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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, marți, 29 martie, au 
continuat lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

în continuarea dezbaterilor 
Pe marginea documentelor afla
te Ia ordinea dc zi. au luat 
cuvîntul tovarășii Constantin 
Olteanu. Ștefan Kab,_ Iacob 
Topliceanu. Anica Lazăr. Șcr- 
ban Tcotlorescu. Vasile Dul
gherii. Ion Frățilă, Gheorghe 
Paraschiv. Ioan Giurgea. Mir
cea Drăgulin. Petre Fluture, 
loan Ungur.

Au participai la dezbateri, în 
plen și pe comisii. 79 tovarăși.

Particîpanții la dezbateri au 
adus un cald și profund oma
giu activității strălucite desfă
șurate de tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, rolului determinant 
pe care îl arc în elaborarea și 
fundamentarea politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului, în mobilizarea largă a 
energiilor poporului _ pentru 
transpunerea neabătută în via
ță a planurilor si programelor 
de dezvoltare cconomico-socia- 
lă a tării. în edificarea socia
lismului și comunismului în 
România, contribuției sale la 
promovarea cauzei păcii. co
laborării și înțelegerii în lume.

Dezbaterile au relevat pre
țuirea și înalta apreciere de 
care se bucură activitatea 
neobosită pe care o desfășoară 
tovarășa Elena Ceausescu în 
vederea înfăptuirii liniei poli
tice a partidului. înfloririi știin
ței, învătămîntului si culturii în 
patria noastră, propășirii mul
tilaterale a României socialiste.

în cadrul dezbaterilor ou fost 
prezentate rezultatele obținute 
în anul 1987 și in primul tri
mestru al acestui an în dezvol
tarea economică si socială a 
țării, în creșterea bunăstării 
materiale si spirituale a celor 
ce muncesc. în înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea si Conferin
ța Națională ale partidului. An 
fost analizate cu exigentă și 
răspundere neajunsurile care 
s-au manifestat în diferite do
menii de activitate fiind în
fățișate măsurile întreprinse 
pentru lichidarea neîntîrziată a 
lipsurilor si îmbunătățirea mun
cii în toate sectoarele, pentru 
asigurarea unui nivel cit mai 
ridicat de calitate si eficientă, 
pentru îndeplinirea integrală a 
prevederilor de Plan pe anul 
1988. pe întregul cincinal. în 
acest sens, o atcntic deosebită 
s-a acordat modului cum se 
acționează pentru recuperarea 
cit mai grabnică a restanțelor 
Si realizarea ritmică a planu
lui la toți indicatorii, pentru 
onorarea integrală a sarcinilor 
la export, pentru desfășurarea 
în cele mai bune condiții a ac
tivității financiar-bancare. pen
tru folosirea si gospodărirea 
rațională a tuturor fondurilor 
materiale și financiare încre
dințate.

în cadrul plenarei, vorbitorii 
au raportat în legătură cu mă-

DE LA CONCURSUL PRIETENIA, PE PODIUMUL C. M
floreta feminina româncascâ, învâiâiniiiiclc actualului ciclu olimpic și pcrsptciha

Pentru acei care se întreabă acum, doar cu 
cîteva luni înaintea Jocurilor Olimpice de vară 
din acest an. de ce abordăm potențialul scrimei 
noastre Pe următorul ciclu, vizînd adică 1992, 
amintim că actuala echipă feminină de floretă, 
vicecampioană mondială, în formula sa capabilă 
să reprezinte cu succes scrima românească la 
J.O. ’88, este integral rodul actualului ciclu 
olimpic. Cu alte cuvinte. Imediat după Los An
geles ’84. federația de specialitate s-a gîndit și 
a acționat, prin măsuri imediate si de perspec
tivă. pentru alcătuirea unui lot mult întinerit, 
în care pivotul să-1 constituie floreta feminină, 
armă care avea asigurat viitorul I. și II. adică 
juniorii capabili dc o rapidă și consistentă as
censiune. Alături de tinerele Elisabeta Guzganu- 
Tufan și Rozalia Oros-Husti. medaliate cu echi
pa la J.O. ’84. (prima dintre ele devenind cam
pioană mondială în 1987). fiind gata dc luptă 
junioarele Reka Lazăr. Georgeta Beca, Claudia 
Grlgoreseu, Ana Georgescu, adică tocmai garni
tura care cîștlgase o competiție-etalon a valorii 
tinerelor talente. Concursul Prietenia.

Fără a traversa o perioadă similară in ceea 
ce privește actualul cvintet reprezentativ femi
nin. eu necesități insă mult mai acute la nivelul

celorlalte arme (care. iată, n-au decît cite, un 
reprezentant în lot. și aceștia sub semnul în
trebării privind participarea la Olimpiada din 
toamnă), scrima noastră resimte nevoia unei 
revitalizări în perspectiva noului ciclu olimpic. 
Iată de ce aducem în discuție potențialul juve
nil. din dorința de a se releva exact situația, 
dc a ști pe ce ne putem baza acum, în preajma 
ediției 1988 a Concursului Prietenia, pe care-I va 
găzdui România în luna aprilie, și. mai ales, 
de a desprinde liniile 
vederea alinierii la ,TO.
competitiv.

O statistică alcătuită, 
ținute la nivelul principalelor competiții 
copii și juniori în anii 1986 și 1937 (pentru 
niorl I ținîndu-se cont si dc competițiile acestui 
început de an) relevă — numeric si nominal — 
evoluția principalilor candidați la oerformanta 
următorilor patru ani.

Astfel, situația numerică are următorul cla
sament pe arme : 1) floreta fete — 24 de spor-

directoare de acțiune în 
’92 a unui lot de scrimă
pe bâza rezultatelor ob- 

de 
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șurile luate in agricultură pen
tru efectuarea la timp și în 
condiții optime a tuturor lu
crărilor dc primăvară, care să 
asigure îndeplinirea prevederi
lor pe anul în curs, obținerea 
unor recolte cit mai mari, po
trivit obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Vorbitorii au exprimat acor
dul deplin cu documentele su
puse dezbaterii și au subliniat 
importanta deosebită a accsto- „ 
ra, a măsurilor stabilite, pen- g 
tru întărirea continuă a parti
dului. a unității si forței poli
tice Si organizatorice și crește
rea permanentă a rolului său în 
viata societății, pentru perfec
ționarea întregii activități eco- 
nomîco-sociale, pentru înfăp
tuirea în cele mai bune con
diții a principiilor și obiective
lor stabilite în domeniul poli
ticii de cadre, -pentru rezolva
rea cu maximă receptivitate și 
operativitate a propunerilor, 
sesizărilor și cererilor oameni
lor muncii în conformitate 
legile tării.

Participantii la dezbateri 
reafirmat deplina adeziune 
comuniștilor, a întregului nos
tru popor, față dc politica ex
ternă a partidului și statului 
nostru si au dat o înaltă apre
ciere acțiunilor si inițiativelor 
întreprinse de secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, în direcția opririi 
cursei înarmărilor. înfăptuirii 
dezarmării. în primul rînd a 
celei nucleare, edificării unui 
climat de destindere, securitate, 
pace, înțelegere și largă conlu
crare internațională.

Comitetul Central a aprobat, 
in unanimitate, documentele 
supuse dezbaterii si a adoptat, 
în legătură cu aceasta, o Ho- 
tărîre, care Se va da publici
tății.

In încheierea lucrărilor plena
rei, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Cnvîntarca conducătorului 
partidului și statului nostru, 
amplu si mobilizator program 
de muncă și acțiune revoluțio
nară a organelor și organiza
țiilor de partid, a comuniștilor, 
a întregii națiuni pentru inten
sificarea muncii in toate dome
niile de activitate pentru în
deplinirea în cele mai 
condiții a prevederilor de 
pe anul 1988, pe întregul 
cinai, a fost urmărită cu 
sebită atenfie. cu interes si de
plină aprobare, fiind subliniată 
în repetate rîndnri cu vii si 
puternice aplauze.

Participantii Ia plenară au 
reafirmat angajamentul comu
niștilor, al întregului nostru 
popor de a transpune neabătut 
în viată hotăririle adoptate dc 
plenara C.C. al P.C.R., orien
tările șl indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. obiecti
vele stabilite de Congresul al 
XIII-lea si Conferința Națio
nală ale partidului.
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HALLE, 29 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). Cînd 
transmitem aceste rînduri s-au 
scurs mai bine de 24 de ore 
de cînd lotul reprezentativ al 
României a sosit în citadela 
chimiei din R. D. Germană 
pentru a susține miine (n.r. 
azi), cu începere de la ora 18, 
ora României, întîlnirea amica- 
lă cu prima reprezentativă a 

jg țării gazdă. Această partidă dc

I

(informat asupra 
prezentat în 

..formația vlzi- 
ciuda absentei 

buni eomponenti 
un adversar

I
a
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SULEJOW 29 (prin telefon, 
dc la trimisul nostru special). — 
Luni, la ora 10,30, cu un avion 
al companiei poloneze ,.Lot“. 
fotbaliștii din lotul nostru o- 
limpic plecau în Polonia pen
tru partida de miercuri, din 
cadrul preliminariilor olimpi
ce. De la Otopeni începea un 
drum lung pe care aveam să-l 
încheiem, după multe ore. A 
fost un drum cu autocarul Var
șovia — Lodz (95 km) — Pio- 
trkov Tribunalski (30 km) și 
apoi la Sulejow falii 20 km) și 
cazarea, intr-un modest hotel' 
dc țară. Din cauza acestei cazări 
la distanță, lotul a făcut luni 
antrenament pe terenul 
la 
rii

școlii, 
ședința condusă de antreno 
M Rădulescu și T. Dimabunc 

plan 
cin- 
deo-

$
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Astăzi, pe stadionul Maniei pa', 
din Bnașov, s. va dL-.ru (a meciul 
de Divizia A 
mațla locală 
parViidă care etapa a 22-a ora 17 și va 
de M. Salomir (Chij-Napocat

I <8 i Proletari din toate țările, unlți-vă 1

portul
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Astăzi, la Halle, in meci amical de fotbal

SELECȚIONATA ROMÂNIEI ÎNTÎLNESTE
REPREZENTATIVA R. D GERMANE

I

țională, ca Andone, Klein, Bo- 
ioni, Coraș, Cămătaru. Red- 
nic“.

Evident el a citat, in primul 
rînd, vechile cunoștințe ale 
fotbaliștilor din R.D. Germană, 
din ultima partidă disputată la 
Gera în vara anului 1984. Din 
momentul sosirii la Halle, tri
colorii au fost in prim-planul 
ziariștilor. Lui Cămătaru, fos
tul internațional al echipei R.D. 
Germane, Nachtigal, azi croni
car de fotbal, i-a solicitat un 
interviu în exclusivitate pentru 
ziarul „Deutsche Sport Echo", 
axat pe tema cî.știgării „Ghetei 
de aur" și, evident, a partidei 
de miercuri, programată pe 
stadionul „Kurt Wabel". Lui 

verificare pentru ambele echi
pe în perspectiva primelor 
jocuri oficiale din preliminari
ile C.M., programate in toam
na acestui an (R. D. Germană 
întîlnește Irlanda), este aștep
tată cu justificat interes de iu
bitorii fotbalului din acest vechi _______  „___  ____ _ __
oraș. Antrenorul Bernd Stange Bdldni i-au fost solicitate date 

pentru a i se face o 
în legătură cu in- 
in „Clubul interna- 
jucătorilor europeni

făcea remarca, intr-un inter
viu publicat în ziarul ..Deutsche 
Sport Echo" 
„ll“-lui 
Irlanda) 
tatoare, 
celor 
ai el.
valoros fiindcă a deplasat aici 
jileălori cu experiență interna-

român 
că 
în 

mai 
rămîne

biografice 
prezentare 
trarea sa 
țional" al 
care au depășit 100 de prezen
te în echipele naționale.

în legătură cu antrenamentul 
formației noastre, trebuie să 
spunem că, din cauza ploilor 
abundente, antrenamentul de 

U PiotrlBw TriHunalski POLONIA - ROMÂNIA, ÎN PRELIMINARIILE J.O.

Fotbaliștii 
să lupte cu 
o compor- 
așțeptărilor. 

gazdele

Astăzi, o partidă

participînd toți cei 17 jucători 
care au făcut deplasarea, in
clusiv C. Solomon, Mujnai și 
Craiu, care au acuzat o stare 
gripală.

Marti dimineața, o vizită la 
terenul de joc. după-amiază, 
antrenament pe stadionul A 35- 
a aniversare" din Piotrkow Tri- 
bunalski, oraș cu circa 75.000 
de locuitori și o echipă de fot
bal în Divizia C. ~ 
noștri sînt hotărîți 
ambiție și să aibă 
tare pe măsura 
deși, am mai spus-o, 
prezintă o echipă puternică, an
gajată în cursa calificării.

izolați fiind la Sulejow, am 
aflat, totuși, că după etapa de 
sîmbătă, lotul polonez s-a reu
nit în Centrul de pregătire de 
la Spala, în.zona orașului Lodz. 
In prezent, au rămas în lot, 
18 dintre cei 20 de jucători a

din Divizia A
LA BRASOV, 

F.C.M. - STEAUA
Preocupări pentru îtiirumuscforca ba/clor sportive

ÎN PARCUL HERĂSTRĂU, 0 REGATĂ**la toi hal in tre for-F.C.VI. și steaua, 
contează pentru Jocu. va începe la 

fi condus la centru A MUNCII
Duminică, mii de tineri bucu- 

reșteni au participat la o am
plă și tradițională acțiune ob
ștească de primăvară: curăți
rea. repararea și înfrumuseța
rea bazelor sportive, a locuri
lor de joacă pentru copii, a zo
nelor de agrement din toate 
cele șase sectoare ale Capitalei, 
precum și din Sectorul Agricol 
Ilfov. Startul in această mare 
întrecere a „bunilor gospodari" 
s-a dat la ora 8. iar către 
prînz... Primăvara putea să vi
nă ! în parcul Herăstrău, pri
măvara putea să vină chiar 
mai devreme: la 11. de pildă, 
cînd mai toate bazele nautice 
au fost predate la „cheie".

Am fost, vrem să spunem. în 
parcul Herăstrău Soare, sălcii 
înverzite, lume ca in Gara de 
Nord : de cînd ?u noua stație 
de metrou din Piața Aviatori
lor, la aproximativ 5 minute, 
cîteva... vagoane de călători se 
îndreaptă spre această mereu 
frumoasă zonă de sport și re- 
creere a Capitalei. Mai ales 
într-o ultimă duminică de mar
tie cînd. conform obiceiuluL 
bătrlnul tac își îmbracă haina 
albastră de primăvară: cu ba
tistă albă de velă la buzunar, 
cu nasturi lucitori de caiac-ca- 
noe. Da, sportivii din secțiile

I

cel de
pe un
celui a-

luni după-amiază și 
marți s-au desfășurat 
teren din vecinătatea 
mintit în scopul de a se prote
ja suprafața de joc de la 
„Kurt Wabel". Toți selecționații 
au răspuns cu conștiinciozitate 
solicitărilor la care au fost su
puși de cei doi antrenori, Eme- 
rich Jenei și Cornel Drăgușin, 
deși urmele virozei gripale ca
re a bîntuit de la meciul cu 
Irlanda încoace nu s-au șters 
încă. Andone, Rednic și Stă- 
nescu se simt ceva mai bine 
datorită mijloacelor de recupe
rare complexă aplicate de me
dicul și masorul lotului. Dar 
Sabău și Cămătaru mai au ce
va probleme in acest sens. Ma- 
teuț acuză încă dureri lombo- 
sclatice.

Sigur că această a 19-a în- 
tilnire bilaterală nu este deloc 
ușoară, toată lumea fiind con
știentă de acest adevăr. Antre-

Stelian TRANDAF1RESCU

(Continuare in pag. 2-3)

trecută,nunțați săptămina _
iar echipa va fi. în linii marii 
cea aliniată în meciul cu Gre
cia, disputat la 16 martie șl 
cîștigat de Polonia cu 5—1.

O formație cunoscută de noi, 
pentru că opt dintre compo- 
nenții ei au jucat și în me
ciul de la Cluj-Napoca, la 24 
mai 1987 (scor 0—0), la care se 
adaugă doi înaintași de prim, 
plan în fotbalul polonez, Cyron 
și Furtok care. împreună cu 
Lesnyak, formează o linie de 
atac cu 3 golgeteri.

în ceea ce privește forma
țiile probabile, ele vor arăta 
cam în felul acesta :

POLONIA: Jedynțik — R. 
Warzicka, Pickarczyk' Soko-

Constantin ALEXE

(Continuare in oao 2-3)

Au ieșit după ce — cu

mai mici 
cu apă 

din

OBSTESTI
de yachting au ieșit, dumini
că, întîia oară pe apă în acest 
an. .
bureții aspri ai greblelor — 
au șters urmele sezonului tre
cut: grupele F.D.. 470 și Finn 
înlocuind covorul cel gros al 
frunzelor cu o mochetă subți
re, de zgură proaspătă, iar op
timiștii (juniorii cei 
ai Iacului) redînd • 
și .perlan — strălucirea 
vară a ambarcațiilor. De geo
metria boscheților. de simetria 
aleilor, de design. în general.

. s-a ocupat spo,tivul antrenor 
Mihai Butucaru de la C.S.U. 
Construcții — Aeronautica. Și 
s-a ocupat bine, modcrnizînd 
înfrumusețînd, creînd cadrul 
ambiant în jurul hangarelor. 
Cresc copiii! Și cresc frumos: 
la . 15 ani. campion balcanic la 
yachting, in Grecia (pregătit 
de prof. Andrei Butucaru), la 
25, arhitect (pregătit de prof. 
Ecaterina Butucaru). Deci, tot 
cadru ambiant, dar de familie... 

S-a lucrat cu spor în parcul 
Herăstrău. La 
frica. Dlnamo. 
etc. Caiaclștii

Olimpia Elec- 
C.S.Ș. Triumf 

si canoîstii au
Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-3)



Pe pista Stadionului I. P. A. din Sibiu [
START ÎN COMPETIȚIILE DE DIRT-TRACK

Un minut 
de ETICA CUM

VIITORII ABSOLVENȚI DE FACULTATE - 
PROMOTORI Al EXERCIȚIULUI FIZIC

Trei medici care profesează 
in tot atîtea localități (dr. Eu
gen Lungulescu la Călimănești- 
Căciulata, dr. loan Krisbai la 
Huși și dr. Eduard Apetrei la 
Spitalul clinic Fundeni) ne-au 
apărut într-o postură mai pu
țin obișnuită: aceea de anima
tori ai activității sportive. Fi
rește, prin natura profesiei și 
a muncii lor au obligația de a 
recomanda pacienților practi
carea exercițiului fizic, a unei 
ramuri de sport. Toți merg în
să mai departe, ei înșiși se 
află în centrul unor acțiuni cu 
caracter sportiv, de masă sau 
chiar de performanță, avînd o 
calitate în plus, oficializată : 
sînt și instructori sportivi 
obștești. O calitate pe care 
Și-au creat-o încă de pe băn
cile facultății, participînd la 
Întrecerile organizate, spriji
nind totodată colectivele cate
drelor de educație fizică la 
reușita unor acțiuni: Cupa a- 
nilor I, Campionatele Universi
tare, întrecerile pe specialități 
(Medicină Generală, Pediatrie, 
Stomatologie, Farmacie) etc.

Am localizat această preocu
pare pentru formarea de in
structori sportivi obștești din 
rîndul viitorilor absolvenți la 
unul din institutele de medici
nă șl farmacie din țara noas
tră, cel din București. Șeful 
catedrei de specialitate, lectorul 
I.L. Hector ne-a asigurat că o 
asemenea preocupare („care 
reprezintă unul din obiectivele 
de bază ale U.A.S.C.R. și care 
s-a aflat permanent in atenția 
noastră") a existat dintotdeau- 
na, cel puțin 10 la sută dintre 
absolvenții facultăților luînd

»
ramuri de sport dintre cele mai 
diverse (prioritate avînd „jocu
rile" și în special fotbalul, vo
leiul, baschetul, handbalul, a- 
poi tenisul și, mai recent, bad- 
mintonul), ulterior și oficiază 
într-o serie de competiții la 
nivelul facultăților sau In tra
diționala întrecere existentă 
aici — „Cupa Dr. Carol Davi
la**, anul acesta la a 32-a ediție.

în sprijinul reușitei acestei 
lăudabile inițiative colectivul 
catedrei de resort s-a preocupat 
să asigure condiții cit mai bu
ne activității sportive de ma
să, prin crearea unor baze 
sportive proprii, una în str. 
Alexandru Sahia, alta in str. 
Traian Vuia și o a treia, dată 
de curînd în folosință, în in
cinta I.M.F. din B-dul Ardea
lului, folosind totodată bazele 
unor cluburi sau asociații 
sportive (Progresul și Electra), 
ale unor institute de învăță- 
mînt superior (Arhitectură, 
Conservator), precum și Sta
dionul Tineretului.

în aceste zile, colectivul ca
tedrei de educație fizică este 
pe cale să mai facă un pas: și 
anume să amenajeze, cu mij
loace locale, un minicomplex 
pentru „jocuri" (50X20 m) pe o 
porțiune a curții I.M.F. A fost 
întocmită schița, s-a definiti
vat documentarea. Inițiativa se 
bucură de concursul întotdeau
na fără rezerve al conducerii 
institutului (rector prof. dr. do
cent Ludovic Păun) al Comi
tetului de partid (conf. 
Constantin Popa și conf. 
Constantin Dumitrache) 
promovează cu largheță ideea 
de exercițiu fizic și sport nu

Pe pista Stadionului I.P.A. 
din Sibiu s-a desfășurat, du
minică. primul concurs oficial 
din acest an la dirt-track dotat 
cu „Cupa Primăverii". Pentru 
stabilirea clasamentului final 
s-au aliniat la start primii 16 
alergători (din cei 44 înscriși) 
in ordinea timpilor obținuți la 
triplul de sîmbătă efectuat pe 
aceeași nistă. Au fost prezent! 
sportivi (juniori și seniori) de 
la Steaua 
București. ----------
I.P.A. și Voința din Sibiu.

întrecerea a fost dominată de 
„consacratii" M. Șoaită (I.P.A.) 
și M. Agrișan (Steaua), duelul 
dintre cei doi constituind ma
rea atracție a reuniunii. O com
portare meritorie a avut și ..ve
teranul" M. Dobre (Metalul) 
situat în final printre primii 
clasați. A surprins forma slabă

șl Metalul din 
Petrolul Brăila,

a lui M. Gheorghe (Metalul) 
care nu a acumulat nici un 
punct în cele 5 manșe parcur
se. precum și tehnica defectuoa
să a ..speranței" IL Iasch 
(Voința) care a căzut de două 
ori.

Clasament final: 1. M. Șoaită 
(I.P.A. Sibiu) — 14 p. 2. M. 
Agrișan (Steaua București) — 
14 p. 3. M. Dobre (Metalul 
București) — 13 p. 4. S. Ghibu 
(Steaua) — 11 p. 5—6. N. Dra
goman (I.P.A.). FI. Ungureanu 
(Steaua) cite 9 p.

• Ieri, pe același stadion, s-a 
desfășurat prima etapă din 
campionatul national de tine
ret (la dirt-track) astăzi urmînd 
să aibă loc etapa a doua, cu 
începere do la ora 15,30. tot 
pe aceeași pistă.

Ilie IONESCU — coresp.

In turneul de polo de la Cluj-Napoca
ASTĂZI, PRIMELE MECIURI

Al doilea turneu pentru lo
curile 1—6 în Divizia A la polo 
programează azi la Cluj-Napo- 
ca. de la ora 16. partidele Di
namo — CSU-TMUCB. Crișul 
— Steaua si Rapid — Voința 
Cluj-Napoca. în continuare, de 
la aceeași oră. au loc — joi : 
Dinamo — Voința. Steaua —

CSU. Crișul — Rapid ; vineri : 
Crișul — Voința, Rapid — CSU. 
Di-namo — Steaua ; sîmbătă : 
Dinamo — Rapid. Steaua — 
Voința. Crișul — C.S.U.; dumi
nică. de la ora 9: C.S.U. — Vo
ința. Steaua — Rapid. Crișul 
— Dinamo.

ANTRENORII DC
a avut 

prilejul 
la

O întîmplare care 
ioc la Brăila, cu 
„Turneului Primăverii" 
box. ne-a prilejuit momente 
de meditație care tind să ne 
conducă spre una din cauzele 
care au frinat 
neior sportive 
menține boxul

’ de frunte.
Nu constituie pentru nimeni 

un secret că Brăila a fost ur> 
puternic centru pugilistic al 
tării, care a furnizat loturi
lor naționale elemente deose
bit de talentate, multi dintre 
tinerii boxeri provenițl din a- 
cest vechi port dunărean de
venind medallațl al Campio
natelor Europene. mondiale 
sau Jocurilor Olimpice.

S-a vorbit mult șl frumos 
despre activitatea noobosită. 
dusă cu pasiune șl pricepere, 
de antrenorul Gheorghe Bo- 
blnaru. Din păcate, * "
exemplul acestuia n-a 
urmat de nici unul 
foștii săi elevi. Numeroșii an
trenori brăllcn! actuali au 
mai reușit, cînd șl clnd, să 
găsească șl să inițieze cîte un 
junior mai talentat, dar re
zultatele muncii acestor teh
nicieni au fost șl sînt foarte 
departe de nivelul posibili
tăților șl, ma! cu seamă, a! 
condițiilor' existente în pre
zent. superioare celor care 
au fost în anii de meritorii 
rezultate ale boxului brăliean. 
Din discuțiile purtate cu di
feriți pasionați iubitori ai 
sportului cu mănuși localnici

tentativa orga- 
locale de a 

b răii can la loc

însă, 
fost 

dintre

dr. 
dr.

care

ACELEAȘI CENTRE HANDBALISTICE DE JUNIORI
J

APAR ÎN PRIM-PLANUL ATENȚIEI
Reluarea Campionatului Repu

blican divizionar feminin de 
handbal pentru școlari și juniori 
ne oferă .prilejul unei succinte 
treceri în revistă a situației ac
tuale, 
serii 
țici

comparativ cu ordinea în 
și în turneul final al edd- 

anterioare.
SERIA A

14 13 0
14 11 0
14 9 0
14 81
14 51
14 41
14 2 2
14 1 1

Citeva dintre viitoarele Instructoare sportive obștești de la I.M.F. 
București, la o lecție practică de gimnastică aerobică

Foto: Nicolae PROFIR
parte la cursuri speciale de 
instruire predate de cadrele 
din colectivul catedrei (loan 
Lador, Mugur Frazzei, Nicolae 
Humă, Maria Bota, Viorica Tu- 
tuianu etc.), paralel cu prezen
ta activă la concursuri și com
petiții, ca sportivi dar și ca 
Oficiali. Viitorii absolvenți ai 
I.M.F. București, dornici să 
devină instructori, sînt astfel 
inițiațj în întocmirea documen
telor de programare și eviden
ță a activității sportive, in pro
blematica propagandei pentru 
exercițiu fizic, în organizarea 
propriu-zisă a unor întreceri, 
în asigurarea bazei materiale. 
Ei participă de asemenea la 
cursuri speciale de arbitri la

numai la nivelul anilor I șl II, 
cu obligativitate în ceea ce 
privește educația fizică ci al 
tuturor anilor de studii, ca o 
modalitate de înțelegere a fe
nomenului 
tură, dar 
că pentru 
de vîrstă, 
perturbată 
dentarism.
reală vizavi de utilitatea miș
cării, a exercițiului fizic, vi
itorii absolvenți și instructorii 
sportivi obștești în speță vor 
servi cu tot entuziasmul șl ca
pacitatea lor mișcarea noastră 
sportivă.

sportiv, act de cul- 
și necesitate organi- 
orice om, indiferent 
a cărui sănătate este 
în special de se- 
Avînd o viziune

Tiberiu STAMA

Iași
Galați 
Bacău 
Roman 
Vaslud

1 364-23.3 i0
3 426-303 36
5 282-269 32
5 273-262 31
8 263-29^ 25
9 272-327 21

10 215-290 20
12 200-317 17

css 
csș 
csș 
csș 
csș
Textila Buhuși*) 
Voința Brăila 
CSȘ Focșani

*) Două puncte penalizare.
Campioana ediției anterioare, 

C.S.Ș. „Mihai Eminescu" Iași, 
pregătită de prof. Glcă Soveja, 
își onorează „cartea de vizită" 
avînd cele mai mari șanse să-și 
apere titlul în turneul final. 
Handbalistele din Iași sînt se
condate de colegele din Galați, 
echipă care cu doi ani în urmă 
cucerea laurii acordați campioni
lor, Aproape sigur acest tandem

Jucătoarele de la Rapid, antre
nate de prof. Aurelia Mărgules- 
cu, au revenit în prim-planul în-

va î 
final

?eprezen>ta seria în turneul

SERIA B
CSȘ Rapid Buc. 14 12 1 1 380-271 39
CSȘ Constanța*) 14 12 1 1 362-2*?5 36
CSȘ 2 Mec. F. 14 9 2 3 385-278 34
CSȘ Craiova 14 8 0 6 340-265 30
CSȘ Gherea PI. 14 6 1 7 312-284 27
CSȘ Pitești 14 41 1 9 339-393 23
Un. Tr. Buc. 14 2 0 12 265-411 1*8
csș Medgidia 14 0 0 14 242-478 14

•) Trei puncte penalizare.

AZI, MINAUR BAIA MARE - 
METALUL BISTRIȚA

Azi, La ora 17, în sala sportu
rilor „Dacia“ din Baia Mare se 
dispută mec’ul restant din eta
pa a XV-a a campionatului de 
handbal dintre divizionarele mas
culine H.C. Minaur și Metalul 
Bistrița.

DE LA CONCURSUL PRIETENIA, PE PODIUMUL C.M
(Urmare din pag. 1)

tive, 2) sabia — 23. 3) floreta băieți — 20. 4) 
spada — 16. Se poate aduce în discuție faptul 
că la nivelul copiilor și juniorilor mici, arma de 
intrare și deprindere este floreta, așa 'că numă
rul participantilor are un suport în plus. Totuși, 
această situație relevă o realitate mai complexă: 
floreta feminină continuă să dețină întiietatea. 
in primul rînd datorită capacității detașamentu
lui de tehnicieni, iar sabia Se află pe locul se
cund datorită, in special, existentei Centrului 
national de pregătire a tinerelor speranțe olim
pice de la Brașov, ambele arme, susținînd — 
în forme specifice — orientarea pozitivă a fe
derației, de stabilire a unor priorități de efi
cientă. Ceea ce rămîne de discutat ca subiect 
la ordinea zilei este tocmai randamentul aces
tui centru brașovean de sabie. încă departe de 
intențiile inițiale și. mai ales, de necesitățile 
de reprezentare si competitivitate internațională. 
Se impun măsuri în acest sens, pentru că prin
tre oei 23 de sabreri nominalizați, doar doi. D. 
Costache și D. Grigore, adică primii clasați la 
juniori I. aparțin acestui centru, iar procesul lor 
de maturizare și afirmare este insuficient. Se 
relevă. în schimb, la nivelul juniorilor mici, re
prezentanții secției U.C.B. (Dobrin, Băcău, Râ- 
peanu) . ceea ce poate constitui un nucleu al 
unui viitor centru bucureștean de tineret, 
la sabie, pe lingă această asociație sportivă.

Floreta fete ane deja prin Laura Badea (C.S.Ș. 
1 — Steaua), încă junioară II. o reprezentantă

a viitorului ciclu olimpic în actualul lot. 
preajma ei se află Mioara David (Tractorul 
Brașov). Carmen Leahii și Cornelia Moise (Di
namo). Emiike Musznai și Tunde Mayer (C.S. 
Satu Mare), dar și mai tinerele (junioare III), 
Dolores Gregoroviciu și Diana Borota (C.S.S.M.), 
ceea ce arată un fond bogat de talente.

Florctiștii au relevat doar doi candidați, săt
mărenii Andrei Balint și Andrei Săveanu (de 
la Flacăra), singurii protagoniști ai campionatelor 
de juniori care s-au remarcat și în recentele 
întreceri ale seniorilor. Ce se poate face, însă, 
în perspectivă cu o... jumătate de echipă ? Unde 
sînt promisiunile avansate în 
sătmărenii File, Costa și Eder ?

Spada ne-a lăsat să credem 
de afirmare ale tînărului Adrian 
a pășit, din păcate, pe urmele ______  _ _ _
sală, floretiștii sătmăreni. Se pare că această 
armă și-a deplasat centrul de greutate pe litoral, 
tinerii G. Pantelimon și C. Ciobanu (de la Al
batros Mamaia) fiind în detentă. în pierdere dc 
viteză — spadasinii craioveni, dar și bucureștea- 
nul G. Epurescu (I.E.F.S.). chiar și 
juniorilor II și I.

Toate aceste exemple au putere de 
re, pentru că ilustrează o întreagă 
scrimerii porniți lansat pe drumul performanței 
Ia vîrsta copilăriei și care, treptat, avansînd pe 
drumul categoriilor de vîrstă ale junioratului, 
coboară, în schimb, ca valoare și volum de cu
noștințe tehnico-tactice. Cine-s de vină ? Antre
norii. desigur. Iată. deci, un alt subiect de dez
batere pentru scrima noastră.

trecerii. Pentru cealaltă partici
pantă ia turneul final, ocupantele 
primelor două locuri anul trecut 
in serie, C.S.Ș, Constanța și 
C.S.Ș. 2 Mecanică Fină București 
duc o luptă directă. Situația ar 
fi lost poate mai puțin compli
cată dacă handbalistele de pe Li
toral n-ar fi pierdut puncte pre
țioase pentru nerespectarea pre
vederilor regulamentare. Pe uilti-

tele acestei serii în turneul final 
vor fi C.S.Ș. Sibiu (prof. Ștefan 
Oeneanu), locul IV final anul tre
cut și C.S.Ș. Făgăraș, medaliata 
cu argint în ediția anterioară. 
Așadar, reprezentantele acelorași 
centre serioase de creștere a 
Handbalistelor. Poate că în viitor

mufl loc — C.S.Ș. Medgidiia, nu-
mai cu „zestrea" pundelor acar-
date la în frângeri.

SERIA C
CSȘ Sibiu 1^ 13 0 1 358-255 40
csș Făgăraș 14 11 0 3 345-263 36
csș Din. Bv. 14 8 1 5 362-293 31
csș Mediaș 14 6 2 6 305-290 28
Voința Od .S. 14 7 0 7 323-344 28
CSȘ Rm. V.*) 14 6 1 7 310-3^5 26
CSS- Sighiș. 14 2 0 12 291-382 18
csș Od. S. 14 1 0 13 313-435 16

•) Un punct penalizare.
Mai mult ca sigur, reprezentau-

Sibiul va avea și o puternică e- 
chipa de senioare...

SERIA r
CSȘ Zalău 14 ii 0 3 420-316 36
CSȘ Tg. Mures 14 9 1 4 329-322 33
csș Cj.-N. ltf 9 0 5 399-330 32
css Arad 14 7 0 7 233-266 32
csș Sebeș 14 5 0 9 321-363 25
csș Timișoara 14 5 0 9 349-378 24
CSȘ Bistrița 14 5 0 9 325-362 24
CSȘ Ilunod.*) 14 4 0 10 325-414 21

♦) Un punct penalizare.
Con tin ui nd drumul ascendent ab

handbalului din Zalău. lată că 
din nou echipa C.S.Ș.. antrenată 
de prof. Elena rădici (ajutată 
de prof. Gheorghe Tactici) se află 
pe primul loc în scrie, decisă să 
reediteze măcar locul III final de 
an,uil trecut. Handbalistele din Za
lău sînt urmate de colegele din 
Tg. Mureș și Cluj-Napoca, aproa
pe sigur dintre acestea urmînd să 
se aleagă cea de-a doua repre
zentantă a seriei în turneul Tinal. 
Ca și in întrecerea băieților, 
handbalistele din Hunedoara se 
află pe ultimul loc în serie, ceea 
ce ne face să puinem sub semnul 
întrebării calitatea muncii * 
drul catedrei de handbal 
Clubul sportiv școlar din 
siderurgiștllor.

Deci, saliitind revenirea 
zentantelor handbalului 
din Capitală în prim-planuî aten
ției, trebuie să reliefăm faptul 
că aceleași centre serioase, mai 
pregnant decît în întrecerea băie
ților. își depun candidatura pen
tru titlul de campioane ale edi
ției în curs de desfășurare.

în ca
de la 
orașul

reprc- 
j a venii

Mihail VESA

O ..REGATĂ" A MUNCII OBȘTEȘTI

'z>■

Sportivii din secțiile de yachting participă la curățirea și înfru
musețarea bazelor nautice din parcul Herăstrău

(Urmare dm pag. 1) Y

ultimii ani de
în posibilitățile 
Pop, dar acesta 
colegilor săi de

la nivelul
generaîîza- 
categorie :

evoluat, ca de obicei, pe 500 și 
1000 de metri. De metri pătrați, 
se înțelege, pe culoarele mun
cii obștești din jurul acelor ca
bane cu pontoane albite de 
ape. în formă deosebită s-au 
dovedit a fi caiacistele pregăti
te de prof. Mihai Doară și 
Carmen Cutaș de la Clubul 
Sportiv Universitar Construcții 
București : Viorica Iordache, 
componentă a lotului repre
zentativ de junioare, Florenti
na Trașcă, Anica Iordache, Ti- 
tica Stancu, Sanda Lupu, Da
niela Tecșan ș.a.

A fost o „regată" rezervată 
muncii obștești, cu mulți tineri 
la startul acestei ample și tra
diționale acțiuni de primăvară: 
curățirea, repararea și înfru
musețarea locurilor de sport și 
recreere. A fost, în fapt, o pri
mă etapă, la următoarea fiind 
așteptați și ceilalți sportivi din 
secțiile nautice de pe lacul He
răstrău.

BOX D

(iui)

am afla 
nu ma 
profesia 
sacrific

în

potrivă.
întîm 

feream 
toare. I 
ale înt 
pană,
a urcat 
de la .. 
fate, Ni 
rul său, 
cat la 
concurs 
aceeași 
că se i 
atîțl an 
să-i asii 
nu s-a 
noscut î 
foști bo 
buiți pe 
nori în 
boxerul 
Progres 
la colt 
dia), sil 
mediată 
tele C.J. 
Diacoma

Cu o 
între te 
mal tre 
tul că s 
localitate 
tă vrem 
dentă...

O ÎN 
cadrul C 
juniorii 
Creangă/, 
ni ai b un
ii ent, urc 
Napoca 
rile cele 
„T 
jlll 
dat 
petiția s* 
bun nive 
tă, un < 
fi care a 
la
1 ;i t“. 
nat de 
Stirom C 
a termin 
obstacole 
Rîșcanu 5 
ma ocup» 
oundâ. L 
Tiberiu 
fără înfi 
pl-onul ci 
nici Cioc, 
sit dccît 
CLASAMT 
MILIA C 
c.s.ș. 1) 
(C.S.Ș. IV 
Adriana ' 
rești), 4. 
dr->k linie; 
5. Iul la 
fi. Mihael 
Săndica (
8. Ionela
9. Ana ÎS 
Ciuj-Napc 
dris (C.S 
(C.S.MA.
(C.sA 

(c.slRF
3. Eug. 5 
T.TPIPS C 
(C.S.M.).

• LA C 
întrecerile 
can pent! 
clasament 
junioare 
Rm. Vilcc 
3. Eternit 
C.S.M. C. 
Știința IC 
C.S. Arac 
C.S. Arac 
3. Juvcnt 
lurgistul 
Napoca,
I.P.C. Sla

trița), 6.
ni ca). 7.
8. C. Ma
tan (Uni
iova). 10.
11. I. Ch
Zoi tan (C

NOU, NOU, N
Club Român prin < 
București, organize 

biliști, membrii A.C.R., excursii externe 
socialistă (U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.S. 
in stațiuni balneoclimaterice din țară.

Federația Automobil 
colaborare cu I.T.H.R.

co
Ce

Iatâ programul excursiilor:

Excursiile se organizează în lunile : 
— mal, iunie, septembrie, octombrie șl noi

1. URSS: ODESSA 
CHIȘINAU 
CERNĂUȚI

— 3 zile
— 3 zile
— 3 zile

4- LAC 
+ LAC 
+ BAI

2. RPB: SOFIA — 3 zile 4- HEF
STARA ZAGORA : 3 zile 4- BUȘ
GABROVO — 2 zile 4- BUȘ
VARNA — 2 zile + NEP
TÎRNOVO — 2 zile 4- BUȘ
PLEVNA — 2 zlile 4- BUȘ

3. RSC: KOSICE — 3 ziile 4- FEL
PRESOV — 3 zile 4- FEL

înscrieri șl informații la Agenția de
Colentina nr. 1, telefon 35.02.15.
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ofensive, 
bine arbi- 
(Bulgaria). 
Ș. Necșu- 
(ambii din

tinerei, România — It 1). Germană 0 2 (0-1)

COMPORTARE NESATISFĂCĂTOARE A JUCĂTORILOR NOȘTRI

DIVIZIA B ÎNTRE VESTIAR SI GAZOH
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goslov, ulti- 

poziția se- 
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1, la cam- 
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și, n-a reu- 
pe locul 4. 
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rtac Stirom 

Bogoslov 
Vîlcea), 3. 

■entus Bucu- 
ișetoiu (Hi- 
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4. D. Cioca 
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.S.A. Cra- 
îmergetlca). 
VI.). 12. Z.

desfășurat 
ii Repubi- 
I (echipe), 
mătoarele : 
Ș. Metalul
I Oradea, 
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5. C.S.Ș. 2 
tanța, 6. 
! ani: 1. 
Constanta,
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I

MORENI, 29 (prin telefon). 
Pe un teren mustind de apă, 
udat de ploaia care nu mai 
contenește de două zile, intîl- 
nlrea dintre selecționatele de 
tineret ale României și R. D. 
Germane a dat cîștig de cauză 
oaspeților, o formație masivă, 
Pe care au avantajat-o condițiile 
de joc existente. Deși a avut su
perioritate teritorială în cea 
mai mare parte a meciului, 
echipa noastră nu a reușit să 
străpungă decît rareori defen
siva adversă, pe cît de puter
nică (și, uneori, prea agresi
vă), pe atît de bine organi
zată și susținută, la nevoie, 
de celelalte linii. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că în 
poarta selecționatei germane 
s-a aflat un goal-keeper, Teu- 
ber, cu foarte bune reflexe și 
care a intervenit- salvator în 
ultimul moment de cîteva ori.

Meciul a început cu nu
meroase atacuri ale jucătorilor 
români, care, chiar în min. 3, 
au ocazia să deschidă scorul. 
O superbă șarjă a lui I. Du
mitrescu (cel mai activ din
tre fotbaliștii noștri în această 
partidă) este stopată, prin 
fault, la 18 m. dar lovitura li
beră, executată de D. Sava s-a 
dus... drept in brațele porta
rului oaspeților. A urmat un 
luft al iui Stere, aflat sin
gur în „6 m“, pentru ca. în 
min. 1" 
a lui C 
chipierii 
Morcni, prezenți în selecționa
ta noastră) să se încheie cu 
voleul imprecis al lui Henzel. 
în 
al 
de 
să 
In 
trat dc po stingă, fundașii noș
tri au ezitat în bloc și LANGE 
a șutat din interiorul careului 
mare, Jos la colț: 0—1. Ti
nerii jucători români au aler
gat in continuare după ega
lară dar fără luciditatea si 
incisivitatea necesare, benefi
ciind, totuși, de trei bune si
tuații, prin 
Dumitrescu 
Teuber i-a 
și C. Pană

Repriza 
cu un joc 
al ' ' 
cut ca alte situații favorabile 
să sc succeadă la poarta ad
versă. Notil introdus, Chiriță, 
trimite cu capul peste „trans
versală" în minutele 47 si 59. 
în min. 63, Henzel reia în a- 
fara spațiului porții goale ba
lonul expediat de I. Dumi
trescu și respins cu dificultate 
de Teuber. Pe contraatac, 
Grether (min. 65) trimite ba
lonul, cu capul, pește Stelea, 
dar și peste „transversală". Jo
cul se desfășoară și apoi în 
jumătatea de teren adversă, 
dar Dumitrașcu (min. 71) și 
Jercălău (min. 72) nu-1 pot 
învinge pe Teuber. In min. 76, 
la un contraatac purtat în doi, 
Lange face o cursă pc latura 
---------------------------- 2

al
în

10, o șxcelentă centrare 
C Pana (unul dintre e- 

divizionarei A din

min. 17, un prim contraatac 
oaspeților — oprit cu greu 
I. Dumitrescu — avea parcă 
anticipeze golul din min. 19.
acest minut, Vosz a ccn-

Timiș (min. 21), I.
(min, 23, ‘ ‘

plonjat la 
(min. 42).
secundă a 
ceva mai

.tricolorilor", care

cînd 
picioare

debutat 
elaborat 
au fă-

dreaptă, urmează o centrare și 
UNGLAUBE reia balonul, cu 
capul, in colțul scurt, mărind 
avantajul echipei sale : 0—2.
Ultimele două ocazii ale for
mației noastre se derulează în 
min. 87 („cap“ Cr. Sava razant 
cu „transversala") și min. 80 
(I. Dumitrescu execută o lo
vitură frontală de la 18 m dar 
Teubcr reține).

A fost un meci între o e- 
chipă mai tehnică (selecționa
ta României) si una atletică și 
eu un ioc în forță (selecționa
ta R. D. Germane), ultima a- 
daptîndu-se, cu eficiență și pe 
tabela de scor, terenului alu
necos. Reprezentativa noastră 
s-a comportat, în general, sub 
așteptări vădind multe carențe, 
atît defensive, cît și

A condus foarte 
trul N. Tahtadjiev 
ajutat la linie de 
lescu și M. Ionescu 
Tîrgoviste).

ROMANIA : Stelea — Jercă- 
lău, RADA, Matei, Dumitrașcu
— Stere (min. 46 Ursea), C- 
PANA, D. Sava (min. 46 Șt. 
Stoica), I. DUMITRESCU — 
Henzel (min. 77 Cr. Sava), Ti
miș (min. 46 Chiriță).

R. D. GERMANA : TEUBER
— Herzog, VAGENHAUS, BA
SER, Fankhanel — Ritter, Ed
mond (min. 14 LANGE), VoSz 
(min. 87 Zimmerling), Bonen
— GRETHER, UNGLAUBE.

• EVOLUȚIA LIDE
RULUI F.C. Constanța 
La Rm. Sărat a stirnit 
un viu Interes, parti
da anunțîndu-se deose
bit de grea pentru e- 
chipa locală. Dar... me
dii’ nu a strălucit în 
virtuți tehnice ; în 
schimb a plăcut prin 
dîrzenia cu care cele 
două echipe șl-au apă
rat șansele. • Gazdele 
au făcut un joc de an
samblu bun, dar „ple- 
sele“ lor grele — Tlgo- 
lanu, Neculcioiu șl Pe
tre — nu au fost în 
apele lor. ratînd neper- 
mi s. • A surprins e- 
voluțla mai puțin con
vingătoare a liderului, 
care nu a arătat nimic 
deosebit, făcînd un joc 
strict de apărare, cu 
2-3 contraatacuri spo
radice, lipsite de forță 
șl periculozitate. • 
Corectă și autoritară 
prestația brigăzii bucu-

reșten» (N. Volnca 
D. Avrigeanu 
Mustață), care a con
dus cu competență o 
partidă de o încleștare 
deosebită, intervenind 
prompt ta momentele 
critice ale jocului, po
tolind spiritele șt sanc- 
țlontad (cu cartonașe 
galbene : Ivana Petre 
șl Niculciolu — de la 
gazde. Zabiu șl Bu- 
duru — de la oaspeți), 
infracțiunile din teren. 
'FI. S.).
* PORTARUL

DUMITRU (Electropu- 
tere Craiova) deși a 
primit patru goluri, în 
meciul de ia Mediaș, a 
arătat reale calități in
tervenind eficace 
mai multe rîndurl. 
vtad doar 20 de ani, 
n. Dumitru poate as
pira la un loc pe pri
ma scenă. • Jocul fru
mos al echipei Electro- 
putere a fost pătat de

E.

FL

în 
A-

Gheorghe NERTEA

lordache (nr. 7) înscrie pentru echipa sa. Auto
buzul, aducînd egalarea pe tabela de marcaj. 
Pină la urmă, scorul va fi de 3—1 in favoarea 
Autobuzului, in intilnirea cu Sportul „30 De
cembrie". •

ASTĂZI, LA HALLE
(Urmare din pag. 1)

norii reprezentativei noastre 
speră, însă, ca „ll“-le trimis 
în teren să dea un randament 
mult mai mare decît la Dublin. 
De la cei tineri se așteaptă 
confirmarea învestiturii in 
perspectiva cîștigării unui loc 
în lotul național. Iată acum și 
echipa probabilă : Moraru — 
Ciucă, Andone, Rednic, M. Po
pa — Geolgău, Sabău (E. Săn- 
doi), KIein, Boliini — Coraș, 
Cămătaru (Lasconi).

în privința adversarului nos
tru. am aflat de la confrații 
de aici că antrenorul Stange a 
convocat la lot 18 jucători, cei 
mai mulți provenind de la ce
le 3 echipe candidate la titlu.

Foto: Aurel D. NEAGU

Prună, care l-a lovit 
intenționat pe medleșa- 
nul Tenghea, Craiovea- 
nul Prună nu este la 
prima abatere de acest 
gen, el fiind suspendat 
Ptat acum de patru 
ori. cumulind 12 etape 
de suspendare (ultima 
ta anul 1087 — cu 1 e- 
tape) ! • TușlerM M. 
Bumbi și Gh. Cagula 
au avut semnalizări 
corecte fiind de un 
real ajutor centralului 
T. Bone. Pe parcursul 
tatîlniril Gaz Metan — 
Electroputere au fost 
multe faze pe jnucMe 
de cuțit”, dar „centra
lul” le-a rezolvat ta 
spirituii regulamentului 
șl cu sprijinul celor 
doi amintiți. (P V.).
• LA SFIRȘITUL 

PARTIDEI METALUL 
BOCȘA — F.C. BIHOR, 
cîteva voci Un tribună 
erau nemulțumite de 
rezultat țl de arbitraj. 
Spiritele »-au liniștit la 
intervenția promptă șl 
ta spiritul fair-playu- 
lul a directorului Între
prinderii Victor Crean
gă ; el a calificat arbi
trajul corect șl autori
tar, arătlnd, ta același 
timp, că F.C. Bihor este 
o echipă care nt poate 
fi Infrînită ușor • Cel 
mai bum de pe teren. 
De (F.C. Bihor) a fost 
și un exemplu de spor
tivitate, cerînd perma
nent coechipierilor să! 
să fie preocupați numai 
de joc • Arbitrul St. 
Rotănescu ar fi meri
tat calificativul FOAR
TE BINE, dor nu l-a 
primit, pentru că, ta 
minutul 20. jucătorul 
Blszok (F.C. BihOT) l-a 
faultat grosolan pe E- 
mll Marian (Metalul) 
aflat ta plină cursâ. 
După părerea noastră 
se impunea cartonașul

t ROȘU, nu GALBEN. 
(Gh. B.).

a LA 35 DE ANI, o 
vîrstă cînd alții își 

t oun deja ghetele în
i cui Dobrău a rămas

aceiași jucător sobru 
1 mobil, cu o alură at

letică de invidiat, care, 
după felul cum se pre
gătește șl evoluează tn 
formația Dacia Mecani
ca Orăștie. poate fi u- 
til și unei... echipe di
vizionare A. a Șl dacă 
tot sîntem la capitolul 
vîrstă același lucru 
putem spume și despre 
ex-rapldlstui Manea (34 
de ani) care, ta cadrul 
echipei Gloria Bistrița, 
probează calitățile re
cunoscute cu ' * 
urmă : viteză, 
fiătrundere.
ul reprezintă 

te multe ori 
pericol pentru 
adversă. (P. Pe.).,
a PARTIDA DE PE 

STADIONUL „AUTO
BUZUL* a scos din 
nou în evidență pe tî- 
nărua pîrvu. Prin miș
cări imprevizibile, vi
teză ta execuție șl o 
tehnică bună, el a reu
șit de multe ori să 
pună ta pericol defen
siva oaspeților. Din pă
cate. concentrarea ta 
fazele de finalizare 
lasă de dorit la Ună- 
rul atacant bucu- 
reștean. a Margelatu 
redivivus I Cîndva o 
speranță a fotbalului 
nostru Margelatu — la 
cel 28 de ani ai Băi — 
a devenit liderul echi
pei Sportul „30 Decem
brie". Cu tehnica sa 
subtilă, prin pase și 
centrări precise, și-a 
pus deseori coechipierii 
ta situații favorabile 
de <i înscrie, dar a și 
amenințat ta cîteva 
rîndurL poarta apărată 
de Ene. (D. Șt.).
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anl în 
dribling, 
Acțiunile 
de foai- 
un real 

poarta

Dynamo Dresda, Lokomotive 
Leipzig și Dynamo Berlin, din
tre ei remareîndu-se, în mod 
special, portarul Muller (Loko
motive), considerați de ziariști 
cel mai bun jucător pe acest 
post din ultimii ani, liberoul 
Stachmann (Magdeburg), mij
locașul Sammer (Dynamo Dres
da) și atacantul Thom (Dyna
mo Berlin), golgeterul campio
natului. Deși nu s-a anunțat 
încă formula de echipă, gaze
tarii o acreditează pe aceea fo
losită în primul meci al anului, 
cu Spania, la Valencia (0—0) : 
Muller — Schosler, Kreer, Sta
chmann, Zotsche — Ernst, Sam
mer, Liebers — Kirsten, Thom, 
Doll. Meciul va fi condus de 
o brigadă de arbitri din Ceho
slovacia.

MECIUL NR 403
• Astăzi, la Halle, are loc partida nr. 403 din 

vitate a echipei noastre reprezentative. Bilanțul 
este următorul :

402 164 103 1S5 667—610

întreaga acti- 
de pînă acum

R.D. Germanea Intilnirea de astăzi, dintre reprezentativele ________
șl României va fi a 19-a dintre cete două formații. Iată rezul
tatele precedentelor Întllniri sub titulatura România — R. D. 
Germană : 26 octombrie 1952, București (joc amical — A) : 
3—1 ; 8 mai 1954, Berlin (A) t 1—0 ; 18 septembrie 1955, Bucu
rești (A) : 2—3 ; 14 septembrie 1958, Leipzig (A) : 2—3 ; 14 oc
tombrie 1962, Dresda (A) t 2—3 ; 12 mai 1963, București (A) t 
3—2 ; 13 octombrie 1964, Komazawa (J.O.) : 1—1 ; 21 septembrie 
1966, Gera (A) : 0—2 ; 18 noiembrie 1967, Berlin (prel. J.O.) : 
0—1 ; 6 decembrie 1967, București (prel. J.O.) : 0—1 ; 27 mai 
1973, București (prel. C.M.) 1—0 ; 26 septembrie 1973, Leipzig 
(prel. C.M.) : 0—2 : 27 august 1977, București (A) : 1—1 ; 1 
iunie 1979, Berlin (A) : 0—1 ; 2 aprilie 1980, București (A) : 
2—2 ; 16 noiembrie 1982, Karl Marx ................................
1983, București (A) : 1—0 ; 29 august

Stadt (A) : 1—4 ; 24 august 
1984, Gera (A) s 1—2.IN PRELIMINARIILE J. O. • Iată și numărul de selecții 

compun lotul nostru reprezentativ 
Moraru 38 de meciuri în echipa 
Ciucă 3, Andone 34, Rednic 60. M. 
106, Mateuț 31, Sabău 3, E. Săndoi 
Coraș 35, Geolgău 23. Lasconi 2. •

• Următorul, și ultimul, meci al reprezentativei din sezonul 
de primăvară, va avea loc la 1 iunie, cu echipa Olandei, tot 
în deplasare, o selecționată calificată în turneul final Euro *88.

al celor 16 jucători care 
pentru partida de la HaBe: 
națională. Mânu debutant ; 
Popa 2 Stăneseu 5, Bfllflni 
3, Kleln 63 ; Cămătaru 61,

(Urmare din pag. I)

lovscki, Pietrowicz (Grebocki)
— K. Warzicka, Rudy (Iwanic- 
ki), Liszek — Cyron, Furtok, 
Lesnyak.

ROMANIA : Nițu (Speriatul
— Ad. Popescu, D. Ștefan, C. 
Solomon, Eduard — Goanță, Mi- 
rea, Mujnaî, P. Badea — Văi- 
dean (Ralea), Craiu (Pena).

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
« F. C. ARGEȘ, 0—0 CU LUF- 

TETARI (ALBANIA) IN CUPA 
BALCANICA. Divizionara A din 
Pitești a încheiat cu un scor alb 
partida susținută, în deplasare, 
cu Luftetari. Antrenorul Sp. Ni- 
cuiescu, care îl înlocuiește pe 
FI. Halagian (bolnav), a prezen
tat următorul „11“ de începere : 
Hristea — Bărbulescu, Pîrvu, 
Stancu, Tănase — Simion, Badea. 
Ignat, Bănuți — D. Zamfir, Guda. 
Nu au evoluat, fiind selecționați 
ia lotul olimpic, Speriatu, E-

duard, D. Ștefan. Următorul 
meci, la 20 aprilie, la Pitești, cu 
PAOK Salonic. Rezultatele de 
pînă acum ale formației piteș- 
tene în Cupa Balcanică : 2—0 șl 
0—0 cu Luftetarl, 2—4 (d) cu 
PAOK salonic, 2—0 cu Slavia So
fia. A mal rămas de stabilit 
data partidei, din deplasare, cu 
Slavla Sofia.
• ORA DE ÎNCEPERE A PAR

TIDELOR din etapa a 21-a a Di
viziei A, de duminică 3 aprilie 
este 17. așa cum a stabilit F.R.F.

Cum se vede, alegerile con
tinuă la „vîrfuri", adică la 
principalii oameni de gol sau, 
mai bine zis, de... golurile de 
care olimpicii noștri au atîta 
nevoie.

Partida va începe la ora 15,30 
(16,30 la București) și va fi 
condusă de o brigadă de ar
bitri din Bulgaria, avindu-1 la 
centru pe I. Kolev.

Observator F.I.F.A. este Rudy 
Glockner din R.D. Germană.

Vremea este instabilă (plus 
5 grade), iar stadionul are o 
capacitate de 20.000 de locuri.

Pînă 
duseră

astăzi, marți, se 
17.000 de bilete.

vîn-

Clasamentul srrupei

1. R.F. Germania 5 4 0 1 M- 2 8
2. Polonia 5 3 11 8-6 7
3. Danema-ea 5 3 0 2 15- 4 6
4. România 4 112 2-10 3
5. Grecia 5 0 0 S 1-16 8

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM VA
IN ACEST ANOTIMP. 1N URMĂTOARELE

INVITA.
STAȚIUNI
de munții

I

ANUNȚ
O.N.T. Carpați Brașov 

organizează în zilele de 
15, 16 și 17 aprilie 1988 
un examen practic pen
tru obținerea atestatului 
de ghid monitor schi. 
Condiții: studii medii ți 
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 
ta biroul agrement.

ADMINISIRAIIA 01 STAI LOTO-PRONOSPORl INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 27 
MARTIE 1988. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 61 variante 25% a 8.879 
lei; Cat. 2 (12 rezultate): 33 va
riante 100% a 2.146 lei si 1235 
variante 25% a 537 led; Cat. 3 
(11 rezultate): 347 variante 
100% a 373 lei și 11711 va
riante 25% a 93 lei.
• După tragerile obișnuite PRO- 

NOEXPRES de astăzi, miercuri, 
30 martie șl, respectiv, LOTO de 
vineri, . aprilie, la sfîrșltul aces
tei săptămîni. mai precis, dumi
nică, 3 aprilie, va avea loc o 
nouă TRAGERE LOTO 2, prima 
din acest trimestru, cu mari per
spective în ceea ce privește cîș- 
tigurlle. Vă reamintim că la o 
asemenea tragere se atribuie In-

totdeauna importante clștiguri (In 
bani și autoturisme) și, ceea ce 
este foarte important pentru va
lorificarea șanselor, se poate cîș- 
tiga fi CU NUMAI 2 NUMERE 
extrase. Taxă de participare — 
de valoare unică — este de numai 
10 lei, Insă se pot juca variante 
de 100% sau de numai 25%.
• Vă informăm că toate emi
siunile LOZ IN PLIC aflate In 
vînzare Inclusiv cele speciale, 
au atras în ultima vreme un 
număr tot mal mare de particl- 
panțl. ca urmare a sporirii con
siderabile a numărului de cîștl- 
guri în bani și autoturisme „Da
cia 1300“.
• Tragerea obișnuită de astăzi, 

miercuri 30 martie va avea loc 
în București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începînd de 
la ora 15 50. I

BORȘA : stațiune balneoclimaterică mărginită __ _____
Rodnei șl Maramureșului, situată la altitudinea de 850 m *1 
la circa 157 km depărtare de Bala Mare (82 km de Vatra 
Darnel).

BUȘTENI : așezată la poalele munților Caraiman, Jepii Mari 
șl Jepii Mici stațiunea Bușteni se află la o altitudine de 
800—900 m. Ia distanța de 135 km de București șl 37 km de 
Brasov

CHEIA : stațiune situată pe oursul superior al Teleaje- 
nului. la poalele munților Ciuoaș și Zâganul. Depărtare față 
de Ploiești — 60 km. față de Brașov — 49 km și față de 
Văleni’ de Munte — 36 km altitudine 870 m.

DURAU : situată tatr-o zonă de atrăgătoare frumuseți turis
tice, la poalele legendarului Ceahlău, la I km depărtare de 
lacul de acumulare Izvorul Muntelui și ta 89 km de Piatra 
Neamț. Altitudine medie — 800 m.

IZVOARELE : stațiunea te «flă ia 25 km depărtare de Bala 
Mare și ia altitudinea de 81# m. în Imediata apropiere, mun
ții Gutin.

PĂLTINIȘ : aflată In munții Ciblnulul. este stațiunea situată 
la nea mal mare altitudine din țară : 1400—1450 m. Depărtare 
de Sibiu - 82 km.

8EMENIC t altitudine 1480 m. Stațiunea este situată pe largul 
platou al masivului Semenio. la 88 km de Reșița.

LACUL ROȘU t așezată tn apropierea vestitelor Chel ale Bl- 
eazulut tn depresiunea tnconjurată de munții Tarcăulul, Hăț- 
mașuiui Gtargeului și Suhardulul. pe malul lacului cane a 
dat numele stațiunii Distantele față de Bleat — cea. 85 km. 
față de Gheorghenț — eca. 25 km. Altitudine — 980 m. Pe 
Suhardul Mare este una dintre cele mal bune plrtii de scW 
din tară (2400 m lungime 808 m diferență de nivel).

IMPORTANT DE REȚINUT
• tn stațiunile menționate rtnt mari posibilități de practi

care a sporturilor de Iarnă șl In mod special a schiului. Tn 
cele mai multe se află Instalații moderne de transport pe ca
blu rtelecabine telescaune teleschiuri. babyschiuri). De la 
centrele SDeciale se pot Închiria materiale sportive.
• Se organizează drumeții tn munți, excursii la obiectivele 

turistice din Împrejurimi Amfitrionii garantează un concediu 
plăcut asigurtndu-vă posibilități de confort optim In hoteluri, 
case de odihnă cabane iar masa la restaurante sau pensiuni, 
dună preferințe.

Biletele pentru cură balneară și odihnă 
pot obține de ia toate agențiile oficiilor 
ale I.T.HR București, precum șl de la 
lor din Întreprinderi.

In aceste stațiuni se 
județene de turism 
comitetele slndlcate-

f

Cojoca.ru


DEPLINĂ ÎNCREDERE ÎNAINTEA
MECIULUI DE RUGBY DIN ITALIA

în cele 26 de întîlniri rug- 
bystice româno-italiene de pînâ 
acum, bilanțul e echilibrat : 11 
victorii românești, 12 italiene si 
3 egalități ; între care un sin
gur succes al tricolorilor în Ita
lia, în 1970, la Rovigo (14—3) 
și un egal șapte ani mal tlrzlu, 
la Reggio Calabria (10—10). A- 
șadar, nu le va fi ușor băieților 
noștri la 2 aprilie. Jocul de la 
Milano pare însă bine pregăttt, 
iar... barometrul înclină spre 
vreme frumoasă. Ne-o confir
mă. și un sondaj organizat ad- 
hoc printre internaționali. Gelu 
Ignat (vă amintiți. în 1986, pe 
„23 August", el a înscris — toa
te cele 18 puncte — echipei 
Scoției, cîștigătoare atunci a 
Turneului celor 5 națiuni, cu 
un „mare șlem“): ..Pregătirea e- 
chipei șl atmosfera în lot sînt 
excelente. Personal, aș dori 
să-mi depășesc condiția de 
transformer și să mă remarc 
printr-un joc complet". Hara- 
lambie Dumitra? : „Aplicînd 
noua concepție Je joc, care pre
vede o gîndire rugbystlcă mai 
profundă, o totală dăruire, a- 
vem toate șansele să obținem 
un rezultat bun, cu alte cuvin
te ne gîndim la victorie. îmi 
susțin afirmația pe fondul unui 
bun climat de muncă și pregă
tire". Adrian Lungu (aproape 
un veteran, la nici 28 de ani, 
cu ale sale 47 de selecții în na
țională) : „Socotesc că titula
rizarea lui Ignat la „uvertură" 
va permite un joc mai activ 
liniei de treisferturi, care va 
beneficia și de aportul lui Piti,

un fundaș curajos, ofensiv. Cred 
ca șansele noastre sînt reale, 
elanul noilor tricolori ne va 
ajuta să spargem gheața".

★

Un ultim antrenament pe ex
celentul teren al clubului Stea
ua. Pămîntul clocotește sub 
crampoanele rugbyștilor. Leon- 
te, Pașcu, Dumitrescu, pilierii, 
împing de zor, ca acolo, in joc, 
să nu cedeze nici o palmă de 
pămînt. Caragea, Dumitraș, Ve- 
reș, „zburătorii", olanează după 
baloanele înalte, în timp ce 
„flankerii" Murariu, Rădulescu. 
Gurămare exersează atacurile 
pe lîngă grămadă, comandate de 
Neaga, energicul purtător al 
tricoului cu nr. 9. Trei sferturi
le nu rămîn nici ele datoare. 
Să vedem...

„Sigur, va fi greu sîmbătă ia 
Milano — ne spune antrenorul 
Th. Rădulescu. Echipa e veri
ficată. Dacă înaintarea va juca 
„pachet", cum e instruită, con
sider că vom domina „momen
tele fixe", dirijînd noi jocul, 
punînd noi probleme italienilor. 
Doar așa ne putem gîndl la 
victorie...". Gh. Nica (fost In
ternational, acum antrenor se
cund) adaugă : „Aș fi fericit 
ca debutul meu în noua postu
ră la națională să coincidă cu 
un joc bun și, în consecință, 
cu un rezultat valoros".

Gînduri frumoase șt moral 
ridicat, pe care le-am dori 
concretizate...

Dimitrie CALLîMACHl

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR JUNIORI
LA „INTERNAȚIONALELE" BULGARIEI

La Pernik, au avut ioc „In
ternaționalele" de lupte greco- 
romane al Bulgariei, rezervate 
juniorilor. La aceste tradițio
nale întreceri au oarticipat 
luptători din Franța, R. D. Ger
mană. R. F. Germania, Iugos
lavia, Polonia, România, U.R.S.S 
și Bulgaria — cu mal mulț, 
sportivi la fiecare categorie de 
greutate. Reprezentanții țării 
noastre (însoțiți de unul din
tre antrenorii lotului național, 
Carol Badea) au obținut fru
moase succese. Juniorul Mircea 
Constantin, după o suită de vic
torii realizate în fața unor ad
versari în ale căror „cărți de 
vizită" sînt înscrise performan
țe de prestigiu — ne referim, 
îndeosebi, la luptătorii sovie
tici și bulgari — a ocupat pri
mul Ioc Ia categoria 68 kg. în

finalele „mari" au ajuns și alți 
doi sportivi români : Gheorghe 
Zaharia (cat. 48 kg) și Adrian 
Munteanu (cat. >2 kg), situați 
pe locul 2. Au mai urcat pe 
podiumul de onoare al acestei 
competiții Petre Onclu (cat. 62 
kg) și Cristian Mrcană (cat. 74 
kg), clasați pe locul 3

RECORDURI MONDIALE

LA ATLETISM
NEW YORK. 29 (Agerpres). 

Atletul american Steve Scott 
a stabilit, la Carlsbad (S.U.A.), 
un nou record mondial de a- 
lergare pe șosea în proba de 
5000 m. cu timpul de 13:30.2. De 
asemenea. în aceeași probă. Liz 
Lynch-McColgon (Anglia) a re
alizat un nou record feminin 
al lumii cu 15 29 7.

în concursul înotătorilor juniori dc Ia Plovdiv

VICTORIE ROMÂNEASCĂ LA 800 m LIBER
La Plovdiv. în Bulgaria. a 

avut loc un concurs internațio
nal de înot pentru iuniori. în 
bazin de 25 metri, la care au 
participat sportivi din Ceho-

ACTUALITATEA PE EȘICHIER

DUPĂ 24 DE ANI...

WELLINGTON. — Turneul de 
la Wellington (Noua Zeelandă), 
s-a încheiat cu trei cîștigători i: 
Spasski, Chandler și Gufeid cu 
cîte 7,5 punct» din 9 posibile. In 
ultima rundă Spasski a remizat 
cu Chandler.

HAVANA. — Cu o rundă Îna
inte de încheierea turneului in
ternațional de ia Bayamo în cla
sament conduce marele maestru 
sovietic Aleksandr Pancenko — 
8,5 puncte, urmat de tînărul ma
estru cubanez Juan Borges cu 8 
puncte. Pe ocul trei se află 
mexicanul Espinosa cu 7,3 
puncte.

PRAGA. — în runda a 9-a a 
turneului international de șah de 
la Trnava, Paviovlel a cîșiigat 
la Robatach Mokrij a remizat cu 
Jurek. Prigola a pierdut la 

Wokah. în atașament conduce 
cehoslovacul Mokrij cu 7 puncte, 
urmat de Ros ratai cu 6.5 sunete.

slovacia. Cipru. R.D Germană. 
Iugoslavia. Polonia. România și 
din tara gazdă. Dintre tinerii 
noștri reprezentanți, o compor
tare remarcabilă a avut brăi- 
leanca Carmen Roșioru, învin
gătoare la 800 m liber cu timpul 
de 8:40.4. Ea a sosit a doua la 
200 liber — 2:05.6. 400 liber — 
4:16.8 și a treia la 100 liber — 
59,9. Reșițeanca Bernadct Mal- 
garth a ocupat locul secund la 
100 m bras — 1:16 și s-a cla
sat pe poziția a treia la 100 
fluture — 1:07,4 și 200 bras — 
2:42,5. La 200 m fluture, brăi- 
leanca Virginica Coman a fost 
a doua, cu 2:25.9.

Faibal meridiane
Amatorii de natutie. șl nu 

numai el tșl reamintesc de
sigur de austrahanca " 
Fraser, a cărei carieră 
strălucit prm tecoedurl 

Născută ta 
Ftaser 

la 3 ediții 
Mel.xxur- 

roklo

Dawn
a
8i4 
s ale

.. longevitate.
■ - septembrie 1937.
■ ► luat parte ta 
.. jocurilor Olimpice. 
.. ne 1950 Roma 1939.
• - 1964, cîștigînd 
■* multe medalM
■ ‘ aur, intre care 
‘ ’ Invariabil — 
;; cele ale probei 
.. 100 m liber. Ea a 
.. ma femeie din istoria tnotu- 
.. iul care a coborît sub un mi- 
.. nut pe 100 m (la Tokio a
■ > dobîndit Utilul în 59,5), recon-
• ■ dul el mondial pe această
■ • distantă 58.9. rezlstind 8 ani,
• ■ din 1934 in t972. Ca să Inche-
■ ’ lem această ..schiță de po<r- 
‘ ’ tret", să adăugăm că Dawn 
“ ’ Fraser adevărat fenomen la 
., vremea respectivă, șl-a trecut 
.. în oont. oe durata un-, ca- 
.. rlere fulminante nu mai -u- 
.. tin de 43 de recorduri mon-,
• - diale personale. contribuind
■ ■ totodată șt la realizarea alto- 
■■ ra. în cursele de ștafetă (în-
• ■ deobște la 4X100 m liber).

prezentăfost prl •

Etnă la urmă m condițiile
1 care campioana a negat 

ou vehementă orlca vinovă
ție, declarlnd că nu e declt 
„victima Invidiilor șl a răută
ților". Deși nu s a dovedit 
practic nimio. Fraser a ieșit 
cu prestigiul deteriorat din 
incidentul acela șl. deprima
tă, dezamăgită, a decis să a- 

bandoneze Înotul, 
cu toate că. Ime
diat după a treia 
izbîndă olimpică, 
anunțase că va ti 

,_______ și la J.O. de la Ciu
dad de Mexico 1968.

Apoi, peste întreaga înttm- 
plare s-au **
șl uitarea, 
facerea" a 
plan, unul 
ții echipei

așternut tăcerea .. 
Recent, insă, „a- • ■ 
revenit în prim- • • 
dintre componesn- • ■ 
de hochei pe far- ■ •

Si totuși Dawn Fraser a 
Ieșit lin lumea performanții 
și a bazinelor pe ușa din dos! 
La Tokio ea a fost acuzată 
(de eitiva dtncre conducătorii 
delegației Australiei) dc furt 
reproștndu-i-se că. in 
deliberat 
steaguri
Imensă ______ _ ______

sportului din tara r.oastră"! I 
s-a dtschis cuiar an proces 
care a trena* <nsă d s-a stins

__  mod 
șl-? însușit.. 17 

oroducird astfel o 
pagubă morală

CURSA PĂCII
LA A 41-a EDIȚIE

După rum se anun
ță de la Comitetul de or
ganizare. la cea dea 41-a edi
ție a competiției cicliste in
ternaționale ..Cursa Păcii"' 
pină în prezent, și-au oonfir- 
mat participarea sportivi 
din 16 [ări intre care Bulga
ria, Brazilia. Romănia, Fran
ța. U.R.S-S., Anglia, Italia.

Așa cum se cunoaște, anul 
acesta startul ..Cursei Pă
cii". se va da din Bratislava 
la 9 mai. lai sosirea va avea 
loc la Berlin. Traseul măsoa
ră circa 2 900 km. impărțițl în 
13 etape. Sînt prevăzute 47 
de sprinturi cu premii șl 30 
de puncte de că târâre.

bă a Australiei. Des Piper șl ■ ■ 
docto rul Howard Toyne măr- • ’ 
turlsind că „noi și nicidecum ‘ ; 
Dawn ne-am însușit st&agu- „, 
rite acelea, ca amintire" 7 1,. 
Redesetlizînd dosarul 
24 de ani, o instanță 
Sydney a absolvit-o pe Dawn .. 
Fraser de culpă, numai că «• 
fosta campioană a refuzat să - • 
asiste la dezbateri mcntio- • • 
nînd oă „drmtatea care mi ■ • 
se face acum e tîrzle și inu- «• 

o ulată • ■ 
pe care ■-

MARELE PREMIU

LA ATLETISM
Marele Premiu 1988 ta atletism 

va începe ta -t mal, ia San Jose, 
în S.U.A., avtad 17 concursuri, 
între care și finala, la 26 august, 
în Berlinul Occidental.

Programul din acest an va cu
prinde următoarele probe : băr
bați s 100 m, 800 tn o milă, 5000 
m, 3 000 m obst. 400 mg.. înălți
me, triplu, greutate. ciocan 5 
femei 8 200 m. 400 m, 1500 m, 
5000 m, 100 m*. disc șl suliță.

CAMERUNUL A C1ȘTIGAT 
„CUPA AFRICII"

„Cupa Africii" s-a încheiat, la 
Casablanca (Maroc) cu victoria 
echipei Camerunului, care. în 
meciul decisiv, a întrecut cu sco
rul de 1—0 (0—0) selecționata Ni
geriei. Unicul gol al partidei a 
fost marcat în minutul 55 de 
Emmanuel Kunde.

La meci au asistat 75.000 de 
spectatori.

CAMPIONATE

tilă. Nu există nici 
pentru amărăciunea 
am trăi t-o"

Cazul de fată „u 
tristețe pe care o 
Ilustrează afirmația 
bilă. ’ată. si th sport 
satisfacțiile oct vin la timp, 
ori vin degeaba...

imensa 
cuprinde, 
— vala- 

că

Ovidiu IOANIȚOAIA

CAMPIONATUL PANAMERICAN

OE 8ASSEBALL
Prima ediție a campionatului 

Panamerican de basseball se va 
desfășura in luna iulie a acestui 
an în Venezuela. La turneu și-au 
anunțat participarea echipe din 
14 țări, printre care Cuba, Cana
da, S.U.A., Brazilia, Nicaragua, 
Peru, Ecuador, Mexic, Columbia 
și Venezuela.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
GIMNASTICA • Concursul in

dividual compus din cadrul com
petiției Internaționale de ritmică 
de la Sofia s-a încheiat cu vic
toria sportivei bulgare Venellna 
Kostova — 38,300 puncte, urmată 
de compatrioatele sale Branlmira 
Ivanova — 37 950 puncte și Al- 
bena Lukanova — 37,850 puncte. 
• Concursul individual compus 
din cadrul compețlțlel dc la Mos
cova a fost cîștigat de sovietica 
Etena Sușunova, cu 39,875 puncte. 
Pentru exercițiul la bîrnă. gim
nasta sovietică a primit nota 
to.oo.

LUPTE a „Cupa Mondială" la 
libere s-a încheiat cu Victoria e- 
chipel U.R.S.S.. care. în întîlnirea 
decisivă, la Toledo (Ohio) a în
trecut ou scorul de 6—4 formația 
S.U.A.

SĂRITURI * ..Cupa Mondială" 
la sărituri cu schiturile a revenit 
sportivului finlandez Matt! Nyka- 
nen care a totalizat 282 puncte. 
Pe locurile următoare s-au situat 
cehoslovacul Pavel Ploc — 187 
puncte șl Iugoslavul prlmoz Ulaga 
— 127 puncte.

SCHI • Proba feminină de 10 
km din cadrul concursului de 
fond de ia Rovaniemi (Finlanda)

a fost cîștigată de suedeza Ma- 
rle-Helene Westln. 27:07,8, urmată 
de compatrioata sa Magdalena 
Wallin 27:37,2 și de Svetlana Na- 
gheikina (U.R.S.S.) 27:53,8. Proba 
de 50 km s-a încheiat cu victo
ria norvegianului Pal Gunnar 
Mikkelplass cronometrat ta 
2h22:08,2 • Concursul de schi pa
ralel de la Saalbach (Austria) s-a 
încheiat, la masculin, cu victoria 
sportivului Italian Alberto Tom
ba. care l-a întrecut în finală pe 
elvețianul Plrmln Zurbriggen. La 
feminin, primul loc a fost ocupat 
de Christine Meier (R.F. Ger
mania).

TENIS • Turneul masculin de 
ta Sao Paulo (Brazilia) a fost 
ciștigat de argentinianul Alberto 
Mancini, care l-a întrecut în fi
nală, cu 4—6. 6—3. 6—4 pe bra
zilianul Fernando Roese.

TIR • tn cadrul concursului 
internațional de la Dortmund, 
spo-rtiva sovietică Svetlana Smir
nova a cîștigat proba de pistol 
Cu aer comprimat cu rezultatul 
de 379 puncte performanță supe
rioară recordului mondial, deți
nut de vest-germana Annetta Ka
linowski cu 377 ouncte.

U.R.S.S. (et. 4) Torpedo Mosco
va — Dnepr Dnepropetrovsk 1—0; 
Dinamo Kiev — Spartak Moscova 
1—2 ; Kairat Alma Ata — Șah- 
tior Donețk 0—1 ; Jalghlris Vil
nius — Neftci Baku 2—0 ; Zenit 
Leningrad — Ararat Erevan 2—1; 
Metalist Harkov — Cernomoret 
Odesa 0—1. în clasament condu
ce Torpedo, cu 7 p.

SPANIA (et. 30) : Sporting Gl- 
jon — Atletico Madrid 2—0 : Real 
Socledad — Logrones 4—0. F.C. 
Barcelona — Betis Sevilla 0—1. 
FC Sevilla — Cadiz 2—1 Real 
Madrid — Sabadell 3—1. Real Val
ladolid — Mallorca 2—0, Real 
Zaragoza — Athletic Bilbao 1—1. 
Osasuna — Valencia 1—1. în cla
sament, conduce Real Madrid — 
50 p, urmată de Real Sociedad — 
42 p șl Atletico Madrid — 37 p.

OLANDA (et. 28) : F.C. Gronin
gen — Sparta Rotterdam 0—0, 
Venlo — F.C. Den Haag 3—2, 
Volendam — Ajax 1—2 ; F,C. Den 
Bosch — Fortuna Slttard t—1, 
Az '67 Alkmaar — Roda Kerkrade

4—1, Haarlem — Dordrecht 2—0. 
Poe Zwolle — PSV Eindhoven 
0—6, Willem Tilburg — Twente 
Enschede 1—1. Lideră a clasamen
tului se menține P.S.v. Eindho
ven — 50 p. locurile următoare 
fiind ocupate de Ajax — 42 p și 
Feyenoord — 31 p (un meci măi 
puțin disputat).

BULGARIA (et. 21) : Lokomotiv 
Sofia — Trakia Plovdiv 1—2. Lo
komotiv Plovdiv — Slavia 2—4. 
Vrața — Spartak Pleven 1—2, 
Sliven — Beroe 1—1. Etir — Lo
komotiv Goma Oreahovița 1—1, 
Spartak Varna — Cerno-moreț
1— 0, Vitoșa — pirin 3—1. Minlor 
Pernik — Sredeț 0—2. tn clasa
ment continuă să conducă Vito
șa, cu 33 p, urmată de Sredeț 
— 31 p și Trakia — 26 p.

ELVEȚIA (et. a 3-a a turneu
lui final) : Lausanne — St. Gali
2— 1. Servette Geneva — Neucha- 
tel Xanax 3—3 : young Boys 
Berna — Grasshoppers Zlirlch 
2—0, Lucerna — Aarau 0—0. tn 
clasament conduce Neuchâtel 
Xamax, cu 20 p, urmată de Aarau 
și Servette Geneva — cu cîte 
16 p.

AUSTRIA. Rezultate înregis
trata în turneul final : Austria 
Viena — Wiener S.K. 1—2, A.K. 
Graz — Admira Wacker 4—1 ; 
F.C.. Tiro) Innsbruck — Rapid 
Viena 0—0. S.C. Vienna — Sturm 
Graz 1—2. tn clasament, pe pri
mul loc, detașată, este formația 
Rapid Viena, cu 39 p, urmată de 
Austria Viena și Sturm Graz, 
cîte 30 p. (toîite echipele au cîte 
25 de jocuri)

CÎND Al GRĂDINĂ PROPRIEII
I
gII

Camacho Michel, Butragueno, Gallego, Chen.10, SancLls 
Solana. Martin Vazquez, Llorente... Nu vă întreb Im iaca t-i 
spun ceva anume aceste nume, pentru ci veți răspunde, nu ne 
îndoim, firi ezitare afirmativ, cunoscindu-i pe toți ca elemen
te de bază ale Realului Madrid, și totodată, cei mai mulți, ?. 
ale selecționatei lui Munoz. Toți acești jucători mai au Insă 
seva comun ? înainte de a pătrunde ta echipa Realului it-ou 
făcut ucenicia la filiala marelui club madrilen Castilia (o e.r 
zepție este oarecum. Llorente care a evoluat un sezon ți ju
mătate la Atletico). Această a doua echipă a Realului activea 
si, dc mulți ani. tn divizia secundă, fiind mai mereu printre 
protagonistele întrecerii. In ctteva rtnduri, ea »l-a elșticct pe 
teren, dreptul de promovare, dar regulamentul fa vigoare nu 
permite unui club mai mult de o echipă In aceeași divizie 
Castilia are, totuși. și palmares : In 1981, cu Butragueno, Galle
go, Chendo și Michel In formație, a ajuns pină la finala Cupei 
Spaniei fiind întrecută de echipa lui... Santillana șt juanf.c. 
Ceea ce l-a dat dreptul de participare tn Cupa Cupelor.

De dțlva ani. Real se află din nou tn prim-ptan. plin cele 
două Cupe U.E.F.A. cucerite și cete două prezențe in semifi
nalele C.C.E, in numai patru sezoane. Real strălucește din nou. 
Ceea ce n-a Izbutit ieri cu Breitner, Netzer, Wolf sau Cunnin
gham reușește acum cu Butragueno sau Mfchet. niște necu- 
noscuți cind au pătruns pe gazonul iul „Santiago BernabeiC. 
Și linie, adoptată de conducerea clubului are. veți vedea, cursi
vitate In partida de campionat cu Barcelona, bunăoară, tn 
.,ll*-le madrilen și-au făcut debutul Maqueda și Aldana, care 
au pus umărul la victoria formației lor In fața tui Scținsfer șl 
Lineker tncă o dovadă că grifa pentru propria grădină csfc 
drumu' cel mal neted spre înalta performanță.

Mîhai CIUCĂ
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