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Program atractiv in întrecerile voleibaliștilor Ieri? sortii au stabilit

ÎN PRIM-PLAN: STEAUA —
UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA

în cea de a 20-a etapă a 
campionatelor de volei figu
rează. mîine. mai multe întîl- 
nirl în măsură să trezească in
teresul publicului cum sînt 
cele de la București dintre di- 
namoviste șl rapidiste fin Giu- 
lești). sau de la Galați, unde 
descinde o pretendentă la po
diumul feminin, echipa con- 
stănțeană. Din programul eta
pei masculine se desprinde 
partida de la Brașov, care opu
ne echipa lui T. Tănase și cea 
băcăuană revelația actualei e- 
ditii a campionatului. Si de a- 
cest rezultat va depinde șansa 
clasării pe un loc cit mai bun 
în plutonul fruntașelor. Dar 
iată că in prim-plan trece un 
meci care. înainte de etapa 
precedentă, n-ar fi ..spus" ma
re lucru : cel dintre campioa
na țării si studenții craioveni. 
Cum aceștia din urmă au reu
șit duminică pe teren propriu, 
un surprinzător k.o. asupra li
derei de pînă atunci (Dinamo), 
datele jocului de mîine par să 
se schimbe. în sensul că este 
de așteptat din partea perfor
merilor etapei a 19-a o replică 
la fel de curajoasă, chiar dacă 
de data aceasta vor evolua ..a- 
fară“. Nu este exclus, deci ca 
Stoian. Pascu, Schoberl și cel
lalt! să încerce o nouă ispra
vă. Motiv care face să crească 
mult cota interesului amatori
lor de volei din Capitală fată 
de acest meci...

Iată programul complet al 
etapei cu nr. 20 : MASCULIN :

A tras Șoica, din echipa cam
pionilor, surprinzind semipre- 
gătit blocajul craiovenilor (fa
ză din întilnirea acestor echi
pe, disputată în campionatul 
trecut). Foto : Eduard ENEA

MUREȘENII ClȘTICĂ
DOUA SETURI LA DINAMO !

Ieri, s-a desfășurat partida 
dintre echipele masculine Dina
mo București șl A.S.A. ElectrO- 
mureș Tg. Mureș, partidă contînd 
pentru etapa a 20-a. Bucureștenii 
au obținut cu emoții victoria : 
3—2 (6, —13, 4. —6, 8). Elevii Iul 
C. Oros șl M. Păușescu ni s-au 
părut puternic marcațl de insuc
cesul de duminica trecută, jucînd

(Continuare in mo 2-3)

Steaua București — Universi
tatea C.F.R. Craiova (sala 
,,Agronomia" ora 10). Tractorul 
Brașov — Viitorul Dinamo Ba
cău. Elcond Dinamo Zalău — 
Relonul Săvinești. Explorări 
Motorul C.S.Ș. 2 Baia Mare — 
C.S.U. Sănătatea Oradea. Po
litehnica Timișoara — C.S.M.U. 
Suceava (partida Dinamo Bucu
rești"' — A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș s-a disputat ieri).

FEMININ : Rapid București 
— Dinamo București (sala Rapid 
ora 12). C.S.U. Rapid Galati — 
Farul Constanta. Oltcit Craio
va — C.S.M. Libertatea Sibiu, 
Flacăra Roșie București — Chi
mia Rm. Vîlcea (sala Liceului 
ind. M.I.U., ora 10) Dacia Pi
tești — Penicilină Iași și Ști
ința Bacău — Universitatea 
C.F.R. Craiova.

„OPTIMILE" 
CUPEI ROMÂNIEI 

LA FOTBAL
Ieri, la sediul F. R. Fotbal, 

în prezenta delegatilor celor 
16 echipe, a avut loc tragerea 
la sorti a .optimilor" Cupei 
României, competiție care se 
desfășoară sub egida Dacia- 
del.

Iată programul jocurilor care 
se vor disputa, miercuri, 4 mai, 
de Ia ora 17.

F. C. MARAMUREȘ
- STEAUA 

(se va juca în devans, Ia 10 
aprilie)
RAPID BUCUREȘTI

- F. C. ARGEȘ 
DINAMO BUCUREȘTI
- F.C.M. PROGRESUL BRĂILA 

F. C. OLT
- C.F.R. PAȘCANI 

VICTORIA BUCUREȘTI
- C.S.M. REȘIȚA 

CORVINUL HUNEDOARA
- PETROLUL PLOIEȘTI 

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE
- SPORTUL STUDENȚESC 

UNIVERSITATEA CRAIOVA
- S. C. BACĂU

Primele echipe sînt organi
zatoare. Precizăm că meciurile 
se vor desfășura pe terenuri 
neutre, care urmează a fi sta
bilite. în termen de trei zile, 
prin acordul celor două clu
buri. în caz de egalitate, după 
90 de minute de joc. vor urma 
prelungirile ; iar dacă egalita
tea va persista și după 120 de 
minute, se va recurge la de
partajare prin executarea lo
viturilor de la 11 metri.

La întoarcerea în patrie a 
hocheiștilor români, participanți 
la Campionatele Mondiale pen
tru juniori mari (20 de ani) — 
grupa B am invitat pe con
ducătorul delegației, prof. Lu
cian Vasiliu, secretar adjunct 
al federației, să ne dea cîteva 
amănunte privind comportarea 
reprezentativei României la a- 
ceastă importantă competiție.

— Felicitări tuturor pentru 
locul II. la egalitate de punc
te cu puternica echipă a Nor
vegiei. care a promovat in 
grupa A 1

— Sîntem fericiți că am reu
șit această, să-mi fie îngăduit 
s-o numesc, performantă și re
gretăm. cu toții, că nu am pro
movat noi. Oricum, de la locul 
VI. la ediția precedentă. la 
locul II acum, e un progres...

— De acord. Cum a fost pri
mită echipa României ?

Cu deosebită prietenie de 
către gazde, excelentii organi
zatori japonezi confirmînd 
simpatia de care se bucură

România șl în „Țara Soarelui 
Răsare". De altfel, pe afișele, 
programele si prospectele ..mon
dialelor" desenul în culori înfă
țișează un hocheist japonez 
lingă unul român. Asta spune 
totul, nu ?

— Așa este. Cum nc-au pri
vit celelalte competitoare ?

— Cu... bunăvoință. Locurile 
modeste ocupate în trecut la 
această mare competiție. nu 
ridicau ..probleme".

— Și totuși...
— Victoria în primul meci, 

cu echipa Japoniei (3—2) a a- 
tras atenția asupra formației 
României Si în tribune au în
ceput să vină antrenorii ce
lorlalte participante să îi ur
mărească jocul. Victoria în par
tida cu Elveția (4—2). favorită, 
ca una care venea din grupa 
A a mărit interesul general

k Mircea COSTEA

(Continuare în pag a 4-a)

Finalele C. N. de lupte libere

SURPRIZELE AU MARCAT
ÎNTRECERILE PRIMEI ZILE

STEAUA ÎNTiLNESTE 
PETROLUL PLOIEȘTI

Așa cum am ’ mai anunțat, 
stadionul din Ghencea gc tduleș 
te mîine, cu începere de la ora 
16, meciul dintre echipele 
STEAUA Șl- PETROLUL, contînd 
pentru etapa a 21-a a Campio
natului Diviziei A.

Meciul va fi condus, la centru, 
de M. Axente (Arad), care va 
fl secondat la linie de conci- 
tadinul său R. Cimpeanu și pi- 
teșteanul Al. Mustețea.

Mai întîi ca sportivă (atletă 
și schioară de frunte) și apoi 
ca directoare adjunctă și di
rectoare plină, din 1975 încoa
ce. Doina Schweiger cunoaște 
pînă în cele mai mici detalii 
activitatea Clubului Sportiv 
Școlar din Reșița, fiind implica
tă cotidian în toate probleme
le cu care se confruntă aceas
tă unitate de performantă tră
ind cu maximă intensitate

care si le propune această u- 
nitate pentru anii viitori.

în anul 1957 cînd a luat fi
ință. Clubul Sportiv Școlar din 
Reșița avea doar o secție de 
atletism. în anul următor 1958. 
atletismului i s-au adăugat 
gimnastica. înotul și schiul, 
clubul ..închegîndu-se“ astfel 
destul de bine si pornind la 
drum hotărît să obțină rezul
tate cît mai bune. Gratie unor

Mircea Hohoîu. Eugen Almei 
sau Lavinia Donea-Albu.

în condițiile unei baze ma
teriale dintre cele mai bune 
(bazin de înot de dimensiuni 
olimpice, sală de gimnastică, 
sală de tenis cabană pe Mun
tele Semenic. cămin-internat si 
cantină), forța competitivă a 
Clubului Sportiv. Școlar din

Constantin MACOVEi

(Continuare in pag 2-3)

AZI, C.S.Ș. REȘIȚA
deopotrivă succesele si nerea- 
lizările sportivilor de frunte 
ai clubului. Din discuția . pe 
care am purtat-o — fie la se
diul clubului. fie la bazinul 
de înot sau la sala de gimnas
tică — tînăra directoare ne-a 
vorbit cu entuziasm despre 
succesele de vîrf ale sportivi
lor școlari resiteni. despre pre
zenta lor pe marile arene ale 
lumii, despre titlurile și me
daliile cucerite în întreceri de 
Cea mai mare anvergură, ne-a 
argumentat, eu cifre si fapte, 
profesionalitatea și competența 
cadrelor cu care lucrează ne-a 
prezentat cu mîndrie baza ma
terială de care dispune clubul, 
ne-a oferit prilejui să cunoaș
tem planurile și obiectivele oe

tehnicieni de recunoscută com
petență. precum Ioan Schuster, 
Elisabeta Suciu, Mihai Truică 
sau Uie Pătruică. au apărut 
curind și primele rezultate mai 
ales la înot datorate unor ti
neri performeri ca Ion Colta. 
Zeno Giurasa, Nicolap Tat 
Cristina Hohoiu. Cu trecerea 
anilor, si celelalte secții au 
..punctat." pe tabloul de onoa
re al clubului : atletismul (prin 
Sorin Trentea, Sorin Pesearu 
șl Ionel Matei), gimnastica (Ion 
Checicheș și Teodofa Ungu
reanul, schiul (Zorița Suciu. 
Mariana Trestian, Cristina Min- 
cic). în timp ce înotul și-a 
consolidat renumele prin alte 
talente autentice precum Ga
briela Baka. Adina Schuster,

BRAȘOV, 25 (prin telefon). 
Pe oele trei saltele din Sala 
Sporturilor, 141 de concurenți 
au început vineri finalele Cam
pionatelor Republicane dc lupte 
libere. Cum era de așteptat, 
concurenții au venit la Brașov 
hotărîți să-și încerce șansele 
m fața oricăror adversari, așa 
că surprizele au marcat evident 
întrecerile din prima zi.

Campionul republican al ca
tegoriei 52 kg. Gheorghe Nea- 
goe (Steaua) a fost uluit pur 
și simplu de atacurile în trom
bă ale tînărului Constantin 
Corduneanu (Nicolina Iași), cu 
atît mat mult cu cît ieșeanul 
aduna puncte pe măsură ce 
timpul trecea. Descumpănit.

campionul a încercat toate va
riantele Pe care le știa, dar 
aproape de fiecare dată încer
cările îl eșuau. în min. 5. cînd 
ieșeanul conducea cu 11—1, 
Neagoe n-a mai putut evita a- 
tacul decisiv al adversarului, 
fiind fixat cu umerii pe saltea.

Un alt luptător binecunoscut, 
nu numai în tară ci si peste 
hotare. Alin Păcuraru (Mure
șul Tg. Mureș) vicecampion 
european anul trecut și meda
liat cu bronz la alte două edi
ții ale competiției continentale

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag 2-3)

„Cupa F. R. Ciclism"

FRUMOASA 
A RUTIERILOR

MAMAIA, 25 (prin v telefon). 
După ce, timp de trei etape, 
vremea a fost total potrivnică 
cicliștilor participanți la ediția 
a 31-a a tradiționalei competi
ții de ciclism pe șosea, dotată 
cu „Cupa F. R. Ciclism", iată 
că în cea de a patra etapă, 
desfășurată pe traseul Constanța 
— Mangalia — Constanța (78 
km), soarele și-a făcut pentru 
prima dată apariția, iar vîntul 
și frigul ’ au lipsit de la întâl
nirea cu rutierii. După startul 
tehnic, dat de la km 6 spre 
Mangalia, la puțin timp de la 
plecare s-a desprins din pluton 
S. Oprescu (Î.M.G.B.), care nu 
a putut fi prins decît la ieșirea 
din Eforie Sud. Nici nu se li
niștiseră bine spiritele cînd co
legii lui Oprescu. C. Ivancea și 
P. Pătrunjel, împreuna cu V. 
Tufan (Voința București), au în
cercat „marea cu degetul". După 
cîțiva kilometri, tentativa a fost 
anihilată. Pînă la întoarcerea 
de la Mangalia (petrecută la o 
oră de la plecare)/ nimic demn

EVOLUȚIE
DE LA LM.G.B.
de semnalat. De alei incolu insa 
viteza de rulaj a crescut și. da
torită acestui lucru, tentativele 
de desprindere nu au avut fi
nalitate. La Întoarcerea în Eforie 
Sud s-a desprins C. Gheorghiu 
(Voința București), iar în urmă
rirea lui, M. Grancea (Sieaua). 
Eforturile lor au fost pînă la 
urmă zadarnice, deoarece pluto
nul. pus pe fugă de sprinturile 
repetate, premergătoare finișului, 
a reușit să-i prindă. Sprintul fi
nal. deosebit de spectaculos n 
revenit clar și meritat tînărului 
G. Olteanu, elev al antrenorului 
N. Grigore (I.M.G.B.).

Clasament etapă : 1. G. ol
teanu lh 52,05 (medie orară 
40,100 km). 2. V. Pavel (Steaua),
3. O. Mltran (Metalul Plopeni),
4. M. Mărginean (I.M.G.B.), 3.
C. Nicolae (Dinamo). 6. M. Gran
cea — toți același tiran.

Cea mai grea probă dir între
cerile pe șosea contratimpul, 
din etapa a cineea. s-a desfășu
rat între localitățile Tuzla și 23 
August, pe autostrada spre Man-

A venit primăvara ! Pe Bega și-au început antrenamentele cano
torii sportivi. Foto : M. RAHOVEANU

galiă. Cei 83 de alergători în
scriși în această probă a ade
vărului au luat startul din mi
nut în minut. în ordinea in
versă a clasamentului general, 
ultimul plecînd L. Kovacs, ac
tualul lider al întrecerii. La du
ritatea deosebită a probei, care 
solicită pînă Ia ultimele picături 
de energie pe fiecare sportiv, 
s-au adăugat doi neașteptat! ad
versari — o ploaie deasă și rece, 
și vîntul puternic. A fost o etapă 
deosebit de grea, fiecare ciclist 
care a încheiat cei 20 de km 
ai probei meritînd să fie feli
citat.

Clasament etapă : ,. t. Kovacs 
dot R.S.R.) 28:24 (medie orară 
42.800 km) 2. S. Oprescu 
(T.M.G.B.) 28:48. 3. D. RSeăsan
(lot R.S.R? 28*55 4. M. Măre’nean 
(T.M.G.B.) 20:00. 5. V. Pavel
(Steaua) 29:10. 6. Kt. Grhger
(A.S.K.) 29:16.

Lider al competiției este L. 
Kovacs, eu un avans de ,*.07 fa
ță de H.I. Pohl (A.S K.i.

Horcițiu SIMA



E PRIMĂVARĂ, E VREMEA

| ALERGĂRILOR ÎN AER LIBER! |

I Ultima duminică a lunii martie este rezervată, printr-o < 
frumoasă tradiție acțiunii de curățire, reparare și înfru- I 
musetare a bazelor sportive, a locurilor de joacă pentru | 
copii, a zonelor de agrement din intreaga tară. In fapt,

Ieste .etapa a 2-a“ a acestei mari întreceri de primăvară | 
pentru ..cel mai frumos Ioc de sport și recreare", la sfîrșitul I 
săptămînii trecute mii de tineri din Capitală bunăoară, 
fiind prezent: oe stadioane și în parcuri — la această amplă

Iact’un» obștească.
In pian competițional, trei finale ale Daciadei rețin atenția:

„Cupa Caselor Pionierilor și Șoimilor Patriei" la tenis de • 
Imasă azi si mîine în municipiul Tulcea : „Cupa U.T.C." — 

tot la tenis de masă, și tot la sfîrșitul acestei săptămîni — 
în orăsui Medgidia eu finale rezervate categoriilor de vîrstă 
14—19 an si peste 20 de ani (pentru tinerii din mediul ru- | 
ral) : și Campionatul de șah rezervat militarilor din ca
drul M An.N. ultimele runde duminică la Timișoara.

E primăvară, e vremea alergărilor în aer liber! Așadar. I peste tot întreceri de cros. In Capitală sînt programate am
bițioasele si mereu atrăgătoarele faze pe sectoare ale „Cro
sului Pionierilor" (le cat. 11—12 ani și 13—14 ani) și „Cro- | 
sului Tineretului" (cat. 15—16 ani. 17—19 ani și peste 19 ani).

I întrecerile vor avea loc duminică dimineață pe stadionul i 
Tineretului (Sectorul 1) tn Parcul Morarilor (Sectorul 2).
în parcul I.O.R. (Sectorul 3) Parcul Tineretului (Sectoare- I 

I le 4 și 5). parcul Moghioroș (Sectorul 6). baza sportivă I Pantelimon. lîngă debarcader (Sectorul Agriool Ilfov).

AZI, C.S.Ș. REȘIȚA
(Vrmart din pap 1)

Reșița s-a amplificat continuu 
cu fiecare an unele dintre sec
țiile sale fiind acum fruntașe 
pe tară si cu rezultate dintre 
cele mai bune si oe Dl an eu
ropean sau mondial. • In 
prim-plan firește ÎNOTUL. 
Prin sita selecției sînt trecuți 
ale: anual peste 1 400 de copii 
în două scoli din cele două 
mar cartiere ale Resite- (Școa
la generală nr. 6 și Școala ge
nerală nr i2) fnntind si clase 
cu program suplimentar de 
natatie. De mai multi ani Clu
bul Sportiv din Reșița domi
nă cu autoritate competițiile 
rezervate copiilor din lotul de 
junior: al tării făcînd parte în 
prezent Andrei Colța Berna- 
deth șt Utte Meigarth, Corina 
Tărapoancă Bogdan Călinescu. 
Ivan Visatovici Marius Paun, 
Petru Checeg. tineri înotători 
socotiți anti să pășească pe 
urmele celebrităților clubului. 
O avem în vedere în primul 
rînd pe Luminița Dobrescu, 
medaliată cu argint la Campio
natele Europene de senioare 
din 1987 în oroba de ștafetă și 
cu bronz la 200 metri liber în 
aceeași întrecere. înotătoare 
care și-a probat cu brio forța 
și în turneul întreprins la în
ceputul acestui an în S.U.A.. 
Australia Franța si R. F. Ger
mania De certă perspectivă 
este socotită si Caria Negrea, 
lideră a unei noi generații de 
înotătoare resitene cîștigătoa- 
re anul trecut a șapte meda
lii a Concursul Prietenia". 
Dorința expresă si sincer măr
turisită a colectivului, de teh
nicieni de aici — Mircea Ho- 
hoiu Horatiu Droc. Mihai 
Popilian Adina Schuster. Ildi- 
ko Gonda Cristina Schuster. 
Ioan Schuster antrenor coor
donator — este de a pătrunde 
cu cit mai multi dintre tinerii 
performeri de azi în topul ma
rilor rezultate interne si inter
naționale. • Un aspect inedit 
și cu multiple semnificații ni-I 
oferă Si GIMNASTICA. Cu mai 
bine de 12 ani în urmă antre
norii Ioan Albu. Virgil Achim 
și Ludovik Lakatos si-au în
ceput activitatea prin selecțio
narea a 700 de copii dintre 
care doar 20 au ajuns la cate
goria a Il-a de clasificare, iar 
în iotul national doar doi — 
Manus Tobă si Marian Stoican! 
Campioni si me^aliati la Cam
pionatele Europene de juniori 
din 1986. acești gimnaști au a- 
tins o clasă recunoscută, o pro

bă de sprijin a afirmației noas
tre constituind-o și succesul re
purtat nu de mult de Marius 
Tobă la puternica competiție 
de gimnastică dotată cu ..Cupa 
Americii". Acum o nouă gene
rație de campioni se profilea
ză la orizontul marii perfor
mante chiar dacă succesele re
purtate de Dorin Petcu. Mir
cea Tolnai, Florin Pescaru, Va- 
sile Cioană sînt deocamdată 
doar la categoria a IV-a An
trenorii Gh. Predescu, Mir
cea Ciocănel, Iulian Olaru și 
Cristina Predescu au încredere 
in micii lor elevi si sînt în
crezători că vor reuși peste 
ani. să dea țării noi sportivi 
de talie internațională. • îm
bucurătoare este si evoluția 
ATLETISMULUI școlar reși- 
țean după o ..eclipsă de for
mă" de cîtiva ani. Victoria 
Nistor. vicecampioană balca
nică la aruncarea suliței Ma
nuela Colța. locul 5 la Cam
pionatele Balcanice în proba 
de săritură în înălțime si cam
pioană a tării Ia junioare I. 
Florin BuliSasa. campion na
țional de juniori II la 110 m.g.. 
Daniel Despa. un bun alergă
tor de mars, si Loredana Pen- 
ciu. aruncătoare de suliță, sînt 
doar cîtiva dintre sportivii cu- 
noscuti ai secției de atletism 
unii dintre ei selecționați în 
loturi naționale de juniori. De 
la ei colectivul de tehnicieni — 
Daniel Maier Sorin Trentea, 
Bogdan Samson si Emerich 
Kis« — așteaptă afirmări cît 
mai rapide, rezultate care să 
propulseze» și mai sus atletis
mul părăseam • tn ceea ce 
Plivește secția de SCHI, ea s-a 
...reprofilat, catedra de schi al
pin fiind transformată în schi 
fond. Aceasta se întîmpla în 
urmă cu 5 ani iar în 1987 au 
apărut și primele rezultate, da
torate Mihaelei Fie. participan
tă la ..Concursul Prietenia" si 
deținătoare a unor locuri frun
tașe în competițiile interne. 
Antrenorii Mariana și Ștefan 
Trestian se mîndresc și cu u- 
nele rezultate promițătoare la 
categoria copii, obținute mai 
ales de Gabriel Tănase și Mo- 
nica Trestian. Nu mai puțin 
merituoase sînt și rezultatele 
altor două secții, cele de gim
nastică ritmică și tenis de 
cimp. bine apreciate de con
ducerea clubului pentru efor
turile de autodenăsire pe care 
le fac. pentru activitatea în 
perspectivă pe care o desfășoa
ră. E o certitudine că si ele 
se vor inscrie cît de curînd 
printre fruntașe.

PRIMUL CONCURS REPUBLICAN *88 LA ATLETISM
Sezonul competițiilor atletice 

în aer liber va fi inaugurat o- 
ficlal prin desfășurarea, la Ma
maia. a primului concurs repu
blican din 1888. Este vorba de 
concursul rezervat probelor de 
maraton și marș. Competiția va 
avea astăzi următorul program : 
ora 10 — 35 km marș, pentru 
seniori și tineret ; la ora 10,30

se va da startul în cursa de 5 
km marș (junioare I). iar la 
ora 15 vor pleca în cursă aler
gătorii și alergătoarele de ma
raton (seniori șl tineret).

Duminică vor avea *oc pro
bele de marș 20 km, seniori, ti
neret și Juniori I (ora Iff) și 
10 km, senioare (ora 10,30).

DINAMO ORADEA - I.C.E.D., MECIUL CANDIDATELOR 
LA LOCUL 3 IN DIVIZIA A DE BASCHET

Principalele candidate la locui 
3 în Campionatul Național de 
baschet masculin, echipele Di
namo I.M.P.S. Oradea și I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București, se întilnisc 
azi și mîine într-o atractivă par
tidă. al cărei rezultat poate ivea 
o influență importantă asupra 
Clasamentului final al întrece 
rit. Mai precis, orădenii au ab
solută nevoie de o victorie du 
blă pentru a-și menține șansei" 
de a ocupa onoranta poziție a 
treia în clasamentul Divizai A 
deoarece numai tn felul aeasta 
ar egala sco’ul în tnttlnirfle di
recte, favorabil acum bucuros 
tenilOT (4—2). In cazul unei re
mize. I.C.E.D. tși majorează sim
țitor poslbiliitatea de a repita 
performanța din campionatul 
trecut, cînd s-a clasat pe locul 3.

In Capitală. sala Rapid găz
duiește un dublu meci Rapid — 
Steaua, care poate fi interesant 
dacă feroviarii vor lupta din 
răsputeri pentru victorie <țl. 
deci, nu se vor considera îr.

vlnși dinaintea întîlnlrli, așa eum 
în mod regretabil se tntîmplă 
uneori) ; la Dinamo, echipa gaz
dă Joacă în compania formației 
Academia Militară Mecanică Fi
nă. aceasta din urmă arătlnd în 
ultima vreme că este capabilă de 
comportări remarcabile.

Programul etapei, grupa 1—6 : 
Dinamo Oradea — I.C.E.D. (lo
curile ocupate tn clasament t 4 
șl respectiv 3 ; rezultate ante
rioare : 2—4). Rapid — Steaua 
(5—1 ; 0—5) Dinamo București 
— Academia Militară (2—«; 8—0'; 
grupa 7—12 : C.S.U. T.A.G.C. Ind. 
Brașov — Balanța C.S.U. Sibiu 
(10—7 ; 0—6), Politehnica C.S.Ș. 
Unirea lași — RAMIRA Baia Ma 
re (12—11 ; 1—5). Farul C.S.Ș. 1 
Constanța — ELECTROBANAT 
Timișoara (8—9 ; 4—2).

Jocu.dle din Capitală au loc ast
fel : Rapid — Steaua, sala Ra
pid, sîmbătă ora 15, duminică 
ora 9 ; Dinamo — Academia Mi
litară, sala Dinamo ora 17 și 
ora 10.

„CUPA PRIMĂVERII" LA CĂLĂRIE Șl ’ PENTATLON 
MODERN

• DUMINICA, la Stadionul O- 
limpia, din Capitală. de la 
ora 10. se va desfășura «Cupa 
Primăverii44 la călărie, ur. inte
resant concurs de obstacole la 
care și-au anunțat participarea 
sportivi fruntași de la Steaua, 
Dinamo, olimpia. Agronomia 
București. Se vor afla în în
treceri, printre alții : Mihai A- 
luneanu, Dumitru Velea, Ionel 
Bucur, Ioana David, Marian Fc- 
raru. Valentin Velea, Mariana 
Moisei, Mihai Silviu, Ramona 
Polivanov ș.a.

• TIMP de cinci zile s-au 
desfășurat în Capitală întrecerile 
„Cupei Primăverii** ia pentatlon 
modern, primul concurs Pi anu
lui, lia care au luat parte spor
tivi de la Steaua, Politehnica

I. L. Timișoara și Olimpia Bucu
rești. Cîștigătorii probelor : scri
mă — L. Țințea și Politehnica 
I.L. I ; înot — L. Mosor și 
Steaua II ; tir — M. Gheorghe 
și Politehnica I.L. I ; cros — C. 
Isac și Steaua I ; călărie — L. 
Țintea și Politehnica I.L. II. în 
urma cumulării rezultatelor, pe 
primele locuri la individual s-au 
clasat sportivii L. Țintea (Poli
tehnica I.L. I) 5 582 p C. Isac 
(Steaua I), 5 436 p, D. Pătrui
(Olimpia) 5 290 p, L. Horga (Po
litehnica I.L. I) 5 051 p, B. Vladu 
(Steaua I) 5 011 p, L. Mosor
(Steaua II) 4 932 p. iar la e-
chipe î Steaua i (Isac, Vladu, 
Gheorghe) 15 274 p. Politehnica 
T.L. I 14 752 p. Steaua IT 14 129 
p. Olimpia 13 900 p, Politehnica 
I.L. II 13 643 D.

CHIMISTUL RM. VILCEA - ȘTIINȚA BACĂU - 
DERBYUL ETAPEI FEMININE, LA HANDBAL

Etap^a a XVIl-a a Diviziei A 
(feminin) este dominată de der- 
byu] de La Rm. Vilcea., în care 
Chimistul (locul II) primește vi
zita campioanelor, handbalistele 
de la Știința Bacău (local III), 
de care sînt departajate .a nu
mai un singur punct in clasa
ment. O victorie a uneia sau a 
alteia i ar spori șansele in dispu
ta cu Mureșul pentru titluJ de 
campioane ale ediției a XXX-9. 
Rezultatul egal sau înfrîngerea 
(în special pentru studente) ar 
însemna cu siguranță, un ba
last pentru ultimele etape, în 
care mureșene ele pornesc — de 
ocamdată — favorite din pun
ctul de vedere al golaveraj aiul. 
Deși joacă pe teren propriu, c- 
cupantele locurilor 10—12 susțin 
partide dificile. fiecare punct 
pierdut valorînd enorm. Clasa
mentul la zi arată astfel ;

19,30 — C. Oristea — Gh. Dumi
trescu. din Constanța) ; Hidro
tehnica Constanța — Mureșul 
Tg. Mureș (M. Marin — Ș-. Șer- 
ban. din București) ; Chimistul 
Rm. Vilcea — Știința Bacău (J. 
Mateescu — V. Dănc^scu. din 
București).

Cel mai important meei din 
campionatul masculin se pare a 
fi cel de la Tg. Mureș, în care 
învingătoarea — A.S.A. Electro- 
mureș sau Dacia Pitești — ar 
lua o serioasă opțiune pentru 
rămînerea în Divizia A. Eonii 1- 
brat se anunță și meciul de la 
Bacău. In care știința va primi 
replica dinamoviștllor bucureș-

„CUPA PRIMĂVERII*1 LA Dl
Mîine, de la ora 10, pe pista 

clubului I.P.A. din Sibiu va a- 
vea loc un atractiv concurs de 
dlrt-track dotat ou .Cupa Pri
măverii". Printre favorlți se nu
mără : M. Șoaită, s. Ghlbn, Gh. 
Marian, D. Stoica, AI. Toma. D. 
Bogdan, M. Agrișan, N. Drago
man. Duminică, de lia ora 15 30, 
se va desfășura concursul pro-

priu-zls, d 
găton în

Acest tes 
pregătirii 
din loturi 
neret (coj 
Gh. Volcu 
în vedere 
fruncsA. ■

DE PE ARENELE DE P
• LA MECIUL Voința Bucu

rești — Laromet București, din 
etapa a XII-a a Campionatu’ui 
Diviziei A de popice, am con
semnat Jocul bun al Juniorului 
E. Nedelcu (Voința), revelația 
reuniunii. „înaintea intrării pe 
pistă, ne spunea sportivul, le-am 
promis tuturor colegilor mei ci 
am să-i înving, bineînțeles la 
numărul de popice doborite. In 
parte am reușit, doar VJ’eranul 
echipei C. Rădulcscu intre- 
lindu-mă cu 9 p.d.". • Sporti- 
jul larometist E. Niță, sflat în 
zi mal slabă, a fost înlocuit cu 
C. ștefan șl împreună au totali
zat 783 p.d. 11 știm pe E. Niță 
ca sportiv serios, chiar bine 
pregătit tehnic. Insă cam emo

tiv, stare 
poate cor 
• Arena 
printre cq 
Capitală. I 
sportivi șl 
festă o au 
du cînd di 
lor exlsteJ 
gretabilă, 
că : oare 
PANA —

• LATA 
din etapa 
nin : PET1 
INȚA Bt 
masculin : 
VENI — 1 
MUREȘ 52

MÎINE, SFERTURILE DE FINALA IN C
în trei orașe — București, Bra

șov și Alba lulla — vor avea loo 
sferturile „Cupei F.R. Ragby* 
Partidele se joacă pe terenu.-i 
neutre, iar în Capitală se va or
ganiza un cuplaj.

Stadionul Tei va fi gazdă pen
tru patru dintre protagoniste. 
Astfel, în „deschidere14 (ora 9.30) 
vor juca Politehnica Iași (antre
nor Valeriu Irimescu) și TC lud. 
Constanța (antrenor Vasile Ber- 
cu), după cele 80 de minute re* 
gulam-enta-e urmînd a inAra în 
teren Rapid București (antcenoi 
Ion Teodorescu) care va înclini 
pe AS Contactoare Bazău tan 
trenor Ion Țuțuiam). Așadar, 
un cuplaj interesant în care 
Politehnica, cu puternicul său 
grup de int’ai uaționa-’l (Colibă. 
Leuciuc. Petre șa.), și Contac
toare (fără Dumitraș, reținut '«a

lotul A, d 
cunoscuții 
II, A. Di a 
și Gomoed 
gură de fd 
bele form 
din grupa 
sarele lor 
ria a doua

La Brașq 
un meci dd 
te echilibrJ 
Baia Mare] 
povici) și I 
trenor Raci 
tre protag^ 
care vor d 
oonsa erați. | 
se cuvin s
Iulia

Științl^Ffe
cea Ortelei

CONCURSUL CLUBURILOR SPOI 
LA SCHI FOND

La Piatra Fîntînele s-a desfă
șurat zilele trecute Concursul de 
schi fond al cluburilor sportive 
școlare, întrecere la care au fost 
prezenți aproape 100 de tineri 
sportivi și sportive. Au fost e- 
vidențiate cîteva promițătoare 
talente, dintre care am detașa 
în primul rînd pe tînăra Mihaela 
Cîrstoi (de la CSȘ Predeal). E- 
leva antrenorilor Cornelia și Ion 
Dudu a demonstrat că nu are 
adversară la categoria ei de 
vîrstă. iar prin titlul cucerit re
cent și Ia „naționalele4* de se
nioare. că reprezintă o alevă-

rată sperai 
de fond. I

Rezulte I 
haela
2. Doina M 
17,19, 3. Cd 
mira Baial 
băieți — 11 
Bistrița 34,ffl 
Miercurea | 
Docuț (CS9 
feta 3X5 k| 
64,47, 2. Bn 
ta 67,46. 3J 
Brașov Iha
3. Harghita

ȘTIRI DIN ȘAH

1. Mureșul 16 14 0 2 442—298 44
2. Chimistul 16 14 0 2 407—341 44
3. Știința 16 12 3 1 467—347 43
4. Rulmentul 16 11 0 5 315—301 38
5. TEROM 16 7 4 5 4*22—396 34
6. Confecția 16 8 0 8 369—183 32
7. Rapid 16 6 2 8 355—388 30
8. Hi-droteh. 16 5 1 10 306—S27 27
9. Constr. 16 4 3 9 326—363 27

18. Dorobanțul 16 2 2 12 300—392 22
11. CSM Sibiu 16 2 2 12 275-334 22
12. Oțelul 16 1 3 12 319—394 21

Programul etapei a XVH-a : 
Dorobanțul Ploiești — Confecția 
(arbitri : R. Iamandi — Tr. Ene. 
din Buzău) ; C.S.M. independen
ța Sibiu — Constructorul Timi
șoara (Tr. Popescu — St. Mar- 
gheseu, din București) : Oțelul 
Galați — TEROM Iași (Al. Isop 
din Pitești — Gh. Mihalașcu. 
din Buzău) : Rapid — Rulmen
tul Brașov (Sala Rapid, ora

tenl, studenții realizî:nd tn tur
un spectaculos re:zult,at de ega-
Mtate : 23—23. Clasamentul t

1. Steaua 17 15 0 2 474—378 47
2. Dinamo 16 12 2 2 401—3'i5 42
3. „Poli44 16 10 0 6 441—379 36
4. Minaur 15 85 2 411—364 36
5. Știința 16 6 3 7 379 -416 31
6. Dinamo Bv. 16 6 1 9 374—385 29
7. „U44 Cj. N. 16 6 1 9 375—399 29
8. Metalul 15 5 2 8 313.-352 27
9. Undv. Ov. 16 4 3 9 345 -367 27

10. ASA Tg. M. 16 5 1 10 373—409 27
11. Relonu-l 17 5 0 12 365—408 27
12. Dacia 16 4 2 10 373—435 26

Programul etapei a XVIT-a î

• Buziiașul, centru șahist care 
și-a făurit o nouă tradiție prin 
organizarea unor competiții de 
amploare, a fost și la începutul 
acestui sezon gazda unei impor
tante manifestări în sportul min
ții. Aiei s-a desfășurat un con
curs de „șah-activ“ pe echipe 
(timp total de gîndire — 1 oră), 
pe distanta a 7 runde, organizat 
de A.S. Balneara din localitate. 
Primul loc a fost cucerit de for
mația Electromotor Timișoara 
(S. Lupu, D. Lazăr, C. Ardelean.
A. Jicman). cu 23 p. urmată de 
Voința Timișoara 22 p, E.G.C.L. 
Caransebeș 19,5 p. Textila Timi
șoara 17,5 p. Balneara I Buzias 
17 p, C.S.Ș. 1 Timișoara 16 p. 
în total, au fost 16 echipe la

start. Arbi 
de A. Ivan
• Două I

vor fi orgi 
sub egida ] 
perioada,. 
șoara 1 

țian. 1
(5 minute) I 
lie, cu înd 
Ambele coi| 
ite de sala! 
13 DecembJ
• Jucător] 

die catego 
încheie pal 
finalele Cai 
1988. Feteld
So vata, iar 
Băile Here 
tra Dorn ei. I

EXPLORĂRI MOTORUL C.S.Ș. 2 BAIA N
SĂVINEȘȚI 3-2 LA VOI

PAVEL URSU, BUCUREȘTI. 
Arbitrul de fotbal Ion Crăciu- 
nescu are 37 de ani șl... jumă
tate. tn viata de toate zilele ei 
este economist. Și noi. ca si dv. 
îl apreciem pentru competenta 
pe care o dovedește, pentru au
toritatea cu care conduce. Să ve
dem însă dacă veți avea aceeași 
părere și tn ziua cînd va acorda 
o lovitură de lă 11 metri împo
triva eebipei dv. favorite. Aici 
e aici I

SANDU IFTODE, BUZĂU. NU 
se mai știe ntmlc. de foarte mul
tă vreme, despre sahlstui ame
rican Robert Fischer. Abandonînd 
șahul de performantă, turneele 
mai mari sau mal mici, el se 
mulțumește acum, se pare, cu 
victorii de alt ordin.

MIRCEA COSMA, SUCEAVA. 
Este ușor de înțeles bucuria pe 
care a stîrnlt-o. în rîndurile iu
bitorilor de fotbal din orașul dv„

RĂSPUNDE

victoria pe care au repurtat-o 
sucevenii asupra echipei Sportul 
Studențesc. Șl înțelegem, de ase
menea, optimismul cu care pri
viți clasamentul, unde. în mo
mentul cînd ne scrieți aceste 
rînduri. C.S.M. Suceava, deși se 
află pe o poziție incomodă, poa
te continua lupta cu încredere, 
cu Îndreptățite speranțe. Aceas
tă stare de spirit este exprimată, 
dealtfel, șl în distihul trimis 
de dv.:
Și-n clasament, vom fi de-acord, 
Să ne găsiți cit mai spre... nord 1 

Rămîne de văzut ce părere au 
celelalte echipe din zona sudică

a clasamentului, nu despre dis
tihul dv„ care e spiritual, cl 
despre locul pe care șl-1 propun 
sucevenii, pentru echipa lor la 
sfîrșitul campionatului.

MAXIM PETRESCU, PLOIEȘTI. 
Am mal avut prilejul să discu
tăm această problemă. în fond 
cit se poate de clară. Susțlnînd 
că un apărător n-ar fi săvîrsit 
infracțiunea în suprafața de pe
deapsă, CI PE LINIE, și că. deci. 
NU trebuia să se acorde penalty 
spectatorii respectivi susțin de 
fapt, valabilitatea sancțiunii. tn- 
trucît regulamentul precizează că 
liniile fac parte din suprafețele 
pe care le delimitează (cel puțin 
la fotbal). Surprinzător este că 
și unii arbitri „uită" acest lucru 
sau, ca să nu se... complice 
„mută" locul de executare a lo
viturii cu cîțiva centimetri Îna
intea liniei. Nu e regulamentar, 
dar se cam obișnuiește.

știința Bacău — Dinamo Bucu
rești (Gh. șandor. din Oradea — 
N. Iancu. din Buzău) ; A.S.A. E- 
lectromureș Tg. Mureș — Dacia 
Pitești (T. Curelea — I. Păunes- 
cu. din București) ; Dlnamo 
Brașov — Metalul Bistrița (D. 
Purică — V. Erhan, din Plo
iești) ; Steaua — Universitatea 
Craiova (Sala Floreasca. ora 
11.30 — L. Condruț — O. Ma
rin, din Ploiești) ; H.C. Mlnaur 
Bala Mare — „U“ C.U.G. CtuJ- 
Napoca (D. Dordea — A. Ken- 
zel din Sibliu) ; Politehnica Ti
mișoara — Relonul Săvineșfi (M. 
Dumitrescu — E. Niță, din Bu 
curești).

—■ ■1 ■ T-mnmaMaaaaHBRM

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 25 
MARTIE. Extragerea I: 1 12 2 
61 90 51 42 76 80; extragerea a 
Il-a: 83 70 71 7 28 25 37 77 39. 
Fond total de Cîștiguri: 819 396 
lei, din care 40 668 lei report 
la categoria 1.

• CtSTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO DIN 
13 MARTIE. FAZA I: cat. 1: 
2 variante 25% — autoturism 
„Dacia 1300" (70 000 lei); cat. 2: 
5 variante 100% a 24 610 lei, în 
cadrul cărora cite o excursie 
de 2 locuri în R. D. Germană

Evoluție Inegală a formației 
gazdă care a avut de înfruntat 
intr-o partidă, contînd 
pentru etapa a XXH-a, un ad
versar tenace, ambițios, bine 
pregătit fizic. Doar în setul de
cisiv, băimărenii și-au dominat 
cu autoritate adversarii, cîști-

gînd — cu 
5> — nu
partidă di 
Szeibel, Du 
pectiv Burd 
che. Au ar 
— L. Miha 
ȘAN, coresn

MUREȘENII CIȘTIGA DOUĂ SETURI

(Urmat* itn vag D

cu mal puțin aplomb și fără 
precizia obișnuită la preluare și 
adesea în atac. Ba chiar și la 
construcția acestuia, dirijată des
tul de des pe blocajul advers, 
căruia f-a dat astfel prilejui să 
se afirme. Deși n-au părut să-șl 
facă Iluzii de victorie, mureșenii

lui N. Pop, 
jați de Mășl 
trean în vel 
rea de spiril 
au forțat nl 
ală dificultd 
cînd șansele^ 
cut exagerai 
Arbitraj cori 
Nedelcu (A.l

ui'iixisinuM or nai loio-pdomosp
și diferența în numerar și 15 
variante 25% a 6 152 lei; cat. 3: 
4 variante 100% a 12 921 Iei, 
în cadrul cărora cîte o excursie 
de 1 loc în R. D Germană și 
diferența în numerar și 39 va
riante 25% a 3 230 lei; cat. 4: 
109,00 a 1630 lei; cat. 5 : 228,00 
a 779 lei; cat. 6: 382,00 a 300 
lei; cat. 7: 558,25 a 200 lei; 
cat. 8: 3 893,75 a 100 lei. FAZA 
A Il-a: cat. A; 1 variantă 100% 
a 41 404 lei și 4 variante 25% 
a 10 351 lei; cat. B: 2 variante

100% a 15 
cărora cite 
locuri în R 
ferența în 
riante 25% 
13,00 a 6 37 
a 841 lei; c 
lei. Partit 
Ncculai din
Horga Cons 
jud. Iași, t 
cîte un autc 
(70 000 lei).
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Mii ne, la Brăila (ora 11)
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să că unii 
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Că atletismul gălâțean a 
cunoscut în ultimii ani o 
impetuoasă dezvoltare, impu- 
nîndu-se în arena internă și 
internațională prin sportivi 
ca Fița Lovin, Liliana Năs- 
tase, Corina Koșioru și re
cent prin Nela Nicotae, Da
niela Burlacu, R. Hurduc, l. 
Marcu (pentru a da doar oî- 
teva nume), constituie, desi
gur, un fapt îmbucurător. 
Și în prezent in cele șase 
secții de performanță există 
un important număr de a- 
tlețl și atlete cu certe pers
pective de afirmare, cart bi
ne îndrumați de cel 17 an
trenori au datoria să conti
nue tradiția atletismului gă- 
lățean.

Din păcate insă, em avut 
ocazia să constatăm — vl-
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LOTUL A - F. C.
După reîntoarcerea de la 

Dublin, lotul A și-3 continuat 
pregătirile pentru următorul 
meci amical, cel cu echipa 
R. D. Germane. programat 
miercurea viitoare în orașul 
Halle. în cursul zilei de vi
neri ..tricolorii" au efectuat un 
antrenament complex, oeea ce 
vor tace și în dimineața acestei 
zile, după care urmează depla
sarea cu autocarul la Brăila. 
Aici. Lotul reprezentativ va 
susține (cu începere de la ora 
11) o partidă de verificare în 
compania uneia dintre aspi
rantele la promovare pe prima 
scenă — divizionara B F.C.M.

M. PROGRESUL
Progresul (antrenor Mircea Dri
dea).

Să notăm că după jocul cu 
Irlanda antrenorii Emerich Je
nei și Cornel Drăgușin au o- 
perat cîteva modificări în com
ponenta lotului. Lui Lung, ne
refăcut încă. 1 s-a permis să 
se înapoieze la clubul său. ca 
și dinamovistului Lupu — 
bolnav. Dar s-a prezentat la 
echipă hunedoreanul Klein 
(lăsat acasă Înaintea jocului cu 
Irlanda, pentru meciul restan
tă de campionat). O convocare 
de ultimă oră. aceea a craio- 
veanului Geoigău.
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zMînd recent „cartierul ge
neral” al atleților, de la 
Complexul sportiv Dunărea 
— că aceștia nu au asigurate 
condiții corespunzătoare de 
pregătire. Așa de pildă, sala 
de atletism (devenită insu
ficientă), pe lingă faptul că 
ane multe geamuri sparte, 
nu dispune de prea multe 
materiale ajutătoare (halte
re. discuri, calupuri din bu
rete etc.), covorul de coritan 
este dezlipit, curățenia lasă 
de dorit (aspiratorul sălii 
nu funcționează de multă 
vreme!), iar un stîlp me
talic amplasat in zona secto
rului de sărituri, așteaptă 
cam de multă vreme să fie 
înlocuit cu o grindă metali
că. o situație eu totul ine
dită am întîlnlt-o la stadio
nul Dunărea. După o ultimă 
reorganizare, terenul de fot
bal — inclusiv pista Și sec
toarele de atletism — sînt 
patronate de Clubul C.S.U., 
iar restul, de Administrația 
Bazelor Sportive! Dar pista 
betonată, de pe lingă gardul 
de protecție, plină de cioburi 
și frunze, a rămas, cum se 
spune, terenul nimănui...

Cam astea ar fi necazurile 
exprimate de tehnicienii și 
sportivii secțiilor de perfor
manță pe care A.B.S. Galați 
(care încasează sume im
portante pentru chirie) are 
obligația să le Înlăture.

T. SIRIOPOL

LUPTE LIBERE
(Urmare din pag 1)
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concurînd în limitele catego
riei 52 kg a fost nevoit să ce- | 
deze la puncte (7—8) în fața I 
tînărului Gh. Olteanu (Steaua). I 
în cel de al doilea meci. Pă- * 
curaru s-a reabilitat oarecum. _ 
cîștigînd înainte de limită în I 
fata lui Pavel Hîncu (C. S. O- j 
nești).

Unul dintre principalii favo- I 
riți la „68 kg“, Endre Elckeș I 
(ASA Oradea) avea un culoar | 
deosebit de favorabil, ivit pe 
neașteptate. Rivalul său nr. 1. ■ 
Octavian Tent (Unio Satu Ma- I 
re), campionul acestei categorii. I 
accidentîndu-se în ajun, nu s-a • 
mai putut prezenta la concurs. 
Dar. cum menționam mai îna- I 
inte. surprizele s-au situat în I 
prim-planul zilei, și Elekeș a | 
fost învins la puncte (1—2) de 
Daniel Ionită (Rapid Buc.). ■

La alte categorii, însă, luptă- I 
torii în ale căror cărți de vizită ■ 
sînt înscrise succese notabile 
au cîștigat primele partide, dar I 
meciurile lor decisive Încă I 
n-au avut loc. R. Rașovan I 
(Dinamo Brașov), la 48 kg. i-a 
învins înainte de limită pe C. I 
Păun (Vulcan Buc.) și pe S. I 
Trocea (Rapid Buc.) ; la 74 | 
kg. Claudiu Tămăduianu (Stea
ua) b.p. Șt. Vizitiu (C.S. Onești); | 
la 82 kg. Gh. Mițu (Dinamo I 
Brasov) b. tuș H. Bologa (Di- I 
namo); la 90 kg, C. Radu (Stea
ua) b.p. P. Mare (Voința Re- ■ 
ghin) ; la 110 kg, V. Pușcașu I 
(Steaua) b.t. A. Bala! (Mure- I 
șui Tg. Mureș) și la 130 kg, • 
P. Cruceanu (Steaua) b.t. V. 
Szegreny (C.S.M. Sf. Gheorghe). I

• ULTIMA ACȚIUNE CU CA- | 
RACTER DEOSEBIT A PRIMU- I 
LUI TRIMESTRU — TRAGEREA I 
EXCEPȚIONALA LOTO — are | 
loc mîine. duminică, 27 martie, 
astfel că ASTĂZI este TERME- ■ 
NUL LIMITA pentru a vă pro- I 
cura bilete cu numerele dv. fa- I 
vorite. Tragerea va avea loc în I 
București, în sala clubului din I 
str. Doamnei nr. 2, înoepînd de ■ 
la ora 16.30. Aspecte de la ope
rațiunile de tragere vor fi trans- I 
mise la radio, pe programul I, Ia I 
ora 17,30. Astăzi este ULTIMA • 
ZI și pentru depunerea buleti
nelor la concursul PRONOSPORT I 
al săptămînii.

JOACĂ ÎN DEPLASARE
Urmărim, mal departe, traseul 

fruntașelor celor trei grupe. 
Dacă în etapa precedentă trei 
dintre formațiile clasate în frun
tea seriei a Il-a au jucat In de
plasare, pentru „runda" de mîi
ne este rindul protagonistelor 
din prima și a treia grupă să 
evolueze în afara ' “ 
proprii. Dar, înainte 
care este programul 
cern un mic bilanț 
rilor 
prlm-plan ale grupei secunde în 
etapa a 19-a. Desigur, cea mai 
productivă evoluție a avut-o 
Inter Sibiu (antrenor : M. Bon- 
drea). care a revenit cu ambele 
puncte puse in joc in meciul cu 
I.C.I.M. Brașov. Formația sibla- 
nă. în care Radu II și-a făcut 
o simțită intrare, menține un ri
dicat ritm competițional. Cu un 
punct s-a întors de la Tg. Mu
reș C.M.M. Pandurii (antrenor : 
G. Tonoa), rezultat care men
ține în cursă activă echipa din 
Tg. Jiu. in schimb, Jiul (antre
nor : C. Oțet) a fost întrecută 
Ia Craiova de Electroputere.

stadioanelor 
de a vedea 
lor, să fa- 
al deplasă- 

celor trei concurente de

Deci, avantaj pentru Inter 
C.M.M. Pandurii.

Miine va veni rindul prota
gonistelor seriilor 1 și a iu-a 
să-ți verifice torța jocului prin 
partide în deplasare. F. C. Con
stanța va evolua la Rm. Sărat, 
cu Olimpia, un meci care se 
anunță ca un examen dificil 
pentru elevii lui Em. Hațoti, dată 
fiind precara situație din clasa
ment a gazdelor. La Brăila este 
programat a se desfășura un ve
ritabil derby al primei serii, 
F.C.M. Progresul — Politehnica 
Iași, care a fost însă amînat 
pentru miercuri 30 martie. Trei 
sînt jocurile de prlm-plan din 
seria a IlI-a ; Dacia Orăștie — 
Gloria Bistrița, Metalul Bocșa — 
F. C. Bihor și C.S.M. Reșița — 
U.T.A., o veritabilă „competiție 
de la distanță" între cele trei 
protagoniste ale grupei, în luptă 
pentru îmbogățirea acumulărilor 
în „clasamentul adevărului". Față 
de programul atît de echilibrat 
din cele două grupe, ne putem 
aștepta Ia efecte spectaculoase în 
clasamentele respective.

Și

OLIMPICII ȘL
Lotul olimpic s-a Înapoiat 

joi seara din Ungaria. unde 
miercuri la Tatabanya. g sus
ținut un meci de verificare cu 
echipa din localitate, situată 
în prezent pe locul trei în pri
ma divizie.

La înapoiere, am avut o con
vorbire cu antrenorul Mircea 
Rădulescu. care, ca urmare a 
îmbolnăvirii antrenorului Flo
rin Halagian. a însotit echipa 
la Tatabanya. Cum se știe, lo
tul olimpic a pierdut meciul 
cu 0—1 (0—0). printr-un gol 
primit în minutul 83. Iată însă 
alte amănunte oferite de inter
locutorul nostru : „Din cauza 
ploii, gazdele au transferat 
partida de Pe stadionul cen
tral pe un teren de antrena
ment. iar arbitrajul părtinitor a 
stricat jocuL In minutul 60, 
Pena a fost eliminat pentru un 
simplu fault de joc. fără să 
mai fi avut. în prealabil, car
tonaș galben. Mirea. în calitate 
de căpitan de echipă. finind 
cont de caracterul de verifica
re a partidei, a cerut permisi
unea înlocuirii lui Pena, dar 
arbitrul a luat-o ca o insultă 
$i l-a eliminat și pe el. Dar 
trebuie să vedem ee a fost pî- 
nă atunci. Echipa noastră a 
realizat unele lucruri bune, de
fensiva — cu A. Popescu — C. 
Solomon — Ștefan — Eduard 
și cu Mirea în fata lor — a 
fost compartimentul cel mai 
sigur. Cum ne interesează și

INEFICACITATEA
finalizarea, aici, trebuie s-o 
spunem, lucrurile nu au fost 
deloc mulțumitoare. S-a intir- 
ziat Ia finalizare nici nu s-au 
creat ocazii de a marca, pentru 
că n-au putut fi depășiți apă
rătorii advers!. Cum în parti
da ou Polonia trebuie să în
scriem măcar un gol — fără 
să primim nici unul — jocul 
mijlocașilor si al atacantilor 
trebuie serios remaniat și, in 
acest sens, să facem ce putem 
face în putinele zile care au 
rămas".

Iată ineficacitatea rămine 
principala lacună a lotului o- 
limpic. De la Ralea. Pena. Văi- 
dean. Craiu se așteaptă o cu 
totul altă comportare, alt ran
dament. După controlul medi
cal și programul de recupera
re lotul olimpic a făcut ieri 
un antrenament și a luat parte 
la o ședință de analiză a jocu
lui de la Tatabanya. Sîmbătă 
vor urma două ședințe de pre
gătire și. probabil duminică 
va avea loc un joc-școală. pen
tru punerea Ia punct a unor re
lații de joc într-un lot in care 
doar doi-trei jucători (Mujnai, 
Ștefan, spre exemplu) au par
ticipat la toate acțiunile de cînd 
a început acest ciclu olimpic.

în cursul zilei de luni, olim
picii vor pleca în Polonia, un
de miercuri vor susține parti
da cu selecționata tării gazdă, 
în preliminariile J.O.

Constontin ALEXE

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
SERIA I : Unirea Focșani — 

Șiretul Pașcani : V. Angheloiu 
(București), C.F.R. Pașcani — 
Metalul Plopeni : T. Ionescu 
(București), Unirea Slobozia — 
F.C.M. Delta Dlnamo Tulcea : 
L. Pantea (București), FEPA ’74 
Bîrlad — Ceahlăul P. Neamț : 
C. Gheorghe (Suceava). C 
Botoșani — Gloria Buzău : I. 
Ghergheli (Baia Maje). Olimpia 
Rm. Sărat — F. C. Constanța : 
N. Voinea (București), Steaua 
Mizil — Petrolul Brăila : E. Mun- 
teanu (Deva), Prahova C.S.U. 
Ploiești — Inter Vaslui,; M. Ni- 
colau (Bacău). Meciul F.C.M. 
Progresul Brăila — Politehnica 
Iași se dispută miercuri 30 martie.

SERIA A II-a : Gaz Metan Me
diaș — Electroputere Craiova : 
T. Bone (Oradea), Jiul Petro
șani — Sportul Muncitoresc Sla
tina : C. Corocan (Reșița), Trac
torul Brașov — Chimia Rm. Vîl
cea : * - ...

s.

I. Coț (Ploiești). Meca
nică Fină București — Metalul 
București : D. Petrescu (Bucu
rești) — stadionul Mecanică Fină, 
C. S. Tîrgoviște — Progresul 
Voința Bucu :esti : A. Moroianu 
(Ploiești), Autobuzul București —

Sportul „30 Decembrie" : I. De- 
culescu (Călărași) — stadionul 
Autobuzul, Inter Sibiu — Spor
tul Muncitoresc Caracal : A. Ni- 
colescu (Pitești), C.M.M. Pandu
rii Tg. Jiu — I.C.I.M. Brașov : 
Fl. Popescu (Ploiești), Electro- 
mureș Tg. Mureș — A. S. Dro- 
beta Tr. Severin : I. Roșu (Tg. 
Neamț).

SERIA A Hl-a : A rmătura Za
lău — Sticla Arieșul Turda : I. 
Natlan (Predeal), Dacia Mecani
ca Orăștie — Gloria Bistrița : Cr. 
Teodorescu (Buzău), Olimpia 
I.U.M. Satu Mare — A. S. Pa- 
roseni : M. Ștefănoiu (Tg. Jiu), 
C.T.L. Sighet — Victoria Cărei : 
T. Badea (București), Metalul 
Bocșa — F. C. Bihor Oradea : 
S. Rotărescu (Iași), Chimica Tîr- 
năveni — Minerul Baia Sprie : 
M. Constan tinescu (București), 
Strungul Arad — Gloria Reșița : 
V. Mihăilă (Sibiu), C.S.M. Re
șița — U. T. Arad : Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea). F. C. Ma
ramureș Bala Mare — A.S.A. 
Progresul Timișoara : A. Po- 
rumboiu (Vaslui).

Toate meciurile vor începe la 
ora 11.

• Dacă protestele sau alte 
acte de indisciplină ale fotbaliș
tilor nu fac decît să urîțeaseă 
spectacolul sportiv și să ducă 
apoi la suspendări pe diferite 
termene, cu atît mai supărătoa
re sînt situațiile în care „rolurile 
principale" pe „ordinea de zi“ a 
Comisiei de disciplină sînt deți
nute mi de jucători, cl chiar... 
de conducătorii acestora, de re
prezentanții echipelor și de an
trenori. Dar, iată că . 
zuri continuă. Astfel, 
la Brașov, la meciul 
F.C.M. l-a susținut cu 
tatea Cluj-Napoca, la 
unei lovituri de la 11 
voarea echipei gazdă, ___  __
tre conducătorii formației cluje
ne, Remus Cîmpeanu, stimat 
pentru dragostea lui pentru fot
bal, pentru conduita iul de pînă 
acum, a pătruns — avea voie? 
— în terenul de joc, cerîndu-i 
comt arbitrului pentru decizia 
dată, Aceeași performanță a rea
lizat-o și antrenorul oaspeților, 
Alexa Uifăleanu, intervenția Iul 
fiind marcată și de intenția de a 
lovi un jucător de Ia F.C.M. 
Brașov. Pe bună dreptate, el a 
fost suspendat pe 2 etape și nu 
se poate spune că a fost cea 
mai aspră sancțiune pe care ar

aceste ca- 
sîmbătă, 

pe care 
i Universi- 

acordarea 
m în fa
unul din-

fi putut s-o ia. mai ales că n-a 
învățat nimic din pedepsele pro
nunțate împortlva unor colegi 
de-ai săi, Costică Rădulescu și 
Florin Halagian. Cît privește pe 
Remus Cîmpeanu, acesta a pri
mit un avertisment. O primă, 
dar și ultimă filă — sperăm — 
dintr-un dosar ce n-ar fl trebuit 
nici să fie deschis.
• Să spunem cîteva cuvinte și 

despre „banca de rezerve", unde 
nu pot sta decît delegatul echi
pei, antrenorul principal sl se
cund, medicul șl masorul, pre
cum, firește, cel 5 jucători de 
rezervă înscriși pe foaie. Alte 
persoane n-au ce căuta acolo, 
oricare ar fi funcțiile extraspor- 
tive pe care le-ar invoca. Și nici 
nu înțelegem „atracția" pe care 
o exercită, pentru unii, această 
„bancă de rezervă" cînd este 
bine știut că un meci de fotbal 
este urmărit mai bine, de sus, 
din tribună.
• O sancțiune egală — cite o

etapă de suspendare — pentru 
Popescu (Oțelul Galați) $1 Bar- 
dac (Corvinul Hunedoara), 
au " ‘ '
el, 
de

j, care 
avut ceva de împărțit între 
în meciul — altfel frumos — 
săptămîna trecută.

jack BERARIU

GOLGETERII
2» goluri — PIȚURCA (1 — din
11 m)
17 g — Hagi (3 din 11 m)
14 g — I. Cojocaru
13 g — Cămătaru i2 din 11 m)
11 g — Craiu 0 din 11 m)

9 g — Cașuba (2 din U m),
Citirea — Univ. Craiova (4 din
11 m)

DIVIZIEI A

DUPĂ PREMIERA CU SELECȚIONATA „TRIFOIULUI"
• Primul meci din

tre echipele Irlandei 
și României s-a bucu
rat de prezența în tri
bune a circa 30 OOO 
de spectatori. Ei 
bine, deși echipa „tri
foiului" conducea cu 
1—0, nici unul dintre 
cel prezenți n-a plecat 
de la meci înainte ca 
arbitrul să fi fluierat 
sfîrșitul Iul. Motivul ? 
Unul singur : fazele
alternau rapid de la o 
poartă la alta, se aș
tepta al doilea gol, dar, 
din păcate, nu l-au 
înscris „tricolorii", deși 
îl meritau. • Antre
norul Jackie Charlton 
(„Girafa"), cel care a 
înscris gel echipei 
noastre naționale pe 
Wembley, în 1969 (1—1), 
are numai cuvinte 
frumoase despre fot
balul românesc, apre
ciază mult comporta
rea echipei Steaua în 
C.C.E. și a răsuflat 
oarecum ușurat cînd a 
aflat că Internaționalii 
campioanei noastre 
n-au făcut deplasarea 
la Dublin. Cu atît mai 
mult, cu cit nici el 
nu i-a putut utiliza pe 
Ray Houghton și Jchn 
Aldridge de la Liver
pool, doi dintre cel 
mal buni jucători al 
naționalei irlandeze. • 
Cu o zl înaintea me
ciului, antrenorul E- 
merich Jenei a împli
nit 51 de ani. Gazdele

— informate de antre
norul secund Cornel 
Drăgușin — i-au pre
gătit un foarte gustos 
tort • Iată unul din
tre titlurile din progra
mul meciului. referi
toare la fotbalul nos
tru : „Vastă experien
ță..., dar șl Magi I" 
Numai că Hagi n-a 
fost prezent pe Lands- 
downe Road. Cu el, 
mai mult ca sigur că 
Bonner ar fl avut ne- 

mari. •

iNTRE VESTIAR Șl CAZON
cazuri mai

castle, Tottenham. Lu
ton Town, Leeds, She
ffield, Queens Park 
Rangers, Arsenal, Ajax 
și... Walsall (din liga 
a 4-a). E vorba de Da
vid Kelly, cel care a 
Înscris in minutul de 
prelungire i • Antre
norii naționalei noas
tre accentuau în zilele 
premergătoare meciu
lui că rostul acestor 
întîlnlrî amicale este 
șl acela de a ClȘTIGA 
JUCĂTORI TINERI pen-

Doi dintre Jucătorii 
noștri au evoluat fără 
să fie în plenitudinea 
forțelor ; Cămătaru 
(după mal lunga Iul 
perioadă de întrerupe
re și recidiva din par
tida cu Sportul Stu
dențesc) și Valșcovicl 
(gripat). La rîndul lui, 
Lupu — care nici n-a 
făcut antrenament marți 
— a contractat și el 
o viroză puternică • 
Una dintre cele mal 
mari curiozități ale 
fotbalului Irlandez : 
deși are un campionat, 
nici unul dintre Jucă
torii naționalei nu e- 
voluează în această 
competiție ! Dintre cei 
16 prezenți pentru par
tida cu România, trei 
erau de la Celtic, doi 
de la Manchester 
nited șl cîte unui de 
la Bournemouth, New-

u-

tru echipa națională. 
Frumoasă intenția, nu
mai că Ia ora turneu
lui final din Italia 
(speranța noastră, a 
tuturor), BdlBnl va a- 
vea aproape 37 de ani, 
Iar Stănescu 33 I • In
tre cele două condu
ceri tehnice a survenit 
înțelegerea să fie ru
lați mai mulțl jucători 
decît prevede regu
lamentul. Irlandezii au 
schimbat trei, noi doar 
unul, deși se IMPU
NEAU mal multe În
locuiri. • S-a afirmat 
despre Clucă. fundașul 
Sportului Studențesc, 
că a corespuns în me
ciurile cu Israel șl Po
lonia. Daeă-1 așa, a- 
tunci l-am Înțeles 
dezamăgirea că n-a ju
cat la Dublin • O 
mare greșeală a arbi
trului John Martin

(despre care Silviu 
Lung afirma că „a fost 
corect la început, dar 
numai la început") a 
precedat primul gol al 
irlandezilor. înscris de 
fundașul central Mo
ran, ajuns liber In ca
reul nostru • Lupes- 
cu, unul dintre talen
tele „noului val“, șl-ar 
fi dorit și el să joace 
măcar un minut. Cine 
știe, poate cu el șl cu 
Clucă In teren nu s-ar 
fi primit al doilea gol 
• La fiecare schim
bare făcută de J. Charl
ton., cei 30 000 de 
spectatori 11 apla
udau pe cel care 
ieșea, îl aplaudau pe 
cel care intra. De re
ținut pentru spectato
rii noștri • Dublinul, 
capitala Republicii Ir
landa. își sărbătorește 
în acest an 
de existență. Și 
ne" ...............
cest 
turi 
tive 
Irlanda,

mileniul 
,,spu- 

vizitatorilor săi a- 
lucru prin anun- 
ingenioase, atrao 

România — 
_______ o premieră 
pierdută cu 0—2. Din
tre tineri, foarte bine 
a jucat Sabău. După 
Halle, miercuri 30 mar
tie. am vrea să auzim 
că au evoluat bine șl 
al ți Jucători TINERI. 
Ei sînt cel care tre
buie să fie RODAȚI în 
compania unor adver
sari puternici.

L DUMITRESCU

din 118 g — Balint, Mateuț (1 
m), Antohl (2 din "

7 g — Damaschin 
Tlsmănaru (1 din 
covici (3 din 11 m)
6 g — Augustin, 

Barbu — F.C.M. Brașov, 
(2 din 11 m), Lala ti din . ....

5 g — Lăcătuș. Coraș, P. Ba
dea — Univ. Craiova, Scîntele. 
T. Ivan, Eftlmie (2 din 11 m), 
Dragnea (3 din 11 m), C. Varga 
— „Poli" Timișoara (3 din 11 m).

4 g — I. Varga — Dinamo, Tîr- 
lea. Stănici, Ghloacă, Nic- 
șa, Măstăcan. Șoiman, Da
maschin n. A. Stoica — A.S.A. 
Tg. Mureș. Fanici.

11 m) 
I. I.

11 m).

Turcu.

Petcu, 
Vaiș-

Pena, 
Lupu 

11 m)

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MARTI, LA MORENI 1 

ROMANIA — R. D. GERMANA 
(TINERET). După cum am mai 
anunțat, marți 29 martie va a- 
vea loc pe stadionul Flacăra din 
Morenl Sntîlnirea amicală dintre 
selecționatele de tineret ale Ro
mâniei și R.D. Germane. Partida 
va începe la ora 16 și va fi con
dusă, la centru, de ș. Necșulescu 
(Tîrgoviște).
• MIERCURI, LA BRAȘOV, se 

va disputa partida de Divizia A 
(din cadrul etapei a 22-a) dintre 
formația looală F.C.M. șl Steaua. 
Intîlnirea a fost programată mal 
devreme pentru a da posibilita
tea echipei noastre campioane să 
pregătească în cele mai bune 
condiții Importantul meci cu Ben
fica Lisabona, din C.C.E., care 
va avea loc la 6 aprilie, la Bucu
rești.
• C.F.R. VICTORIA CARAN

SEBEȘ — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 0—1 (0—1). Unicul gol a
fost marcat de Bîcu (min. 31). 
(N. Magda — coresp.).
• UNIREA FOCȘANI — OȚE

LUL GALAȚI 0—2 (0—1). Auto
rii golurilor: Chlvu (mtn. O și 
Agiu (min. 60. din 11 m). (FL 
Jecheanu-coresp.).
• I.M.U. MEDGIDIA — RAPID 

BUCUREȘTI 0—3 (0—1). Au mar
cat: Dumitru (min. 14), Drăghlcl 
(mtn. 50) si Vameșu (min. 80). 
(N. Carabaș-coresp.).
• ASTĂZI, de la ora 15.30, sta

dionul Giulești va găzdui un In
teresant joc amical între divizio
narele A Rapid și Victoria.



EVOLUȚII PROMIȚĂTOARE
ALE PUGILIȘTILOR ROMÂNI
PRAGA. 25 (Agerpres) — în 

cadrul turneului de box de la 
Uști Na Lobe (Cehoslovacia), 
în limitele categoriei miilocie 
mică, pugilistul român Rudei 
Obrcja l-a învins prin k.o. 
în prima repriză oe cehoslova
cul Konecny.

Alta rezultate la aceeași ca
tegorie : Gertel (R.F.G.) între
ce Ia puncte pe Portolev (Bul
garia) : Fernandez (Cuba) b.p. 
pe Gusnik (R.F.G.) : Avetisian 
(U.R.S.S.) b.p. Pe Eshet (Etio
pia). «

La categoria semimiilocie. 
campionul mondial de iuniori 
Fraacise Vaștag (România) a

cîștigat prin k.o. tehnic în re
priza a doua meciul cu Sin 
Jon Kun (R.P.D. Coreeană). 
Kunzler (R.D.G.) l-a întrecut 
la puncte pe Galabov (Bulga
ria), iar Magomedov 'U.R.S.S.) 
a obtinut de asemenea deci
zia la puncte în fața coechi
pierului său Platuhin.

La categoria ușoară. Gianl 
Gogol (România) și-a adiude- 
cat victoria prin k.o. în repri
za a doua în întîlnirea cu Sti— 
pak (Cehoslovacia). Tot la ca
tegoria ușoară Trerm (R.D.G.) 
î-a învins la puncte Pe Kapo- 
te (Cuba).

LA C.M. DE HOCHEI DE LA SAPPORO
(Urmare din c.o i

pentru reprezentativa Români
ei. Trebuie să precizez că e- 
chipa Elveției Dierduse — ire
cuperabil — doi iucători de 
bază un apărător si un atacant 
care accidentați au Plecat a- 
casă. Și așa se explică ți locul 
III ocupat de Elveția în final... 
Dar victoria noastră s-a ob
tinut printr-un efort de ex- 
oeptie. din prima oină în ulti
ma secundă.

— Ne-a învins, normal, am 
spune. Norvegia. în cel de al 
doilea meci al nostru si apoi 
Franța. în al patrulea...

— Jucînd extraordinar în pri
mul meci cu o dăruire totală 
și cu dorința vie de a învin
ge, hocheiștii noștri au re
simțit apoi mai puternic 
fenomenul de adaptare la 
fusul orar diferență de 7 ore. 
După un nou efort deosebit, 
cu Elveția, băieții s-au resim
țit din nou în partida cu Fran
ța. Apoi numai victorii. cu 
Austria. Iugoslavia si Olanda.

egale valoric cu noi. și pe ca
re le-am învins luptînd pînă 
la fluierul final.

— Cum au apreciat specia
liștii străini performanta echi
pei României ?

— Am să vă redau din me
morie două declarații. Antreno
rul principal al echipei de se
niori a Elveției, Simon Schenk, 
venit de la Calgary : „Echipa 
României a cîștigat cu... inima". 
Șl Gordon Renwick (Canada), 
vicepreședinte al F.I.H.G. și 
președintele Directoratului 
mondialelor la Sapporo: „Ho
cheiștii României au luptat cu 
o dăruire exemplară. Felicitări 
pentru întreaga lor comportare 
la acest campionat mondial !“

— Elocvente... Am înțeles că 
valoarea generală a fost ridi
cată. performanta echipei 
României fiind cu alît mai me
rituoasă.

— Intr-adevăr. N-au lipsit 
nici acolo fluctuații și rezultate 
nescontate, dar nici o echipă 
nu a coborît sub un anumit 
nivel valoric.

— Cum au fost arbitrajele ?

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
• Proba de dansuri din ca

drul Campionatelor Mondiale 
de patinaj artistic, ce se desfă
șoară la Budapesta, a fast cîștl- 
gată de cuplul sovietic Natalia 
Bestemianova — Andrei Bukln, 
pe locurile următoare eiasln- 
du-se perechile Marina Klimc- 
va — Serghel Ponomarenko 
(U.R.S.S.) și Tracy Wilson — 
Robert McCal’ (Canada).

în proba individuală masculi 
nă, după executarea ..programu
lui scurt". pe primul ioc al 
clasamentului a trecut america
nul Brian Boitano. urmat de 
polonezul Grzegorz Fi'ipowski 
și canadianul Brian Orser.

< In Campionatul unional de 
hochei pe gheață s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Din.amo 
Riga — Traktor Celiablosk 6—3 
(2—0 2—1. 2—2) : Himik Vos-
kresensk — Sokol Kiev 2—3 
(0—1. 1—1, 1—1) : Aripile Sovie
telor Moscova — Spartak Mos 
cova 2—1 (0—0 —*. ’ —0).
Dinamo Moscova — Dinamo Ri
ga 3—2 (0—0. 2—1. 1—1) S.K.A. 
Leningrad — Sokol Kiev 1—4 
(1—2 0—2 0—0) - Avtomobi'lst
Sverdlovsk — TSKA Moscova 
2—4 (1—2. 1—1 0—1).
• Proba de 10 km din cadrul 

concursului de biatlon de la 
Dyvuskyliu (Finlanda*,, eontînd 
pentru „Cupa Mondială" s-a 
încheiat cu victoria sportivului 
austriac Franz Schuller, crono
metrat in 27:28.8. Pe locurile uri

mătoare s-au situat Elrik F.val 
foss (Norvegia) 27:52,7 șl Alfred 
Eder (Austria) 27:54,8.

• Proba masculină de ste'om 
special desfășurată pe oîrtia de 
la Opdaal (Norvegia) a revenit 
schiorului italian Alberto Tom
ba. cronometrat in ceie două 
manșe cu tijnpul de 1:52,75. L-au 
urmat japonezul Totsuya Okabe 
1:53,30 și Paul Fromelt (Liech
tenstein) 1:53,80. în urma a- 
cestei victorii, Alberto Tomba a 
trecut Pe primul loc în c'asa 
mentul general al „Cupei Mon
diale", eu 274 puncte, fiind ur
mat de elvețianul Pirmin Zur
briggen 272 puncte șl austriacul 
Gtinther Mader 172 puncte.
• La Cracovia s-a disputat cel 

de al doilea meci de hochei pe 
gheață între selecționatele de 
juniori ale Poloniei și Ceho
slovaciei. Tinerii hocheiști ceho
slovaci au terminat din nou în
vingători, de data aceasta cu 
scorul de 10—2 (1—1, 5—1, 4—0).

• Proba feminină de slalom u 
riaș disputată pe pirita de la 
Saalbach (Austria) a revenit 
schioare! Iugoslave Mateja Svet, 
cu timpul de 2:13,91. urmată de 
concurentele austriece Anita 
Wachter 2:14,28 și Ulrike Maier 
2:14,30. tn clasamentul final al 
„Cupei Mondiale", la slalom u- 
rîaș. pe primul loc s-a situat 
Mateja Svet — 87 puncte, secun
dată de Catherine Qui-ttat (Fran
ța) — 78 puncte.

• SE DISCUTA tot mai Insistent ca tn 
programu Tocurilor Olimpice de iarnă 
din 199 să-si tacă debutul proba femini
nă de biatlon • ÎNOTĂTORII sovietici 
d<_,ln >a această oră recordurile mondi
ale in prob» de 1500 m liber prin Vladi
mir Salnikov 14:54,76 și Igor Zaharov 
12:50.22. Reccrdwl acestuia din urmă a fost 
realiza* recent in piscina din Omsk. în- 
tr-c ©ursă de înot subacvatic, cu ajutorul 
unor .labe de eiacA" • tN CIUDA FAP
TULUI că raliul Paris — Dakar s-a dove
dit a fi o dispută . barbară modelul sau 
a găsit totuși imitatori. Astfel, în mai 
1989 de la Cherbourg din Franța, se va 
da plecarea tr-un raliu ai cărui punct 
final va fi Sierra Leone. Competiția, re
zervată exclusiv autocamioanelor, va avea 
un traseu oe litoralul Atlanticului. Orga
nizatorii vor urmări tntrecerea de pe... 
bordul vaporului ..Britanv Ferries" • 
EXISTA o STRÎNSA legătură între rezul
tatele of teren acooerit (60 m) ®1® lul 
Ben Johnson si realizările sale pe 100 m 
tr ae* l'ber • 984 5 64 s - 1012 S diferen
ță 3.48 s 1965 6 56 = - 10 00 s, 3.44 «,1986 
6,50 s — 9 9" a 3 45 s 1987 6.41 s — 9.83 s_ 
3 42 s Ce va • anul acesta în care n« 60 
m a realizat ” 45 s ? * A FOST CONSTI
TUITA coifederatîa africană de scrima, 
eu sediul ia Tunis. Ca oresedinte a.1 noii 
organizații mortive a fost ales
Mohamed Salat Mokaddem • inclhinu 
de la 25 a-eriiie la Bad Blankenburg. 
R.D. Germans' se va desfășura un stagiu

„TROFEUL THAYER TUTT
La Eindhoven șl riibu *g <O 

landa) au continuat întrecerile 
competiției mondiale de hochei 
dotate cu „Trofeul Thayer Tutt". 
Echipa României, în continuare 
descompletată (cu L Popovicl șl 
Gtlga accidentați) a susținut 
partidele cu puternicele forma
ții ale Italiei 0—10 (0—1, 0—6,
0—8) șl R. D. Germane 0—6 (0—1, 
0—3, 0—2).

Ieri a fost zi de pauză, as
tăzi reprezentativa noastră va 
susține ultimul meci din grupa

LA HOCHEI PE GHEATĂ
B, cu echipa Iugoslaviei, urmînd 
ca mîine să albă loc partidele 
de clasament. In funcție de 
locurile ocupate in grupe.

ALTE REZULTATE — grupa 
B i R.D.G. — Danemarca 7—2, 
Italia — Iugoslavia 4—2. Italia — 
Ungaria 8—3, R.D.G. — Ungaria 
6—1, Iugoslavia — Danemarca 
5—1, R.D.G, — Iugoslavia 6—1, 
Iugoslavia — Ungaria 5—1 ; gru
pa A : R. P. Chineză — Olanda 
3—I, Olanda — Bulgaria 8—1 1, 
Japonia — R, P. Chineză 5—3. 
Olanda — Australia 11—1. Bul
garia — AustraMia 4—3, R.P. Chi
neză — Australia 10—1. Bulgaria 
— Japonia 3—1.

TURNEUL DE ȘAH DE LA BLED
BELGRAD, 25 (Agerpres). După 

opt runde, în turneul feminin 
de șah de la Bled (Iugoslavia* 
în clasament se menține 'fderă 
maestra olandeză Harmsen eu 7 
o urmată de lertrudc Baums* 
târle (România) 6 p. Margareta 
Mureșan (România) 5,5 p ”it- 
Mici, Samardzici, Posek (toate 
Iugoslavia) ou cite 5 p el c. Re
zultate din runda a opta : Sa» 
mardzlol — Harmsen o—l • Ma*. 
rusiei — Baumstark remiză ț 
Kosek — Mureșan 0—1 ; Kosar O'
Vici — PlhaiMcl 0—1 ; Lazlci — 
Razinger remiză. In turneul mas
culin conduce maestrul Iugoslav 
Ralcevlci cu 1 puncte, urinat de 
Zelid 6 puncte. In runda a opta 
Raicevici a remizat ou Blagoe- 
vicl, Ghițcscu a cîștigat la Tra- 
tar. Mazicl a pierdut la Bielczik,— Canadianul Bob Nadin, 

președintele Colegiului de ar
bitri. ca și arbitrii delegați au 
condus fără greș, sancționînd 
tot ce trebuia. Dănuț Popovici 
a fost eliminat 10 minute pen
tru că. în ofsaid, a tras la 
poartă după ce se fluierase, 
iar Csaba Gal. în situație si; 
milară. doar că a simulat că 
trage... Trebuie să luăm a- 
minte...

— Trebuie, o spunem mereu. 
Cum a fost apreciat însă arbi
trul internațional Mihai Dinu ?

— Foarte bine.
— Cîteva evidențieri ?

— Antrenorii care au pregătit 
lotul. loan Basa și Florian 
Gheorghe, ca și medicul Mihaiu 
Bărbăteanu și masorul Ion 
Păduraru. care au asigurat re
cuperarea după efort. Toți iu- 
cătorii și. mai ales. portarul 
Ionel Corciovă. apărătorii 
Jenă Salamon. Aurel Voican 
și Dănuț Popovici, atacanți! 
Nuțu Andrei. Cătălin Geru, 
Gheorghe Dragomir, Aurel 
Csiki, Csaba Gal. Gheorghe A- 
lexe și Octavian Sersea.

— Obiectivul a fost îndepli
nit la Sapporo. Ce urinează ?

— Alt obiectiv, la viitorul 
Campionat Mondial de promo
vare în prima grupă valorică 
și care va trebui atins neapă
rat.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
CICLISM • Cursa desfășurată 

la Kalmthout (Belgia) a fost cîș- 
tigată de rutierul belgian Her
man Frison, care a parcurs 222 
km în 5.45:00. Pe locul doi, în 
același timp ou învingătorul, a 
sosit olandezul Gert Jacjbs. • 
După trei etape, în competiția 
„Săptămîna catalană" conduce 
rutierul irlandez Sean Kclly ur
mat la o secundă de belgianul 
Wilfried Peeler și francezul Fre
deric Garnier. Etapa s 3-a a re
venit la sprint spaniolului Inaki 
Gaston. înregistrat pe distanța 
de 181 km eu timpul de 4.57:51.

ÎNOT • tn cadrul campiona
telor S.I/.A., ce sc desfășoară .a 
Orlando (Florida). Matt Biondi a 
cîștigat proba masculină de '00 
m liber, cu timpul de 49.37. iar 
Nelson Stewart s-a situat oe Iu 
cui întîi la 200 m fluture în 
1:57,89. Rezultate înregistrate în 
concursul feminin : 100 m liber: 
Darra Torres 55.96 : 209 m flu
ture : Mary Meagher 2:10,75.

TENIS • In sferturile de finală 
ale turneului de la Key Btacayne 
(Florida), contînd pentru ,Ma 
rele Premiu", suedezul Mats Wi- 
Iander l-a eliminat cu 6—1. 5—2. 
6—0 pe americanul Aaron Kric- 
kstein, iar Jimmy Connors 
(S.U.A.) a disput cu 7—5, 6—3,

«
6—1 de Anders Jarryd (Suedia). 
Alte rezultate : Yannick Noah 
(Franța) — Andrei Cesnokov 
(U.R.S.S.) 6—1, 6—4, 6—4 ; Milo- 
slav Mecir (Cehoslovacia) —. lay 
Berger (S.U.A.) 6—1, 2—6, "—3,
• Finala turneului feminin se 
va disputa între jucătoarea a- 
merlcană Chris Evert și campi
oana vest-germanâ Steffi Graf, 
tn semifinală, Chris Evert a în
vins-o cu 6—2, 6—1 pe coechipi
era sa Mary Fernandez, iar 
Steffi Graf a dispus cu 6—3. 
6—1 de Stephanie Rehe (S.U.A.).

VOLEI • tn ziua a doua a tur ■ 
neului feminin de la Ottawa, se
lecționata Japoniei a întrecut ou 
scorul de 3—2 (4—15, 11—15. 15— 
12, 15—11, 15—12) formația Cubei, 
tntr-un alt toc, reprezentativa 
S.U.A. a învins cu 3—0 (15—5,
15—7, 15—7) echipa Canadei.

C.C.E. LA BASCHET I

l.WAWAV.'.W.V.W.'.W.".■.".V.-.V.-.-Z."JV.’«■»’ ’

PROCESUL DE LA OTTAWA
! „Nici nu s-a înfiripat bine, scria deunăzi revista «World
■ Soccer», că fotbalul canadian a și început să-și dea în pe-
■ tec" ?! Afirmația, culeasă dintr-o publicație recunoscută pen- 
J tru cumpătarea sa, se referă la faptul că, recent, 4 jucători din 
R echipa națională, in frunte cu căpitanul ei, Dave Norman, au 
i compărut în fața unui tribunal din Ottawa sub acuzația de a
■ fi „influențat mai multe rezultate**. Cum primele au.Verl s-au 
[ desfășurat cu ușile închise, ziariștii au fost tentați să creadă 
b că fotbaliștii incriminați (pe lingă Norman, lapr Vraolic, Hec-
■ tor Marlnaro și Chris Chueden) s-au făcut vtnovațl de truca- 
J rea unor meciuri în Canadian Soccer League, cîștijată la ulti- 
i ma ediție de Calgary Kickers în dauna lui Hamilton Steelers l
■ Nu despre asta a fost însă vorba. Acuzația s-a referit la 1i-
■ nala „Cupei Merlion**, disputată în 1986 la Singapore (compe 
J tiția este anuală), între selecționata Canadei, socotită favorită
■ și ca urmare a participării la turneul final al C.M. din Merle,
■ și reprezentativa locală, tn pofida așteptărilor, gazdele au ie-
■ șit învingătoare, instanța din Ottawa reținînd că *’........ ..

alți componenți ai formației au acceptat sume ('
’ ' ‘ ’ i pe cel care mizaseră. — -------- --

■ pariuri, pe succesul adversarilor**. La dosar, cea mal grea 
J „piesă" s-a arătat a fi declarația antrenorului Bob Bearpark. 
a responsabilul adjunct al „naționalei" canadiene, care i mărtu-
■ rlsit că „mi-am dat seama că, înaintea finalei, ceva nu era în
■ regulă, cîțiva jucători fiind cântați de persoane suspecte, din 
J afara fotbalului. Din acest motiv, am și cerut ca izolarea să 
b fie totală. Se vede însă că m-am trezit prea tlrziu
■ Procesul e pe rol, la o vreme la care federația i-a suspendat 
! temporar pe cei vizați. Recurgînd la o comparație eu fotbaiut 
a italian (care a dat și dă mulți jucători celui canadian, inspt-
■ rîndu-l și în privința sistemului competițional), un ziar din
■ Toronto a comentat, nu fără amărăciune : „în loc să luam 
î din il calcio ce are mai bun, noi am început prin a-i copta 
i metehnele. E clar că așa nu vom ajunge nicăieri". E clar..

■ Ovidiu lOANITOAIA

■ B alți componenți ai formați 
J» a pierde, favortzînd astfel 
•: .... . ..... .

că ,N Țvman și ■! 
de hani pentru ■ , 
ă, la casele de

de două 
ciclism • 
le baschet 
Olimpice : 

Chineză — 
— Africa

săptămîni pentru 
TURNEELE CON- 
au calificat pen- 
Australia — O- 
Asia, Republica
• PENTRU TUR-

internațional 
antrenorii dc 
TINENTALE 
tru Jocurile 
ceania R.P 
Centrafricană --------  _
NEUL OLIMPIC feminin de handbal cele 

mhiDe oartlcioante au reoar.

tizate prin tragere la sorți, tn uoua gru
pe : A — Coreea de Sud, Cehoslovacia, 
S.U.A Iugoslavia ; B — R.P. Chineză, 
Ca.e d’Ivoire, Norvegia, Uniunea Sovietică 
• In 1989 Campionatele Mondiale de judo 
se vor desfășura tn Iugoslavia • DOI ti
neri olandezi Teresa Hemmlnger și Sam 
Abrahams s au căsătorit. La oficiul de 
stare el vi •“ el s-au prezentat flecare tn- 
eălecînd un 
fiind. în fapt 
roată * • LA CALGARY a fost 
mascota oflclz.ă a Olimpiadei Albe 
1992 ' ................._ “
capră neagră „polisportivă1 
cheistă - - . _
MONTREAL ciclistul canadian Pierre Har
vey s-a clasat al 24-lea tn cursa de fond.

monociolu, cel doi sportivi 
artiști de music-hall, pe o 

'' ~ ■ lansată
___ ___  _ ____„  din 

ds la Albertville. Este vorba de o 
...____.________ (schioară. hO-

săritoare etc.) • LA J.O. DE LA

acesta fiind locul cel mai bun ocupat a- 
tunci de un rutier canadian. După 12 ani 
Harvey (care are acum 3Q de ani șl este 
de profesiune inginer) a participat din 
nou la J.O de diata aceasta ca schior de 
fond dar nici acum ou ma! mult succes 
• COMITETUL DEPARTAMENTAL olimpic 
al Parisului a acordat un trofeu special 
atletului Gibes Queneliervă, neașteptat cla
sat al doilea în cursa de 200 m la „mon
dialele" de anul trecut de la Roma • IN 
LUNA OCTOMBRIE se va desfășura la 
Chartres și Dreux (Franța) grupa C a 
Campionatului Mondial feminin de hand
bal (Suedia Olanda, Spania, Elveția, Is
landa, Italia și Franța) > FORUL INTER
NAȚIONAL al patinajul'Ui artistic studiază 
posibilitatea organizării unei Cupe Mondia
le în maniera celor deja existente, la mai 
multe alte ramuri sportive • CEL MAI 
RĂSPÎNDIT mijloo de transport tn lume 
este bicicleta Mai bine de 450 milioane 
de persoane utilizează astăzi bicicleta • 
VEST-GERMANUL Anton Mang, tn vîrstă 
de 38 de ani este unul dintre cel mal 
buni motoelcliști de viteză. în palmaresul 
său figurează einci titluri de campion 
mondia*

Romeo VILARA

•< 0

PARIS, 25 (Agerpres). — Re
zultatele înregistrate în ultima 
etapă a turneului fin.al ai ,Cu
pei CampionHor Europeni" la 
baschet masculin : F? Barcelo
na — Orthez 81—79 (42—»2) ; sa
turn Koln — Den Bosch 100—’C5 
(59—62) ; Tracer Milano — Aris 
Salonic 97—82 (45—38) : Maccabi
Tel Aviv — Partizan Belgrad 
98—84 (55—45). Primele patru
clasate, echipele Partisan Bel • 
grad, Aris Salonic. Tracer Mi
lano și Maocabi Tel Avi7. 5-au 
calificat pentru semit? nr. "le 
competiției, ce se vor d’spota 
la 5 aprilie în orașul belgian 
Gând.

• MECIURI DE PREGĂTIRE • 
O FINALĂ INEDITĂ ÎN CUPA 

AFRICII
• MECIURILE de 

pentru turneul final 
ale preliminariilor C.M. 
continuă. Intre 30 martie și 2 a- 
prille va avea loc *n Berlinul 
Occidental un turneu internațio
nal cu participarea unor repre
zentative valoroase: R-F. Ger
mania, Argentina — campioana 
mondială, U.R.S.S. șl Suedia. 
Antrenorul vest-german Franz 
Beckenbauer a anunțat un lot 
format din 25 de jucători (dintre 
care 7 fac parte din echipa o- 
Umpică) : Immel (portar>, Bert
hold, Borowka, Brehme, Her"ct, 
Pfliigler (fundași), Kiaus A’tofs 
Littbarski, Matthaus, Voilor, Tbon, 
Mill (mijlocași și atacanți) etc. 
Lotul sovietic va fi format din 
20 de jucători (13 de la Dinamo 
Kiev!). Echipa sovietică a evo
luat excelent în recenta partidă 
de la Alena, cu Grecia (4—0). 
Din echipa Argentinei fac n-arte 
Maradona (Napoli) și 
ga (Nantes), ft UN REZULTAT 
bun l-a obținut echipa Iugosla
viei, miercuri seara, la Swansea, 
unde a dispus cu 2—1. de Țara 
Galilor. Gazdele au deschis sco
rul prin Sanders (mln. 7). 
care Iugoslavii au marcat 
două ori: Stoikovici (min. 43) și
Iakovlievlcl
ȘI 
ci 
bună la
ternicei reprezentative 
de Nord. Gazdele au 
scorul în min. 1 prin Wilson, iar 
Dzlekanowski a egalat în min. 
32, • ÎN C.E. (tineret-sferturi
de finală. meci retur). la 
Utnecht: Olanda — Spania 2—1

pregătire 
al C.E. si 

(1990)

dună 
de

(min.
. SELECȚIONATA 
a avut O

Belfast, în

73). •
Poloni-

presta tie 
fata pu- 
a Irlandei 

deschis

(după prelungiri). Olanda — ca
lificată în semifinale. • SEMI
FINALELE Cupei Africii: Ni
geria — Algeria 9—8 (după pre
lungiri și 11 m): Camerun — 
Maroc 1—0 (0—0). Deci o finală 
inedită: Nigeria — Camerun!
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