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Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, luni, 28 martie, au în
ceput lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Plenara a adoptat, în unani
mitate, Ia propunerea Comite
tului . Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., următoarea ordine 
de zi :

1. Raport privind analiza pe 
bază de bilanț a rezultatelor 
obținute pe ansamblul econo
miei naționale, formarea și 
utilizarea resurselor financiare 
în anul 1987.

— Raport in legătură cu ni
velul stocurilor existente la 31 
decembrie 1987 și propuneri de 
valorificare a acestora.

2. Propuneri privind perfec
ționarea mecanismului econo- 
mico-financiar prin îmbunătă
țirea sistemului de formare a 
preturilor.

3. Propuneri privind perfec
ționarea sistemului de 
buire pentru stimularea 
ducției de 
tulul.

4. Raport 
compoziția 
nizatorlcă a partidului la 
decembrie 
politico-organizatorieă desfășu
rată de organele și organizațiile

retri- 
pro- 

export si a expor-

privind efectivul, 
și structura orga- 

................. 31 
1987 si activitatea

de partid pentru înfăptuirea 
hotăririlor și directivelor parti
dului.

5. Raport cu privire Ia acti
vitatea desfășurată de organele 
de partid, de stat și organiza
țiile de masă în anul 1987 pen
tru înfăptuirea politicii de ca
dre a partidului.

6. Raport privind activitatea 
de rezolvare a propunerilor, se
sizărilor, reclamațiilor șl cere
rilor oamenilor muncii în anul 
1987.

7. Raport cu privire Ia activi
tatea internațională a 
dului și statului în 1987 
principalele obiective ale i 
ticil externe in anul 1988.

La lucrările plenarei 
parte, ca invitați, cadre 
munci de răspundere din ; 
râtul de partid și de stat 
nu sînt membri ai C.C. 
P.C.R.

Pe marginea problemelor în
scrise la ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășii Mihai Marina, 
Ion Giuvelcă, Elena Pugna, 
Ion M. Nicolae, Iuliana Bucur, 
Carol Dina, loan Culda, Vasile 
Bărbuleț, Iulian Coslescu, 
Marin Nedea, Vasile Carp.

în continuare, lucrările ple
narei s-au desfășurat in co
misii.

Lucrările plenarei continuă.

parti- 
t și 
poli-

iau 
cu 

apa- 
care 

al

La Ciuj-Napoca: UN
întrecerea echipelor din grupa 

de frunte a poloului nostru își 
va consuma, de mîine pînă 
duminică, la Cluj-Napoca. al 
doilea turneu (ultimul e pro
gramat în luna mai). Un tur
neu care este de un incontes
tabil interes, după ce. la Ora
dea formația locală Crișul a 
luat un avans de două puncte 
în fața actualei campioane, Di
namo. Dar lată cum arată cla
samentul. cu mențiunea că e- 
chipele au acces 
pentru locurile 1—6 cu 
ce au realizat 
săptămînale.

în disputa 
ceea 

în faza etapelor

nimic ale marii competiții naționale la tenis de masa

IN ÎNTRECERI, COPII Șl TINERI DIN TOATA ȚARA
i
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„CupeiFinalele pe țară ale ..
Caselor pionierilor și șoimilor 
patriei" și „Cupei U.T.C." la 
tenis de masă, desfășurate sub

egida Daciadei, s-au bucurat 
de p frumoasă reușită. Iată amă
nunte de la aceste competiții:

Medgidia : SPECTACOL REUȘIT

I Tulcea : PARTICIPARE NUMEROASĂ
0 Așa poate fi caracterizată e- 
g: diția inaugurală a „Cupei Ca- 

selor pionierilor și șoimilor pa- 
g triei", întrecere găzduită de Sa- 
g la Sporturilor din Tulcea si ex- 

celent organizată de Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor, cu concursul C.J.O.P. și 
al C.J.E.F.S. Ea a reunit un 
număr impresionant de partici- 
panțl (160) din aproape toate 
județele, fiind „o competiție cu 
zeci de speranțe", cum afirmau 
specialiștii prezenți. ,

Consemnăm și numele meda- 
liaților... FETE, 11—12 ani : 1. 
Claudia Samu (Timiș), 2. Laura 
Lengyel (Mureș). 3. Ionelia Vă- 
tase (Dîmbovița) ; 13—14 ani : 
1. Maria Rîndașu (Dolj), 2. 
Roxana Axente (Brăila), 3. 
Claudia Ionescu (Vîlcea), BĂ
IEȚI, 11—12 ani : 1. A. Năstă- 
sescu (Dîmbovița), 2. A. Mate- 
escu (Gorj), 3. A. Kosa (Satu 
Mare) ; 13—14 ani : 1. A. Băloi

TURNEU DE INTERES LA POLO

1. Crișul
2. Dinamo
3. Steaua
4. Rapid
5. CSU-TMUCBf
6. Voința Cj.-N.

Sigur, din moment ce Steaua 
și-a consolidat poziția 
manieră care face puțin proba
bilă vreo altă... candidatură pen
tru treapta a treia a podiumu
lui. atraetivitatea competiției 
rămîne legată, pentru restul de 
zeoe etape în două turnee, de 
lupta pentru titlu. Ea se va 
da și direct între Crișul și Di
namo. dar și indirect, așa cum 
s-au întîmplat. de fapt, lucru
rile în municipiului bihorean : 
cum în meciul-derby a fost 7—7, 
schimbarea de lider s-a dato
rat 
au 
ale 
cut 
ua). Ambițiile competitoarelor 
— poate inclusiv ale Voinței, 
care are avantajul bazinului 
propriu — pot conduce la cît

într-o

surprizelor (dacă steliștii 
învins ambele protagoniste 
campionatului. C.S.U. a tre- 
de dinamoviști și de... Stea-

La sfîrșitul acestei sâptâmini

TREI FINALE REPUBLICANE DE JUNIORI
Sfîrșit de săptămînă așteptat 

cu mari emoții de sute si sute 
de juniori luptători (greco-ro- 
mane și libere) și judoka din 
întreaga tară. Explicabil, deoa
rece au loc finalele Campio
natelor Republicane individuale

de juniori la trei discipline 
sportive: la Lugoj își vor dis
puta mult rîvnitele trepte ale 
podiumului de onoare cei mai 
buni juniori luptători de greco- 
romane. iar la Oradea si-au 
dat întilnire atît cei de la judo, 
cit si cei de la lupte libere.

(Dolj), 2. Gh. Marta (Timiș), 
3. C. Lesi (Bihor). Clasament : 
1. Timiș, 2. Dîmbovița, 3—4. 
Dolj, Vîlcea, 5. București, 6. 
Brăila.

I. DIACON U — coresp.

Sala Sporturilor din localitate 
a fost locul de desfășurare a 
celei de-a 16-a ediții a „Cupei 
U.T.C.", întrecere de bun nivel 
tehnic și mai ales cu multe răs
turnări de rezultate, care au

N. CARABAȘ — coresp.

(Continuare in vag 2-3)

„Cupa F. R. Ciclism11

UTIL TEST DE SELECȚIE
condiția ca el să termine eta
pa în primul pluton. Dar la ki
lometrul 10, acolo unde și în 
alte ocazii plutonul s-a frag
mentat, hărțuit în mod perma
nent de sportivii din R.D. Ger
mană și neajutat de colegii de

La startul penultimei etape a 
„Cupei F.R. Ciclism", desfășu
rată pe șoseaua 
spre Tulcea (punct de 
cere — km 66), liderul 
tiției, L. Kovacs, avea 
vans de un minut și 
secunde asupra lui H. 
diferență apreciată unanim în 
caravană ca fiind suficientă 
pentru cîștigarea cursei,

deluroasă 
întoar- 
compe- 
un a- 

șapts 
Groger,

Horațiu SIMA

mai multe jocuri spectaculoase, 
disputate, de calitate. Este ceea 
ce si doresc iubitorii sportului 
cu mingea pe apă. mai înainte 
de orice, după cum căutarea 
răspunsului Ia întrebarea „își 
va spori Crișul avansul sau de
cizia se va amîna pentru ulti
mul turneu 7“ sporește intere
sul fată de șirul celor cinci 
runde zilnice de la Cluj-Napo- 
ea: de miercuri pînă sîmbătă 
de la ora 16. duminică de la 
ora 9. (G. R.)

(Continuare in pag a 4-a)

Cicliștii au luat startul în penultima etapă a competiției, care s-a 
dovedit decisivă pentru desemnarea învingătorului 

Foto : Petre CALOPĂREANU — Constanța

SPORTUL BUCUREȘTEAN SUB IMPERATIVUL UNEI NOI CAEITAH
Bilanțul sportiv al lui 1987 

situează Capitala — nici nu 
putea fi altfel, avînd în vede
re potențialul uman și mate
rial de care dispune — în 
fruntea diviziunilor teritoriale 
ale țării, alăturînd primatul a- 
cestui domeniu celor realizate 
de alte sectoare ale activității 
economico-sociale în întrecerea 
socialistă dintre județe. Fără a 
se face din această realitate un 
motiv de automulțumire, re
centa plenară a Consiliului Mu
nicipal București pentru Edu
cație Fizică și Sport a adus în 
susținere cîteva cifre-argument 
din care rezultă că principalii

indicatori din plan au fost în
depliniți și chiar depășiți.

Astfel, în competițiile sporti
ve de masă din cadrul Dacia
dei au fost înregistrați 1 100 000 
de participanți, aproape 900 000 
de cetățeni de toate vîrstele au 
fost antrenați în acțiuni turis
tice, 850 000 de oameni ai mun
cii au practicat gimnastica la 
locul de muncă, peste 700 000 
au trecut normele complexului 
„Sport și sănătate", 65 000 
copii și tineri au învățat 
înoate, circa 20 000 de fete și 
femei au devenit practicante 
ale gimnasticii de întreținere 
în cele 42 de centre bucurește- 
ne de acest profil etc. Sînt ar
gumente în favoarea aprecierii 
că sportul pentru toți din Ca
pitală a căpătat dimensiuni mat 
ample față de anii precedent,.

Totodată, dar șl mai convin
gător, sportul de performanță 
bucureștean s-a detașat nu nu
mai în comparație cu un județ 
sau altul; cl chiar cu toate la 
un loci Deopotrivă prin rezul
tatele în campionatele interne 
sau prin cele obținute în com
petițiile internaționale oficiale. 
In materialul prezentat plena
rei — o adevărată „sinteză a 
modului judicios cum a fost 
concepută și organizată activi
tatea sportivă de masă și

de 
să

C.E

UȘA ÎNCEP EOȚI MARII ALERGĂTORI
Duminică, 27 martie Zi de primăvară, zi

Foto : Aurel D, NEAGU
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Capitalei. în „prima repriză" aleargă

performanță de către consiliul 
municipal, de cele ale sectoa
relor, de cluburi și asociații, 
cum a fost definit raportul în 
concluziile dezbaterilor — sa 
nota că performerii bucureșteni 
au cucerit, sub culorile patriei, 
204 medalii numai la sporturi
le olimpice, adueîndu-și con
tribuția (alături de reprezen
tanții județelor) la alte 238, 
ceea ce îi conferă Bucureștiu- 
lui o pondere de 71 la sută în 
potențialul sportiv național. 
Din suita de cifre relevante am 
ales doar pe acestea...

Dar dacă nici în raportul a- 
supra activității, nici în ’nter- 
vențiile care i-au urmat nu 
s-a insistat mai mult asupra 
bilanțurilor realmente valoroa
se ale anului precedent, acest 
lucru a avut ca temei recu
noașterea faptului că valorifi
carea tuturor condițiilor, a în
tregului potențial sportiv al 
Capitalei nu s-a realizat uni
tar, la parametrii superiori, că 
s-au manifestat și destule nea
junsuri pe alocuri, atît în pri
vința sportului de masă, cît și 
a celui de performantă.

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag 2-3)

MECIURI INTERNAȚIONALE DE RUGBY

? Duminică, 27 martie Zi de primăvară, zi 
cros pentru elevii din școlile sectorului 3 ’ C'rfnilnlnl ?»» _»____se

i

aleargă bine — fetele... Așa e mereu, aproape 
duminică de duminică, pe terenurile „cu por
țile larg deschise" ale Daciadei

I
*

I

Echipa de rugby a Bulgariei a 
efectuat săptămina trecută un 
scurt turneu pe litoralul nostru, 
în cadrul unei etape ele oregă- 
tire pentru meciurile din----
(grupa a treia valorică). Ea a 
întîlnit două formații din seria 
secundă a Diviziei A. In primul 
meci. Constructorul Constanta a 
cîștigat cu 38—7 (8—7). Au mar
cat : Dănilă, Mardare, Mădularu 
— cite 2 încercări, Brehoescu, 
Pavlov — cite o Încercare, aces
ta din urmă a transformat o da
tă. iar Mădularu de două ori ; 
punctele rugbyștilor bulgari s-au

datorat lui Mihov — eseu. D‘mi- 
trov 1. p. tn celălalt meci. T.C. 
Ind. Constanța a pierdut în fata 
selecționatei Bulgariei cu <4—29 
(4—16). Punctele învingătorilor
au fost înscrise de Stanimirov
(2). Stoianov, Petrov, Dimitrov — 
eseuri. Dimitrov 2 1. p.. Petrov
1. p., respectiv Cazacopol (2),
Borănescu — eseuri. Călin — 
transf. (Cornel POPA, conesn.).
• La București. într-un meci 

amical. Dinamo — Lewski Spar
tak Sofia 64—9 (34—3): cele mal 
multe puncte (20) le-a înscris 
internaționalul M. Toader.

p.<



I GRĂDINIȚA CU ORAR SPORTIV „CONPREF"-UN ECUSON PE TOT MAI MULTE TRICOURI A

O grddinițd cu program 
sportiv nu poate fi socoti
tă altfel decit o inițiativă lă
udabilă, care merită a fi re
liefată. Firește că tn toate 
unitățile de invățămînt pre
școlar educația fizică, spor
tul sint prezente zilnic. Dar 
felul cum lecțiile de sănătate 
cu copiii șl pentru copii se 
desfășoară la Grădinița cu 
orar prelungit din strada 
Hrisovului nr. 24, aparținind 
întreprinderii de turism și 
transport auto (I.Ț.T.A.) de
pășește cele văzute și tntllni- 
te In alte instituții

Ce poate fi mai 
atrăgător să urmă
rești copii intre 3 

participtnd 
' tn fiecare . dimi

neață. In curtea 
mtntitei grădinițe, ia

mult pe afară. Stnt reprize 
de gimnastică aerobică, sint 
exerciții pe care copiii le de
prind cu ușurință, desigur 
și pentru cd educatoarele de 
aici folosesc un mic artiftblu 
de organizare : aceste exerci
ții sint executate pe un fond 
muzical, fie pe bandă de 
magnetofon, fie pe cel al u- 
nor cintece susținute chiar 
de copii.

La fel se tntimplă și ctnd 
zilele sint însorite ș;----
de la Grădinița I.T.T.A. 
folosi 
complexsimilare.

I

sus-a- 
„ , _____  , progra
me complexe de exerciții de 
gimnastica, executate cu plă
cere. cu interes, eu ambiția 
de a se dezvolta cit mai ar
monios. de a avea o ținută 
frumoasă, de a fi sănătoși șt 
cu un mare apetit pentru 
toate celelalte activități din 
cuprinsul unei zile de învă
țătură l tn pofida faptului că 
nu este cadru didactic o® 
specialitate, directoarea Ana 
Pescaru, profesoară de lim
ba și literatura română, la
tă că a găsit -~—“—
însoți rimele 
pe c.. ' copiii 
te adesea cu 
de o suită de 
vite vtrstel lor 
nastlca este 
prezentă, prin
programe de relaxare, 
unele activități 
static ; de obicei ctnd vre
mea nu îngăduie să stai prea

cheia pentru a 
jt poezioarele 

le recită, foar- 
mult aplomb, 

exerciții potri- 
fragede. Gim- 
de asemenea 

foarte reușite 
după 

cu caracter

și copiii
■ '. pot 

din plin veritabilul 
sportiv liliputan a- 
menajat aici, cu 
erenuri mini, pen

tru fotbal, baschet 
si volei, cu 
de
de

alergări 
sărituri, 

echilibru 
care

dintre sportivii de frunte ai 
acestei tinere, dar ambițioase 
asociații : Erica Tudoran. Va
leria Dobrovolschi, Iuliana 
lionean. Ramona Neagu i 
chet). R. Județ, FI. Sîrbu. 
Bătrînu. M. Popescu. Gh. 
ca. D. Oancca. L. Nistor, 
Onofrei. R. Ută (volei). R. 
ralambie. Daniela Catană, 
mai tinerii Florina Cicildău, A- 
driana Stross, Mariana Volas- 
ciuc. Gina Lotreanu, E. Tudo- 
rache si I. Bădulescu (caiac- 
canoe)

Și. în final să subliniem re
marcabilul simț 
in întreținerea 
celor două baze 
..Conpref“-ului : 
fotbal — cu tribune, vestiare, 
grupuri sanitare, saună și cu un 
gazon superb — situat în zona 
Badea Cîrțan precum și baza 
nautică de ce lacul Siutghiol. 
unde, alături de bacuri, există 
și sală de forță, șăli pentru 
șah si tenis de masă, o arenă 
de popice — un loc unde pul
sează activitatea de masă și 
de performantă. Așa se și ex
plică de altfel, viguroasa a- 
firmare recentă a aoestei aso
ciații sportive despre care — 
sîntem siguri — se va mai 
scrie...

sport 
oamenii 

afirmarea 
talentat! In perfor- 
acest caz. cooptarea 
unor antrenori com- 
pasionați de mese- 

(M. Stoica și D. Ste
la fotbal. I. Adrian 
fete. L. Topciov

aduce Pe terenurile de 
cît mai multi dintre 
muncii. Al doilea, 
celor mai 
mantă. In 
în secții 
petenți 
ria lor 
fănescu 
baschet

„Conpref" — un nume de a- 
sociatie sportivă, cea a lucră
torilor de la întreprinderea de 
materiale de construcții din 
Constanta care se face tot mai 
cunoscut deopotrivă prin acti
vitatea de masă și prin cea 
de performanță. Și se alătură 
altor firme cu renume. cum 
sînt Hidrotehnica, Petromar sau 
Chimpex. Deși tînără (înfiin
țată în 1973) asociația a pornit 
la treabă cu ambiția de a o- 
nora firma întreprinderii — 
de prefabricate pentru con
strucțiile social-edilitare și in
dustriale din țudet (și nu nu
mai 1) constant fruntașă pe 
ramură — si sub aspectul 
sportiv.

Și n-a fost prea greu, avînd 
în vedere faptul că însuși di
rectorul întreprinderii, ing. N. 
Stoica, se află printre cei mai 
activi susținători ai sportului, 
că președintele asociației, ing. 
Gh. Pavel, muncește cu rîvnă 
și ne acest tărîm, că 95 la su
tă din oamenii muncii au de
venit membri susținători. că 
și Comitetul sindicatului (pre
ședinte Gh. Șerban) oferă un 
sprijin consistent si constant...

Dorința de afirmare în sport 
a celor de la ..Conpref" se o- 
glindește în organizarea unor 
bogate și frecvente întreceri 
sportive în cadrul campionate
lor pe secții si Pe întreprinde
re. la fotbal, pescuit sportiv, 
șah tenis de masă etc., a nu
meroase acțiuni turistice (ex
cursii în județul Constanta sau 
în altele, ca Tulcea. Vrancea), 
precum și în înfiriparea unor 
secții de performanță. Primul 
obiectiv al asociației Si spriji
nitorilor săi a fost eel de a

Din viața 
asociațiilor 

sportive

Ia 
la

A- 
(bas- 

. A. 
Zcl- 

, Gh. 
. Ha- 
, sau

IN FI
La sfîrșit 

da startul 
tur al Cama 
divizionar n 
școlari. Vorj 
urmează să] 
precieri dun 
ber) și jcele 
lă ale Hrnl 
clasarea ad 
sfîrșitul cad

gospodăresc 
și exploatarea 
sportive ale 

terenul de

CSȘ Roman 
CSȘ Suceavs 
CSȘ Iași*) 
CSS Gh. Gh.-
CSȘ ~ “
CSS
CSȘ 
CSȘ

•)

volei. Șt. Aftenie la caiac-ca- 
noe) a constituit un bun punct 
de plecare. Pornind de jos. 
fotbalul a urcat în „C“. bas
chetul în „B“ (cu șanse de a 
face și pasul spre „A"), caiacul- 
canoea — secție comună cu Fa
rul — are tot mai multe ta
lente pe Iac. iar voleiul pare 
decis — după cum ne mărturi
sea ing. Șt. Nicolaescu. pasio
nat susținător al acestui sport 
— să reafirme pe Litoral o e- 
chipă masculină, idee abando
nată după prăbușirea (din „A"), 
acum vreo 15 ani. a Farului...

Să notăm și numele cîtorva

piste 
Și cu 

sau 
stre- 

multă

sectoare 
birne pentru 
tuneluri prin 
coară, prin tirlre, 
Indemtnare...

Directoarea grădiniței a- 
mlntește numele unor pre
școlari care, pornind de la 
aceste exerciții de gimnasti
că, încep să se afirme ca po
sibili sportivi de performan
ță : atleta Florentina Opres- 
eu, rugbystul Drago? Opres- 
cu, sau Andreea Joița, care 
dorește să se consacre disci
plinei grației... Dar, chiar fi 
fără existența unei vocații In 
fsau pentru) performanță 
copiii de la Grădinița I.T.T.A. 
reușesc — prin exerciții fizi
ce, prin sport — să-și dez
volte curajul și tenacitatea, 
spiritul de corectitudine și 
solidaritate, de ordine și dis
ciplină. să-și formeze perso
nalitatea...

se 
cu

Marcelina RADU

La Mamaia s-a inaugurat sezonul atletic in aer libet

CONCURSUL REPUBLICAN AL MARATONIȘTILOR

Cornel POPA

„CUPA BISTRIȚA

NĂSĂUD“ LA TENIS

P. Nea]
Focșani 
Galați*! 
Buzău»] 
Un pu

confinO 
mației din d 
prof. Dan I 
prof. Petrul 
locului III 
pe sigur pa 
neul final. I 
— luptă stj 
liștii din 3 
Iași, locurill 
anul trecut]

SUB IMPERATIVUL
(Urmare din pag I)

CONSTANȚA. 28 (prin telex). 
Concursul Republican de pri
măvară la marș șl maraton, 
găzduit ca de obicei, de sta
țiunea Mamaia, a inaugurat 
importantul sezon de atletism 
în aer liber al anului 1988. 
an — să nu uităm — al Jocu
rilor Olimpice si al ..mondiale
lor" de juniori.

Dacă organizarea s-a înscris 
în nota de acum, normală pen
tru amfitrionii constănțeni. a- 
dică foarte bună trebuie să 
remarcăm totuși un fapt mai 
puțin obișnuit : concursul a be
neficiat de două zile splendi
de de... primăvară, cum nu 
prea au fost la edițiile prece
dente ale competiției.

întrecerile, deși văduvite 
participarea unor sportivi 
frunte (de ce oare ?). au 
atractive datorită arderii 
care s-au bătut. în special, ti
nerii oarticipanți. între aceștia

de 
de 

fost
cu

remarcăm pe mărșăluitoarele 
Mihaela Dăogăroiu și Mioara 
Papuc, ca și pa maratoniștii 
Constantin Călinescu și cvaside- 
butanul Viorel Baicu.

Rezultatele înregistrate : MA
RATON SENIORI: C. Călinescu 
(Metalul Tîrgoviște) 2.30:31. M. 
Gigea (CSMU Craiova) 2.31:40, 
T. Ozunu (Voința Craiova) 
2.32.42; tineret: G. Mandia 
(Steaua) 2.39:56, Gh. Grigores- 
cu (Oțelul Tîrgoviște) 2.43:34, 
C. Panait (Rapid) 2.45:06. ju
niori: L. Petre (Rapid) 2.53:46. 
M. Delescu (CSȘ Bacău) 3.09:58: 
senioare : Doina Miclăus (Tri
colorul TCI Oradea) 2.51:47; 
Lucia Cioancă (Rapid) 3.00:17. 
Mihaela 
3.06:36;
Eugenia 
Craiova) 
(CS Arad) 3.31:46: marș 35 km 
seniori: Gh. Radu (Met. Plo-

Coroian (IMG Buc.) 
tineret: Coroian.

Diaoonescu (CSMU 
3.23:06. Maria Coman

Șl MĂRȘĂLUITORILOR
peni) 2.59:18. V. Olar (CSM 
Sibiu) 3.11:55. P. Fron (Poli
tehnica Iași) 3.22:31; 20 km
seniori: D. Firică (Explorări 
Deva) 1.27:56. Gh. Frecățeanu 
(PTT Buc.) 1.29:19, I. Păun 
(Met. Plopeni) 1.29:55; 20 km 
tineret: M. Petrache (PTT Buc.) 
1.36:13. I. Olaru (Muscelul 
C-lung) 1.36:45. I. Țoale (Glo
ria Pandurii Tg. Jiu) 1.37:13; 
20 km juniori : I.- Toaie, D.
Despa (CAM Reșița) 1.38:21, M. 
Dina (ASA Sibiu) 1.41:05; fe
mei: 10 km: Mihaela Dăogăroiu 
(CSM Unirea Alba Iulia) 47:33, 
Agneta Nemeș (Tricolorul TCI 
Oradea) 50:14. Gabriela Atodi- 
resei (SC Bacău) 51:20; 5 km 
junioare: Mioara Papuc 23:48, 
Luminița Bibic 24:45, Anișoara 
Babalîc (toate de la Unirea 
CSȘ Focșani).

Andi VILARA, coresp.

TENIS DE MASĂ
fllrmaie lin pag 1)

stîrnit interesul spectatorilor, 
prezenți în mare număr.

Pe podium au urcat : feminin, 
cat. 14—19 ani : 1. Mihaela
Caloianu (Constanța), 2. Mihae
la Ion (Dîmbovița), 3. Lucreția 
Petri (Timiș) ; cat. peste 19 ani:
1. Daniela Dorobanțu (Dîmbo
vița), 2. Florentina Zamfiratos 
(S.A.I.), 3. Marcela Chiriliuc
(Timiș), masculin, cat. 14—19 
ani : 1. A. Dașcă (Timiș), cîști- 
gător și al ediției precedente. 2. 
D. Panduru (Călărași), 3. M. 
Nistorică (Botoșani) ; cat. peste 
19 ani : 1. S. Iliescu (Suceava),
2. Șt. Cutiță (Timiș), 3. D. Do- 
bre (Călărași). Clasament : 1. 
Timiș, 2. Dîmbovița, 3. Călărași.

A fost o întrecere reușită, 
datorită nu numai seriozității cu 
care majoritatea finaliștilor au 
înțeles să se pregătească, ci și 
condițiilor de excepție asigu
rate de organizatori, alături de 
activul secției de resort a C.C. 
al U.T.C.. Comitetul județean 
Constanța al U.T.C. și factorii 
locali din orașul gazdă.

ANUNJ
CLUBUL SPORTIV 

LIMPIA organizează 
tru toate categoriile 

de 
generală, 

teh- 
cu 

ca- 
In- 
a-

o- 
pen-

de 
ore-vîrstă cursuri 

gătlre fizică 
asigurind asistență 
nieo-nietod:co-med leală 
specialiști de înaltă 
lificare. Cursurle 
cep pe data de 1 
prilie a.c. în Sos. landu
lui nr. 123 A sector 2.

Relații la telefon 53.40.31.

5

*

I

I

PDEZENfE INEDITE PRINTRE CiȘTIOĂTORI
Anallzînd alergările de trap 

desfășurate pînă acum, consta
tăm o grupare de formații pe 
primele locuri, intre care cre
dem că se va desfășura lupta 
pentru titlu] de campioană a a- 
nulul 1988. Astfel, cel mai proas
păt antrenor, C. Dumitrescu, în- 
trecîndu-se pe sine, a obținut 
ta ultimele două reuniuni trei 
su-ccese de prestigiu, cu care s-a 
instalat în fruntea Plasamentu
lui (9 victorii). Cele trei curse 
victorioase au fost realizate de 
Bagdad, al cărui nou record de 
1:25,7/km constituie cel mai bun 
timp al anului realizat de candi
dați! la Derbyu.l din 1988. Ramon, 
a cărui formă merită remarcată, 
și Vigilența, aceștia doi din ur
mă conduși de C. lorga, care se 
pare că și-a revenit la 
care l-a consacrat. Tot în aces
te reuniuni, G. Suditu. care nu 
s-a acomodat cu ultimul loc din 
clasament, și-a revenit total, rea- 
lizînd patru victorii : cu Galu 
de două ori» (ultima lui victorie

forma

ar trebui însă analizată de ar
bitri. întrucît toți ceilalți con- 
curenți au dovedit o apatie cro
nică). Riveran, care cu prețul 
ultimului efort a reușit să-1 în
vingă la fotografie pe Sebeșei, 
și Osman, după o suită de bune 
performanțe, C. Chlș susțlnîn- 
du-1 energic la sosire. Campionul 
,.en titre", G. Tănase, a 
victorie frumoasă ou 
condus de tînărul I. I. 
iar talentatul appnauti 
ciun a învins în două curse, cu 
Stimat Șl Guliac (la primul său 
succes din carieră), instalîndu-se 
astfel în fruntea clasamentului 
tinerilor appranti. Formațiile G. 
Solcan și M. ștefănescu, ne- 
vrînd să rupă contactul cu frun
tea clasamentului, 
fiecare, cite două 
ma cu Carpen,

reușit o 
Trlfan. 
Florea, 

G. Cră■

au realizat, 
victorii, pri- 

.. ... . în mare formă,
și Opava, a cărei performanță 
era greu de anticipat, dar care 
a început să confirme originea 
sa selectă, cea de a doua cu Ri-

• SAPTAMÎNA trecută. în 
orașul Bistrița s-a desfășurat 
concursul de tenis dotat cu 
„Cupa Bistrița-Năsăud". Iată 
rezultatele — seniori, finală: 
Traian Badiu (Mecanica Bis
trița) — Lucian Vespan (Vic
toria CCIAG) 6—4. 7—5; semi
finale : Badiu — Daniel Dragu 
(CSȘ 2 Petromar Constanta) 
6—1.6—3; Vespan — lonuț Șesu 
(I.T.B.) 7—6,6—3; juniori,finală: 
Andrei Pavel (C.S.Ș. 2 Petro
mar Constanța) — Cristian 
Sărmășanu (Mecanica Bistrița) 
6—1. 7—5;
— Florin

a 
și 
la

ANUNȚ
O.N.T. Carpați Brașov 

organizează în zilele de 
15, 1â și 17 aprilie 1988 
un examen practic pen
tru obținerea atestatului 
de ghid monitor schi. 
Condiții: studii medii și 
cunoașterea limbilor en
gleză sau germană. Pre
zentarea se va face di
mineața, la orele 9,30, la 
biroul agrement de la 
Complexul Favorit din 
Poiana Brașov. Informații 
suplimentare la telefon 
13174 sau 922/62310, fie 
la biroul agrement.

ADMINISTRAȚIA DE
CtȘTIGURILE TRAGERII MUL

TIPLE PRONOEXPRES DIN 20 
MARTIE 1988.

FAZA I: categoria 2: 3 varian
te lOO’o a 11.577 lei ; cat. 3 : 8,50 
a v.088 lei ; cat. 4 : 30.50 a 879 
lei : cat 5 : 99,00 a 351 lei; cat. 
X- 100,25 a 346 lei; cat. Z: 1.823,00 
a 100 lei.

FAZA a II-a : 
te 25"/o a 25.167 
variante 100% a 
d-rul cărora cîte 
locuri în 
ferența în numerar șl 10 varian
te 25% a 4 576 lei; cat. _ -----
a 3.146 lei: cat D : 116,50 a 364 
lei- cat. E : 274,75 a 366 lei;
cat F : 269,50 a 374 lei ; cat. G: 
4.588 75 a 100 lei.

Report la categoria I : 10.017 lei.
Participantul Pascu Nicolae din 

Brăila a cîștigat suma de 18.303 
lei. în cadrul căreia o excursie

R.D.

cat. A : 4 varian
tei: cat. B : 3 

18.303 lei, în ca- 
o excursie de 2 
Germană și di-

D :
C : 32,00

semifinale: Pavel
Marica (Mecanica 

Bistrița) 6—0, 6—4; Sărmășanu 
— Cristian Zetu (C.S.M. Timi
șoara Centrul Olimpic Galați)
6— 4 6—3: cbpii, finală : Csaba 
Borsos (Mecanica Bistrița C.O. 
Galați) — Florin Mancioc_ (Me
canica
7— 5. 6—4; semifinale: Borsos — 
Patrie Ceuca (Mecanica Bistri
ța C.O. Galați) 6—3. 7—6; Man- 
cioc — Marius Babici (Cuprom 
Baia Mare) 6—1, 6—0.

• SEZONUL în aer liber va 
fi deschis, conform tradiției, 
de întrecerea — rezervată celor 
mai buni jucători și celor mai 
bune jucătoare din țară 
„Criteriul primăverii", care 
începe săptămîna viitoare 
Capitală.

Bistrița C.O. Galați)

HIPISM

va 
în

mica, ia recordul carierei, și Su
gativa. cu prețul a peste 3 se
cunde din rezerva sa. R. I. Ni- 
eolae. avînd în formație cel mai 
valoroși cai de 3 ani, a cîștigat 
și el de două ori, cu Rucsac și 
Rumian, acesta din urmă la pri
ma victorie din carieră, dar re
cordul realizat (foarte slab) este 
de natură să ne pună pe gta- 
duri. Am lăsat la urmă victoria 
lui Vadu. care prin valoarea a- 
rătată. d.ar și prin modul ta 
care a fost condus de V. Moise, 
se înscrie printre vedetele gene
rației de Derby d*n acest an. 
Ultimul remarcat este Fllograf, 
care, deși s-a handicapat supli
mentar eu un lung galop, reve
nind în trombă pe ultima sută 
de metri a refăcut o partidă ce 
părea compromisă. Așteptăm noi 
performanțe de valoare ale aces
tui reușit produs al crescătoriei 
române.

A. MOSCU

Pornindu-se de la adevărul 
că activitatea de educație fizi
că și sport decurge dintr-un 
imperativ social major vizînd 
întărirea stării de sănătate 
națiunii, creșterea vitalității 
forței ei creatoare, sau de
un alt mare adevăr, acela că 
mișcarea sportivă românească, 
(prin cadrul nou creat de ~ 
ciadă) beneficiază de un 
structurat sisțcm național, 
arătat cu acest prilej că 
obiectivul ei fundamental, 
structura de care dispune 
vitatea de masă nu sînt 
cient ilustrate faptic, în I 
unitățile. Privite mai la gene
ral, aceste minusuri ar însem
na: o oarecare superficialitate 
și nu de puține ori formalism 
în organizarea competițiilor de 
masă, sporadicitate a activității 
Ia nivelul unităților de bază 
(acolo unde, de fapt, „sportul 
pentru toți" ar trebui să fie 
o permanență), uneje raportări 
de acțiuni și cifre nereale etc. 
Mai la concret, s-a arătat că 
sînt asociații sportive unde nu
mărul celor cuprinși în diver
se forme de practicare a exer
cițiului fizic, sportului și tu
rismului reprezintă un procent 

de numărul 
aceste 

Vulcan.

Da- 
bine 

, s-a 
. atît 
cît și 
acti- 
sul'i- 
toate

neînsemnat față 
oamenilor muncii din 
unități (Danubiana, 
C.P.B.. Pionierul, A.M.I.T., U- 
nirea Tricolor, I.C.S.I.M., Au
rora, Victoria Chimica) sau că 
în unități cu specific feminin 
(F.R.B., Apollo, Dacia, Boran- 
gicul, I.C.C.F., Tricodava) ac
tivitățile sportive fie că sint... 
fără specific feminin, fie că 
sînt insuficiente, că în unele 
școli (nr. 1, 170, 171, 127. 161 
19, 59) și licee (nr. 
Caragiale", I.T.B.) 
de educație fizică 
zilei de școală și 
de înviorare nu se ____
continuitate, iar cercurile 
turism și tehnico-aplicativc 
desfășoară activități nesemnifi
cative". •

De aici, concluzia finală a 
plenarei, cea a necesității de a 
se trece — în acest an, care 
trebuie să fie și în snprt anul 
cel mai rodnic din actualul cin
cinal — Ia o nouă calitate în 
activitatea de masă. Ceea ce 
comportă o viziune înaintată 
față de rolul social al sportu
lui, o muncă exigentă și susți
nută din partea tuturor facto
rilor cu atribuții în acest do
meniu. Toate acțiunile trebuie 
să vizeze „atragerea efectivă a

maselor Ia I 
țiului fizic I 
piere a baa 
neri“, iar al 
nai folositei 
săptăminii I 
tul ei; să n 
mc în „ferq 
cație fizicăl 
tiriie medi.d 
fără. motiv I 
multor^Bfcu 

bă o ^Wțăl 
neignorîndul 
larg accesiq

Sub acela] 
terii calitatj 
performaniq 
rat că cont! 
(mai ajg^ a] 
I) 
umf, C.S.șl 
alcătuirea I 
este prepor] 
adevărat ea 
mare parte] 
zâ performs 
na'ionale îl 
țiului provi 
e adevărat | 
vă a Capita 
cluburi (cu| 
secții pe.ra 
de alte 80 I 
mantă in 
sindicale, td 
este faptul 
de asemene 
Ia capitolul 
competițiile 
că e adevăl

22, 19, „I.L 
„momentul 
în regimul 
gimnastica 

practică cu 
de

I

I

Oficiu 
Predeal, 
TURISM 
turistică 
vîrsteloJ

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Pentri 
la Pred' 
specific 
zăpezi “. 
drul act 
cultural- 
cursul s 
concurs

de 2 locuri în R.D. Germană și 
diferența in numerar, iar numi
tul Burcu Eleodor, din București, 
jucind 2 variante 100% a cîștl- 
gat de două ori suma de 18.303 
lei beneficiind de 2 excursii a 
cite 2 locuri în R.D. Germană și 
diferența în numerar.
• O dată cu începerea unei 

noi Iu.ni de primăvară, Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
reprogramează acele acțiuni cu ca
racter aparte pe care participanții 
le așteaptă cu multă nerăbdare. O 
astfel de acțiune va fi, fără în
doială. și TRAGEREA LOTO 2. 
prima din această lună, față de 
care există u.n interes de nedez
mințit Reamintim că populari
tatea tragerii se datorește nu 
numai importantelor cîștiguri 
(ta rîndui cărora se disting au
toturismele ..Dacia 1300"), ci și 
faptului că LOTO 2, deși cu o

formulă relativ simplă (12 nu
mere extrase, din 75, în cadru] 
a 3 operații succesive de extra
gere) este singura la care 
pot obține cîștiguri șl PENTRU 
NUMAI 2 NUMERE --------------
• Iată și alcătuirea concursu

lui Pronosport de duminică, 3 
aprilie, cu partide exclusiv din 
campionatul intern : 1. ,,U“ Cluj- 
Napoca — Sportul stud. ; 2.
..Poli" Timișoara — Oțelul Ga
lați : 3. Rapid — F.C.M. Brașov : 
4. Univ. Craiova — Victoria : 5. 
C.S.M. Suceava — F.C. Argeș ; 
8. Corvinu) — F.C. Olt ; 7. Poli
tehnica 
Șiretul 
Brăila ; 
Jiul • 1 
canică Fină ;
rești — Autobuzul ; i«. u.x.n. — 
F.C. Maramureș ; 13. Gloria Re
șița — C.S.M. Reșița.

se

EXTRASE.

nul — F.C. Olt ; 7. Poli- 
lași — Steaua Mlxil ; 8.
Pașcani — Progresul,

9. Chimia Rm. Vîlcea — 
Progresul Buc. — Me- 

— " . 11. Metalul Bucu- 
Athobuzul ; 12. U.T.A. —

expozițiiB 
ție de 1'1 

rate cui 
vară a <
precum 
Poiana ! 
cet — s<

Turist: 
de prirr 
joace dt 
orchestre 
etc. De i 
Iul ,Ciri 
fonice și 
de crudi



ATIV ACELEAȘI CENTRE (și antrenori)
ÎNTRECERII JUNIORILOR LA HANDBAL

iii
1

se va 
treilea 

•publican 
juniori- 

i cele ce 
icinte a- 
n aer li- 
‘e sa-
*a înd
;a de la 
trecut.

SERIA B
14 13 0
14 10 0
14
14
14
14
14
14

7 3 4 303-294 31
7 16 315-311 29
5 1 8 317-348 23
5 1 8 294-342 25
2 3 9 265-308 21
1 3 10 302-370 19

386-274 40 
364-317 32 
325-256 31 
324-338 28 
371-357 26 
308-347 26 
305-352 21 
278-420 17
ire.
>rii for- 
enată de 
loisii și 
5cu panta 
, aproa- 
a tur- 

ălalt loc 
handba- 
cei din 

âectiv, 6

CSȘ PI. Moreni 
CSȘ D. Gherea 
CSȘ Constanța 
Prahova TI. PI. 
CSȘ Steaua 
CSȘ Medgidia 
CSȘ 2 Buc.
CSȘ 1 Din. Buc.

In fruntea seriei, aceeași har
nică echipă a elevilor din Mo
reni, antrenată de prof. Coste! 
Gyorgy, mereu în fruntea cla
samentelor, anul trecut pe lo
cul secund în serie și în cla
samentul final. Cuvinte la fei 
de bune se cuvin și handbaliș- 
tilor de la C.S.Ș. „Dobrogeanu 
Gherea“ din Ploiești, în ediția 
trecută pe primul loc în seria 
A. Surprinde poziția ultimă a 
campioanei en-titre, C.S.Ș. 1 
Dinamo București, și, în gene
ral, locurile ocupate de hand- 
baliștii juniori din Capitală.

Aceeași echipă în fruntea 
clasamentului seriei — C.S.Ș 
Dinamo Brașov — antrenată de 
prof. Mircea Bucă, „abonată" 
a turneelor finale, după cum 
la fel de multă vreme în frun
tea seriilor se afla C.S.Ș. Fă
găraș și C.S.Ș. Sibiu, în ordine 
inversă însă față de ediția an
terioară pe podiumul seriei 
Surprinzătoare evoluția hand- 
baliștilor din Hunedoara, care 
n-au adunat decît punctele a- 
cordate învinșilor.

CSȘ Cluj-Np.
CSȘ Timișoara
CSȘ Baia M.
CSȘ Arad
CSȘ Tg. Mureș
Lie. M.V. A. I.*) 
CSȘ “ ■ 
csș

*)

Sebeș*) 
Oradea 
Un punct

SERIA D
14 10 3
14 11 1
14
14
14
14
14
14

penalizare.

9 4 1 429-276 36
7 0 7 278-277 28
6 0 8 253-295 26
4 1 9 331-392 22
4 1 9 290-375 22
0 0 14 256-410 14

SERIA C Ca

CSs Din. Bv.
CSȘ Făgăraș
CSȘ Sibiu
CSȘ Od. Sec.
CSS Tg. Jiu*) 
CSȘ Univ. Cv. 
CSȘ Sighișoara 
CSȘ Hunedoara

14 12 0 2 411-312 38
14 11 0 3 436-340 36
14 9 0 5 369-304 32
14 8 0 6 383-339 30
14 6 0 8 306-324 25
14 5 1 8 313-362 25
14 4 1 9 326-369 23
14 0 0 14 293-487

:i NOI CALITĂȚI
tivele stabilite, tot atît de ade
vărat este că aceste obiective 
au fost (precaut) fixate la li
mita inferioară a posibilităților 
reale. (Așa se face că, de pildă, 
contribuția în medalii a clu
burilor Progresul — o „firmă" 
pînă mai ieri în sportul româ
nesc —, Metalul. Voința, I.E.F.S. 
și C.S.U. Construcții abia o e- 
galează pe cea a clubului Olim
pia, care, iată, concurează vi
guros pe Steaua și Dinamo). 
Dacă în cluburi și asociații 
unele secții pe ramură de sport 
(canotaj, gimnastică, haitere, 
scrimă, box, lupte libere, na- 
vomodele...) au realizat perfor
mante valoroase, în schimb al
tele se complac într-o evidentă 
mediocritate. în primul rînd 
atletismul, „regele" olimpiade 
lor, natația (sport în care pro
vincia domină), jocurile spor
tive sau unele discipline speci
fice iernii. Cauza esențială a 
acestor îngrijorătoare regrese 
este, fără dubiu, calitatea scă
zută a procesului de selecție și 
pregătire, concepția și metodica 
retrograde, volumul și inten
sitatea lucrului sub cerințele 
înaltei performanțe. Pentru men
ținerea (și chiar ridicarea) șta
chetei în disciplinele valoroa
se, dar mai ales pentru revita- 
lizarea celor rămase în urmă, 
este nevoie, înainte de toate, 
de ridicarea procesului educativ 
la nivelul cerințelor aciuale, 
formulate clar în documentele 
partidului nostru, în cele ale 
mișcării sportive...
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și în ediția anterioară, pe 
primul loc se află juniorii din 
Cluj-Napoca, antrenor prof. 
Gheorghe Mărginean, dar ei 
sînt talonați îndeaproape de 
colegii din Timișoara (locul V 
anul trecut) și de mai vechil 
rivali din Baia Mare (locul II 
anterior). Și în această setie se 
„evidențiază" cele 14 înfrîngeri, 
din tot atîtea partide, ale ju
niorilor din Oradea.

Așadar, o succintă caracteri
zare a campionatului juniorilor 
reliefează cam aceleași centre 
și aceiași antrenori printre 
fruntași. Desigur, această con
statare are doar o singură fa
țetă... pozitivă, dar și mai mul
te „negative", dacă ne gîndim 
că numărul secțiilor situate la 
polul opus este mai mare, ceea 
ce ridică un serios semn de în
trebare asupra muncii care se 
depune la unele din aceste u- 
nități sportive, primele chema
te să contribuie la asigurarea 
unui valoros schimb, la revita- 
lizarea handbalului masculin.

Mihail VESA

DIVIZIA C

l PREDEAL

AULU1 DE PRIMĂVARA
de turism Brașov organizează la 
31 martie — 3 aprilie a.c„ „GALA 

PRIMAVARA". Ampla acțiune 
i-educativă este dedicată tuturor

toate preferințele, manifestările de 
:epute astfel incit fiecare zi are un 
velația schiului". ..Nostalgia ultimei 
a primăverii montane" etc.), tn ea- 
: numeroase manifestări sportive și 
■oncursul monitorilor de schi, con- 
hi dotat cu .Cupa ultimei zăpezi", 
h, concurs de dans în aer liber, o 
Schiul de ieri și de azi", o expozi- 
subiect montan, expoziție de prepa- 
na alimentației turistice de primă
ri de tabără, spectacole de estradă, 
la cabanele din împrejurimi (Susai, 
□ova. Clăbucet — plecare și Clăbu-

Predeal în zilele „Galei turismului 
avea la dispoziție multiple mij- 

nt. vor putea asista la programe 
rice, parada modei de primăvară 
tatea primăverii predelene: la hote- 
ază un club pentru audiții stereo- 
e desfacere a preparatelor pe bază 
de fructe specifice zonei.
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Astăzi, la Moreni

MECIUL AMICAL DIVIIIf ECHIPELE Of TINERET
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ALE ROMÂNIEI SI5 II. D. GERMANE

ECHIPA ROMÂNIEI A PLECAT, 
IERI, LA HALLE...

Așa cum am mal anunțat, e- 
chipa de fotbal a României sus
ține — la o săptămînă distanță 
de cel de la Dublin — un nou 
meci amânai, intilnind, de astă- 
dată, reprezentativa similară a 
R. D. Germane.

In vederea acestei partide, care 
se dispută mîine. 
efectuat 
jucători : Moraru, Mânu — por
tari ; M. ------ - '
Stănescu 
bău, E.

la Halle, au
deplasarea următorii

Astăzi, cu o zi înaintea par
tidei dintre primele reprezenta
tive ale R.D. Germane și 
României, care va avea loc la 
Halle, selecționatele de tineret 
ale celor două țări se întîlnesc 
la Moreni. Meciul reprezintă 
pentru ambele echipe un util 
test de verificare a potenția
lului lor de loc.

în vederea acestei întîlniri. 
antrenorul Ion Voica, care se 
ocupă de pregătirea lotului de 
tineret pentru această partidă, 
și secundul său. Dan Apolzan, 
au condus mai multe antrena
mente. Sîmbătă. lotul de tine
ret a susținut un ioc-școaJă. la 
Moreni. cu divizionara A Fla
căra din localitate. S-a urmărit 
corecta aplicare a unor scheme 
tactice care să mărească randa
mentul atacului, fluierul antre
norului I. Voica întrerupînd de 
multe ori iocul pentru corec
tarea erorilor de efectuare a 
acțiunilor. Duminică a avut loc 
un antrenament complex: fizic, 
tehnic, tactic, iar ieri un altul, 
ultimul dinaintea partidei, des
fășurat pe un teren mustind de 
apă din cauza ploii, care a că
zut continuu.

Din lotul lărgit s-a renunțat la 
Scînteie (S.C. Bacău) și Buna- 
ciu (U.T. Arad), ambii deveniți 
indisponibili. Iată însă lista ju
cătorilor din care va fi alcătuit 
,ll“-le de începere, dar asupra 
căruia cei doi antrenori nu s-au 
decis încă: Stelea (Dinamo) și 
Voicilă (Sportul Studențesc) — 
portari: Jercălău (Dinamo, Du
mitrescu (F.C. Olt), Rada și 
Matei (ambii Rapid București) 
— fundași; Lupescu (Dinamo), 
Măstăcan (Otelul Galati). D.

Sava (Flacăra Moreni). Cr. Sa va 
(S.C. Bacău). Stere (Victoria) și 
Ursea (Petrolul Ploiești) — mij
locași: Henzel și Uleșan (ambii 
Victoria București). Șt. Stoica 
(Universitatea Craiova) și Timiș 
(Dinamo) — înaintași. După 
cum se poate observa, un lot 
de iucători talentați. toți di
vizionari A. care au obligația 
să demonstreze în meciul do 
astăzi, cu selecționata similară 
a R D. Germane, că sînt capabili 
de o prestație foarte bună.

Lotul R.D. Germane a sosit 
ieri la prînz. în Capitală, de 
Ia aeroportul Otopeni conți nu- 
îndu-și drumul cu autocarul la 
Tîrgoviște unde a fost cazat la 
hotetul „Valahia". Antrenorul 
Horst Brunzlow a daplasat un 
lot puternic, cu numeroși ju
cători care activează la echipe 
din prima divizie a campionatu
lui din R.D. Germană. Iată-1 : 
Teuber (Dynamo Dresda) și 
Hiemann (F.C. Karl-Marx 
Stadt) — portari: Wagcnhaus 
(C.F. Chemie). Herzog (Dynamo 
Berlin) Roeser (F.C. Magde
burg). Edmond (Lokomotive 
Leipzig). Fankhaenel (F.C. 
Magdeburg). Wosz (C.F. Che
mie). Heidrich (F.C. Karl- 
Marx Stadt). Lange (Stahl 
Brandenburg). Zimmerling (Lo
komotive Leipzig). Grether (Dy
namo Berlin) și Hauptmann 
(Dynamo Dresda) — jucători 
de cimp.

Intîlnirca va începe la ora 16 
șî va fi condusă, la centru, de 
arbitrul 
tadjicv, 
linii de 
Ionescu

Popa, Andone, Rodnic, 
Ciucă — fundași ; Sa- 

Săndoi, Mateuț, Klein 
— mijlocași : Geolgău Coraș, 
Cămătaru, Lasconi — înaintași.

Antrenori : Em. Jenei și c. 
Drăgușin.

...IAR LOTUL OLIMPIC - 
IN POLONIA

In aceeași zi, miercuri, 30 mar
tie selecționata olimpică a Ro
mâniei va evolua la Piotrkow 
Tribunalski în com panta echipei 
similare a Poloniei. într-un joc 
con tind pentru preliminariile 
J.O.

Au făcut deplasarea următorii 
jucători : Nițu. Speriatu — por
tari ; Ad. Popescu, C. Solomon, 
Mirea. D. Stefan, Eduard, Balaur 
I — fundași • Goanță, M. Po
pescu, Mujnai. Eftimie. P. Badea 
— mijlocași ? Ralea, Pena, Văi- 
dean șl Craiu — înaintași.

Antrenorii echipei olimpice 
sînt M. Rădulescu și T. Dima.

MII NE, IN DIVIZIA A : 
F.C.M. BRAȘOV - STEAUA

După meciurile disputate la 
Hunedoara șl ’ia București. cu 
Petrolul. Steaua susține, mîine. 
ja Brașov, u.n nou joc in cadrul 
campionatului Diviziei A care 
va fi condus de arbitrul M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca). Programat 
inițial pentru sîmbătă 9 aprilie, 
în cadrul etapei cu nr. 22, me
ciul cu F.C.M. Brașov va per
mite formației noastre campioa
ne o n-ouă verificare înaintea 
partidei cu Benfica, din semifi
nalele C.C.E. programată. așa 
cum se cunoaște, miercuri 6 a- 
orilie. la București.

MECI-DERBY IN EȘALONUL 
SECUND

Tot mîine dar la Brăila, este 
programată partida restanță 
(din etapa a 20-a) dintre echi
pele F.C.M. Progresul Brăila și 
Politehnica lași.

ETAPA A 17-a
SERIA I

A.S.A. Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc — Electro Botoșani 
3—0 (1—0), I.T.A. Celuloza P.
Neamț — Relonul Săvinești 3—0 
(1—0), Carpați Gălănești — Ceta
tea Tg. Neamț 1—0 (1—0), ‘ 
Tg. Frumos — Zimbru] 
5—0 (3—0), Constructorul 
TEPRO Iași 2—0 (1—0), 
Minerul Vatra Dornei — 
rul Gura Humorului 1—0 
Chimia Fălticeni 
dăuți 6—0 (2—0), 
șani — Avîntul Frasin 2—0 (1—0).

Pc primele locuri în clasament, 
după etapa a 17-a : 1. EXPLO
RĂRI CÎMPULUNG 46 p (49—9), 
2. Minerul Vatra Dornei 32 p 
(25—21). 3. Chimia Fălticeni 31 p 
(47—17)... pe ultimele locuri : 14. 
TEPRO Iași 18 p (20—30), 
Zimbrul Șiret 18 p (14—60), 
Electro Botoșani 15 p (14—31).

SERIA A Il-a
MECON Mun. Gh. Gheorghiu- 

Dej — Aripile Bacău 0—1 (0—0), 
Minerul Comănești — Luceafărul 
Adjud 3—0 (2—0), Partizanul Ba
cău — C.S.M. Borzești 2—0 (2—0), 
Fares ta Gugeștd — Constructorul 
Hidrotehnica Focșani 3—1 (1—0), 
Laminorul Roman — Petrolul 
Moinești 1—0 (0—0). Proletarul
Bacău — Steaua Mecanica Huși 
1—2 (0—1). Unirea Negrești — 
Textila Buhuși 2—1 (1—0), Mol
dosin Vaslui — Mecanica Vas
lui 0—3 (neprezentare).

Pc primele locuri: 1. ARIPILE 
bacAu 43 p (40—10), 2. Mecanica 
Huși 37 p (34—18). 3. Mecanica 
Vaslui 35 p (33—18)... pe ultimele 
locuri : 15. Constructorul Focșani 
15 p (16—35). 16. Moldosin Vas
lui 9 p (18—51).

SERIA A III-a
Metalul Mangalia — Conpref 

Constanța 0—2 (0—0), C.S. Pro
gresul Brăila — Chimda Brăila 
1—0 (0—0), Cimentul Medgidia — 
Arrubium Măcin 4—0 (2—0), Por
tul Constanța — Minerul Mah- 
mudia 2—1 (1—0). Gloria Galați 
— Victoria I.R.A. Tecuci 2—1 
(1—0) D.V.A. Portul Galați — 
Laminorul Vlziru 
Progresul Isaccea 
C.S.U. Galați 2—1 
C.S.S. Tulcea — 
Medgidda 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 44 p (35—11), 2. 
Gtoria Galați 31 p (30—20). 
I.M.U. Medgidia 30 p 
pe ultimele locuri : 15. 
Brăila 17 p (16—28), 16. 
Mahmudia 4 p (11—47).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — ISCIP Ul- 

meni 4—0 (1—0). Â.S.A. Buzău — 
Petrolul Berea 1—1 (0—1), Viito
rul Chîrnogi — Chimia Buzău
1— 0 f0—0) Ș.N. Oltenița — Meta
lul Btfzău 4—0 (0—0). Utilaje
Grele Giurgiu — Unirea Urziceni
2— 1 (1—1). Victoria Munteni Bu
zău — Petrolul Roata de Jos 
6—1 (4—0) Carpați Neholu —
F.C.M. Dunăreană 1 ‘ 
Victoria Tăndăreî 
Slobozia 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 
REA CÂT, ARAȘî 46 p 
Unirea Urziceni 36 p 
Ș.N. Oltenița 27 p (32—21), 4. U-

Aurora 
Șiret 

Iași — 
Steaua 
Mine- 
(0-0).

- Metalul Ră- 
Metal-ul Boto-

5—;

15.
16.

1 (1-0).
Dunărea 

(0—0), Ș.N.-
l.M.U.-C.S.S.

1.

3.
(24—15)... 

Chimia 
Minerul

Giurgiu 0—0. 
— Olimpia

1. DUNA- 
(55-9), 2. 

(47—20), 3.

bulgar Nedelcio Tah- 
ajutat la cele două 
S. Necșulescu și M. 
(ambii din Tîrgov.ște).

Gheorghe NERTEA

Conform programului, campio
natul Diviziei A se reia dumi
nică 3 aprilie, cu meciurile eta
pei a 21-a. din care, reamintim, 
s-a disputat jocuj Steaua — Pe
trolul Ploiești.

tilaje Grele Giurgiu 27 p (26— 
28)... pe ultimele locuri " 
năreana Giurgiu 16 p (17—28), 
16. Metalul Buzău 14 p (22—25). 

SERIA A V-a
Electrica Titu — Automatica 

București 0—1 (0—1), Metalul
Mija — MECON București 6—i 
(3—0), Viscoifid București — Da
nubiana București 1—0 (0—0).
I.U.P.S. Chi'tila — Petrolul Tir- 
goviște 5—0 (2—0), Abatoru-l
București — Chimda Găești 1—0 
(0—0), Avicola Crevedia — 
C.F.R.-B.T.A. București 2—0 
(1—0). I.M.G. București — Teh- 
nometal București 1—1 (0—0),
Cimentul Fieni — Min-eruJ șo- 
tînga 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 37 p (39— 
15), 2. Metalul Mija 33 p (32-15), 
3. Avicola Crevedia 28 p (26—20)... 
pe ultimele locuri : 15. Cimentul 
Fieni 17 p (18—38), 16. Tehno-
metal București 16 p (17—30).

SERIA A VI-a
C.F.R. Craiova — Dacia Pitești 

3—2 (1—1) Textila Roșiori — E- 
lectronistud Curtea de Argeș 1—0 
(0—0). Unirea Pitești — Construc
torul T.C.I. Craiova 1—0 (0—0), 
Progresul Corabia — Chimia Tr. 
Măgurele 1—1 (1—0), Automatica 
Alexandria — Progresul Băilești 
7—0 (4—0), Muscelul Cîmpulung
— ROVA Roșiori 3—0 (2—0), Vi
itorul Drăgășand — Dacia Meta
lul Rm. Vîlcea 1—0 (0—0), I.O.B. 
Balș — Recolta Stoicănești 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 38 O (40—15), 2. Auto
matica Alexandria 33 p (31—8), 
3. Chimia Tr. Măgurele 26 p 
(29—17). 4. Constructorul Craiova 
26 p (19—17)... pe ultimele locuri: 
15. ROVA Roșiori 18 p (17—20), 
16 C.F.R Craiova 17 p (14—26).

SERIA A Vil-a
Minerul Moldova Nouă — Mi

nerul Motru 0—0. Termoconstruc- 
torul Drobeta Tr. Sev. — Meta
lul Oțelu Roșu 2—1 (0—0), Mi-ne- 
ru.l Mătăsari — Petrolul Țiclend 
0—2 0—1), Minerul Anina —
C.S.M. Caransebeș 2—0 (1—0).
Dierna Orșova — Minerul Rovi
nari 1—0 '0—0). Minerul Oravi-ța
— Automecanica Reșița 1—0
(0—0) C.F.R. Caransebeș — 
C.S.M. Lugoj 3—1 (1—1). Meta
lurgistul Sadu — Mecanizatorul 
Șimian 1-0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 38 p (39—11), 2.
C.S.M. Caransebeș 31 p (35—17), 
3. C.S.M. Lugoj 30 p (31—17), 4* 
Minerul Moldova Nouă 30 p 
(23—19)... pe ultimele locuri : 15. 
Minerul Rovinari 17 p (14—32), 
10. Metalurgistul Sadu 15 p 
(10—27).

15. DU

• Metalul Mangalia la prima înfrângere (0—2 acasă cu 
nou promovata Conpref Constanța!) • Dunărea Călă
rași s-a distanțat la 10 puncte față de Unirea Urziceni
• Lidera seriei a Vl-a, Dacia Pitești, învinsă de ultima 
clasată, C.F.R. Craiova ® Moldosin Vaslui (codașă în 
seria a il-a) s-a retras din campionat! • Scorul etapei: 
Automatica Alexandria - Progresul Eăilești 7-0 • 
Dispută spectaculoasă pentru șefie în seriile a Vlll-a,

și a Xlî-aCI Xl-a

A.S. Sînmartinul Sîrbesc — Uni
rea Valea lui Mihai 4—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
TIMIȘOARA 34 p (38—11), 2.
Unirea Tomnatic 32 p (34—26), 3. 
înfrățirea Oradea 31 p (33—15). 
4. Vagonul Arad 31 p (29—20)... 
pe ultimele locuri : - - -
dr. Petru Groza 18 
Unirea Valea lui 
(16—39).

SERIA A

16 p (26—38), 15. Tîrnave.e Blaj
Mp .......... ................ ......................
Iulia

15. Oțelul Or. 
p (17—30), “ 
Mihai 17

1«.
P

IX-a
Someșul Satu Mare — Miner tul 

Cavni-c 2—3 (1—1), IZOMAT Șim- 
leui Silvaniei — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 2—1 (0—1), Minerul
Turț — Minerul Băița 2—0 (1—0), 
Oașul Negrești — Olimpia Gher
la 2—0 (1—0). Minerul Băiuț — 
Minerul Borșa 2—0 (2—0), Mine
rul Sărmășag — Chimia Tășnad 

2—0 (1—Oi Industria Sîrmei C.
Turzîi — CUPROM Baia Mare 
2—0 (1—0), Motorul IRA Cluj-
Napoca — Laminorul Victoria 
Zalău 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 41 p (39—11) —
penalizată cu 2 p. 2. Industria 
Sîrmei C. Turzil 36 p (38—15), 3. 
C.F.R. Cluj-Napoca 33 p (37—14) 
— penalizată cu 1 p... pe ulti
mele locuri : 13. Minerul Băița
19 p (28—36). 14. CUPROM Bala 
Mare 19 p (23—32) 15. Minerul 
Borșa 19 p (22—33). 16. MotoruJ 
Cluj-Napoca 11 p (15—20).

SERIA A X-a
Mecanica Alba lull a — Unirea 

Alba Iulia 1—5 (0—2), Nitramo- 
nia Făgăraș — Aurul Brad 2—1 
(2—1). Minerul Știința Vulcan — 
Tîrnavele Blaj 4—0 (1—0), Mine
rul Lupend — Auto-mecanica Me
diaș 0—0. I.P.A. Sibiu — C.S.U. 
Mecanica Sibiu 0—0, Metalul 
Aiu-d — Carpați Mîrșa 2—0 (1—0), 
Textila Cisnădie — C.F.R. Sfrne- 
rla 3—1 (1—0). Metalurgistul Cu- 
gir — Mureșul Deva 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 46 p (46—11), 2. Mu
reșul Deva 38 p (31—14), 3. Au
rul Brad 30 p (30—21)... pe ulti
mele locuri : 14. C.F.R. Simeria

(19—32), 16. Mecanica Alba 
12 p (18—41).

SERIA A XI-a
Progresul Odorhei — 

rut Be-lean 4—0 (0—0).
tehnica Tg. Mureș —

Lamino- 
Metalo- 

Mureșul 
Luduș 0—0. Viitorul Gheorgheni
— Chimforest Năsăud 2—0 (1—0),
Metalul Sighișoara — Unirea 
Cristuru Secuiesc 4—0 (2—0),
Lacul Ursu Sovata — Oțelul Re
ghin 2—1 (2—0). Avîn.tu) Reghin
— Metalul Reghin 4—0 (3—0),
Hebe Sîngeorz Băi — Minerul 
Bălan 3—1 (3—1). Mecanica Bis
trița — Minerul Rodna 5—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 37 p (43—12), 2. 
Mecanica Bistrița 35 p (45—17), 
3. Avîntu.1 Reghin 35. p (39—14)... 
pe ultimele locuri : 13.
Reghin 20 p (27—26), 14. Minerul 
Rodna 20 p (23—43), 15. Hebe
Sîngeorz Băi 20 p (19—43), 16.
Laminorul Beclean 17 p (21—37).

SERiA A XH-a
Electro Sf. Gheorghe — IMASA 

Sf. Gheorghe 2—1 (0—0). Monta
na Sinaia — Carpați Sinaia 3—2 
(1—2) — s-a jucat la Bușteni, 
Măgura Codlea — Victoria Fio- 
rești 1—0 (0—0). Carpați Covasna
— Poiana Cîmpina o—0. Minerul
Filipești — Cimentul Hoghiz 2—1 
(1—0), Minerul Bara olt — Meta
lul Tg. Secuiesc 1—0 (0—0). Uni
rea Cîmpina — A.S.A. Chimia 
Plodești 1—2 (1—2). Petrolul
Băicoi — Precizia Să cele 3—1 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. ELECTRO 
SF. GHEORGHE 35 p (34—11), 2. 
Poiana Cîmpina 33 p (27—11) — 
penalizată cu 3 p, 3. Victoria Flo- 
rești 29 p (31—20)... pe ultimele 
locuri : 14. Cimentul Hoghiz 20 
p (20—29). 15. ~ - -
20 p (21—33).
18 p (22—38).

Otelul

Carpați Covasna
16. Carpați Sinaia

Rezultatele 
mise de către 
noștri voluntari din 
respective.

ne-au fost trans- 
corespondenții 

localitățile

SERIA A VIII-a
Oțelul Oraș dr. Petru G "O-za — 

C.F.R Timișoara 0—0. Unirea 
Tomnatic — Unirea Sînnicol-au 
2—0 (0—0) înfrățirea Oradea — 
G’wh Re’us 4—1 (2—0). Auto 
Timișoara — Minerul Șuncuiuș 
4—0 (2—0) Motorul T.M.A. Arad 
— Șoimii Lipova 3—1 (2—1), Re
colta Salonta — Strungul Chișî- 
neu Cris 2—0 (1—0), U.M, Timi
șoara — Vagonul Arad 2—0 (0—0),

SELECȚIE LA C.S.S. 1 BUCUREȘTI> 5 >

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1 BUCUREȘTI organizează 
în perioada vacanței de primăvară a elevilor o acțiune de se
lecție la fotbal, penitru portari și jucători de eîmp. La această 
selecție, care va avea loc la baza sportivă .Cireșarli" (tram
vaiele 20 45 și 55. stația 1 Noiembrie), zilnic Intre orele 14—16. 
pot participa copil din București și din provincie (clubul are 
internat) născuțl în perioada 1 august 1974 — 1 decembrie 
1979.
Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 65.29.30 

sau 65.66.65.



PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

O Concursul internațional de 
sărituri ou schi u.rile desfășurat 
pe trambulina de La Planica (Iu- 
gosLavi-a) s-a încheiat cu victoria 
sportivului iugoslav Primoz U- 
Laga. care a totalizat 225.7 punc
te (sărituri de 88 m și 93 m). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat cehoslovacul Pavel Ploc — 
218,3 puncte si austriacul Ernst 
Vet.tori — 215,3 puncte.
• Concurs ’ de combinată 

nordică desfășurat în localitatea 
finlandeză Rovaniemi a fost cîș- 
dgat de schiorul austriac Klaus 
Sulzenbacher cu un total de 
422,7 puncte. Pe locul doi s -a 
situat finlandezul Jukka Ylipoll-i 
417,835 puncte, iar ^ocul trei a 
fost ocupat de concurentul so
vietic Andrei Dundukov 412.77 
puncte.

® Proba masculină de slalom 
special disputată pe pîrtia de ia 
Saalbach (Austria) contînd Den- 
tru .,Cupa Mondială" la schi, a 
revenit lui Paul Frommelt 
(Liechtenstein), înregistrat în 
cele două manșe cu timpul de 
1:39.G5. L-au urmat vest-germa- 
nui Armin Bittner 1 :40,24 și 
austriacul Hubert Strolz 1:40.48.

A Proba feminină de 5 km din 
cadrul campionatelor unionale de 
schi fond, ce se desfășoară la 
Sîktivkar, a fost cîștlgată de 
tînăra Elen' X fan seva, ou tim
pul de 15:45,1. Pe locurile urmă
toare s-au situat principalele fa
vorite. campioanele olimpice 
Raisa Smetanina 15:46,4 si Anfisa 
Rezțova 15:52,1

în prot-' masculină de 15 km 
victoria a revenit lui Aleksei 
Prokurorov 42:54,2.

-Ai Bhiis, continuă! Ai pierdut, continuă!

TEMERITATE
"K Sigur că timpurile moderne 
’ ‘ au demonstrat, inclusiv prin 
' ‘ Intermediul sportului, că po- 
' * vestea cu „sexul slab" nu e 
.' * decît o prejudecată sau da

că vreți, o manieră deghizata
„ ‘ de curtoazie. Mai tîrziu decît 

bărbații e drept, dar cu ega-
.. lă temeinicie femeile s-au 
.» încumetat către discipline so- 
«, cotite, cu ușurință, inabo-rda-
- ► bile pentru ele, motiv pentru 
«► care vorbim azi, fără rețineri
- ► și fără ironii, despre cam-
- - pionate mondiale feminine de 
' * biatlon. polo pe apă. haltere 
*sau hochei pe gheață, com- 
’ ” petiții

’ me le
* ‘ res in 
<. Aici 
ș. cestei 
■ ► sat șl

pe care o întreagă lu- 
urmărește cu un inte- 
oreștere.
undeva, în cadrul a- 

„ explozii", trebuie pla- 
demersul americancei 

-► Pam Flowers (41 de ani),
- ► care a pornit mai deunăzi, în
- - dimineața zilei de 7 martie,
- “ să cucerească de una singură
• ’ și pe uscat Polul Nord! S-ar 
■ * părea, nu-1 așa. că trecînd 
’ “ a roape 8 decenii de la „su-

punerea" celui mai septen-
* ” trienal punct al planetei de 
" * către un bărbat (Robert Peary 
„ „ în 1S09). încercarea lui Flo- 
. „ wens rămîne una derizorie, 
.. fără anvergură și semnificații 
.. deosebite, vlzînd nu atît îm- 
. ► bogătinea cunoașterii umane.
- ► olt pătrunderea în extrava-
- ► ganta „Guinness Book", cartea
- ► recordurilor. Lucrurile nu
- ’ stau însă deloc așa. Pe de-o
• ” parte, pentru că Flowers va
* * ajunge la pol (dacă va ajun- 
” * ge) „en solo", Întreaga sa

♦ 4 4 4 ♦ 6 ♦♦♦»♦♦ 4 ♦♦♦♦♦»♦♦ 4 ♦♦♦♦♦♦♦»♦ 4 ♦♦♦♦♦♦♦♦

PUGILIȘTI ROMÂNI PE PODIUM
PRAGA, 28 (Agerpres). în 

cadrul turneului internațional 
de box desfășurat în orașul 
cehoslovac Usti na Labem. 
sportivul român Giani Gogol 
s-a clasat pe locul al doilea, 
la categoria ușoară, fiind între
cut în finală, ia puncte, de că
tre W. Trenn (R.D. Germană). 
Rudei Obreja (mijlocie mică) și 
Francisc Vaștag (semimijlocie) 
s-au clasat pe locul trei. Com
petiția a fost dominată de boxe
rii cubanezi, învingători la șase 
categorii cu Arnaldo Mesa (pa
nă), Toriente (semiușoară). Le- 
mus (semimijlocie), Hernandez 
(mijlocie mică), Ramirez (mij
locie), Savon (firea). La semi- 
muscă a cîștigat Li Kuan Si 
(R.P.D. Coreeană), iar la cate-

în Iugoslavia : TURNEUL F.I.R.A. LA
în această .săptămînă, tinerii 

rugbyști — în marea lor ma
joritate din Europa — se mtîl- 
nesc în cadrul unei competiții 
care și-a cîștigat o frumoasă 
tradiție. Este vorba de Turneul 
F.I.R.A. pentru juniori, între
cere organizată, cu regularitate, 
primăvara, cum a fost, de pil
dă, cazul acum doi ani. la 
București, cum se întîmplă și 
de această dată, cînd noua edi
ție are loc în Iugoslavia la 
Makarska.

șl-ar mal fi ceva, 
săptămînă de la 
din localitatea 
Ward Hunt Island,

expediție rezumîndu-se la o .. 
sanie și 6 cîini, pe de alta, «. 
pentru că ea a pregătit ten- 4, 
tativa (un parcurs de peste - • 
700 de kilometri, majoritatea ’ - 
pe banchiză) vreme de mai - - 
bine de un an, interval în < ’ 
cane „a trăit ca un ascet și " 
s-a antrenat ca u.n alpinist". ’’ 

La o _ 
plecarea „ _ 

canadiană . » 
..wxv. ____ __ —temerara ..

‘ exploratoare — prima femeie «. 
care a cutezat o asemenea , ► 
întreprindere — a pierdut le- •< ► 
gătura radio cu baza de la «► 
Anchorage, ceea ce a stirnit. - ► 
logic, neliniște și îngrijorare, - ► 
impresionant fiind numărul * * 
celor care (bărbați 1) au plă- " ’ 
tit cu viața, de-a lungul vre- ’ * 
mii, îndrăzneala de a fi vrut k 
să învingă (prin geruri nă- 
praznice prin furtuni puști- _ k 
itoare, prin primejdii la tot . „ 
pasul) „imensitatea albă". < „ 
Cînd, în a zecea zi. legătura <. 
radio s-a restabilit. Flowers a ,. 
fost întrebată, de la Ancho- < ► 

dacă își continuă dru- - ► 
„E atît de frig aici, a - ■ 
răspunsul, îneît v-aș > ► 

să mă scutiți de între- ■< ► 
___ fără noimă! Aștept să < - 
mă chemați mîine dimineață". k 

Pam Flowers merge, deci. "k 
mai departe, totul avînd să "1 
se încheie, dacă nu vor in- <; 
terveni neplăceri, la jumăta- „ 
tea lunii mai. încă o limită. , 
ca să nu mai lungim vorba. _ „ 
e pe cale să se predea!

Ovidîu ÎOANITOAIA 

rage, 
mul. 
venit 
ruga 
bărl

goria semigrea pe primul loc 
s-a situat sovieticul Șanavazov.

RECORD MONDIAL Șl UN 
ALTUL EUROPEAN LA ÎNOT
Un nou record țnondial la 

Orlando, în cadrul campionate
lor S.U.A. la înot: Janet Evans 
a parcurs 1500 m liber în 
15:52,10. La aceeași competiție, 
britanicul Moorhouse și-a îm
bunătățit recordul european la 
100 m bras, 1:01,78. Alte re
zultate. feminin: 100 m spate 
— Anne Mahoney 1:02,13; 100 
m fluture — Julia Gorman 
1:00,32.

între participante — și în mai 
multe rînduri pe podium — se 
află echipa noastră, clasată a- 
nul trecut doar pe poziția a 
șasea, după o dispută a cărei 
desfășurare a stîrnit însă des
tule discuții (învingătoare a 
terminat, în mod neașteptat, 
selecționata Argentinei, debu
tantă la turneu). Actuala noas
tră garnitură a plecat spre lo
cul de întrecere cu hotărîrea de 
a se număra printre protago
niste. Tinerii antrenori Petre 
Ianusevici și Octavian Chihaia 
au insistat în pregătiri asupra 
aplicării unei idei de joc des-

• LA SF1RȘITUL săptămînii, 
în Benllnul Occidental se va 
desfășura un turneu internațio
nal cu participarea reprezenta
tivelor Argentinei, R. F. Germa
nia. U.R.S.S. si Suediei.

Joi. 31 martie. în prima zi a 
competiției, stat programate 
partidele Argentina — U.R.S.S. 
și R.F. Germania — Suedia.
• ÎN MECI pentru prelimina

riile Campionatului European re
zervat echipelor de juniori II (că
deți). selecționata R. F. Germa
nia a întrecut ta deplasare, cu 
scorul de 1—o (0—0' formația 
Scoției.
• LA AUCKLAND, în Noua Ze- 

ela'ndă, în cadrul turneului de 
calificare pentru Jocurile Olim
pice, Australia a întrecut echipa 
Talwanului cu 3—0 (2—0) șl — 
totallzînd 10 p — a obținut ca
lificarea.
• DUPĂ „FINALA MICA“ a 

Cupei Africii, disputată, la Casa
blanca, echipa Marocului, marea 
favorită a competiției, nu s-a 
clasat nici măcar pe locul trei, 
fiind întrecută de selecționata 
Algeriei eu 4—3, ta urma exe
cutării loviturilor de la 11 m. 
în fapt, partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (0—0. 1—1).
• LA BRUXELLES, pe stadio

nul Heysel, s-au întîlnit. în meci 
amical, reprezentativele Belgiei 
și Ungariei. Gazdele au obținut 
victoria cu 3—0. Au înscris ; 
Ceulemans (min. 55), Fi tos, au
togol (mln. 60) șl Severeyns 
(min. 81).

ECHIPA ITALIEI A CÎȘTIGAT 
„TROFEUL THAYER TUTT" 

LA HOCHEI
în Olanda au luat sfîrsit între

cerile turneului mondial de ho
chei pentru seniori dotat cu 
„Trofeul Thayer Tutt“. cate a 
revenit reprezentativei Italici. Fț- 
chipa României a întîlnit, în 
meciul de clasament, formația 
Bulgariei, de care a dispus cu 
9—3 (4—1, 3—2, 2—0), clasîndu-se 
pe locul 7.

Ultimele rezultate din grupe — 
A : Japonia — Australia 15—2. 
Olanda — Bulgaria 8—1, R.P.D. 
Coreeană — Australia 3—0. R.P. 
Chineză — R.P.D. Coreeană 5—0, 
R.P. Chineză — Bulgaria 6—2. 
Japonia — Olanda 4—1 : B : Iu
goslavia — Ungaria 5—1, Unga
ria — Danemarca 4—2, Italia — 
R.D.G. 3—2. Italia — Danemarca 
8—0.

In meciurile de clasament s-au 
înregistrat următoarele rezultate
— locurile 1—2 : Italia — Japonia 
3—0 ; 3—4: Olanda — R.D. Ger
mană 4—2 ; 5—6: Iugoslavia — 
R.P. Chineză 0—0; 7—8: România
— Bulgaria 9—3 ; 9—18 : R.P.D. 
Coreeană — Ungaria 6—3; 11—12: 
Danemarca — Australia 8—1.

RUGBY-JUNIORI
chis, spectaculos. Ei vor folosi, 
după toate probabilitățile, ur
mătorul „XV“ de bază: Soare 
— Trancă, Fl. Popescu, Spătă- 
reanu, Solomie — A. Petrescu, 
Dinu — Stan, Drăguceanu, Bră- 
dățan — Dragne. Stanca — 
Vlad, Cilincă, Barbu.

în prima zi a întrecerii gru
pei A, miercuri, juniorii ro
mâni întîlnesc formația R. F. 
Germania. într-un meci care 
va fi abordat cu decizia ob
ținerii revanșei după surprin
zătoarea înfrîngere în fata gaz
delor competiției din primăva
ra precedentă. (G.R.).

• ÎN CAMPIONATUL Angliei 
au fost înregistrate sîmbătă re
zultatele : Charlton — Oxford 
0—0, Chelsea — Southampton 
0—1, Derby — Arsenal- 0—0, Li
verpool — Wimbledon 2—1, Man
chester Utd. — West Ham 3—1, 
Newcastle — Coventry 2—2, Nor
wich — Sheffield Wednesday 
0—3. Portsmouth — Queens Park 
Rangers 0—1, Tottenham — Not
tingham Forest 1—1, Watford — 
Everton 1—2. tn fruntea clasa
mentului se află Liverpool cu 
76 p, din 31 jocuri. Ea este ur
mată de Manchester Utd. cu 62 
p (din 33 jocuri) și Everton cu 
59 p (din 32 jocuri). Queens 
Park Rangers, tot din 32 jo-curl, 
a totalizat 55 p.
• REZULTATELE înregistrate

în etapa a 26-a a campionatului 
R.F. Germania : Schalke 04 —
Borussia Dortmund 3—0; Hano- 
vra — Bayer Leverkusen 6—1 ; 
Karlsruhe — Stuttgart 0—2; F.C. 
Kaiserslautern — Bayer Uerdin- 
gen 2—2 ; Borussia Moenchen- 
glandbaeh — F.C. Niirnberg 3—0; 
Eintracht Frankfurt pe Main — 
F.C. Homburg 1—2 ; F.C. Koln 
— Mannheim 3—0 ; Werder Bre
men — Bayern Mtinchen 3—1 ; 
Bochum S.V. Hamburg 4—0.

Clasament-: 1. Werder Bremen 
41 puncte ; 2. Bayern Miinclien 

37 puncte; 3. F.C. Koln 37 puncte.
• ÎN ETAPA de sîmbătă a

—Ito zi I-----
FETIȘIZAREA

Vasta experiență a muncii 
de selecție a elementelor apte 
pentru sportul de mare per
formanță a condus către sla
bi ir ea anumitor cifre, a unor 
parametri" în care urmează a 
se „încadra" subiecții. Xceste 
cifre sînt, desigur, de un 
mare ajutor pentru toate ca
drele sportive care se îndelet
nicesc cu această activitate 
extrem de importantă cum 
este selecția. Din păcate, 
există însă unii care, pur și 
simplu, fetișizează acești pa
rametri. Se încadrează un 
tînăr cerințelor cifrice, bine, 
să vină la sport ! Nu se înca
drează, să-și vadă de drum 
și să nu ne facă să ne pier
dem timpul cu el!... în felul 
acesta, complet greșit, de a 
privi lucrurile, s-au produs 
șl se mai produc încă destule 
erori.

Deunăzi am aflat de un 
astfel de exemplu care expri
mă, poate cel mai bine, ridi
colul fetișizării la care ne-am 
referit. Un manager de box 
hotărît să facă o treabă bu
nă. mal ales pentru boxerii 
de categorie grea, a dat un 
anunț in periodicul „Boxing 
News" în care anunța că ti
ne la dispoziția „greilor" un 
antrenor excelent, un sponsor 
și o sală de antrenament bine 
dotată. Urmare acestui anunț, 
el a primit numeroase scri
sori, între care una chiar de 
la Mike Tyson. După cum 
relatează ziarul parizian 
„l’Equipe", Tyson 1-a scris : 
„Mă interesează foarte mult 
propunerea dv. Sînt dispus să 
muncesc '''erios pentru a reu
și ; am mai mult de 16 ani ; 
cîntăresc peste 90 kilograme; 
dar, din păcate, nu îndepli
nesc cerința formulată de dv, 
aceea de a avea mai mult de 
183 cm, căci eu nu depășesc 
180 cm. Sînt dezolat că nu 
putem face această afacere".

Pînă una-alta, Mik-e Tyson 
este campionul mondial al 
greilor, recunoscut de WBC. 
WBA și IBF : un boxer, deci, 
de o foarte mane valoare.

Romeo VILARA

• Un interesant turneu 
în Berlinul Occidental
• Echipa Australiei ca
lificată pentru turneul 
final de la Jocurile O- 
limpice • Marea favo
rită n-a obținut decit 
locul 4! • Rezultate din
campionate europene

oampionatuiud Scoției, echipa 
Glasgow Rangers a învins în de
plasare, cu 3—0, pe F.C. Dundee. 
Alte rezultate : Aberdeen — Fal
kirk 2—0 ; Celtic — Dun de Uni
ted 0—0 ; St. Miirren — Hiber
nians 1—1.

în clasament conduce Celtic, 
cu 60 puncte, urmată de Rangers
— 55 puncte.
• ÎN ETAPA a 18-a a cam

pionatului Poloniei au fost con
semnate rezultatele : Gornik 
Valbrzych — Olimpia Poznan 
0—0, Pogon Szczecin — Baltika 
Gdynia 2—0, Zaglebie Lubin — 
Gornik Zabrze 1—1, Legia Var
șovia — LKS 0—0, Wid-zew Lodz
— Stal Stalowa Wola 4—0. GKS 
Katowice — SLask — Wroclaw 
2—0, Lechia Gdansk — Jagelonta 
Biialysitok 0—0. Lech Posen — 
Szombierskî Bytom o—1. Pe pri
mele locuri se afla : Gornik 
Zabrze 33 p, LKS Lodz 25 p și 
Widzew Lodz 23 p.

t

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

„CUPA F. R
(Urmare din pao D

echipă, Kovacs a pierdut con
tactul cu primul pluton și a 
sosit la finele etapei cu o tn- 
tîrziere de 4:39. La sprintul fi
nal. marcat de căzătura lui Cr. 
Neagoe. s-a dat o luptă fără 
menajamente între sprinteri 
recunoscut!. Clasamentul eta
pei a Vl-a: 1. T. Bredow 
(A.S.K.) 2:58:55. m.o. 40.200 km. 
2. C. Nicolae (Dinamo). 3 AI. 
Ion (Steaua). 4. H. Groger 
(A.S.K.). 5. D. Catană (Lot) 
6. H.I. Pohl (A.S.K) toti a- 
celași timp. în acest fel H 
Groger a trecut pe primul loc 
în clasamentul general, eu un 
avans de 28 secunde asupra lui 
C. Paraschiv.

Ultima etapă, circuit în sta
țiunea Mamaia. 36 ture cu 
sprint la fiecare două (50 km), 
a fost foarte frumoasă, ’eml- 
fondul oferind întotdeauna 
prilejul unor dueluri spectacu
loase. La această ediție, discu
ta s-a dat între F. Augustin 
(A.S.K.). un foarte bun sprin-

. CICLISM"
ter, în vîrstă de 20 de ani, și 
Al. Ion (Steaua), recunoscut ca 
specialist al probei. La jumă
tatea Întrecerii, Augustin avea 
27 p, iar AL Ion 25 p. în con
tinuare însă, ajutat de coechi
pieri, Augustin â tranșat clar 
rivalitatea cu sportivul nostru, 
care, singur, nu a putut ține 
piept linei echipe. Clasamentul 
etapei a VII-a: 1. F. Augustin 
lhl9.50. 49 p. m.o. 37.500 km. 2. 
AI. Ion 37 p, 3. V. Pavel 'Stea
ua) 24 p, 4. D. Catană Î5 p, 5. 
Ov. Mitran (Metalul Plopeni) 
10 p, 6. Gh. Lăutaru (lot) 9 p.

Clasament final: 1. Hardy 
Groger (A.S.K.) 13:28.14 cîști- 
gător al „Cupei F.R.C.“. 2. 
Costîcă Paraschiv 13.28:42 3.
Dănut Catană (ambii din Lot) 
13.29:13.

Ce se poate spune în conclu
zie? Constituindu-șe ca un util 
prilej de selecție pentru cei 8 
rutieri care vor ren’-nzente ta
ra noastră la ..Cursa PăcU“ edi
ția a 31-a a „Cucei F R.C.“ a 
pus în fața antrenorilor. la 
fînele ei. numeroase semne de 
întrebare. Din cei 16 compo

nent ai lotului lărgit, numai 3 
au dat satisfacție ; L. Kovacs, 
care a dovedit că rămîne ace
lași valoros și tenace sportiv, 
pe care se poate conta în con
tinuare (chiar dacă acum a fost 
doar al șaselea în clasamentul 
final), C, Paraschiv, o plăcută 
surpriză prin combativitatea și 
ardoarea cu care și-a apărat 
șansele, și D. Catană. dublul 
campion balcanic la juniori, 
aflat în primul an de seniora». 
evoluînd remarcabil pe toată 
durata întrecerii. Restul com- 
ponenților lotului au evoluat 
șters, unii dintre ei nejustifi- 
cîndu-și cu nimic selecția. O 
altă problemă care se cere ur
gent rezolvată este aceea a co
laborării și întrajutorării ciclis
tului cel mâi bine plasat la un 
moment dat. problemă care, și 
în această cursă, a ieșit preg
nant în evidență. Dintre cei
lalți cicliști, s-au remarcat M. 
Orosz (Electromureș Tg. Mu
reș), sportiv pe care se poate 
conta și Ia echipa națională. C. 
Nîcolae șl M. Romașcanu (am
bii Dinamo), V. Pavel și Al. 
Ion (Steaua) șl G. Olteana 
(I.M.G.B.),

BOX • La Bel
fast. în meci pentru 
titlul mondial la ca
tegoria muscă (ver
siunea WBA). pugi- 
1 Intui columbian Fi
del Basna l-a învins 
la puncte pe David 
McAuley (Irlanda de 
Nord) • tn cadrul 
unei gale organizate 
la Los Angeles, pu- 
gllistul american Ro
ger Mayweather șl-a 
păstrat titlul mondial 
la categoria super- 
ușoară. învlngîndu-I 
prin k.o. în rundul 
3 pe mexicanul Mau
ricio Aoeves. Meciul 
era programat pen
tru 12 reprize.

CICLISM « Turul 
BrazlMel va începe la 
18 aprilie, urmtad să 
se desfășoare în ze
ce etape, pe un tra
seu tasumînd 1200 
km. La cursă și-au 
anunțat pârtiei narea 
rutieri din 12 țări.

HOCHEI PE IAR
BĂ • tn prima zi a 
„Turneului campio
nilor". competiție ce 
se desfășoară ta ora
șul pakistanez Laho

re. echipele Pakista
nului și U.R.S.S. au 
terminat la egalitate, 
în timp ce reprezen
tativa R.F. Germania 
a întrecut cu scorul 
de 1—0 selecționata 
Australiei, campioa
nă mondială.

MOTO • Concur
sul la clasa 250 cmc. 
desfășurat la Suzu- 
ka (Japonia). ta ca
drul Campionatului 
Mondial, a revenit 
sportivului vest-ger- 
man Anton Mans 
(,,Honda“). care a 
realizat o medie ora
ră de 148.850 km. Pe 
locurile următoare 
s-au situat soartatul 
Sito Pons șl japo
nezul Masaru Koba
yashi — ambii pe 
motociclete Honda“.

TENIS • Proba 
feminină din cadrul 
turneului internatio
nal de la Key Bis- 
eayne (Florida) a 
fost cîștlgată de cam
pioana vest-germană 
Steffi Graf. învingă
toare cu 6—4. 6—4 în 
finala susținută ta 
compania jucătoarei

americane Chris E- 
vert. In finala probei 
de dublu masculin, 
cuplul John Fitzge
rald (Australia) — 
Andens Jarryd (Sue
dia) a dispus cu 7—6.
6— 1, 7—5 de perechea
americană Ken Flach 
-r Robert Seguso. 
Finala probei mas- 
online s-a disputat 
între americanul
Jimmy Connors șl 
suedezul Mats W lan
der. Wilander a 
învins cu 6—4, 
4—6, 6—4 6—4.
tn semifinale, Jim
my Connors l-a 
eliminat cu 6—3 3—6.
7— 5, 6—3 pe Miloslav
Mecir (Cehoslovacia), 
în timp ce Mats Wi
lander a dispus cu
6—4, 8—4. 6—3 de
Yannick Noah (Fr--*- 
ta). Rezultate din
proba feminină de
dublu : Gigi Fernan
dez. Zina Garrison 
— Candy Reyn o1 ds, 
Paula Smith 6—t, 
3—8. 6—3 ; Ste'fl
Graf. Gabriela Sa
batini — Lori 
McNeil, Betsy Na- 
gelsen 6—1. 7—6.
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