numărul, tn ordine, în pre
ferințele oamenilor se înscrie șahul, loc de dis
pută fiind, intre altele, clubul întreprinderii, cu 
20 de mese. Si aici „de la masă la perfor
mantă" — ne asigură inginerul șef, maestru FIDE 
— cu o echipă tinără (acum in Divizia B) în 
care Călin Dragomirescu și Ovidiu Ungur au 
norma de maestru, iar Iuliana Olărașu, cu o 
forță de joc in evident progres, calcă pe urmele 
surorii sale Gabriela Olărașu-Stanciu. Secțiile 
de tenis, înot și culturism pun accent pe inițiere 
și agrement, 
îndeosebi la 
la an.

Principalul 
că sănătatea 
marii familii . 
tei întreprinderi in care efortul intelectual e ba
za, indiferent profesia și sectorul de muncă, cel 
fizic fiind preluat de agregatele modeme, de 
la presele de sute de tone pină la roboți și alte 
mașini-unelte perfecționate, multe create prin 
autodotase. Performanta izvorăște intr-o normală 
consecuție, asociația avînd grijă să creeze, unde 
se ivește cazul, condițiile trebuincioase.

Tinerețe, forță de muncă stabilizată, compe
titivitate. creată din însuși procesul producției 
și revenită cu forțe sporite din arenă — i°ța 
cum sintetiza, cu spiritul său de economist, di
rectorul comercial Constantin Bistreanu, simbio
za muncă-sport. Iar conducerea întreprinderii 
de Autoturisme Timișoara (director ing. Gheorghe 
Pleșa), Comitetul de partid (secretar. Constantin 
Vîrtosu), sau directorul fabricii de mașini agri
cole din cadrul I.A.T., ing. Dan Popa, care nu 
mai fac deosebirea între zi și noapte în această 
fază fierbinte de „punere pe roate" a noului au
toturism românesc la parametrii de calitate și 
eficientă hotăriți de conducerea superioară a 
partidului, sint — cum se spune — de partea 
sportului, nu cu pretenția că îl ajută, ci eu 
sentimentul că răspund unei necesități obiective, 
izvorlte din viața nouă a unor oameni noi, în 
care activitatea sportivă se integrează tot mai 
pregnant.

numărul practicanților „formați", 
baza de pe Bega, creștină de la an

obiectiv este sportul de masă, adi- 
și puterea de muncă a membrilor 
(cu circa 5 000 de membri) a aceș

• Nu puțini au fost sportivii și
• antrenorii care, la Încheierea 
[ recentei ediții a Campionatelor 
! Naționale de orientare pe schiuri, 
[ au mărturisit că întrecerea de 
i Ia Predeal a fost Interesantă 
i din trei motive : 1. la ea au 
> participat cel mai buni specia- 
1 liști ai momentului ; 2. pista Po- 
' liștoaca, mal exact altitudinea 
' traseului (între 1 030 și 1 450 m)
, șl grosimea stratului de zăpadă 
, (între 70—100 cm), au pus pro- 
i bleme dintre cele mai dificile 
i concurenților ; 3. cele două run- 
' de de discuții, organizate la fața
I locului de F.R. Turism-Alpinism. 
au evidențiat problemele strin
gente ale activității de perfor
manță șl, totodată, măsurile ce 
se impun pentru creșterea com
petitivității sportivilor.

Din multitudinea de aspecte re
zultate în urma disputării pro
belor și după dezbaterile din zi
lele concursului ne vom opri la 
cîteva, considerindu-le cele mai 
relevante pentru starea actuală 
și de perspectivă a acestei dis
cipline. Mai întîi, la numărul 
participanțllor. Cu excepția ca
tegoriei li ani, unde fetele au 
fost mal numeroase (22) decît 
băieții (15), la toate celelalte ca
tegorii de vîrstă băieții au fost 
prezenți în număr mult mai 
mare, ei reprezentînd aproape 
două treimi din totalul concu
renților (186 față de 109). Acest 
procentaj ilustrează greșita o- 
rientare a antrenorilor în selec
ția și promovarea 
știut fiind că atragerea 
tulul feminin a fost șl 
sarcină prioritară pe 
cluburilor

Cel de 
rită a fi 
de secții 
Jumătate . . 
prin reprezentanții lor, pe po
diumurile de premiere la cele
II categorii de vîrstă. în prim- 
plan. la individual, secțiile de 
la Viitorul Rapid Oradea, Voința 
Sinaia, Rulmentul Brașov, Lami-

sportivilor, 
elemen- 
este o 
agenda 

noastre, 
ce me- 
cele 42 

aproape

prioritară
și asociațiilor 

al doilea fapt 
menționat : din 

participante,
(19) au fost prezente.

norul Zalău, Tractorul, Voința, 
Pietrosul și Chemun Maratex — 
toate din Bala Mare, cu 2—3 șl 
chiar mai mulți laureat! ai com
petiției. Dar și Voința Slatina. 
Metalul Plopenl, Sănătatea Plo
iești ș.a. au urcat pe podium, 
demonstrînd că această discipli
nă are o arie largă de răspîn- 
dire și se practică la un ridicat 
nivel competitiv.

Dar „naționalele" au pus în 
lumină și slaba pregătire a u- 
nor participanțl. Nu numai prin 
numărul mare de posturi de con
trol ratate, ci și prin multele 
schiuri rupte (unele, e adevărat, șl 
datorită uzurii) în timpul desfă
șurării probelor. Este, cum s-a 
subliniat, un lucru care trebuie 
să dea de gîndit.

în cele două reuniuni „de lu- 
cru", multe intervenții au vizat 
modul de selectare a zonelor 
competițlonale, precum și greu
tățile legate de întocmirea hăr
ților de concurs. A fost evident 
că succesul unei întreceri (nu 
numai pe schiuri) depinde în 
bună măsură do aceste două 
componente de bază ale acti
vității de orientare. De aceea, 
activul federației, mulți antrenori 
si tehnicieni s-au angajat nu 
numai să prospecteze ei înșiși 
spații noi, propice desfășurării 
competițiilor, ei și să găsească 
cele mal potrivite forme de pre
gătire a hărților de concurs.

Neîndoielnic că la dezbaterile 
organizate de federație în zilele 
campionatelor s-au înregistrat și 
alte aspecte ce au fost reținute 
de cei interesați. Important ră- 
mine însă faptul că s-a dorit 
ca „naționalele" din acest an să 
reprezinte un moment de coti
tură în organizarea și desfășu
rarea competițiilor de orientare. 
Și s-a reușit, spre binele șl fo
losul acestei discipline și al mi
ilor de practicanțl.

SPORTUL BUCUREȘTEAN
urmare j..< duq

Mircea COSTEA etapa de

DAR PRODUCTIVE

diștii Ion și Marian Iordache, 
care se avîntă cu mult curaj 
Sn probele de 5000 și 10.000 m. 
ANTRENORUL DE BOX, Con
stantin Voicilaș este un pasio
nat în meseria lui. L-am vă
suț zilele trecute bucuros ca 
un copil care a primit jucăria 
preferată. De curînd și-a mu
tat activitatea în noua sală de 
box a C.S.M., dotată cu 
toate cele necesare unei activi
tăți intense, cu bune rezultate. 
Ringul, aparatele ajutătoare, 
grupul sanitar și sauna, totul 
strălucește de curățenie. Munca 
patriotică depusă, ajutorul sub
stanțial al șefului secției de 
box, ing. Ștefan Păun, au fă
cut ca darea în folosință a 
acestei săli să fie făcută mult 
înaintea termenului planificat. 
De tinărul Cristian Ștefănescu, 
acum la Iotul de juniori, se 
va auzi numai de bine. Boxe
rul Iorgu Caraman este unul 
dintre cei mai redutabili ,,u- 
șori“ ai țării, iar „supergreul" 
Dănică Calotă este capabil de 
multe victorii. Și nu numai cu 
ei se mîndreste Constantin Voi
cilaș. SALĂ DE LUPTE LIBE
RE dispune de tot ce este ne
cesar pentru desfășurarea în 
condiții' foarte bune a activi
tății. Antrenorul Ștefan Isfa
che este un riguros în mese-

rie. Ordinea și disciplina sint 
in floare, iar sportivii sint 
doar ochi și urechi la lecțiile 
de antrenament. Cu severita
tea antrenorului nu este de 
glumit... Munca fără rabat la 
efort este deviza antrenoru
lui, iar rezultatele se văd. De 
pe meleagurile buzoiene au 
pornit mulți sportivi spre cul
mile performanței. Bănuț Pre- 
fit activează acum în reputata 
secție de lupte libere a Clu
bului Steaua, al ți trei 
ai lui Ștefan Islache se 
în sala Clubului Rapid 
Podul Grant : Florin și 
niel Ioniță și Ștefan Scarlat. 
Selecționat în lotul național 
de juniori se află și Dan Mi- 
hăescu, deci din sala Clubului 
Sportiv Muncipal Buzău 
din mina antrenorului 
Isfache ies pe... bandă 
luptătorii de libere. O 
VĂRATA BIJUTERIE,

elevi 
află 

de la
Da

Și
Ștefan 
rulantă 

ADE- 
6ala 

de tenis de masă. Curată, lu
minoasă, cu spații și mese de 
joc adecvate, in care perechi
le de sportivi se schimbă a- 
proape non-stop la cele 10 
mese, pe care antrenorii E- 
milian Băcioiu și Gheorghe 
Mustățea le supraveghează cu 
mare atenție și corectează 
continuu mișcările și execu
țiile sportivelor și sportivilor. 
Că se muncește bine nu mai 
este nevoie să subliniem. La

Buzău tenisul de masă are o 
mare priză și despre Iulia 
Rișcanu (medaliată la C.E. 
de cadete în anii 1986 și 1987), 
Daniela Mușetoiu sau Adrian 
Căldare, la caTe se vor adău
ga, cu siguranță, și alții, se 
leagă speranțele localnicilor. 
AM VĂZUT, în timpul petre
cut la Clubul Sportiv Munici
pal Buzău, multe lucruri fru
moase. Totul este pus la pu-nct 
în cele mai mici amănunte. 
Antrenorii sînt pasionați în 
munca lor, iar realizările no
tabile. Acum baza materială 
este bună, iar în curînd se va 
da în folosință și un mlnică- 
min și o cantină, în exclusivi
tate pentru sportivii clubu
lui. „Atunci, ne-au spus di
riguitorii sportului buzoian, 
vom putea respira ușurați. Tot 
ceea ce ne-au propus am 
lizat, pe plănui dotărilor.
ținerea perform., .clor, 
nu presupune momente 
respiro. Deci, din nou Ia 
bă !“.

rca- 
Ob- 

însă, 
de 

trea-

miș (cu locuri I în 
vară).

— Cam aceasta ar 
rezultatelor sportului 
în ediția a V-a a Daciadei ? '

— Nu chiar. Sportul de masă 
trebuie să fie o realitate co
tidiană indiferent de rezulta
tele finalelor pe țară. De ace
ea, Comisia Centrală a analizat 
și acest foarte important as
pect și a acordat premii spe
ciale pentru inițiative deose
bite în angrenarea cetățenilor 
de toate vîrstele în activități 
sportive și turistice, uncr aso
ciații sportive, consilii orășe
nești sau județene pentru edu
cație fizică și sport. Ele sînt 
numeroase, ceea ce este bine 
pentru mișcarea noastră spor
tivă, pentru obiectivul ei fun
damental...

— Cum 
în sportul 
sub egida

— Firesc, datorită atît tradi
ției, cit și condițiilor materiale, 
în etapa de iarnă brașovenii 
s-au detașat, secundați însă de 
reprezentanții Bucureștiului ; 
în continuare: Sibiu, Harghita, 
Prahova și Bistrîța-Năsăud. în 
etapa de vară, bucureștenii au 
luat „partea leului", urmați de 
reprezentanții județelor Mara-

ti oglinda 
de masă

se prezintă situația 
de performanță d< 

Daciadei ?

mureș, Constanța. Prahova, 
Brașov și Timiș. Prin cumu
larea punotajelor, clasamentul 
general arată, în prima parte, 
astfel: 1. Municipiul București, 
2. Brașov, 3. Maramureș, 4. 
Prahova, 5. Constanța, 6 Ti
miș. Să notăm că, spre deose
bire de sportul de masă, cu 16 
discipline în programul 
lor de iarnă și vară, la 
manță au punctat 42 de 
de sport. Prin numărul 
ziții cî.știgătoare, s-au 
cat județul Brașov și 
cipiui Bucureti (c~ 
iarnă). 
Mureș, 
ceava, 
stanța

— Iată, așadar, că bucurește
nii manifestă un deosebit inte
res pentru practicarea sportu
lui, deopotrivă pentru sănătate 
și pentru performanță...

— Poate că este normal ca 
viața trepidantă a Capitalei 
să-i convingă mai ușor pe lo
cuitorii săi asupra necesității 
de a face cu regularitate, sis
tematic, mișcare în aer liber, 
sport și turism. Cît privește 
performanța, este șl mai normal, 
întrucît în Capitală există cele 
mai puternice unități sportive. 
Nu este de mirare, deci, că 
Bucureștiul își menține poziția 
fruntașă..
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Consiliul Municipal București pentru Educație Fizică și 
Sport, împreună cu Cabinetul municipal pentru activitatea 
ideologică și politico-edueativă, organizează astăzi, in cadrul 
programului de pregătire poMtieo-ideologică lunară a cadre
lor din asociații sportive, cluburi și consilii sportive locale, 
dezbaterea pe tema :

„Promovarea fermă a concepției revoluționare a partidului 
nostru despre lume și viață, combaterea cu hotărîrc a mani
festărilor mistice, obscurantiste, a oricăror mentalități retro
grade, înapoiate despre muncă șl viață — obiectiv permanent 
al activității politico-ideologice și educative desfășurate de 
organele și organizațiile de partid".

La această dezbatere, care se va desfășura la sediul Cabi
netului municipal, ddn str. Povernei nr. 6, începînd de la ore
le 12, sînit invitate cadre didactice universitare de ta Acade
mia de științe soci'al-politice și A.S.E., care. în lumina pro
gramului Ideologic al partidu.lu.1, precum și a hotărîrilor Con
gresului al XlII-liea al P.C.R., vor face referiri și Ia sarcinile 
ce revin activului mișcării sportive în această perioadă.

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 
Centrul de cercetări, împreună cu Consiliul Municipal pentru 
Educație Fizică și Sport București, organizează sub auspiciile 
Universității cultural-științifice luni, 28 martie,, orele 12.30, în 
sala Dalles, o masă rotundă cu tema : .Potențialul olimpic al 
Clubului sportiv Triumf București". Manifestarea va fi susți
nută de antrenorii acestui club care au sportivi selecționați 
pentru Jocurile Olimpice din 1988.

BOX. ORGANIZARE BUNA. 4 categorii 
din actuala ediție a „Turneului Primăverii" 
la box și-au desemnat laureații în sala 
Dacia din Buzău, așa cum am notat și în 
cronică, in condiții excelente de organi
zare. Șl, așa cum au remarcat antrenorii 
și oficialii oaspeți, totul a decurs foarte 
bine, toate problemele ivite fiind soluțio
nate repede și eficient de Nicolae Dragu, 
președintele C.J.E.F.S. Buzău, și Mircea 
Chisling, secretarul acestui for, prezent! 
permanent printre participând. • JURIU. 
Spre deosebire de alte ediții ale competi
ției respective, la întrecerile de la Buzău 
oficialii reuniunilor nu au dictat nici o 
decizie eronată. Faptul este demn de re
ținut și apreciat, iar arbitrii-judecătorl. 
care s-au achitat fără reproș de sarcina în
credințată, sînt: Grigore Dăncilă (Drobeta 
Tr. Severin), Valcriu Negrea (Sibiu). Mi
lieu Ene și Liviu Cazacu (București), Pe
tre Marinescu și Petre Boboc (Buzău). Ii 
așteptăm cu plăcere și la alte competiții. 
(P.Iv.). • PENTRU A NU FI nedrepți cu 
arbitrii programați la Brăila șl care, spre 
lauda lor, au apreciat corect învingătorii, 
trebuie să spunem că șl brigada condusă 
de Gabriel Danciu, din care s-au remarcat 
St. Munteanu (Timișoara), I. Damian (Că
lărași), N. Mocsar (Oradea), J. Vancea, N. 
Farcaș șl R. Iorgulescu (toți București), a 
contribuit la reușita competiției. (M. Tr.).

HANDBAL, cum se IntîmplA de mai 
multi ani, „trupa de lansat talente" de 
la C.S.Ș. Dinamo Brașov și-a confirmat din 
nou reputația : în poarta formației femi
nine. Rulmentul, din Divizia A, a apărut

| o tânără și talentată handbalistă. Iulia Ra-

i

iii

coviță (16 ani), ea fiind adusă și formată 
în acest sport de profesorii Elena Drăgă- 
nescu și Francisc Lechner. Poate că acest 
debut va Ii de bun augur pentru Rulmentul, 
echipă pe care brașovenii o iubesc și do
resc ca ea să se înscrie din nou pe dru
mul către fruntea clasamentului. • IN 
CURSUL ACESTEI SAPTĂMÎNI, mai exact 
joi, în ziarul „Pentru Socialism" din Baia 
Mare rubrica „Basorelief" — mult gustată 
de Iubitorii maramureșeni ai sportului — 
a împlinit 800 de apariții. Un calcul rapid 
ne spune că aceasta înseamnă că de peste 
15 ani colegul nostru Ioan I. Pop își in
formează prompt cititorii. De precizat 
faptul că handbalul nu a lipsit din niel 
un... „Basorelief", o IATA CA IN SALA 
RAPID din Capitală meciurile de handbal 
se po<t desfășura și într-un climat civilizat. 
Aceasta s-a observat clar duminică, la în- 
tîlnirea Rapid — știința Bacău. Printre 
spectatori, un om în vîrstă își potolea, la 
nevoie... coechipierii (deși foarte puține au 
fost ocaziile). Deci, se poate ! (i.Gv.).

LUPTE. VINERI, în Sala Sporturilor din 
Brașov, in,cepe turneul final al Campiona
telor Naționale individuale de „libere". In 
rindul concurenților care se vor alinta la 
startul Întrecerilor categoriei 90 kg se va 
afla șl cunoscutul sportiv Ciprian Radu, 

nimic deosebit. Atîta doar că 
Ciiprian Radu este cel mai tînăr 
lumea acestui sport, avînd un 
vîrstă de... cîteva zile. îi urăm 
să se facă

Pină aici, 
luptătorul 
tătic din 
băiețel în 
micuțului
(M. Tr.).

PATINAJ
juniorilor s-au bucurat de o reușită orga-

mare... luptător !

ARTISTIC. „NAȚIONALELE1

nizare. între alteia 
prima dată un call 
torul căruia au f<] 
computerizat, notei 
le intermediare si I 
tățli unul colectiv I 
tea de Automatical 
derabil munca s<x] 
CA mezina lotului 
concurat cu două I 
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prea mici... • 1>E| 
pe gol (doar oltevl 
cele ...4000 dc locul 
plină ochi cu păril 
ai concurenților, pi 
cestora. Numai cui 
federației am putil 
loc... • CU risc! 
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— doar cinci luni I 
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. iată, și rezultatele!
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— după „Cupa UrJ 
de la Tîrgoviște -I 
(ICIM Brașov) a obl 
torie In Circuitul q 
concursuri la care 
tatea în pregătire șl 
cuvîntull • LA ia 
Pavăl (Steaua) a 
bun și variat în uit 
tind în acest fel d 
părăsească plutonu 
ALTA PARTE, tina 
nă Angela Kerek, 
Volută de Junioarei 
luni, pasul pe loc. !
8 Martie"), ea a p 
tur. ia... veterana 3 
totuși, sperăm într 
doar 16 ani... (D.S.).
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UNIREA URZIM-LOTUL DE TINEREI 3-1 (2-1)!?

și cîștlgă

Pompiliu VINTILÂJohn *88, in.
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amenințării de mat 3.De5. în 
partidă s-a continuat 2...D :e6 
3.N :g5 D:d5 4.T:<15 N:g5 
5.T:g5+ Rf8 6.T:-a5 și iată-1 
pe alb cu un pion în plus, 
dominînd jocul. E drept, 
după alte complicații surve
nite pe parcurs, rezultatul a 
fost pînă la urmă tot remiză. 
Dar o remiză de luptă !

Decizia în meci a survenit 
abia după următoarea parti
dă din prelungiri, a 8-a. 
Hjartarsofi a obținut vlctoriia 
cu 4,5—3,3. Acum, adversarul 
său din sferturi de finală va 
fi excampionul mondial Ana
toli Karpov.

Albul mută

Tot de ____ ..._
stantaneul nostru de pe dia
grama de mai sus. Albele de
țin avantaj și vor marca, in
dubitabil punctul victorios. 
Ceea ce vă cerem, stimați ci
titori, este doar să indicați 
calea cea mai scurtă care 
duce la decizie. Veți vedea, 

doar două

TRINGEM RÎNDURILE..."
pag I)
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île frumoase 

meci. Numai 
velul de pînă 
că talentul fă- 
ice doi 
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fost o 
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iar si

fletul, cu tot ce avem mai bun 
în noi.

— Bate la ușă meciul cu I- 
talia, care „urcă" incet, iar si
gur, in campionatul peninsu
lar activînd acum jucători ce
lebri. numele neo-zeelandezului 
Klrwan fiind doar unul, cel 
mai in vogă. Încerci o avan
cronică ?

— Va fi tare greu la Milano, 
o știm eu toții. Mai ales că 
echipa probabilă are o formu
lă nouă. Sigur, ne gîndim la 
un rezultat bun (în definitiv, 
ce sportiv intră în teren dina
inte învins ?), un rezultat ca
re e posibil cu unica condiție 
de a fi iar o Echipă. Cu E 
„mare"...

I
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DINCOLO DE RATARI, DINCOLO
DE ERORILE DIN APĂRARE...

• Sabău — o promisiune certă • Miercuri, la Halle, 
o nouă partidă de verificare pentru componenții lotului 

reprezentativ lărgit

URZICENI, 24 (prin telefon). 
In vedera meciului amical in
ternațional, de săptămîm vi
itoare, cu selecționata similară 
a R.D.G., lotul de tineret a 
susținut, pe stadionul Unirea 
din localitate, ultimul joc de 
verificare în compania divizio
narei C Unirea Urziceni, care 
a obținut o neașteptată victorie 
în compania unor jucători de 
Divizia A. Lotul de tineret pre
zent aici, cu un număr res- 
trîns de jucători și condus de 
antrenorul secund Dan Apol- 
zan, a început timid jocul și 
perioade destul de îndelungate 
a fost nevoit să pună accen
tul pe defensivă. Deși avea în 
compunere (cu excepția lui Bu
naciu) numai divizionari A, lo
tul a avut o comportare inad
misibilă și a adus în prlm- 
planul partidei o formație dor
nică de afirmare — Unirea Ur
ziceni, care a obținut o victo
rie lejeră.

Iată cum s-au înscris go
lurile. în min. 14, după o îru-

• LOTUL OLIMPIC AL PO
LONIEI PENTRU MECIUL CU 
ROMANIA. Printr-un telex, 
derația de fotbal din Polonia a 
comunicat componența lotului 
pentru Intîlnlrea cu reprezenta
tiva României, partidă care se 
va dispuța la 30 martie, la Plotr- 
kow Trybunalski, în preliminari
ile olimpice. Iată componența 
acestui lot: Jedinak (Slask 
Wroclaw), Stîncel (Baltyk Gdi- 
nia), R. Warzycha (Gornik Za- 
brze), Grebocki (Gornik), Ple- 
karczyk (G.K.S. Katowice), 
Piotrowicz (Gornik), Sokolowski 
(Pogon Szczecin), Gora (Slask), 
Wiezik (L.K.S. Lodzl, Rudy 
(Slask), Prusik (Slask), K. War
zycha (Ruch Chorzow), Furtok 
(G.K.S. Katowice), Lesniak (Po
gon Sz.), Cyron (Gornik), Ptak 
(Zaglebie Liubin), Koszarski 
(Zaglebie), Lissek (Szombitrki 
Bytom), Iwanicki (Widzew Lodz), 
Pachaedski (Lech Poznan).

• STEAUA — PETROLUL, DU
MINICA, PE STADIONUL DIN 
GHENCEA. Meciul Steaua — 
Petrolul (din cadrul etapei a 21-a 
a Campionatului Diviziei A) se 
dispută duminică 27 martie, de 
la ora 16.

TRAGEREA EXCEPȚIONALA DIN NOU 
O OCAZIE 

DEOSEBITĂ !
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din 18 
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e 13 
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extragerile

• ULTIMA ZI 
de participare, 
SIMBĂTĂ, 26 
martie I

cîștigâ 
numere 
sau 24

catego- 
cîștiguri

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE TRAGERII

EXTRAORDINARE 
PRONOEXPRES DIN 9 MARTIE

FAZA I —- cat B : 1 variantă 
100% — autoiburism Dacia 1300 și 
4 variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
C : 29,75 variante a 4.657 lei ; cat. 
D : 90,75 variante a 1.023 lei ; 
cat. E : 234,25 variante a 396 lei; 
cat. F : 7055 variante a 40 lei.

FAZA a Ii-a — cat. 1: 4 va
riante 25% a 50.000 lei ; cat. 2 : 
8 variante 100% a 1-8.470 lei și 21 
variante 25% a 4.61-8 lei ; cat. 3 :
62.50 variante a 3.558 lei ; '
262.50 variante a 847 lei ; 
710,75 variante a 313 lei ; 
21.059,75 variante a 40 lei.

FAZA a ni-a 
rlantă 
căreia 
în R. 
25% a 
riante _ ___  ___
riante 25% a 250 lei ; cat J : 
variante a 200 lei ; cat. K : 81,75

cat. 
cat. 
cat.

eat. H : 1 va- 
100% a 10.000 lei, în cadrul 
o excursie de două locuri 
D Germană și 2 variante 
2.500 lei ; cat. I : 4 va- 
100% a 1.000 lei și 16 va- — A, _ --- ... . . - .

moașă combinație între Cîr
lan, Gh. Andrei și Dăniiă — 
ultimul șutează puternic și... 
1—0 I în min. 21, după execu
tarea unei lovituri de colț, Cr. 
Sava restabilește egalitatea. în 
min. 29, Cîrlan îl servește ex
celent pe Gh. Andrei, care, din 
„12 m“, trimite balonul în pla
să. In min. 49, Cîrlan driblea
ză pe partea stingă, apoi pa
sează înapoi lui Diaconu, 
„bombă" a acestuia de la 17 m 
si... 3—1 pentru divizionara CI

A arbitrat I. Covașe (Urzi
ceni).

LOTUL DE TINERET; Vol- 
cilă — Dumitrescu, Matei. Ra
da, Bunaciu — Stere, Șt. Stoi
ca, D. Sava — Uleșan. Cr. Sa
va, Henze!.

UNIREA URZICENI : Bojoa- 
gă — Gh. Stoian, Ivan, Tudo- 
rache, Buzatu — Diaconu, Tran
dafir, Dănilă, Gh. Andrei — 
Cîrlan, Mihalcea.

• ASTAZI, TRAGEREA LA 
SORTI A OPTIMILOR DE FINA- - . ------ ------- ROMÂNIEI.

12, are loc, 
tragerea 

din 
finală ale 
competiție 
genericul 

faptul că 
sint pro-

LA DIN 
Astăzi, la 
la sediul 

a 
optimilor 

Cupei României, 
care se dispută sub 
Daciadei. Reamintim 
jocurile din „optimi* 
gramate să se desfășoare miercuri 
4 mai, cu începere de la ora 17.
• DINAMO — RAJA CASA

BLANCA 7—1 (2—1). Ieri, pe sta
dionul Dinamo din Capitală a 
avut loc meciul internațional a- 
mical dintre echipa gazdă 
Raja Casablanca (locul 2 în 
vizia A din Maroc) încheiat 
scorul de 7—1 în favoarea 
namovlștilor bucureștcnl. Au 
scris : Movilă (min. 35, din __ 
m, 58 și 72), Varga (min. 42), 
Orac (min. 50), Stoica (mii. 60, 
din 11 m, șl 61), respectiv Larbi 
(min. 5).
• Sîmbătă 26 martie, dc la ora 

10, are loc ședința Biroului 
F.R. Fotbal.

Și 
Di- 
cu 
di- 
în-

11

DUBLIN. 24 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
In această primă jumătate a 
anului, perioadă in care doar 
..olimpicii" și juniorii susțin 
meciuri oficiale, echipa națio
nală și-a trecut în agenda sa 
trei ..seturi" de partide ami
cale. Prima acțiune s-a consu
mat în iarnă. Ia începutul lui 
februarie, și a cuprins două în- 
tîlniri : una cu selecționata 
Israelului, cealaltă cu repre
zentativa Poloniei, ambele dis
putate la Tel Aviv. ' 
chipe care etalează 
un fotbal rapid și 
semănător oarecum_ ____  __
joacă și echipele Bulgariei și 
Greciei, adversarele „tricolo
rilor" din preliminariile C.M. 
Al doilea „set", tot de două 
jocuri, se derulează în această 
ultimă decadă a lunii martie : 
partida cu Irlanda s-a dispu
tat miercuri, urmează acum 
întîlnirea cu „ll“-le R. D. Ger
mane, din 30 martie, la Halle. 
Ultima acțiune a lotului, aceea 
cu echipa Olandei, tot în de
plasare. programată la 1 iunie 
va încheia seria testelor din 
sezonul de primăvară. Irlanda. 
R. D. Germană și Olanda sînt 
echipe cu un stil de joc ase
mănător celui mai puternic ad
versar din grupa noastră pre
liminară. Danemarca. Prin ur
mare. un program de jocuri 
adecvat, bine gîndit și plin de 
curaj, din moment ce se cu
noșteau două lucruri pe care 
nimeni nu le poate omite: 
1) două dintre formațiile ale
se ea partenere sînt califieate 
la Euro ’88 — Irlanda lui 
Bonner si Stapleion si Olanda 
lui Gullit, cel mai bun fotba
list al anului 1987 ; 2) absența 
din lot a masivului grun dc in
ternaționali dc Ia Steaua, echi
pă angajată pe frontul presti
gioaselor bătălii pe care Ie dă 
in faza superioară a Cupei 
Campionilor Europeni. La gru
pul absenților s-au adăugat 
Lung (accidentat) și 
(prezent la meciul de 
pionat al Corvinului).

Să revenim la partida 
stadionul „Landsdowne 
pentru a zăbovi puțin' asupra 
conținutului ca atare al acestei

de
8—6, 

dc 
un

Au fost e- 
în general 
tenace, a- 

cu ceea ce

Klcin
căm

de pe 
Road",

premiere absolute pentru fot
balul din cele două țări, fiind 
vorba despre prima întîlnire 
intre cele două reprezentative. 
Raportul șuturilor a fost 
13—11, raportul cornerclor 
iar cel al marilor ocazii 
1—2. Pe ansamblu, deci.
meci mult mai echilibrat decît 
ne arată acest scor de 2—0 în
registrat pe tabela dc marcaj. 
Este adevărat, jucătorii pregă
tiți de Jackie Charlton au do
minat mai mult, îndeosebi la 
începutul reprizelor, au etalat 
un ioc în forță, cu deschideri 
lungi în adîncime și cu cen
trări in fața porții. Acolo însă, 
in careul echipei noastre, s-a 
aflat un jucător in formă deo
sebită — Andone — care a 
evoluat aproape .fără greșeală. 
In partea a doua a meciului, 
el a fost ajutat eficient și de 
Boloni, plus Sabău, aceștia 
fiind cei care au dat. după o- 
pinia noastră. randamentul 
scontat.

Vorbind insă de comportarea 
iucătorilor. nu putem să nu 
subliniem și un fapt destul de 
curios : în timp ce antrenorul 
gazdelor — deși nu avea mo
tive clare — a făcut trei schim
bări în formația sa. antrenorii 
noștri — deși aveau motive 
toarte serioase, cîțiva jucători 
evoluînd crispat, fără orizont 
— nu au recurs decît 
singură înlocuire, aceea 
Vaișcovici cu Lasconi. 
înțeles aceasta, cu atît 
mult, cu cît Ciucă și Lupescu 
au și fost trimiși să se încăl
zească. Si pare cu atît mai de 
neînțeles acest lucru, cu cît 
unul dintre principalele obiec
tive ale acestei partide amicale 
era tocmai acela, declarat și de 
antrenori, de a cîștiga jucători 
tineri pentru echipa națională.

Acum meciul cu Irlanda a 
trecut. Infrîngerea la două go
luri diferență ni se pare prea 
mare față de Întreaga fiziono
mie a întîlnirii. Urmează, peste 
puține zile, partida cu echi
pa R.D. Germane, la Halle. 
Poate că acolo vor juca și 
Ciucă. și Lupescu, și E. Săndoi, 
ca și selecționabilii care n-au 
putut evolua la Dublin (Lung 
și Klein).

laurențiu DUMITRESCU

la o 
a lu i 
N-am 

mai

UN VERITABIL SPECTACOL SPORTIV
Meciul de la Hunedoara, alert, 

angajant, cu numeroase acțiuni 
reușite la cele două porți, in
tr-un cuvînt, de ridicată valoa
re, a însemnat pentru 
noastră campioană, 
parte. o foarte 
tlțle generală în 
va importantei partide tur cu 
Benfica Lisabona, din semifina
lele C.C.E. ; pe de alta, el ne-a 
demonstrat că formația hunedo- 
reană. prin excelenta ei presta
ție, rămine în grupul da elită 
al echipelor noastre. Și dacă 
Corvinul a părăsit terenul în
vinsă, aceasta se datorește in 
bună măsură și formei de vîrf 
a portarului Liliac, care s-a o- 
pus în cîteva rîndurl unor go
luri ca și făcute. In afară de el,

echipa 
pe de o 
bună repe- 

perspectl-

Astăzi de la ora 15, sîm
bătă de la ora 14 și duminică 
de la ora 9, la sediul Clubului 
Steaua, din Bd. Ghencea nr. 
35, se eliberează Iegitimații- 
abonament pentru com
petițiile organizate în anul 
1988 pe bazele Complexului 
Sportiv Steaua.

din rîndurile echipei campioane 
s-a remarcat, în mod special, 
Rotariu, care, folosit fundaș 
stingă (Ungureanu este acciden
tat, cu glezna în ghips), a ju
cat cu o dezinvoltură demnă de 
toată lauda, ca un adevărat „ar
gint viu", el apărînd în nenu
mărate rîndurl în prima linie 
sau intrînd in combinații subtile 
la mijlocul terenului. Un alt e- 
lement spectaculos : desprinde
rile lui Gabor, care, după o în
delungată absență, a revenit ra
pid la capacitatea maximă de 
joc. In ordine, l-am mai numi 
pe Lăcătuș care, deși a jucat... 
pe felii și a fost atent supia- 
vegheat de Tîrnoveanu, a avut 
cîteva „sclipiri", iar una dintre 
ele, cea din minutul 45, s-a sol
dat cu unicul gol care avea să 
aducă victoria Stelei. Un gol 
superb, o copie aproape iden
tică cu cel marcat în meciul- 
retur de la Glasgow : un „lob" 
peste portarul lonlță, ieșit la 
„închidere", mingea intrînd in 
plasă pe sub „transversală". Prin 
marele travaliu depus, în gru-

pul evidehțiaților intră și T. 
Stoica, mereu în „focul luptei", 
ca un adevărat „piston" între cele 
două suprafețe de pedeapsă. 
Multe dintre Încercările de pă
trundere frontale ale lui Hagi, 
Balint sau Pițurcă au fost sto
pate cu promptitudine de hune- 
doreanul Mărginean, care, cu 
prețul unor mari eforturi și prin 
„șpagate" șl alunecări, a înde
părtat deseori pericolul din fața 
porții lui Ionlță. O mențiune șl 
pentru Klein, care a arătat clar
viziune în joc, a efectuat schim
bări surprinzătoare ale direcției 
de atac, descumpănind, în cîteva 
rîndurl, defensiva formației noas
tre campioane.

Dar șl toți ceilalți jucători au 
avut merite deosebite în realiza
rea frumosului 
listic de la 
prin conținutul 
tic, a Intrat în 
reușite partide 
nostru. Un meci de nota 10, așa 
cum am dori să fie cit mai mul
te dintre ele.

Gheorghe NERTEA

spectacol fotba- 
Hunedoara, care, 

lui tchnico-tac- 
rîndul celor mai 
din campionatul

DUPĂ STARTUL EȘALONULUI NR. 3

STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
variante a 100 lei ; cat. L : 2.717,25 
variante a 40 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“, dc 
la categoria B, a revendt partici
pantului Georgescu Nicolae-Petre 
dim București, iar cîștigurile în 
valoare de 50.000 lei, de la cate
goria 1, participa-nților^: Năstase 
Dorin din Cluj-Napoca, Fluera- 
riu Săndel dim Tomești, județul 
lași, Savin Constantin din Ro- 
mia-n, județul Neamț și Jean Di- 
mitrie din București.

rianta 100% (autoturism 
1300 — 70.000 lei) a 
cipantului Cristea 
localitatea Buceș, 
doara.

LOtț,v'CB 
^BANI °_ _ _ _

Dacia 
revenit parrl- 
Avram din 
județul Huine-

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 18 MARTIE 1988

Categoria 1: 1 variamtă lOO’o 
— autoturism Dacia 1300 (70.000 
lei) și 7 variante 25% a 17.5G0 
lei; cat. 2: 11,50 a 6.793 bei; cit. 
3: 44,50 a 1.756 lei; cat. 4: 85,00 
a 919 lei; cat. 5: 215,00 a 363 lei: 
cat. 6: 417,50 a 200 lei; cat. X: 
2.642,25 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
40.668 lei.

Ciștigui de la categoria 1 — va

• Anunțăm pe cei interesați 
că Tragerea obișnuită LOTO a 
săptămînii va avea loc astăzi, 
vineri, 25 martie, în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începînd de la ora 
15,50. Operațiunile de tragere 
vor fi transmise la radio, pe 
programul I, la ora 16,35. Nu
merele extrase vor fi radiodi
fuzate și în reluare, conform 
programului obișnuit.

După startul în returul Divi
ziei C, cîteva scurte considera
ții pornind de la cifrele celor 
12 clasamente. Parcurgerea or
dinii actuale ne prezintă două 
situații diametral opuse : serii 
în care fruntașele au luat avan
taje categorice, instalîndu-se ca 
mari favorite în disputa pentru 
promovare ; în alte grupe insă, 
situația din fruntea clasamente
lor se prezintă foarte echilibra
tă, lăsînd deschisă lupta privind 
locul de onoare.

Concurente rapide și producti
ve. Cîteva dintre divizionarele C 
au arătat, pe întreaga desfășu
rare a turului, precum și în star
tul de primăvară, o bună com
portare, realizînd, astfel, punc
taje care le departajează de ur
măritoarele lor. Este cazul for
mațiilor A.S.A. Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc (seria I), care 
deține un avantaj de 14 puncte, 
față de Minerul V. Dornei, al 
Dunării Călărași (seria a IV-a) 
cu 45 p față de cele 36 p ale 
Unirii Urziceni, al echipei Dacia 
Pitești (seria a Vl-a) cu opt 
puncte în plus față de Automa
tica Alexandria. Cu șase puncte

avantaj se prezintă șl Minerul 
Motru (37 fața de 31) în între
cerea din seria a Vil-a, cu 
C.S.M. Caransebeș. Dar cea mal 
netă diferență a realizat-o veri
tabila performeră a eșalonului 
nr. 3, Metalul Mangalia, singura 
neînvinsă a competiției, 
nînd de principala sa 
Dunărea C.S.U., chiar la 
(1—0). ea a ajuns acum 
lungimi" față de formația 
Dunăre (seria a IH-a).

Lupta rămîne însă deschisă 
destule alte serii. Este, 
primul rînd, cazul grupei a XII-a 
unde situația celor trei locuri 
fruntașe este aceasta : Electro 
Sf. Gheorghe 32 p, Poiana Cîm- 
pina 32 p. Victoria Floreștl 29 p. 
Configurații de clasament ase
mănătoare șl în alte serii : a 
Xl-a ; Progresul Odorhei (34), 
Mecanică Bistrița (32), Avîntul 
Reghin (32) ț a IX-a : Minerul 
Cavnic (36), Steaua CFR Cluj- 
Napoca (33). Ind. S. C. Turzii 
(33) ; a VIII-a : CFR Timișoara 
(33), Vagonul Arad (31), Unirea 
Tomnatic (29) ; a V-a : Automa
tica București (34), Metalul Mi
ja (30).

Dispu- 
rivală, 
Galați 
la " 
de

15 
la

in 
în



„f’’pa r.I». Ciclism", etapa o treia

NICI O SCHIMBARE
ÎN CLASAMENTUL GENERAL

MAMAIA, 24 (prin telefon). 
Etapa a treia a „Cupei F. R. 
Ciclism", Constanța — Tariver- 
de — Constanța (100 *km), a 
fost o copie a celei de-a doua 
în privința condițiilor meteo și 
a desfășurării ei, aproape iden
tice. Principalele deosebiri, nu
mărul componenților grupului 
fruntaș, media orară mai ridi
cată și numele învingătorului. 
La foarte puțin timp după ple
care, în comuna Lumina, pe 
unde vintul bate, totdeauna, 
din lateral dreapta, determinîn- 
du-i pe cicliști să se inșiruie, 
plutonul s-a „rupt" în patru 
grupuri, în față aflîndu-se 19 
rutieri (16 români și 3 de la 
A.S.K.). La întoarcerea de la 
Tariverde, diferența dintre 
primele două grupuri a fost de 
1 minut și 20 de secunde, mă- 
rindu-se pînă la 4 minute, la 
sosire. S-a crezut că, in netă

superioritate numerică, cicliștii 
noștri vor colabora pentru rea 
lizarea unei noi victorii a unuia 
dintre ei, dar aceasta nu s-a 
întîmplat, ceea ce i-a permis 
tînărului (de 20 de ani) F. Au
gustin să cîștige etapa.

Clasament: 1. F. Augustin 
(A.S.K.) 2h 26:05 (medie orară 
41,40 km), 2. Gh. Lăutaru, 3. L. 
Kovacs (ambii lot R.S.R.), 4. 
C. Nicolae (Dinamo), 5. H.J. 
Pohl (A.S.K.), 6. Al. Ion (Stea
ua) la diferență de 8 sec.

Pînă acum, L. Kovacs, dove
dind o formă sportivă deosebi
tă, își apără cu indîrjire pozi
ția de lider în clasamentul ge
neral. în urma sportivului nos
tru, fostul campion mondial în 
proba de semifond la San 
Cristobal', H.J. Pohl, și coechi
pierul acestuia F. Schonherr 
(ambii A.S.K.).

Horațiu SIMA

ETAPA DIVIZIEI
tih o<;o l>

valoarea lotului fiind o frînă in 
tentativa de a rămine pe prima 
scenă handbalistică a țării. Mar
catori: Cristian Zah iria 6, Durau 
5, Licu 5, Bedivan 5. Mocanu 5. 
Ântonescu 2, Jianu și Simion 
cite 1 gol pentru Dinamo, res
pectiv Cristinel Bursuc 5, Căescu 
3. Zamfir 3, Mihai Zaharia, Ste- 
Iică Bursuc Lămășanu, Pitaru 
și ștot cîte l gol. Au arbitrat 
inegal V. Vlăduț și B. Vasiliu. 
din Iași.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
II. C. MIX AUR BAIA MARE 
23—23 (12—12).

METALUL BISTRIȚA — STEA
UA 23—26 (12—12).

„U“ C.U.G. CLUJ-NAPOCA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA
25—22 (11—13).

DACIA PITEȘTI — DINAMO 
BRAȘOV 25—19 (13—7).

ȘTIINȚA BACĂU — A.S.A. E- 
LECTROMUREȘ TG MUREȘ 
34—24 (13—11).

(Rezultate transmise de cor :S- 
pondenții: V. Popovic’, FI. To
ma, Nușa Demian, 1. Fețeinti, 
S. Neniță).

FEMININ
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

CHIMISTUL RM. VÎLCEA 24—27 
(12—15). Un meci care părea 
ușor pentru handbalistele vil- 
cene (și chiar a fost pînă în min. 
46), s-a „înăsprit" spre final, 
pentru că formația Confecția a 
găsit resurse să egaleze de trei 
ori : 15—15 in min. 33 16—16
(39) și 19—19 (46). Trebuie însă 
să arătăm că Chimistul a fost 
net superioară. în atac, prin for
ța șuturilor lui Edit Toriik, prin 
pătrunderile subtile, de mare ra
finament, ale Măriei Verigeanu, 
iar în apărare prin prestația foar
te bună a portă r iței Car
men Moldovan Cea a înlocuit-o

A DE HANDBAL
in min. 8 pe Doina Rodea nu). 
In plus, fapt ce nu trebuie ne
glijat, Chimistul a fructificat — 
spre deosebire de Confecția — 
aproape toate contraatacurile 
(autoare principală Denisa Ro- 
mete). Oricum, jocul Chimistu
lui a fost mai. .. tineresc, pa
sele mai exacte, circulația min
gii mal rapidă. tn special 
Maria Verigeanu a făcut exce
lente angajări de pivot.

Confecția, deși nu a condus 
deloc de-a lungul celor 60 de mi
nute, a avut o repriză (secundă) 
foarte bună, grație evoluției dc 
excepție a handbaliste! Niculina 
Preoțescu, dar mai ales a portă- 
riței Hainal Jianu care, din min. 
8, a apărat 7—8 șuturi ce le-a 
pus pe coechipiere în situația 
doar de a. . . înscrie. însă ra
tările incredibile le-au permis 
adversarelor să marcheze. în fi
nal două apoi trei goluri con
secutive și astfel Chimistul să se 
desprindă într-o foarte meritu
oasă învingătoare. Au înscris: 
Preoțescu 8, Grigoraș 5 (a și 
ratat mult) Nuțu 4, Croitoru 2, 
Mincu 2, G. Constantinescu 2, 
S. Arvatu 1. respectiv Torok 11, 
Verigeanu 6, Bloju 3, Romete 3, 
Lazăr 3, Nedelcu 1. Au arbitrat, 
cu greșel'i : C. Cristea și Gh. 
Dumitrescu (Constanța).

Ion GAVRILESCU
ȘTIINȚA BACĂU — HIDRO

TEHNICA CONSTANȚA 27—19 
(12—F).

MUREȘUL TG. MUREȘ — RA
PID 36—17 (17—8).

RULMENTUL BRAȘOV — OȚE
LUL GALAȚI 20—19 (11—10).

TEROM IAȘI — C.S.M. INDE
PENDENTA SIBIU 32—20 (15—10).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— DOROBANȚUL PLOIEȘTI 22— 
22 (10—12).

(Rezultate transmise de cores
pondenții : L. Mandler, A. Szabo, 
C. Gruia, Al. Pintea. C. Crețu).

LUPTĂTORI ROMANI, PE LOCURI FRUNTAȘE
LA „MARELE PREMIU AL R.F.G."

Conxponenții lotului națio
nal de lupte greco-romane,) 
care se pregătesc pentru Cam
pionatele Europene (11—13 
mai), au participat la ultimul 
turneu internațional de veri
ficare a stadiului de pregătire 
înaintea competiției conti
nentale, „Marele Premiu al 
R.F.G.", întreceri desfășurate, 
în localitatea vest-gei-mană 
Neuss.

La concurs au fost prezenți 
125 de sportivi din 15 țări, țara 
noastră fiind reprezentată 
de opt luptători, toți cei vi
zați să participe la „europe
ne". Informații pe marginea 
comportării sportivilor noș
tri am primit de la antrenorii 
Gheorghe Șuteu și Cornel Pe
trescu.

Petre Cărare (68 kg), Vasi- 
le Andrei (100 kg) și Ion Gri- 
goraș (130 kg) au cîștigat în
trecerile din grupe. clasîn- 
du-sc în final pe locul 2 la 
categoriile respective. Dintre 
aceștia, cea mai frumoasă 
comportare a avut-o P. Căra
re, care (în grupă) a dispus 
de campionul lumii, sovieticul

Abaev, iar în finala categoriei 
l-a dominat cu claritate pe re
prezentantul țării gazdă, Clau
dio Passarelli. Totuși, la scorul 
de 5—3 pentru campionul ro
mân, cînd mai erau 25 de se
cunde pînă la finalul meciu
lui, arbitrii au dictat descali
ficarea lui P. Cărare, decizie 
dezaprobată de public și de 
specialiștii prezenți.

Vasile Andrei și Ion Grigo- 
raș au concurat la valoarea
lor. Nu este mai puțin adevă
rat că adversarii lor din me
ciurile decisive, G. Ghedesa- 
uzi și, respectiv. Al. Karelin,
cîștigători ai turneului, au 
fost foarte puternici. De alt
fel, Uniunea Sovietică ă pre
zentat o formație valoroasă, 
opt dintre luptătorii acesteia 
clasîndu-se pe primul loc. 
Comportarea celorlalți spor
tivi (M. Cismaș. N. Zamfir, 
E. Memet, S. Ilerțea și I. 
Matei) n-a satisfăcut, fiind, 
de altfel, atent analizată în 
cadrul F.R. Lupte, concluzii
le respective urmînd să stea 
la baza programului ultimei 
etape pregătitoare a întrece
rilor continentale. (M. Țr.)

PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ
• Proba de perechi dim ca

drul Campionatelor Mondiale de 
patinaj artistic, de la Budapesta, 
a prilejuit victoria cuplului E- 
lena Valova — Ol$g Vasiliev 
(1,8 p), care a întrecut pe Eka
terina Gordeeva — Serghei Grin
kov, anul acesta campioni olim
pici la Calgary și campioni eu
ropeni la Fraga (2 4). Locul al 
treilea a revenit tot unei pe
rechi sovietice. Larisa Jclezae- 
va — Oleg Makarov (4,2 p).
• „Cupa Mondială-1 la sărituri 

a fost cucerită de campionul o- 
limpic Matti Nykaenen (Finlan
da), cu un total de 281 puncte, 
urmat în clasamentul final de 
sportivii cehoslovaci Pavel Ploo 
— 174 puncte și Jiri Parma — 
120 puncte. Ultimul concurs des
fășurat pe trambulina de la Hoî- 
menkollen (Norvegia), a revenit 
norvegianului Ole Gunnar Fid- 
jestoel — 201 puncte (sărituri de 
94,5 m și 103 m).

TOhilUL DI ȘAH DI LA BlfO
BELGRAD, 24 (Agerpres). — Tn 

runda a 7-a a turneului feminin 
de șah de la Bled (Iugoslavia) 
au fost consemnate următoarele 
rezultate: Baumstark — Koseo 
remiză; RamicJ — Harmsen 0—1; 
Lazlci — Kasanovicl remiză) 
Mureșan — Samardziel 0—lî 
Bazai — Marusici remiză.

Miercuri seara au avut loc 
cîteva meciuri amicale interțări, 

Ne-au Interesat două partide, 
ale viitoarelor noastre adversare 
în preliminariile C.M. Echipa 
Bulgariei, fără a face un joc 
deosebit, a învins pe teren pro
priu (la Sofia), reprezentativa 
Cehoslovaciei cu 2—0 (1—0), prin 
golurile lui Sirakov (min. 27) și 
Pen ev (min. 87). învingătorii au 
aliniat formația : Mihailov — 
Docev, Ivanov. Iliev, Kocev, 
Zdravkov, Sadkov (min. 85 Bon- 
cev), Penev, Kiriakov, Sirakov 
(min. 59 Kolev), Stoicikov. o al
tă formație cu care vom juca în 
grupa preliminară, Grecia a 
fost surclasată, la Atena, 
de reprezentativa U.R.S.S. Scor: 
4—0 (2—0) pentru oaspeți « In 
formația sovietică au evoluat 
majoritatea jucătorilor de la Di
namo Kiev, care au și marcat 
golurile : Protasov (3) și Lîtov- 
cenko. Iată echipa aliniată de 
învinși : Getsudis — logis, Apos- 
topoulos (min. 46 Samaraos), 
Kolidis (min. 60 Kanaras). Ma
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RECORDUL SENECTUȚII...

La extreme de vîrstă s-au aflat la recenta 
Campiadă Albă, de la Calgary, un bober aus
triac și o patinatoare de viteză sud-coreeană. 
Primul avea 57 de ani, ceea ce pentru un 
sport atletic, cum este bobul, înseamnă foarte 
mult, iar patinatoarea număra doar 14 ani.

șt, totuși, recordul de senectute l-a înregis
trat la Calgary, un oarecare Joe Chase, care 
s-a numărat printre purtătorii torței olimpice. 
Este drept că el nu a dus-o decît vreo 200 m 
si că în acest timp a fost ajutat de două 
persoane, dar nu trebuie omis fantui că era 
un frig cumplit șl. mai ales că chiar în ziua 
sceea Joe Chase aniversa frumoasa vîrstă de... 
’01 ani !

BUMERANGUL
Am mal avut prile

jul să vă relatăm că. 
îs această oră (afa
cerile mergînd nu bi
ne, ci foarte bine) de 
destinele" boxului pro

fesionist mondial se 
ocupă cîteva organiza
și sportive internațio- 

e: WBC, WBA și. 
mai recent, IBF, fie
care dintre ele avîn- 
du-și proprii campioni, 
căci sînt rare cazurile 
în care două organi
zații. ca să nu vorbim 
de toate trei, să recu
noască un singur cam- 
Non. Dar, asta este cu 
iotul altă chestiune șl 
nînă la rezolvarea el 
■dacă ‘••e va produce.

totuși cîndva I) va 
mai trece destulă 
vreme.

De data aceasta vă 
vom relata unele a- 
mănunte în legătură 
cu o organizație, nou, 
venită, a boxului pro
fesionist mondial : U- 
niversal Boxing Asso
ciation, care și-a pro
pus de Ia bun început 
să acorde și ea titluri 
mondiale. Și cum pînă 
acum n-a prea avut a- 
deziunea multor fede
rații naționale, diri
guitor» Iui UBA s-au 
gîndit că pentru a le 
suscita interesul să 
fie, oricum !, singura 
care să claseze și pv-

giliștii din Africa de 
Sud ! Mai mult ca si
gur că această extra

ordinară „găselniță" va 
fi ca un bumerang 
pentru UBA !

O CURSĂ CICLISTÂ ORIGINALĂ

Anual, pe șoselele din R. F. Germania are 
loc o cursă clclistă „Tour Peiper”, care se 
bucură de multă popularitate. In afară de 
faptul că la startul ei sînt prezenți reprezen
tanții a 50 de orașe, interesant este că între 
aceștia se află numeroși sportivi (foști sau 
actuali) de bună reputație. La ultima ediție 
a competiției, printre concurenți s-au aflat du
bla campioană olimpică la săritura în înălțime 
Ulrike Mevfarth-Nasse, fostul internațional de 
fotbal Jurgen Grabowski, fostul campion de 
box la categoria grea Peter Husslg etc.

CUPA MONDIALĂ LA ȘAH

La Începutul lunii 
viitoare, timp de 24 de 
zile, se va desfășura 
în capitala Belgiei pri
mul turneu de șah 
din cadrul Cucei Mon
diale, competiție de 
anvergură organizată 
din inițiativa Asocia
ției marilor maeștrii, 
al căror președinte

este chiar campionul 
lumii Garrl Kasparov. 
La turneul de la Bru
xelles vor lua parte. 
Intre alții, foștii cam
pioni mondiali Anatoli 
Karpov și Mihail Tal 
(U.R.S.S.). precum și 
Liubomir rjuboțevici 
(Iugoslavia), Jan Tim- 
man (Olanda). Ulf An
dersson (Suedia).

CE VA FI LA J.O. î

Din 1980 șl pînă acum, în decurs de opt 
sezoane competițlonale, recordmana mondială 
la săritura în lungime Heike Drechsler (R. D. 
Germană) a reușit să sară peste 7,32 m în 
11 concursuri. în aer liber și pe teren aco
perit : 7,45 m — record mondial tn 1980. 7.45 
rn — 1986 7,44 m — 1985, 7,40 m — 1984. 7 39 rn — 
1983 7,37 m — record mondial. de sală, tn 
1988. 7.34 m — 1984. 7,33 m — 1985, 7,32 m — 
1980. 7,32 m — 1987. Media rezultatelor ctștigă- 
toare ale acestor concursuri este de 7,38 m ! 
Cu toate aceste succese, anul trecut la „mon
dialele" de la Roma. Drechsler (7,13 m>. a 
pierdut titlul, fiind întrecută de Jackie Joy- 
ner-Kersee. in fond și ea corecordmană mon
dială a săriturii în lungime, cu 7,36 m. Ce va 
fi în toamnă la J.O. t

Rubrico reolizată de Romeo VILARA

nolos, Mihos, Sabotidis (min. 75 
Antoniu), Saravakos (min. 80 
Kolomitrusis), Kostid’s. Mitro
poulos, Staloskotiadis. De notat 
că, la scorul de 4—0, Saravakos 
a ratat un penalty.

Și alte meciuri au stat în cen
trul atenției. La Bordeaux, repre
zentativa Franței a obținut a 
treia victorie consecutivă în a- 
cest an. De data aceasta în fața 
Spaniei, pe care a întrecut-o eu 
2—1. Francezii au făcut din nou 
o partidă bună, spre deosebire 
de prestația modestă din preli
minariile C.E., de anul trecut. 
Pe de altă parte, spaniolii nu 
au luat un start bun în acest 
an : egal cu echipa R. D. Ger
mane (0—0) și înfrîngere cu 
Cehoslovacia (1—2). ambele pe 
teren propriu. La Bordeaux, ibe
ricii au deschis scorul prin Cal- 
dere (min. 6), care a reluat în 
plasă balonul respins de Bats, 
în urma unui penalty executat 
de Michel. în min. 9 Passi a 
egalat printr-o lovitură cu ca
pul, iar în min. 26. Fernandez 
a stabilit scorul final, printr-un.. 
frumos voleu.

Decepție la Londra ! Cei 75 000 
de spectatori de pe „Wembley" 
nu au fost mulțumiți dc evolu
ția reprezentativei Angliei, care 
nu a reușit decît un draw în 
fața Olandei ; 2—2 (1—2). Li
neker a punctat primul (min. 
13), dar 7 minute mai tîrziu. 
coechipierul Adams a înscris în 
propria poartă ! în continuare 
oaspeții au jucat excelent, mar- 
cînd prin Bosman (min. 25) iar 
după pauză gazdele au egalat 
prin Adams (min. 63). care s-a 
reabilitat în urma gafei din pri
ma repriză. Să mai notăm că 
ambele formații se vor întîlni 
la 15 iunie, la Dusseldorf. în tur
neul final al C.E. încă două re
zultate semnificative pentru oas
peți — la Belfast : Irlanda de 
Nord — Polonia 1—1 (1—1) : la 
Swansea : Țara Galilor — Iu
goslavia 1—2 (1—1) !

• Numeroase meciuri ami
cale • Dintre viitoarele 
noastre adversare in pre
liminariile C.M., Bulgaria - 
învingătoare, Grecia - sur
clasata la Atena • Spania, 
întrecuta la Bordeaux

In TURNEUL final al prelimi
nariilor olimpice (zona Oceania) 
la Wellington : Noua Zeelandă — 
Australia 1—1, Israel — Taiwan 
9—0. După 5 etape, în clasa
ment conduce Australia cu 8 p, 
urmată de israel 7 p, Noua Zee
landă 5 p, Taiwan 0 p. în zona 
europeană, la Le Havre : Fran
ța — Spania 1—1.

SE CUNOAȘTE încă o semi- 
finalistă a C.E. de tineret : e- 
chipa Franței, care va întîlni în 
penultima fază a competiției re
prezentativa Angliei. Miercuri, 
la San Benedetto del Tronto, e- 
chipele Italiei și Franței au ter
minat la egalitate . 2—2, după ce 
în min. 83 italienii conduceau cu 
2—0 ! în prima manșă a cîștigat 
Franța cu 2—1.

ÎN C.E. de juniori II (sub 16 
ani) î Bulgaria — Portugalia 1—2.

ALTE JOCURI amicale. Ju
niori I : Ungaria — Austria 2—1 ; 
juniori II : Ungaria — Austria 
2—0. Echipe olimpice : R. D. 
Germană — U.R.S.S. 0—1 (0—0).

CAMPIONATUL R. F. Germa
nia a continuat miercuri cu eta
pa a 25-a. Baycrn Mllnchen, 
după ce a condus cu 2—0. a ter
minat la egalitate, 2—2. cu F. C. 
Kftln, în timp ce lidera. Wer
der Bremen, a terminat nedecis 
la Dortmund : 0—0. Alte rezul
tate t Mannheim — Eintracht 
Frankfurt 2—2, Homburg — 
Mdnchengladbach 0—0 Leverku
sen — Schalke 3—2. Hamburger 
S. V. — F. C. Ntirnberg 2-2, 
Bayer Uerdingen — Karlsruhe 
4—2. Bochum — Kaiserslautern 
1—1. Stuttgart — Hanovra 3—1. 
Tn clasament : Bremen 39 p. Ba
yern 37 p. F. C. Koln 35 p.

Rubrica realizata de 
Ion OCHSENFELD

• PE SCURT • PE SCUR1 • PE SCURT •
BASCHET • „Cupa 

Campionilor Euro
peni" la feminin a 
fost cucerită d1 e- 
chipa Primigi Vicen
za. în finală dispu
tată la DUsseldorf. 
baschetbalistele ita
liene au întrecut cu 
70—64 (43—32) forma
ția Dinamo Novosi
birsk.

GIMNASTICĂ • 
Sportivii sovietici vor 
debuta fn actualul 
sezon mtemațional 
oficial cu desfășura
rea ia Moscova a 
concursului organizat 
de ziarul „Moskovs- 
kie Novosti", la care 
și-au anunțat partici
parea sportivi și 
sportive din 33 de 
țări. Din URSS vor 
fi prezenți la între
ceri membrii lotului 
care se pregătește- 
pentru Jocurile O- 
limpice, între care

Elena Șușunova 
Dmitri Bilozercev
Valeri LIukin, Via 
dimir Artemov
Svetlana Bogaias-
kai-a.

HANDBAL • Echi
pa feminină Vasas 
Budapesta, aflată în 
turneu în Austria, a 
jucat cu formația 
Hypo Stldstadt. Hand
balistele austriece au 
obținut victoria eu 
scorul de .27—19 
(17—9)

ȘAH • Tn perioada 
2—10 aprilie, la Lyon 
se va desfășura fes
tivalul șahist inter
național la care vor 
lua parte mari ma
eștri din Anglia. R.F. 
Germania. Norvegia 
Olanda Spania. Fran
ța și alte țări. Cu 
prilejul acestui tur
neu va sosi Ir Lyon 
și campionii! mondi
al. marele maestru

sovietic Garri Kaspa
rov. care va susține 
mai multe simultane 
cu tineri șahiști fran
cezi.

TENIS • tn sfer
turile de finală ale 
turneului Internatio
nal feminin de la 
Key Biscaine (SUA), 
vest-germana Steffi 
Graf a eliminat-o cu 
6—3. 6—1 pe compa
trioata sa Claudia 
Kohde-Kilsch. Alte 
rezultate : Mary Joe 
Fernandez — El na 
Reinach 6—2, 6—3; 
Stephande Rehe — 
Barbara Potter 5—7, 
6—3: Chris Evert — 
Helena Sukova 6—7.
7__5. 6—4

VOITEI • în cadrul 
turneului feminin de 
la Ottawa selecțio
nata SUA a întrecut 
cu scorul de 3—0 
(15—9 15—7, 15—3) e-
ch’na Japoniei.


