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în prezenfa tovarășului

HIC0LAE CEAUȘESCU

! IOARILI SESIUNII
MUU! ADUNARI NAȚIONALE

varășa Elena Fugna, vicepre
ședinte al Comisiei pentru in
dustrie și activitatea economi- 
co-financiară a M.A.N.

La dezbaterea generală comu
nă asupra Raportului Consiliu
lui de Miniștri și a celor trei 
proiecte de legi, in ședința de 
dimineață, au luat cuvintul de
putății Marin Enache, Cornel 
Pacoste, Simion Săpunaru, Iosif 
Varga, Pavel Aron, Ioachim 
Moga, Mihalache Mărgean, 
Maria Flucsă.

In continuare, tovarășa Maria 
Bobu, ministrul justiției, a pre
zentat Raportul cu privire la 
starea infracțională în anul 1987, 
concluziile desprinse din apli
carea decretelor de amnistie a 
unor fapte și reducerea unor 
pedepse, precum și Ia activita
tea comisiilor de judecată, iar 
tovarășul Ion Radu, președintele 
Consiliului central de control 
muncitoresc al activității econo
mice și sociale, a expus Ra
portul privind aplicarea preve
derilor Legii controlului averilor.

In cursul după-amiezii, la 
reluarea lucrărilor, pe margi
nea rapoartelor prezentate și a 
proiectelor de legi supuse dez
baterii Marii Adunări Națio
nale, au luat cuvintul deputății 
Maria Ghițulică, Florea Dumi
trescu, Dinu Daniliuc, Miu 
Dobrescu, Iosif Szasz, Constan
tin Dumitru, Ilie Văduva, loan 
Toma, Vasile Tomescu, Ilie 
Matei.

In legătură cu problemele 
dezbătute la primul punct de pe 
ordinea de zi, deputății au a- 
doptat în unanimitate Hotărirca 
Marii Adunări Naționale pri
vind realizarea planului de 
dezvoltare economico-socială pe 
trimestrul II și pe întregul an 
1988.

In continuare, după discuția 
pe articole a fiecărui proiect de 
lege dezbătut, Marea Adunare 
Națională a adoptat, în unani
mitate : Legea privind perfec
ționarea mecanismului econo- 
mico-financiar prin îmbunătă
țirea sistemului de formare a 
prețurilor. Legea privind per
fecționarea sistemului de retri
buire pentru stimularea pro
ducției de export și a exportu
lui și Legea privind încheierea 
șl executarea contractelor eco
nomice.

A fost adoptată, în unanimi
tate, Hotărîrea Marii Adunări 
Naționale cu privire la starea 
infracțională în anul 1987, con
cluziile desprinse din aplicarea 
decretelor de amnistiere a unor 
fapte și reducere a unor pedep
se, la activitatea comisiilor de 
judecată, precum și cu privire 
la aplicarea prevederilor Legi 
controlului averilor.

In încheierea lucrărilor de 
miercuri, președintele Marii 
Adunări Naționale a anunțat că 
proiectele de legi de la ulti
mul punct al ordinii de zi, ca 
și alte lucrări ce vor fi pri
mite la Biroul M.A.N., urmea
ză să fie examinate de corni- j 
siile permanente de specialita- ; 
te și supuse dezbaterii forului 
legislativ în cadrul actualei se- : 
siuni, data reluării lucrărilor : 
în plen urmînd să fie anunțată : 
din timp.

in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, miercuri, 30 
martie, s-au deschis lucrările 
sesiunii a Vil-a a celei de-a 
IX-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

La sosirea in rotonda Palatu
lui Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întimpinați cu cele mai calde 
sentimente de stimă și prețui
re, cei prezenți ovaționind în
delung pentru partid 
secretarul său general.

Lucrările sesiunii au 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

La propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale, deputății 
au adopat următoarea ordine 
de zi :

1. Raportul Consiliului de 
Miniștri privind realizarea 
Planului național unic de dez- 

economico-socială a 
România 
măsurile

șl

fost

voltare 
Republicii Socialiste 
pe trimestrul I și
pentru îndeplinirea planului in 
trimestrul II și întregul an
1988.

2. Proiectul 
perfecționarea 
economico-financlar prin îmbu
nătățirea sistemului de forma
re a prețurilor.

3. Proiectul Legii privind per
fecționarea sistemului de retri
buire pentru stimularea pro
ducției de export și a exportu
lui.

4. Proiectul Legii privind în
cheierea și executarea contrac
telor economice.

5. Raport cu privire Ia starea 
infracțională în anul 1987, con
cluziile desprinse din aplicarea 
decretelor de amnistie a unor 
fapte și reducerea unor pe
depse, precum și la activitatea 
Comisiilor de judecată.

6. Raportul privind aplicarea 
prevederilor Legii controlului 
averilor.

7. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cuprin- 
zînd norme cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, a prezentat Rapor
tul Consiliului de Miniștri pre
văzut pe ordinea de zi.

In continuare, au fost pre
zentate următoarele expuneri: 
asupra proiectului Legii pri
vind perfecționarea, mecanismu
lui cconomico-financiar prin 
îmbunătățirea sistemului de 
formare a prețurilor, de către 
tovarășul Neculai Ibănescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui; asupra proiectului Legii 
privind perfecționarea siste
mului de retribuire pentru sti
mularea producției de export 
și a exportului, de către to
varășa Lina Ciobanu, viceprim- 
ministru al guvernului; asupra 
proiectului Legii privind înche
ierea și executarea contracte
lor economice, de către to
varășul Ion Dincă, prim-vice- 
prim-ministru al guvernului.

Raportul comisiilor perma
nente asupra acestor proiecte 
de legi a fost prezentat de to-

Legii privind 
mecanismului

Proletari atn toate țările, tmlfi-wll
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VA STABILI DERBY-UL MURESUL-CHIMISTUL
CAMPIOANA ȚARII LA HANDBAL FEMININ?

Disputa pentru titlu m această 
a 30-a ediție a Campionatului Di
viziei A la handbal feminin este 
încă deschisă, chiar dacă parțial 
lucrurile s-au limpezit prin suc
cesul repurtat, duminică. îr> fața 
a peste 4 000 de spectatori de

g Chimistul Rm. Vîlcea în disputa 
cu Știința Bacău. Echilibrul — în-

0 tr-o bună parte a timpului de joc 
g: — apoi trecerea la cîrmă, întîl cu 
g mai puțină convingere, iar către 

sfîrșit din ce în ce mai sigur a 
I ' ■

i

£

handbalistelor din ttm. Vilcea a 
avut drept urmare primirea de 
către Chimistul a permisului de 
liberă trecere pe... pista cu ob
stacole ce duce ia cununa de 
lauri. Trebuie să' repetăm, fără 
a intra în detalii, că lupta din
tre cele două formații a fost cu 
atît mai frumoasă, mai pasio
nantă și mal spectaculoasă cu 
cît spiritul de fair-play nu a 
dispărut nici măcar pentru o 
clipă din joc. Meritul este, desi
gur, în primul rind al «Poroa
selor handbaliste de la Chimis
tul șl de la Știința Bacău dar 
nu mal puțin al celor Joi arbl- 
‘ ' ‘ ' și Valter

care au 
un „regal

tri, Jean Mateescu 
Dăncescu (Bucureștii 
condus impecabil 
handbalistic".

Fără intenția de a . _ .
pe studentele băcăuane 
ședințele clubului. Grlgore 
teanu, transmitea, telefonic, 
Bacău, după meci că „lupta, în 
ceea ce ne privește, nu s-a în
cheiat"), vom afirma că demon
strația de virtuozitate pe care 
au făcut-o duminică la Rm. VÎI- 
cea ne-a readus în memor'e me
ciurile tot atît de angajanie, tot 
atît de bine pregătite ca acelea 
din anii trecuți. Iar în ceea ce 
privește campionatul, vorba pre
ședintelui clubului: „lupta nu s-a 
încheiat !“.

...Duminică, 'la Tg. Mureș, se 
va juca un derby la Iei de pa
sionant: formația locală — o a- 
devărată revelație a campiona
tului acesta — primește re
plica Chimistului. Nu încape nici 
o îndoială că Esztera Laszlo. 
Angela Ciubotă, Eva Mozsi — 
pe de o parte, Marla Ve-lgeanu. 
Carmen Moldovan, Edit Torok 
Lăcrămioara Lazăr. Doina Ro- 
deanu — pe de alta, deci hand-

le consola 
(nre- 

Ol- 
la

balistele de la Mureșul șl CM- 
mistui vor lămuri partial, lu
crurile. la sftrșitul disputei lor 
în privința formației care va in
tra în posesia titlului național.

Este foarte importantă șl lup
ta din subsolul clasamentului. 
Hidrotehnica — deși nare de ne
crezut — a intrat in zona peri
culoasă: în aceeași situație se 
află șl Constructorul Timisoara. 
Cele mal amenințate râm in Do
robanțul Ploiești. CSM Aiblu șl 
Otelul Galați, oiilar dacă dumi
nica trecută. în etapa a xvn-a

toate trei au obținut victorH— 
Să sperăm că — așa cum toarta 
bine procedează chiar de a în
ceputul campionatului — fede
rația de resort va veghea (pe 
toate căile) la Jesfășurerea nor
mală a etapelor care au mal ră
mas. astfel ca titlul să revină cu 
adevărat celei mai merituoase 
formații șl să retrogradeze NU
MAI echipele aflate în această 
neplăcută situație exclusiv din 
vina lor.

Ion GAVRILESCU

DINAMO REALIZE AZA SCORUL ETAPEI
Șl REDEVINE LIDER LA POLO

A la 
med 
după 

în în-

CLUJ-NAPOCA, 30 (prin te
lefon). Penultimul turneu al 
campionatului Diviziei 
polo a debutat cu un 
anticipat ca echilibrat, 
rezultatele înregistrate
treoerea precedentă a echipe
lor cane luptă pentru locurile 
1—6, de la Oradea. Dar acest 
echilibru a existat doar 4 mi
nute și 10 secunde, după care 
campionii au făcut ce au do
rit: DINAMO — CSU-TMUCB 
18—8 (5—2. 6—1, 2—3. 5—2).
Au marcat : Hagiu 5, Ș. Po
pescu 3. Moiceanu 3.
lean 3, Cr. Dan, Olaru, E. Io- 
nescu, Găvruș (D). Staciuc 2, 
Troacă 2, Geambașu, 
niuc, Popa, Paolazzo.
bitrat R. Timoc și V. Median.

CRIȘUL ORADEA — STEA
UA 6—9 (1-0, 1—5, 1—2, 3—2). 
în dcrbyul zilei, orădenii s-au 
apărat cu multă siguranță. în 
prima repriză, dar decisive au 
fost următoarele șapte minute, 
în care stellștii au înotat ra
pid, au fructificat, în timp ce 
Crișul a ratat trei situații de

vo- 
10—8 
Med
care 
cele

Arde-

Ciobă-
Au ar-

superiori ta te numerică. Buou- 
reștenli obțin astfel un suc
ces meritat. Realizatori: Gor
dan, Garofeanu, Illes 2, Cos- 
trăș, Fejer (C), Fruth 2, Ragea, 
Angeleseu, Nuțu, L. Balanov, 
Geantă, Vamoș, Duculeț. Au 
condus autoritar R. Nlchita — 
V. Goian.

RAPID BUCUREȘTI — 
INȚA CLUJ-NAPOCA 
(4—3, 3—1, 1—2, 2—2). 
de slab nivel tehnic, în 
localnicii au ratat din
mai bune situații. Au marcat s 
Gh. Ilie 7 (cel mai bun jucă
tor din apă), D. Balanov 3, 
respectiv Sebok 3, Marc 2, 
Sabău, Colceriu, Blaga. Arbi
tri: D. Paraschivescu și A 
Gere.

înaintea etapei de azi (Di
namo — Voința, Steaua — 
CSU-TMUCB, Crișul — 
Rapid, de la ora 16). Dinamo a 
trecut pe primul loc, la egali
tate de puncte cu Crișul — 55 
—, dar cu un golaveraj supe
rior.

Mircea RADU

Cîteva argumente pentru formarea campionilor olimpici

DE LA PRIMA SECȚIE DE TIR CU ARCUL (1981) 
SPRE UN CENTRU OLIMPIC ÎN „ȚARA DE SUS“

Nu de pu(ine ori în ultima 
vreme, cu prilejul diferitelor 
competiții interne, am mențio
nat că este evident mersul me
reu ascendent al celor care 
practică tirul cu arcul, de la 
juniori și pînă la consacrați, de 
la sportivi aparținînd unor 
secții abia înființate (I.M.P. 
Sf. Gheorghe) și pînă la cele 
cu o vechime 

■? (Voința Tg. 
g stnt foarte 
g concursurile

de 30 de ani 
Mureș). Exemple 
numeroase : de la 
de sală sau în aer 

liber, de la cele în sistem sim- 
piu, dublu sau, mai recent, 

5? grand FITA. Ba mai mult, a-
£ piu, dublu

ceasta evoluție a fost confir
mată, și în cursul anului tre
cut, în dispute cu valoroși par
teneri din (șl în) străinătate, 
din țări cu veche tradiție în 
această disciplină. De pildă : la 
ultimul Turneu al țărilor socia
liste, de la Berlin, la care au 
participat cel mai buni trăgă
tori din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, Româ
nia și U.R.S.S., Diana Nicolaes- 
cu (Olimpia București) a reu
șit, în primul ei an de senio- 
rat, să termine învingătoare.

Această victorie, alte cîteva 
prezențe internaționale merl

torii, ca și rezultatele interne 
atestă saltul făcut de arcul ro
mânesc după Olimpiada din 
1980 — unde Aurora Chin-Ma. 
tei (Steaua) s-a clasat (la pri
ma ei participare, ca de altfel 
șl a celorlalți arcași români) a 
13-a. Ultimele rezultate Întă
resc ideea că. de la un timp,

loan NOVAC

(Continuare In pag 2-3)

Ieri, la fotbal

DINAMO BUCUREȘTI: FRUMOASELE TRADIȚII Șl NOILE ASPIRAȚII
La făurirea, la consolidarea 

prestigiului sportului românesc, 
Dinamo București a avut și are 
o contribuție de seamă. Faptul 
e de notorietate și e și firesc 
cînd e vorba de unul din clu
burile socotite de bază în pe
rimetrul performanței, cu tra
diția respectabilă a sute de tro
fee la mari competiții într-un 
răstimp ce va însuma, curînd. 
patruzeci de ani de existență. 
Un răstimp, un bilanț cărora li 
se circumscrie, e limpede, și 
anul 1987 cu rezultatele sale. 
Sintetizate, la fel ca în plenara 
de dată recentă, aceste rezul
tate înseamnă, în primul rînd. 
15 medalii (6 de aur) la cam
pionatele mondiale din ’87. 17 
(8 aur) la J.M.U., 13 (2 aur) 
la „europene", iar pe plan intern 
165 de titluri naționale. Iar din
colo de asemenea cifre sînt nu
me de oameni, de tineri, de 
mari performeri. în fruntea lor 
— cine alta decît sportiva nu
mărul 1 a anului trecut, a țării 
și chiar a lumii tn unele an

chete, Aurelia Dobre, campioa
nă a campioanelor în gimnas
tică. Sînt, apoi, Rodica Arba 
sau Olga Homeghi, Dragoș Nca- 
gu sau Vasile Tomoiagă, Andrei 
Socaci sau Constantin Urdaș, 
Anca Pătrășcoiu, Luminița Mun- 
teanu sau Marina Bitulcanu, 
Marius Gherman, Gcorgeta Be- 
ca, Dragoș Bnlbose, alții încă.

De la canotaj sau haltere, 
înot sau caiac, gimnastică, scri
mă. judo („cum fotbalul ră- 
mîne, totuși, cel mai iubit din
tre sporturi, să nu uităm că 
el ne-a adus, prin Rodion Că- 
mătaru, o nouă Gheată de Aur", 
ni s-a spus).

într-o astfel de analiză — 
un an întreg de activitate, la 21 
de ramuri — au fost sublinia
te, deopotrivă. Împlinirile și ne
reușitele, dimpreună cu cauzele 
generatoare. Totul, cu gîndul 
mereu la viitor, cu credința că 
se poate mal mult. S-a vorbit, 
astfel, despre atenția deosebită 
acordată promovării unei cali
tăți superioare în procesul de

pregătire șl în munca de edu
cație, realizîndu-se progrese de 
către majoritatea secțiilor în 
creșterea potențialului valoric 
și competitiv. Un exemplu in 
acest sens II oferă atletismul, 
ce dispune în prezent de o se
rie de elemente tinere, în pli
nă ascensiune valorică. După 
cum superior este apreciat po
tențialul secțiilor de judo, ca
notaj băieți, box, fotbal, hand
bal etc. Iar cea mai la concret 
dovadă a legăturii dintre posi
bilitățile actuale și aspirațiile 
pentru viitor a reprezentat-o 
gimnasta de-o șchioapă Geor
giana Aron. Ea s-a îndreptat 
spre tribună cu pași neșovăiel
nici și a vorbit cu aceeași si
guranță care i-a permis, de 
bună seamă, să devină cvadru
plă campioană la cea mai mică 
categorie. Au fost momente ce 
au emoționat pe drept cuvînt, 
fiind vorba, nu-i așa, de ur
mașele laureatei celei mal înal
te... categorii într-un sport ce 
ne-a adus și promite, iată, să

ne aducă satisfacții dintre cele 
mai alese. Dar dacă toate a- 
cestea sînt adevărate, dacă s-au 
îndeplinit obiectivele majore 
ale clubului, dacă există per
formeri sau tehnicieni care po 
privi înapoi cu mîndrie, a re
ieșit la fel de clar în plenară 
Ideea că activitatea și rezulta
tele consemnate în ’87 de Di
namo București nu răspund pe 
deplin cerințelor decurgînd din 
documentele de partid, sarcini
lor încredințate de departamen
tul tutelar, propriilor resurse 
și ambiții. între altele, s-au 
subliniat : menținerea unor 
sportivi cu valoare scăzută in 
unele secții, inconsecvența In 
acțiunea de selecție a elemen
telor celor mai dotate, insufi
ciențele în materie de pedago 
gle ale unor antrenori și așa

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. 2-3)

R. D. GERMANĂ - 
ROMÂNIA 3-3 

intr-un meci amical 
(Cronica în pag. a 4-a)

POLONIA - 
ROMÂNIA 1-0 

in preliminariile J. 0.
(Cronica în pag. a 4-a)

F. C. M. BRAȘOV - 
STEAUA 0-2

in cadrul etapei a 22-a 

a Diviziei A
(Cronica in pag. 2—3)



La recentele finale ale Campionatelor Republicane de lupte libere

SPORTIVII VIZAȚI DE SELECȚIE PENTRU „EUROPENE
NU AU CONCURAT LA iNĂLȚIMEA AȘTEPTĂRILOR! PRACTIC, GRUPELE VALORICE SlNT CONTURATE

„CUPA
LA

• Luptătorii de la Steaua și Dinamo Brașov au domi- 
Bat autoritar și întrecerile acestei ediții • Renunțarea 
la împărțirea concurenților în două serii a înăsprit 
drumul spre treptele podiumului de onoare și spre... 

apropiatele Campionate Europene din Anglia
Finalele Campionatelor Repu

blicane individuale de lupte 
libere, desfășurate la sfîrșitul 
săptăminli trecute in Sala 
Sporturilor din Brașov, au a- 
vut două terminale : 1. stabi
lirea clasamentelor la cele 10 
categorii de greutate ; 2. desem
narea luptătorilor care vor 
participa la apropiatele Cam
pionate Europene (17—19 apri
lie. Manchester).

Competiția finală a fost și de 
astă dată dominată — asemeni 
tuturor edițiilor din ultimii 
10—,15 ani — de luptătorii clu
burilor Steaua (antrenori 
Gheorghe Urian și Alexandru 
Geantă) și Dinamo Brașov (Ion 
Iancău st Gheorgbe Fodore), 
care, reamintim, pe lingă fap
tul că au cucerit cite 4 titluri 
de campioni au pus „stăpînire" 
și pe alte 7 locuri II și III. De 
altfel, bilanțul obținut de lup
tătorii celor două secții frun
tașe — de departe cele mai va
loroase — este relevat și de 
diferența mare de puncte din 
clasamentul final pe cluburi și 
asociații sportive : 1. Steaua
48 p 2 Dinamo Brașov 42,5 p. 
3. Rapid București 23 p, 4. Ni
cotină Iași 14 p, 5 C.S. Tir- 
goviște 12,5 p 6. Vulcan Bucu
rești 12 p Cum și clasamentele 
pe categorii au fost publicate 
putem să punem punct acestui 
„capitol", nu Înainte de a mai 
sublinia că dintre campionii de 
anul trecut 5 și-au păstrat ti
tlurile

Atenția principală a fost În
dreptată spre luptătorii din lo
tul reprezentativ care s-au 
străduit — mai mult sau mai 
puțin — să întrunească sufra
giile selecției pentru competiția 
continentală Nicolae Pavel, an
trenorul principal al lotului, 
nu-și găsea astîmpărul în preaj
ma celor trei saltele din sala 
brașoveană. Și avea suficiente 
motive. Claudiu Tămăduianu, 
titularul categoriei 74 kg, era 
învins — și încă prin tuș — în- 
tr-un meci. In momentul cînd 
conducea cu 7—1 ; Aron Cîndea 
— și el titular, dar la cate
goria 68 kg — s-a accidentat în 
primul tur șl nu mai poate spe
ra tn refacere ptnă la „euro
pene" ; favoritul nr. 1 la „52

DINAMO BUCUREȘTI
(Urmare din pag 1)

mai departe. O situație îngri
jorătoare se referă pe ansam
blu, la jocurile sportive. Ce 
mostră mai elocventă asupra 
rămînerii tn urmă a acestora 
poate fi decît realitatea că anul 
trecut. dintre echipele de se
niori, doar formația de polo a 
cucerit titlul de campioană na
țională (remareîndu-se apoi din 
nou și pe plan internațional, 
prin locul al treilea în C.C.E.)?

E nevoie nimeni nu se în
doiește, de un volum sporit de 
muncă la parametri moderni, 
inclusiv prin creșterea aportu
lui Clubului Sportiv Școlar, de 
creșterea competenței profesio
nale a tebnicienilor și antreno

DE LA PRIMA SECȚIE DE TIR CU ARCUL (1981)
(Urmau dtn pag. 1)

tn rîndul sportivilor, antrenori
lor și tehnicienilor s-a creat o 
mai puternică stare de emula
ție. FaptuJ se datorează, evi
dent, revenirii tirului cu arcul 
în marea familie olimpică, dar 
și, mai ales, certitudinii că, 
alături de federație, unele or
ganisme cu atribuții în mișca
rea sportivă, o serie de cluburi 
și asociații s-aa implicat cu 
mai multă răspundere în bunul 
mers al acestei ramuri de sport.

Cea mai recentă dovadă a o- 
ferit-o plenara F.R. Tir, care 
a analizat cu exigență activita
tea din anul trecut. Unele su
gestii ce vizau perspective su
perioare performanțelor noas
tre au fost cuprinse în planul 
special de măsuri prezentat de 
federație, altele însă au venit 
din partea celor înscriși la cu- 
vînt. Unele... ținteau posibilită
țile mai apropiate de îmbunătă
țire a rezultatelor, altele erau... 

kg“, Dorin Bîrcu, a avut, de 
asemenea, neșansa accidentării 
și în nici un caz nu va putea 
să participe la C.E. ; campionul 
de anul trecut al categoriei 90 
kg, Ciprian Radu, nu și-a mai 
păstrat titlul fiind surclasat, ca 
un începător, într-una dintre 
partidele turneului. Apropo de 
turneu: la această ediție, pro
gramată atît de aproape de 
Campionatele Europene, s-a re
nunțat la împărțirea concuren
ților in două serii la fiecare 
categorie, siîtem folosit la toa
te marile întreceri, dar nu o da
tă păgubitor pentru luptătorii 
valoroși care ajung, uneori, 
aproape toți, tn aceeași serie, 
în timp ce în cealaltă sînt re
uniți doar out-siderii, iar dru
mul celui mai „răsărit" dintre 
ei spre finala „mare" e „floa
re la ureche". De astă dată 
cel care se încumeta să aspire 
la un „loc sub soare" trebuia 
să se „prindă" voinicește cu 
toți adversarii din categorie, 
firește, cu cei care rămîneau în 
cursă după fiecare tur. A fost 
o măsură judicioasă, tocmai 
potrivită pentru această ulti
mă selecție. Care sînt conclu
ziile 7

La categoria 48 kg, tînărul 
Romică Rașovan șl-a atras, fă
ră rezerve, aprecieri unanime, 
nu numai pentru că i-a luat 
locul fostului campion, ci, în
deosebi. pentru maniera sa de 
concurs dinamică, sigură și, de 
cele mai multe ori, cu efica
citate maximă. Șanse apro
piate la „52 kg" pentru doi 
luptători : Nicu Hîncu și Do
rin Bîrcu. Ei au și „mers" 
umăr la umăr în primele patru 
tururi, cu victorii pe linie. Dar, 
a urmat meciul lor direct, în 
timpul căruia Bîrcu a fost ne
voit regretabil să abandone
ze. accidentîndu-se pentru mai 
mult timp. A rămas doar Hîn
cu, hărțuit, însă, prea mult de 
un tînăr ieșeanul Constantin 
Corduneanu, lipsit de experien
ță competițională. Ce va face 
la „europene", unde nu prea 
vin începătorii I? Cum mențio
nam și într-una dintre cronicile 
noastre, la categoria 57 kg. 
Dănuț Prefit n-a avut, real- 

rilor. de sporirea eficienței 
muncii de educație. Iar spriji
nirea sportivilor ce se pregă
tesc în loturile olimpice sau 
naționale a devenit — cum s-a 
accentuat în diferite intervenții 
— imperativul de prim ordin 
al clubului unde peste 70 de 
sportivi sînt nominalizați în ve
derea tot mai apropiatei ediții 
a competiției de vîrf din lumea 
performantei. „Jocurile Olim. 
pice și aniversarea a 40 de ani 
de existență a clubului, s-a a- 
rătat în materialul prezentat 
plenarei, fac imperios necesară 
ridicarea întregii activități Ia 
cote superioare de calitate și 
eficiență". O concluzie care se 
impunea de la sine.

cu batale lungă. In prim-plan : 
lărgirea sferei de cuprindere 
și dezvoltare a tirului cu arcul, 
creșterea numărului de instruc
tori și asigurarea unei puter
nice baze materiale. Puse „cap 
la cap" ele s-ar constitui în- 
tr-un adevărat program de ac
țiune, care poate mări și com
petitivitatea sportivilor noștri, 
dar poate spori și interesul față 
de această disciplină. Cu o con
diție toți cei investiți cu răs
punderi în domeniu să-și am
plifice strădaniile, să se anga
jeze cu și mai mare responsa
bilitate în rezolvarea probleme
lor „mărunte" sau de fond, 
imediate sau de viitor.

în acest sens, un răspuns ad- 
hoc a venit, poate nu intim- 
plător, din „Țara de Sus". La 
propunerea federației, cuprinsă 
în plănui de măsuri, de a se 
constitui un Centrii olimpic, me
nit să asigure arcașilor noștri 
un nivel superior de pregătire, 
secretarul C.J.E.F.S. Suceava, 
Dragoș Macovei, a ținut să 

mente, probleme fiindcă la ca
tegoria respectivă n-au fost nici 
adversari pe măsură.

Dintre luptătorii de la cele
lalte 6 categorii au fost selec
ționați. din cîte știm, doar trei: 
Claudiu Tămăduianu la „74 kg", 
Gheorghe Mîțu la „82 kg" și 
Vasiie Pușcașu la „100 kg". 
Primii doi au ajuns însă destul 
de greu „la mal", fiind nevoiți. 
uneori, să apeleze și la... cola
cul de salvare 1

Acum, cînd ,,europenele" bat 
la ușă mare lucru nu se mai 
poate face. Luptătorii vizați de f 
selecție trebuie deprinși, însă, 
urgent să nu repete erorile de 
la recentele finale. La C.E. de 
anul trecut ei au obținut un 
bilanț remarcabil — două me
dalii de argint, alți patru ta- 
lonînd podiumul de onoare. Le 
dorim să-și îmbunătățească pal
maresul în acest an.

Costin CHIRIAC

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI NAȚIONAL 

MASCULIN
Campionatul Național' de bas

chet masculin parcurge ultima 
.linie dreaptă" dinaintea turneu

lui final și, după toate probabi
litățile ocupantele pozițiilor-,.che
le" ale întrecerii vor fi cunoscute 
ahla după turneele pe grupe va
lorice (1—4, 5—8 șl 9—12). Pînă
atunci se vor disputa o serie de 
meciuri care pot avea Influență 
Importantă asupra clasamentului 
final, ca — de exemplu — cele 
dintre Steaua și Dinamo Bucu
rești, din zilele de 16 șl 17 a- 
prllie, ca să nu mal vorbim de 
cele din grupa 7—12. în care 
lupta pentru evitarea retrogra
dării se află în plină desfășurare.

Clasamentul la zi :
1. Steaua 34 31 3 3597:2912 65
2. Dinamo Buc. 34 31 3 3428 :2769 65
3. I.C.E.D. 34 14 20 3117:3289 48
4. Dinamo Or. 34 14 20 3063:3156 48
5. Rapid Buc.* 34 9 25 2800:3193 42
6 Acad. Mii. 34 3 31 2666:3352 37

7. Balanța sb. 34 22 12 3154:2866 56
8. Farul C-ța 34 20 14 3060:2986 54
9. CSU Brașov 34 16 18 3086:3208 50

10. ELBA Tmș. 34 16 18 3056:3038 50
11. RAMIRA 34 15 19 2994:2995 49
12. Polit. Iași 34 13 21 2941 :3198 47

• Echipă penalizată

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Constant în eficacitate (sîmbătă 
și duminică a înscris 64 de punc
te) Vlrgil Băiceanu (Farul) tota
lizează acum 1020 p și are șanse

ANUNȚ
O.N.T. Corpați 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 și 
cunoașterea limbilor en
gleză sau germană. Pre

precizeze că „acest lucru este 
posibil la noi nu în perspecti
vă, ci imediat". Și a menționat: 
C.S.Ș. Rădăuți dispune la ora 
actuală de condiții optime pen
tru desfășurarea unei activi
tăți eficiente a viitorului Cen
tru olimpic.

într-adevâr, C.S.Ș. Rădăuți — 
director Petru Storoz — a rea
lizat, sprijinit de factorii cu a- 
tribuții, un excelent complex, 
potrivit pentru studiu, masă, o- 
dihnă și sport, iar Rădăuțiul 
merită această investitură în 
sportul de performanță. „Pen
tru ră — mărturisea nu demult 
președintele C.O.E.F.S., Petru 
Ciobara — din 1981, de cînd la 
noi a luat ființă prima secție de 
tir cu arcul, rezultatele sint 
foarte bune, mai ales la femi
nin, astfel că această ramură 
ocupă acum în județ locul al 
doilea, după fotbal. Strădaniile 
experimentatului antrenor și 
profesor Alexandru Deneș au 
făcut ca orașul nostru să obți
nă, prin sportivele sale, cîteva

Deși teoretic lucrurile se pre
zintă oarecum complicate, prac
tic lupta pentru departajare in 
grupele valorice (locurile 1—6 și 
respectiv, 7—12). in care vor 
continua campionatele Diviziei 
A de volei, s-a încheiat ou două 
etape Înainte de sfirșitul returu
lui. La fete, așa cum anticipam, 
Universitatea C.F.R. Craiova, 
Farul Constanța, Dacia Pitești șl 
Dinamo București nu mal au 
nici un fel de emoție, lor ur- 
mînd să li se alăture C.S.U. Ra
pid Galați șl Flacăra Roșie 
București (deoarece Penicilina 
Iași și Rapid București au ieșit 
din cursă prin cîte o tnfringere 
suferită acasă, tn ultimele două 
etape, Iar Oltclt Craiova — sin
gura mai bine plasată — este 
foarte greu de presupus că ar 
putea să realizeze 4 puncte la 
Pitești, cu a doua clasată, și în 
Bănie, cu campioana). In plus, 
va Interveni și setaverajul..

La băieți, bucureștenele Stea
ua șl Dinamo, candidatele la 
titlu, vor fi însoțite in plutonul 
fruntaș de Elcond Dinamo Za
lău, Viitorul Dinamo Bacău, 
Tractorul Brașov și Universitatea 

reale de a întrece recordul punc
telor înscrise în întrecerea pen
tru „Trofeul Sportul*4, deținut de 
Dan Niculescu (Dinamo Bucu
rești) cu 1270 puncte marcate în 
ediția 1986—1987 a Diviziei A.

DIVIZIA B DE TINERET

Rezultate din ultimele etape, 
MASCULIN seria I: OTEL INOX 
C.S.Ș. Tlrgovlște — C.S.U. Oțelul 
Galați 85—59 (42—33) ; seria' a
Il-a : Metalotehnica C.S.Ș. Tg.
Mureș — Mecanica C.S.Ș. Mediaș 
108—70 (59—34) ; FEMININ, seria
I : Voința C.S.Ș. Unirea Iași - 
Confecția C.S.Ș. Focșani 56—4.1 
(40—15), C.S.Ș. 1 CONPREF Con
stanța — Robotul C.S.Ș. Bacău 
69—58 (38—30) ; seria a Il-a : Mo
bila II C.S.Ș. satu Mare — Con
structorul T.A.G.C.M. Craiova 
58—71 (29—28), Constructorul Cra
iova — Comerțul C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe 93—106 (43—44).

Corespondenți : Șt. Gurgui. A 
Pintea, C. Albu, 1. Tudor.

--------- — —„Ț... ,—

COMPETIȚII
DE TENIS

Din cauza vremii neprielnice, 
mai multe concursuri de tenis 
(seniori, juniori și copii) au 
fost reprogramate, astfel : Cri
teriul primăverii — 9—14.04 
turneele din cadrul circuitului 
F.R.T. (Oradea și Arad) :
15—26.04 ; Cupa Politehnica :
7—12.04 ; Cupa T.C.B.: 12-17.04: 
Cupa ITB : 17—21.04 ; Turneul 
speranțelor olimpice 17—20.04.

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

titluri și recorduri naționale la 
senioare și junioare, nume ca 
Gabriela Cosovan, Marina Pre- 
lipceanu, Olimpia Marciuc, An
gela Bucevschi, Mariana Po
leac, Maria Iurescu fiind bine 
cunoscute în lumea arcului".

Cu toate că rădăuțenii mai 
au destul argumente care ates
tă interesul ce se manifestă 
aici pentru educație fizică, miș
care și sport, dar mai ales 
pentru tirul cu arcul (reprezen
tat în competițiile republicane 
de trei secții), ne oprim, nu 
înainte de a consemna și opi
nia primarului orașului, Mihai 
Frunză : „Ceea ce dă unitate 
și personalitate oamenilor a- 
cestor locuri este puternica do
rință de a realiza, în orice do
meniu de activitate, mai mult 
și mai bine. Această năzuință, 
dublată de pasiune, a făcut r 
crească și la noi mari sportivi, 
dintre care unul a ajuns cam
pion olimpic la lupte greco-ro- 
mane — Ștefan Kusu. Și cred 
că n-ar mira pe nimeni dacă 
nu peste multă vreme și la tir 
cu arcul vom reuși o asemenea 
performanță".

C.F.R. Craiova (singurii eoncu 
renți la locul 6 fiind băimărenil 
care mai au Insă un singur mec: 
de jucat. în deplasare. In timp 
ce studenții, cu un meci acasă 
și unul, ușor, tn deplasare, îi 
pot depăși fie la puncte, fie la 
setaveraj). tn zonele retrogradă 
ril. trei echipe se îndreaptă de 
else spre „B“: Știința Bacău (f> 
C.S.U. Sănătatea Oradea și Poli
tehnica Timișoara (m), a patra 
urmînd să fie stabilită de „due
lul" Vîlcea — Sibiu. Iată clasa
mentele. după etapa a 20-a :

FEMININ
1. Univ. CFR Cv.
2. Dacia Pitești
3. Dinamo Buc.
4. CSU Rapid Gl.
5. Oltclt Craiova
6. Farul C-ța
7. FI. Roșie Buc.
8. Penicilina
9. Rapid Buc.

10. CSM Llb. Sibiu
11. Chimia Rm. V.
12. știința Bacău

MASCULIN
1. Steaua Buc.
2. Dlnamo Buc.
3. Elcond D. Z.
4. Viitorul D. Bc.
5. Tractorul Bv.
6. Explorări B.M.
7. Univ. CFR Cv.
8. Electromureș
9. Relonul Săv.

10. CSMU Suceava

19 19 0 57: 9 38
20 13 7 45:37 33
19 12 7 44:2S 31
20 11 9 37:33 31
20 11 9 40:38 31
18 12 6 39:27 30
19 10 9 42:33 29
20 9 11 37:39 29
20 9 11 38:42 29
20 5 15 25:51 25
19 5 14 26:48 24
20 1 19 12:57 21

20 18 2 55 :ll 38
20 18 2 :5:20 38
20 13 7 45:27 33
20 12 8 45:35 32
20 12 8 39:32 32
21 11 10 41:40 32
20 11 9 41:34 31
20 8 12 36:39 28
21 7 14 32:48 28
20 7 13 27:51 27

20 218 13:56 22
11. CSU Sănftt. or. 20 2 18 19:55 22
12. „Poli" Tmș.
* • Ultima etapă a returului, la 
masculin, a fost devansată si 
se va disputa joi 7 aprilie (în 
loc de duminică 10 aprilie). Una 
dintre partidele acestei etape : 
Explorări Motorul C.S.Ș. 2 Baia 
Mare —- Relonul Săvinești (3—2) 
s-a jucat joia trecută.
• Cele 3 restanțe din campio

natul feminin au fost programa
te astfel — joi 7 aprilie: Farul 
Constanta — Universitatea C.F.R. 
Craiova șl Flacăra Roșie Bucu
rești — Chimia Rm. Vîlcea : 
marți 12 aprilie: Dinamo Bucu
rești — Farul Constanța.
• Cel de al patrulea tur (ul

timul) al campionatelor Diviziei 
B va începe la 17 aprilie. Tur
neele finale pentru desemnarea 
echipelor ce vor promova în „A" 
se vor desfășura în perioadele 
3—5 iunie (f) si 10—12 iunie (m). 
Participă cîștigătoarele seriilor.
• Turneele finale ale Diviziei 

naționale a juniorilor si școlari
lor vor avea loc între 19 și 23 
aprilie, la Baia Mare (băieți). 
26—30 aprilie, la Pitești (fete).

Rubrica redactata de
Aurelian BREBEANU
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MASCULIN
1. Steaua 18 16 0 2 500-401 50
2. Din. Buc. 17 13 2 2 433-368 45

3. Minaur . 17 10 5 2 480-410 42
4. „Poli*4 17 11 0 6 473-400 39
5. Dinamo Bv. 17 7 1 9 395-403 32
6. Știința Bc. 17 6 3 8 402-440 32
7. „U“ Cj.-N. 17 6 1 10 398-W30 30
8.' ASA Electr. 17 3 2 10 395-431 29
9. Met. B-ța. 17 5 2 10 359-411 29

10. Unlv. Cv. 17 4 3 10 368-393 28
11. Rel. Săv. 16 5 0 13 386-440 28
12. Dacia 17 4 2 11 395-457 28

FEMININ

REPROGR
Avînd în i 

pa reprezen 
noastre va 
30 aprilie — 
țiune intern 
bal a hotăr 
târnelor trei 
după cum
XX-a, dfai * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * 12

H.C. MINAUR BAIA MARE -
METALUL BISTRIȚA 38-23 (23-13)

Bădmărenid au dominat pe în
treaga durată a meciului, făcînd 
o bună repetiție în vederea par
tidei de mare dificultate, de du
minică, de La Barcelona, în pri
ma manșă a semifinalelor „Cupei
I.H.F.*. Au înscris : Voinea 7, 
Anclronic 7, Covaciu 6, Iacob 5, 
Marta 4, Porumb 3. Halmagyi 2, 
Pavel 2, Cuc 1, Stamate 1, res
pectiv D. Marin 4, Irimieș 4, Lech
ner 3, Țermure 3, Cojocaru 2, 
Feier 2, Bejan 2, Albica 2, V. 
Moldovan 1. Au arbitrat P. Sîrbu 
și E. Fluieraș (ambii din Arad).

A. CRIȘAN — coresp.

înaintea etapei a XVIII-a, în 
Divizia A situația se prezintă 
astfel :

1. Mureșul
2. Chimistul
3. Știința
4. Rulmentul
5. TEROM
6. Confecția
7. Rapid
8. Hidrotehn.
9. Construct.

10. Dorobanțul
lil. CSM Sibiu
12. Oțelul

„TROFEUL SPORTUL* PENTRU 
EFICACITATE

— Feminin —

1. Mariana Tîrcă (Știința) 158 
de goluri ; 2. Esztera Matefi (Mu
reșul) 155 : 3. Simona Tudor (Do
robanțul) 152 ; 4. Rodica Grigoraș 
(Confecția) 128 ; 5. Gabriela An- 
toneanu (Oțelul) 122 ; 6. Rodica 
Pălicl (Constructorul) 110 ; 7. Da

D
17 15 0
17 15 0
17 12 3
17 11 0
17 7 4
17 8 0
17 7 2

2 466-317 47
2 437-369 s7
2 495-377 44
6 362-329 39
6 445-423 33
9 380-406 33
8 393-422 28

17 5 1 11 325-351 28
17 4 3 10 341-380 28
17 3 2 12 323-412 25
17 3 2 12 292-409 25
17 2 3 12 346-417 24
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EXPERIENȚA Șl OMOGENITATEA ȘI-AU SPUS CUVÎNTUL
| F.C.M. BRASOV
| STEAUA

0 ■
2 (1)

Pe feme actuale

MECIUL Șl ANTRENORUL?

Stadion Municipal ; teren moa
ie, deszăpezit : timp friguros, 
spectatori — aproximativ 22 000 
șuturi : 9—19 (pe poartă : 5—11). 
Cornere ; 4—9. Au marcat :
PIȚURCA (min. 17) șl HAG1 
(mln. 80).

F.C.M. BRAȘOV: Polgar 6 — Bă
lan 6. Naghl 7, Șulea 7, p. Lucian 6 
(min. 72 Selimesi HI 6) — An
ei r ași 7. Bucur 6 (min. 46 Avă- 
danei 6), V. Ștefan 6, Mărgă
rit 7 — Clgan 7, Barbu t.

STEAUA : Liliac 7 — Iovan 7 
Bumbescu 7 (min. 60 Cireașă 7). 
Belodedici 8, D. Petrescu . —
Hagl 8, Stoica 7, Gh. Popescu 7, 
Ballnt 7 — Lăcătuș 7 (mln. 82 
Bălan). Pițurcă 7,5.

A arbitrat bine M. Salomlr 
(Cluj-Napoca) ; la linie : Fl. Po
pescu șl I. Coț (ambii din Plo
iești).

Cartonașe galbene ; PIȚURCA 
LĂCĂTUȘ, BARBU.

La speranțe : 1—1 (0—0).

BRAȘOV. 30 (prin telefon). 
Partida a debutat intr-un ritm 
susținut, din start detașîndu-se 
circulația superioară a balonu
lui efectuată de oaspeți, care 
inițiază acțiuni incisive în mi
nutele 2 (Polgar blochează șu
tul lui Hagi) si 3 (cursă a lui

-coresp.

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI A

I 
I

„U“ Cluj-Napoca — Sportul 
Studențesc : Ilie Coț ; Fl. Po
pescu șl Gr. Ionescu (toți din 
Ploiești) ;

Politehnica Timișoara. — Oțe
lul Galați : V. Angheloiu ; M. 
Lăzărescu (ambii din Bucu
rești) și I. Ghergheli (Baia 
Mare) ;

Rapid — F.C.M. Brașov : Ș. 
Necșulescu (Tîrgoviște) G. Ma- 
cavei (Deva) și C. Popovici (C. 
Turzii) ;

Univ. Craiova — Victoria 
București : I. Igna (Timișoara) ; 
A. Cuzmanovici (Reșița) și R. 
Petrescu (Brașov) ;

C.S.M. Suceava — F.C. Ar

Balint. centrarea acestuia fiind 
însă reluată afară de Belode
dici). Peste patru minute, lo
vitură liberă în favoarea gaz
delor pe care o execută Măr
gărit dar Liliac retine. Domi
narea teritorială a campioanei 
se menține, acțiunile periculoa
se la poarta lui Polgar păs- 
!rîndu-si frecventa : Hagi în 
min. 8 — lovitură liberă si Belo
dedici în min. 11 — acțiune per
sonală încheiată cu un sut res
pins de goal-keeper-ul local în 
corner. După ce. în min. 13 
Mărgărit întîrzie să șuteze 
dintr-o poziție bună vom în
registra deschiderea scorului : 
in min. 17 din nou acțiune 
personală a foarte activului Be- 
iodcdici. blocat pentru moment 
de fundașii brașoveni, urmează 
o centrare de pe partea stingă. 
Polgar iese nedecis Si PIȚUR- 
CĂ. atent, pe fază, trimite in 
plasă : 0—1. Brașovenii răspund 
prin pase scurte, dar nu izbu
tesc să periclitez,, buturile lui 
Liliac. In schimb la cealaltă 
poartă, notăm ocaziile lui Gh. 
Popescu (min. 22 — șut pla
sat). Pițurcă (min. 23 — relua
re afară, de la 8 m. a unei cen
trări a lui Balint) si Belodedici 
(min. 25 — șut-centrare peste 
..transversală"). In min. 27. 
Mărgărit centrează, dar Bălan 
preia defectuos de la 14 m. 
pentru ca. in min. 29. șutul- 

geș : G. Ionescu ; J. Grama și 
G. Ofițeru (toți din Bucu
rești) ,

Corvin ul Hunedoara — F.C. 
Olt : A. Porumboiu ; Al. Ren- 
ghel (ambii din Vaslui) și A. 
Muștățea (Pitești) ;

Dinamo — Flacăra Moreni : 
Gh. Constantin ; V. Busuiocea- 
nu (ambii din Rm. Vîlcea) și 
V. Antohi (Iași) ;

S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mu
reș : C Corocan ; L. Voroș 
(ambii din Reșița) și I. Velea 
(Craiova) .

Meciul STEAUA — PETRO
LUL (2—0) s-a disputat în ziua 
de 27 martie. 

bombă al lui Hagi să fie blo
cat de Șulea.

A doua repriză, mult mai 
antrenantă, datorită și replicii 
mai curajoase a gazdelor a 
făcut ca tribunele să guste din 
plin această partidă tipică de 
campionat, in care s-a luptat 
cu îndîrjire pentru fiecare ba
lon. în min. 47. Hagi expe
diază un șut de mare forță pe 
care Polgar îl respinge cu di
ficultate în corner, iar peste 
cinci minute același portar are 
o intervenție utilă la șutul din 
întoarcere al lui Ballnt. In 
min. 54 Andrași șutează puter
nic. Liliac respinge printr-un 
reflex caracteristic, dar nici 
unul dintre atacanții brașoveni 
nu urmărește oportun faza. In 
continuare, se desfășoară ac
țiuni interesante la ambele 
porți. Iar. in min. 80, notăm 
majorarea scorului : HAGI șu- 
tează de la distanță. Polgar bo- 
xează defectuos, balonul prin
de un efect curios si intră in 
plasă : 0—2. Superioritatea ex
primării de joc si de valoare 
a compartimentelor. ilustrată 
și de cifrele din caseta tehni
că. a dus la o nouă victorie. în 
deplasare, a formației cam
pioane.

Eftimie IONESCU

CLASAMENTUL LA ZI
1. STEAUA 21 19 2 • 74-10 40
2. Dinamo 20 17 2 1 48-14 36
3. Victoria 20 12 1 7 33-22 25
4. Oțelul 20 11 2 7 30-24 24
5. Flacăra 19 9 4 6 21-20 22
6. Univ. Cv. 20 9 4 7 29-29 22
7. Corvinul 20 9 2 9 35-31 20
8. F.C.M. Bv. 21 7 5 9 33-30 19
9. A.S.A. 20 9 1 10 33-36 19

10. F. C. Olt 19 8 2 9 25-35 18
11. „Poli" Tim. 20 6 4 10 22-27 16
12. F. C. Argeș 20 6 4 10 20-28 16
13. „U“ Cj.-Nap. 20 5 5 10 21-32 15
14. Sportul Stud. 20 5 4 11 22-34 14
15. Rapid 20 4 6 10 14-30 14
16. S. C. Bacău 19 4 8 9 18-35 14
17. C.S.M. Sv. 20 5 4 11 19-39 14
18. Petrolul 21 3 6 12 12-35 12

Vorbim mereu despre nevoia de 
staoilltate a antrenorilor in fot
bal. Motivele sînt atît de limpezi 
incit nu mai e nevoie de argu
mente. Un antrenor îșl impune 
stilul de muncă ideea de joc 
atitudinea față de acest sport 
care pare la îndemina oricui, dar 
asta doar pe nirtle deoarece 
nenumăratii „antrenori" din tri
bună din birouri din frizerii șl 
din sălile de așteptare sînt an
trenori doar pe hîrtle ; ei toți 
selecționează (și chiar ..pregă
tesc") echipe care nu vor Juca 
niciodată.

In fotbalul nostru, la nivelul 
cluburilor înlocuirea antrenori
lor — la primul eșec — este mă
sura cea mai comodă. (într-un 
birou al F.R.F. există un tablou 
pe care au fost afișați antrenorii 
principali și secunzi ai echipelor 
de „A“ și de „B“... In flecare săp- 
tămînă — aproape — un creion 
roșu corectează mereu literele 
scrise frumos, cu tuș negru. A- 
ceste intervenții sugerează cum 
nu se poate mai bine „vraiștea" 
din lumea antrenorilor, provocată 
de cele mai multe ori de nerăb
darea conducătorilor de club și 
rareori de erorile efective ale 
antrenorilor).

Toate aceste rîndurl ne-au 
fost sugerate de recentele rezul
tate ale echipei de... tineret : la 
Urzlceni și Mo-reni.

Veți pune în mod firesc între
barea : ce legătură este între 
circulația debordantă din lumea 
antrenorilor șl aceste rezultate 1 

înainte de a o explica, să luăm 
două formații ale echipei de ti
neret : cea care a pierdut cu 1—2 
meciul cu Austria, în preziua 
partidei din Prater (0—0), și cea 
care a pierdut, cu 0—2. jocul de 
la Moreni cu echipa R.D. Ger
mane.

între aceste două formații exis
tă o prăpastie pe care nici cel 
mai experimentat alpinist nu o 
poate depăși. La Moreni au Jucat 
13(1) Jucători noi față de cel care 
au evoluat In compania echipei 
Austriei. Această situație este 
de-a dreptul neverosimilă. 13 JU
CĂTORI 1 Despre ce fel de echi
pă de tineret mai poate fi vorba 
cînd ea face mereu salturi mor
tale, iar pe banca el se află me
reu alți antrenori. In cazul nos
tru. dintr-un motiv sau altul, Ha- 
lagian a fost pe banca tehnică la 
meciul din Austria. Mircea Ră- 
dulescu a condus echipa în Gre
cia, Dan Apolzan 1a Urzicenl. lac 
ia Moreni s-a prezentat, „cu 
moștenirea celorlalți". Ion Volca.

In ultimii ani, echipa de tine
ret nu a fost aproape niciodată 
o echipă. Antrenorii se schimbă 
de la un meci la altul. La Cor

doba. in Spania adică în noiem
brie ‘86 pe banca antrenorilor au 
fost Constantin și Staicu. De a- 
tuncl modificările au fost Ia
răși... incredibile Staicu, de pil
dă a fost și la „olimpici", șl la 
juniorii mai mari, și la cel foar
te mici... Aproape inexplicabil.

Echipa de tineret are nevoie de 
stabilitate a nivelul conducerii 
tehnice, in primul rînd la nive
lul acestei conduceri, mai ales 
ținînd seama de faptul că ea 
aste, prin excelență o echipă în 
care totul curge. (In situațiile 
ideale echipa de tineret este un 
furnizor... Și ea poate fi,un ade
vărat furnizor in nrimul rînd 
dacă Jucători! ei sînt conduși de 
aceeași baghetă, care, la rlndul 
ei să vizeze stilul de Joc al e- 
chlpel naționale).

Echipa de tineret a pornit la 
drum ca un nou antrenor, Ion 
Volca. El a preluat um lot. din 
mers, așa cum din mers l-a pre
luat șl Mircea Rădulescu de la 
Halagian. care la rîndul său... 
ș.a.m.d.

Apropo de Halagian. S-a spus 
eîndva. șl pe bună dreptate, că 
un antrenor de lot nu poate cu
mula această funcție cu aceea de 
antrenor de club. Perfect de a- 
cord. Din nefericire, Halagian a 
lucrat aproape concomitent și la 
F.C. Argeș, și la „tineret", șl Ia 
„olimpici" Rezultatele au confir
mat din plin ideea că nu se 
poate..

„Tineretul" a fost deseori o Im
provizație. olimpicii"... hai Bă nu 
mal amintim... se știu destule, 
iar F.C. Argeș a ajuns la minus 
natru. ..poziție" fără precedent în 
istoria acestui club eîndva „eu
ropean".

Este momentul fixării unor res
ponsabilități durabile, după o e- 
xaminare a tuturor posibilităților 
reale.

loan CHIRILĂ

IERI, PARTIDĂ RESTANTĂ 
ÎN DIVIZIA B

F.C.M. PROGRESUL BKAILA 
— POLITEHNICA IAȘI 2—2 
(0—0). Meciul restant din eta
pa a 20-a a Diviziei B. seria 
I, dintre F.C.M. Progresul Bră
ila și Politehnica Iași s-a 
încheiat cu un rezultat de e- 
galitate: 2—2 (0—0). Golurile au 
fost marcate de Marin (min. 
49), Glonț (min. 53), respectiv 
Piev (min. 47). Burdujan (min. 
89). (N. Costin, coresp.).

imunii 1

dependen- 
Covalluc 
Verigea- 

Irina Că
li. Edit

12. Vasdli-

„TINERETUL" NOSTRU A JUCAT... BĂTRÎNEȘTE
Ia Rapid, echipă aflată pe lo
cul 15 în clasamentul Diviziei A 1

2. Asigurarea unul program 
adecvat de jocuri pentru a se 
putea forma o echipă omogenă, 
cu o idee de joc bine Însușită. 
Și, în același timp, numirea unui 
cuplu stabil de 
să aibă timpul 
atingerea acestui

3. Procesul dc

• însemnări după supărătorul eșec de la Moreni
• Următoarele partide, cu echipele similare din Bul 
garia și Polonia, trebuie tratate cu toată seriozitatea

. ■'Marian
3. Tudor
99 ; 4—5. 

I Alexan- 
) 98 ; 6.
ea C.U.G 
briei Ma
lova) 91 : 
)acla) 89 ; 
ința) 88 ; 
onul) 80 ; 
Ionul) 77; 
a) 73.

IOCURI

joi 14 aprilie j etapa a XXI-a, 
din 8 mai, se va desfășura du
minică 15 mal, iar etapa a 
XXII-a din 15 mal, se reprogra- 
mează pentru joi 19 mai. De 
menționat că ultima etapă (din 
19 mal) va începe OBLIGATORIU 
la ora 17.00.

• Joi 7 aprilie, de la ora 12, 
la sediul C.N.E.F.S., va avea loc 
ședința anuală a Comitetului Fe
derației Române de Handbal.

1 că echl- 
ă a țării 
perioada 
la o ac- 

Hand- 
a ul- 
lonat,

etapa a

te jucate, 
te 
l»t<0l

A Duminică 3 aprilie se va da 
startul returului Diviziei B de ti
neret, masculin șl feminin. Tot 
duminică 3 aprilie vor începe și 
Jocurile turului IH (în aer liber) 
în Campionatele Republicane di
vizionare pentru școlari și Ju
niori.

• In imaginea de mai sus sur
prinsă de fotoreporterul nostru 
Eduard Enea, In acțiune Marian 
Dumitru, component de bază al 
reprezentativei noastre, reintrat 
în activitate după accidentări. 
Fază din partida Steaua — Uni
versitatea Craiova.

Rubrică realizată de
Mihail VESA

Cochetul stadion din Moreni a 
fost marți gazda partidei inter
naționale dintre selecționatele de 
tineret ale României și R.D. Ger
mane, ambele echipe oregăt'n- 
du-se în perspectiva participării 
lor la viitoarele preliminarii ale 
Campionatului European, ce se 
vor desfășura ta paralel cu me
ciurile primelor reprezentative ta 
C.M. Din păcate, această partidă 
de la Moreni — organizarea ta- 
tîlnlrii fiind ireproșabilă, gazdele 
strădulndu-se să asigure toate 
condițiile pentru buna desfășu
rare a jocului — nu s-a soldat 
șl cu un succes al „tricolorilor", 
cum se aștepta, tinîndu-se cont 
că. ta lotul pregătit de I. Volca 
și D. Apolzan, figurau numai 
jucători de Divizia A. marea lor 
majoritate impunîndu-se cit de 
cit în campionatul nostru. Una 
dintre cauzele eșecului (reamin
tim, oaspeții au cîștigat cu 2—6) 
o constituie faptul, tacă o dată 
relevat, că ta fata unor adver
sari adepti al locului ta forță, 
agresivi (în sensul bun al cu- 
vîntului) și ou o preeătlre fizi
că ireproșabilă, tinerii noștri fot
baliști nu au găsit antidotul, el 
nereușind să depășească masivul 
„11“ pregătit de antrenorul Horst 
Brunzlow. Chiar dacă a avut ini
țiativa, atacînd mereu. echipa 
noastră s-a izbit, ca de un „zid" 
de masiva, mobila si grupata de
fensivă a oaspeților (sprijinită

de mijlocași și chiar de atacanțl). 
într-o astfel de situație »e impu
nea ca Jucătorii noștri să caute 
soluțiile adecvate, adică să im
prime, mal ales la finalizare, un 
tempou ridicat, să renunțe la 
acțiunile individuale, sortite eșe
cului în fața unor fundași te
naci, insistent! și cu o bună 
deposedare prin alunecare. în 
plus, abuzul de mingi aruncate 
sus, într-un careu dominat de 
înălțimea fundașilor adversi 
precum șl de un portar deosebit 
de inspirat, au făcut ca atacu
rile echipei noastre 6ă nu aibă 
eficientă pe tabela de scor.

Infringerea de la Moreni se 
adaugă celorlalte trei din acest 
an (6—1 șl 2—4 cu .................
similară a Greciei, 
1—3 cu divizionara 
Urzlceni!), care, deși 
caracter amical, de 
slnt totuși extrem de supărătoa
re și se constituie într-un serios 
semnal de alarmă în perspectiva 
viitoarelor partide oficiale. în a- 
cest sens considerăm că se im
pun următoarele:

1. Folosirea la maximum a po
tențialului fotbalului nostru de

selecționata 
la Atena ; 

C Unirea 
au avut un 

pregătire.

antrehori, care 
necesar Dentru 
scop.
instruire a ti

nerilor noștri jucători, inccpind 
chiar de la copii șl juniori, 
buie să vizeze toți factorii 
trenam cotii lui, pentru o cit 
bună tmbinare a calităților 
ce cu cele, tehnice. Pentru 
așa cum s-a văzut Si în meciul 
de la Moreni, numai cu o bună 
tehnică, jucătorii noștri nu au 
fost capabili să contracareze atu- 
urlle adversarului.

Preluînd din mens selecționata 
de tineret, cu numai trei zine 
înaintea meciului, antrenorul 
Ion Volca făcea ieri următoarea 
remarcă: „Jocul cu echipa R.D. 
Germană ne-a demonstrat încă o 
dată că, deși dispunem de ju
cători tehnici, talentați, ei nu 
reușesc să formeze o ECHIPA. 
In acest sens, preocupările noas
tre viitoare trebuie să se axeze 
tocmai pe formarea unul «11» 
omogen, capabil să etaleze un 
fotbal modern, competitiv".

Urmează partida cu Bulgaria.

tre- 
an- 
mai 
fizi
că.

DUMINICĂ, 3 aprilie, 
din nou MARI ȘAN
SEI® 12 numere 
din 75, în cadrul a 
3 extrageri succesive
• Se cîștigă și cu 
NUMAI 2 NUMERE I 
® Autoturisme și bani
• Participarea cu 
taxă unică, de numai 
10 lei • ULTIMA ZI 
de participare, sîm- 
bătă, 2 aprilie !

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOIO-PROWSPORl INIORNIAIA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 30 MARTIE : Extragerea 
I : 26 34 42 41 35 22 ; Extrage
rea a Il-a : 24 33 40 37 36 12. 
Fond total de cîștiguri : 660.057 
lei.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 23 MARTIE : 
cat. 1 : 1 variantă 25% — auto
turism Dacia 1300; cat. 2 : 2,75 
variante a 18.401 lei ; cat. 3 : 14,50 
variante a 3.490 lei ; cat.
65,50 variante a 773 lei ; cat. 5: 
195 75 variante a 259 lei ; cat. X:
211.75 variante a 239 lei ; cat. Z:
3.347.75 variante a 100 led. Report 
la categoria 1 : 20.621 lei.

Autoturismul „Dacia 1306“ de 
la categoria 1, co-tă 25%, a reve
nit participantului Turcea Vasile 
din localitatea Fleni, Județul 
Dîmbovița.

A Interesul tot mai mare al

4 :

participant! lor față 
PRONOSPORT s-a 
mari cîștiguri. Iată 
măto-rului ooniours : 
Napoca — Sportul
2. ,.Poli“ Tim.
3. Rapid — FCM Brașov ; 
Univ. Craiova — Victoria ; 
CSM Suceava — FC Argeș; 6 
Corvinul — FC Olt; 7. Poli Iași 
— Steaua Mizil; 8. Șiretul Paș
cani — Progresul Brăila; 9. Chi
mia Rm. V. — Jiul; 13 Progre
sul Buc. — Mecanică Fină: 11. 
Metalul Buc. — Autobuzul; 12. 
UTA — FC Maramureș : 13 Glo
ria Reșița — CSM Reșița.

de sistemul 
soldat și cu 
meciurile ur-
1. „U“ Cluj-
Studențesc ; 

Oțelul Galați ;
4.
5.

A Tragerea obișnuită LOTO a 
săptămînii va avea loo mllne, vi
neri. 1 aprilie, așa că NUMAI 
ASTAZI vă puteți procura cu 
Încredere bilete cu numerele fa
vorite !

Portarul oaspeților, Teuber, 
Henzel.

intervine cu succes la o acțiune a lui 
Foto: Nicolae PROFIR .

La acest nivel de vînstă în 
fel îneît selecția să se tacă 
gîndit, cu mai mult simt 
răspundere. Pentru că nu 
posibil ea linia noastră de 
dașl din meciul cu echipa 
Germane să fie compusă
două rezerve de la Dinamo. 
Jercălău și Dumitrașcu, și altl 
doi jucători, Rada și Matei, de

așa 
mai 

<ie 
este 
fitn- 
R.D.
din

din deplasare, de la 13 aprilie si 
apoi cea cu Polonia, de IA 18 
mai. pe teren propriu. Să spe
răm că in aceste meciuri „tine
retul" nostru va Juca altceva 
decît la Moreni, pentru a „în
chide" seria înfrîngerilor din •- 
cest an. în primul rînd.

Gheorghe NERTEA
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C.E. DE HOCHEI ACTUALITATEA PE EȘICHIER
PE GHEAȚĂ (juniori)

PARIS, 30 (Agerpres). — în 
cadrul Campionatului European 
de hochei pe gheață pentru ju
niori (grupa B), competiție ce 
se desfășoară în orașul fran
cez Briancon, reprezentativa 
K.F. Germania a întrecut cu 
scorul de 8—3 (1—1. 5—1, 2—1), 
formația Iugoslaviei, iar Aus
tria a dispus ca 5—0 (2—0, 
0—0, 3—0) de echipa Dane
marcei.

RUGBYȘTII ROMANI
AU PLECAT ÎN ITALIA

La Budapesta a avut loc tra
diționalul Festival internațional 
al primăverii la care au parti
cipat peste 400 de șahiști din 
toată Europa. Concursul s-a 
desfășurat în sistem elvețian pe 
distanța a 9 runde, fiind cîștL 
gat de șahistul sovietic Evghcni 
Bareev, cars a totalizat 8 p. 
Dintre sportivii noștri cel mai 
bine s-au comportat maeștrii 
internaționali Mihail Marin și 
Constantin Ioncscu, clasați, în- 
tr-un pluton, pe locurile 6—14, 
cu cîte 7 p.
• Turneul de șah de la Ba- 

yamo (Cuba) a fost cîștigat de 
marele maestru sovietic Alek
sandr Pancenko cu 9 puncte din 
13 posibile, urmat de cubane
zul Juan Borges, cu 8,5 p, me
xicanul Rafael Espinosa, cu 8 
p etc. în ultima rundă Pan- 
cenko a remizat cu Borges, Es
pinosa a împărțit punctul cu 
Sariego, iar Vera a cîștigat la 
Garcia.

• Cea de-a 40-a ediție a 
campionatului feminin de șah 
al Poloniei s-a încheiat cu vic
toria marei maestre Grazyna 
Szmacinska, 10 ouncte din 15 
posibile, urmată de Malgorjata 
Wiese 9,5 p.
• După 5 runde în turneul 

de la Sarajevo conduce maes
trul iugoslav Hulak, cu 4 p, ur
mat de , Marianovici, cu 3.5 p 
In runda a 5-a Hulak a remi
zat cu bulgarul Popcev, Maria
novici a împărțit punctul cu 
Romanișin, iar Lalici a cîștigat 
la Gunavan.
• în turneul de la Dortmund, 

după trei runde, în fruntea cla
samentului se află sovieticul 
Lputian și englezul King, cu 
cite 2,5 p, 
(U .R.S.S.) 
(R.F.G.), cu 
a treia Lau 
în timp ce .
Einhorn și Hort — Lputian s-au 
încheiat remiză.

urmați de Einhorn 
și Kindermann 

cite 2 p. în runda 
a pierdut Ia King, 
partidele Pinter —

-

’ ►
• ■

■ •

1 *

;; Ai învins, continuii! Ai pierdut, coniinuâ !

SĂ CÎSTfGE...u

care — 
va întîlni 
gazdă. în 
European.

ier! dimineața a plecat, pe 
calea aerului, în Italia, echipa 
națională de rugby, 
după cum se știe — 
reprezentativa țării 
cadrul Campionatului
Meciul va avea loc sîmbătă la 
Milano, tn vederea acestei im
portante partide au făcut de
plasarea 20 de sportivi printre 
care consacrații Murariu, Ca- 
ragea, Lungu, Kădulescu, Du- 
mitraș. Antrenorii echipei sînt 
Th. Rădulescu și Gh. Nica, iar 
conducătorul delegației Carol 
Kramer, vicepreședinte al F.R.R.

In clasamentul final al Cu
pei Mondiale la schi alpin mas
culin, elvețianul Pirmin Zur
briggen a reușit să ocupe, cu 
310 p, locul intîi, depășindu-1 
pe revelația acestui sezon, ita
lianul Alberto Tomba, 281 p, 
dublu campion olimpic. In con
tinuare : 3. Hubert Strolz (Aus
tria) 190 p, 4. GUnther Mader 
(Austria) 189 p, 5. Marc Girar- 
delli (Luxemburg) 142 p, 6. 
Markus Wassmaier (R.F.G.) 138 
p etc. în schimb, cîștigînd 7 
din cele 8 concursuri ale ge-

nului, Tomba a cîștigat detașat 
Cupa Mondială la slalom, cu un 
punctaj record, 170 p. L-au ur
mat : 2. Mader
McGrath (S.U.A.) 53 p, 4—5.
Paul Frommelt (Liechtenstein) 
92 p, Armin Bittner (R.F.G) 
52 p. 6. Strolz 50 p.

69 p, 3. Felix

- •
- ►

1 ►

1 ■

Cum. in 1987. victoriile lui 
cu adevărat strălucitoare 
s-au împuținat, multi s-au 
grăbit să-l includă pe rutie
rul irlandez Sean Kelly pe 
lista -foștilor campioni, ten
tați să pună eșecurile sale 
nu pe seama ghinionului 
(adesea invocat de Kelly), 
ci in contul uzurii si vîrs- 
tei unui ciclist care, născut 
la 24 mai 1956. își va fi spus 
ultimul cuvînt ! Avînd eta
tea la care Bernard Hinault 
s-a retras, preziceau unii, 
Kelly ar face mai bine să-l 
imite pe francez, decit să 
accepte, in amurgul carierei, 
să devină un fel de locote
nent al compatriotului său 
Stephen Roche, a cărui ti
nerețe si a cărui clasă nu 
vor lăsa nici un dubiu asu
pra desemnării „șefului" de 
pluton !

Recent, insă, Kelly a răs
turnat toate presupunerile și 
a dat o lovitură de grație 
detractorilor si scepticilor. 
Intr-o manieră impresionan
tă, el și-a adjudecat „clasi
cul" (de 6 etape) Paris — 
Nisa, devansînd alergători de 
prestigiu (Fignon, Breukink, 
Criquiălon. Kuiper. Bernard, 
Y. Madiot, Zimmermann, 
Delgado etc.) si cîștigînd el. 
„bătrinul", contratimpul de 
pe piscul d’Eze, una din 
„pietrele de încercare" ale 
ciclismului profesionist. încă 
mai mult: ieșind învingător 
pentru a 7-a oară consecu
tiv pe unul dintre cele mai 
pretențioase trasee din ca
lendarul de primăvară. Kel-

ly și-a trecut în palmares o 
ispravă unică in istorie, căci 
o astfel de performantă n-au 
reușit, de-a lungul vremii, 
nici „monștri sacri" precum 
Merckx, Anquetil sau 
nault I

Așadar, s-a produs o 
vadă peremptorie, Kelly 
ajuns la capătul puterilor, ba 
dimpotrivă, el pare mai de
terminat și mai în vină ca 
orieînd. amenințînd poziția 
de lider al plutonului inter
național. disputată (după pă
rerea specialiștilor) între Ro
che si Lemond. Care să fie, 
s-a întrebat Guy Roger in 
„Miroir du Cyclisme". expli
cația surprinzătoarei reveniri 
a lui Sean Kelly ? Fără em
fază. rutierul din Dublin a 
mărturisit că. după opinia 
lui. pentru a urca sau ră- 
mîne in vîrful ierarhiei, in 
orice sport, trebuie să fii 
sănătos, să ai șansă si. intîi 
si intîi, să muncești mereu 
mai mult, mereu mai serios. 
„Ador, spunea el. mâncăru
rile cu sos și înghețatele^ cu 
frișcă. dar credeți că mă a- 
ting de ele cu excepția zilei 
mele de naștere 7 ! Cine vrea 
să cîștige. trebuie să fie pre
caut. chiar ascet, căci za
darnic muncește, cit de te
meinic. dacă nu respectă un 
regim alimentar si de odih
nă strict. Altfel, ce adună cu 
o mină, risipește cu cealal
tă". Cînd „lecția" vine de la 
un campion de talia lui Kel
ly. ea merită ascultată, nu?
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A surprins absența de la 
recentele Campionate Mon
diale de cros de la Auckland 
a uneia dintre cele mai mari 
alergătoare de fond șl semi- 
fond a zilelor noastre. Zola 
Budd. Lucrurile au avut însă 
i logică a lor. greu de com
bătut. Mai tatii, guvernul neo
zeelandez a cerut în mod 
public acestei atlete .să se 
abțină de la a participa la în
treceri". Motivul era olar : 
fără a se fi desolidariz.at în 
mod public de unele practici 
■asiale din Africa de Sud 
mra sa de origine, participînd 
chiar la unele com- 
oetiții din cadenda- 
rul sud-african. Zo
la Budd a cerut și 
a obținut cetățe
nia britanică. pentru ca 
la adăpostul el să poată, to- 
1 uși, participa la marile în
treceri ale lumii, de ia care 
sportivii sud-africani stnt. se 
știe, excluși. Cele 48 de țări 
membre ale IAAF din conti
nentul african au adăugat 
apoi protestul lor la cei al 
guvernului Noii Zeelande pe 
lîngă organismul tutelar al 
atletismului mondial. Cu căte- 
va zile Înaintea startului ofi
cial al „mondialelor" de 
cros, însuși IAAF a trimis 
forului responsabil al atletis
mului britanic o cerere-reco- 
mandare ie „a studia mai 
amănunțit problema Zola 
Budd" șl de a lua măsurile 
ce se impun", aluzie mai 
mult decît străvezie la Însăși 
renunțarea la selecționarea 
atletei sud-afrlcane, cu pașa
port 
iară, 
a ș!

britanic. în echipa insu- 
"ăsură care, de altfel, 

fost aplicată.

Absolut meritată interzice
rea participării Zolei Budd la 
Campionatele Mondiale de 
cros, care a surprins doar pe 
cel neavizațl. E drept că e 
păcat că o mare performeră 
n-a putut să-și apere titluri
le cuoerite la ediția prece
dentă șl că. după toate pro
babilitățile, ea nu va parti
cipa nici la Jocurile Olimpice 
de vară de la Seul. Se poate 
spune chiar că, practic, la 
numai 21 de ani. avînd deci 
înainte o viață de competi
ție. Zola Budd va pune punct 
după toate probabilitățile

sportului de perfor
manță. Dar vina ii 
aparține în exclusi
vitate : n-a știut 

păstreze dru- 
și corect al

să 
mul drept . _____ _
tair-play-ulul față de colegii 
de sport care au altă culoa
re a pielii, n-a știut să ducă 
pînă Ia capăt o acțiune îm
potriva unul regim nedrept, 
anacronic, de condamnat. Ră- 
mînlnd sud-africană, subterfu
giul pașaportului britanic mi 
i-a fost de nici un ajutor.

Istoria va merge însă îna
inte. Dar, din trista întâmpla
re a Zolei Budd atâția șl atâ
ția sportivi sud-africani ar 
trebui să învețe cum n-ar 
trebui să procedeze ou pro
pria lor viață de performan
tă. Si mal ales cum nu tre
buie să sprijine realități îm
potriva cărora opinia publică 
mondială luptă cu toată fer
mitatea. Istoria va merge 
desigur. înainte, dar ea n-ar 
mai trebui să consemneze 
forfait-uri de felul aceluia al 
Zolei Budd...

Radu TIMOFTE
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• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

CICLISM • Etapa a doua a 
Turului Greciei, disputată între 
localitățile Halkida si Lamia, a 
(osl cîștigată de rutierul sovietic 
Ivan Romanov cronometrat pe 
172 km cu timpul de 4.45:47. Pe 
tocurile următoare. în același 
timp cu învingătorul, s-au situat 
Jagt (Olanda) si Muller (Aus
tria). Lider al clasamentului 
neral Individual se menține 
vi eticul Ghintautas Umăr as.

HOCHEI PE GHEAȚA ft 
zultate înregistrate în

ee- 
so-

Re-
____ ___ „_____  ... etanș a

8-a a campionatului U R.S.S.: Spar
tak Moscova — Sokol Kiev 6—5: 
Dinamo Riga — Aripile Sovie
telor Moscova 2—0; SKA Lenin
grad — Dinamo Moscova 3—5: 
Himik Voskresensk — Avtomo- 
bilist Sverdlovsk «—2. în clasa
ment. pe primul loc se află în 
continuare. Dinamo Riga, ou 14 
puncte.

HOCHEI PE IARBA • Turneul 
international feminin de la Perth 
(Australia) a fost cîștigat de se
lecționata tării gazdă. cu 10 
puncte, urmată de echipa Olan
dei. deținătoarea titlului motn-

dLal, care a totalizat 8 
In meciul __________________
australienoe au întrecut, cu sco
rul de 2—0, reprezentativa Olan
dei. * In ziua a patra a tur
neului masculin de la Lahore 
(Pakistan), echipa U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 3—1 (1—1)
selecționata Marii Britanii.

ÎNOT • Proba masculină de 50 
m liber din cadrul concursului 
de Ia Zagreb a fost cîștigată de 
Rudolf Niels (R.D. Germană) cu 
timpul de 23,65, iar cursa simi
lară feminină s-a încheiat eu vic
toria înotătoarei Edith Ormos 
(Ungaria), cronometrată în 27.61.

PENTATLON MODERN * Con
cursul de la San Antonio (SUA) 
a revenit sportivului sovietic 
Vahtang Iagorașvlll. cu un total 
de 5 447 p. Pe locurile următoa
re s-au situat, de asemenea, doi 
pentatloniștf sovietic! Anatoli 
Avdeev 5 406 și, respectiv Alek
sandr Makeev 5 382 p. Pe echipe 
victoria a revenit formației 
U.R.S.S. 16 236, urmată de Italia 
15 532 p.

_______ . puncte, 
deouiv, sportivele

Aseară, la Halle, in amicalul cu echipa R. D. Germane

FRUMOSUL SPRINT
HALLE, 30 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Timpul 
a ținut cu fotbalul, aici. în ci
tadela chimiei, în pofida prog
nozei meteorologilor, și astfel, a 
19-a întîlnlre dintre echipele 
României și R. D. Germane s-a 
desfășurat în condiții normale, 
pe un timp bun, deși răcoros, 
soarele zvîntînd suprafața de Joc 
a stadionului „Kurt Wabbel".

Gazdele au început printr-un 
forcing susținut obligîndu-1 pe 
„tricolori" să se grupeze în „trei
mea" proprie. Pilz a acționat 
mereu linia ofensivă a echipei 
sale. Scorul, însă, avea să 
deschidă dintr-o fază fixă : 
min. 11, fundașul Zotsche a 
xecutat un aut lung pînă 
careu, libero-ul Stachmann (me
reu prezent în asemenea 
a trimis 
Steimann 
nunchlul 
a ricoșat 
mis-o de

se 
in 
e- 
tn

ocazii) 
spate, 

în ge- 
mingea

AL „TRICOLORILOR DE LA 1-3 LA 3-3!
teral dreapta, STEIMANN se 
înaltă și înscrie cu capul ; 3—1.

Din min. 60, însă, ecnipa 
noastră își organizează mai bine 
ofensiva, e mult mai atentă în 
apărare, Geolgău (introdus în te
ren) limpezește jocul și ratăm 
două mari ocazii în min. 69 și 
73. „Tricolorii" accelerează,
părarea gazdă se clatină și, in 
min. 78, vom asista la cea mai 
frumoasă fază a jocului : „un- 
doi“ Klein — Lasconi, primul 
trimite în diagonală, la Ciucă, 
urmează recentrarea și ANDONE 
șutează 
mingea 
fundaș 
acestui 
survine 
cută o 
sare „fals'

a-

puternic, de la 18 na, 
„ștergînd* piciorul unui 
advers : 3—2. Pe fondul 

reviriment, în min. 83 
egalarea : Boloni exe- 
lovitură liberă, Andone 

balonul depășește

apărarea adversă și GEOLGAU 
înscrie spectaculos : 3—3.

Rezultat echitabil, care răsplă
tește frumosul sprint final al 
„tricolorilor".

Arbitrul cehoslovac Jiri stel- 
gel a condus foarte bine for- 
m .f.lle :

R.D. GERMANA : Muller (min. 
46 Rudwaieit) — Kreer, Lidnar, 
STACHMANN, ZOTSCHE — 
Stubner (min. 63 Sammer) Pllz, 
STEIMANN (min. 75 Raab) — 
Kirsten, ERNST, THOM.

ROMÂNIA : Moraru — M.
Popa (min. 46 STANESCU), 
Rednic. Andone, CIUCA — SA- 
BAU Ma-teuț (miri. 82 Săndoi), 
KLEIN, Bbloni — Coraș (min. 
72 Lasconi). Cămătaru (min. 46 
GEOLGAU).

Stelion TRANDAFIRESCU
cu capul, pe 
a „prelungit" 

Iul iVIoraru, șl 
la ERNST, care a tri- 
la 9 metri în gol : 1—0.

„Tricolorii" acuză șocul, dar 
curînd vor echilibra jocul și... 
scorul, ta min. 20, BOLCSNI c- 
xecută un corner cu efect, de 
pe partea dreaptă, din unghiul 
care îl convine, și masivul Miil- 
ler, blocat de fundașul său Z8t- 
sciie, nu va putea interveni, 
mingea poposind la vînclu1—1. 
Treî minute maî târziu, Moraru 
este pe cale de a fi învins din 
nou. ta continuare, gazdele vor 
forța desprinderea. In această 
perioadă, ele leagă mal bine jo
cul șl, ca urmare a unor nesin- 
cronlzări ale apărării noastre, ne 
vor da mar! emoții. Ca urmare, 
tabela de marcaj se va modifica 
din nou. In min. 38, Kirsten se 
strecoară cu ușurință ta supra
fața noastră de pedeapsă. îl 
driblează șl pe Morarii, mingea 
e trimisă spre gol, dar Rednic, 
repliat pe linia porții, comite 
penalty șl ZOTSCHE transfor
mă : 2—1.

La reluare vom înregistra a- 
celașt forcing de început al gaz
delor. Tn mta. 57, în urma unei 
lovituri libere executată de Pilz 
de la aproximativ 18 metri, la-

• Clasamentul golgeterilor

In preliminariile J. 0. : POLONIA - ROMANIA 1-0
PIOTRKOW TRIBUNALSKI. 30 

(prin telefon, de la trimisul nos
tru special). Pe stadionul „A 35-a 
aniversare" din localitate am a- 
slstat la o partidă atractivă, de 
mare angajament, purtată în ritm 
susținut, cu multe faze de poar
tă, cu mari ocazii, cu destule 
ratări (mal ales gazdele). A fost 
un meci peste nivelul celui de 
la Cluj-Napoca, echipa noastră 
a fost învinsă cu 1—0 (0—0). dar 
s-a aflat aproape de un egal, 
Iar dacă vom spune că în min. 
60 mingea deviată de Craiu, cu 
capul, a lovit transversala, poa
te că, la 1—0 pentru noi alta 
ar fi fost soarta finalului de 
partidă.

Pe ansamblu, gazdele au fost 
superioare, desigur, au dominat 
(mai ales în prima repriză, cînd 
au avut vîntul în avantaj), au 
beneficiat de ocazii mal multe, 
dar formația noastră s-a apă
rat excelent, timp de 30 de mi
nute, iar Speriatu a fost pur șl 
simplu Imbatabil. In mîn. 84, el 
avea să fie învins, dar nu o 
cu nimic vinovat. La o minge 
înaltă, C. Solomon a vrut s-o

respingă cu capul, însă a fost 
obstrucționat de Furtok. " 
continuat, Ștefan și Ad. Popes, 
cu au ratat intercepția, 
NYAK a preluat șl de la 8 m 
a șutat puternic pe jos.

Dar, pînă atunci ?
In prima repriză, gazdele au 

ratat prin Rudy (min. 4), Fur
tok (min. 9 șl 12, ultima oară 
din ofsaid mare), Pietro wiez

faza a

LES-

europeni • Campionate

1.
2.
3.
4.
5.

Polonia 6 4
K. F. Germania 5 4
Danemarca 5 3
România 5 1
Grecia 5 0

1 
o 
o
1
o

1
1
2
3
5

10- 6
11- 2
15- 4
2-11
1-16

9
8
6
3
0

IN CLASAMENTUL. golgeteri- 
lor europeni tn campionatele na
ționale în frunte se află Tanju 
Colak (Galatasaray) și Tony 
Coyne, ambii cu cîte 29 de soiuri 
înscrise. El stnt urmați de Aiiy 
McCoist (Glasgow Rangers) 27 
g și AII (Beșiktaș) 25 g.
• In clasamentul campionatu

lui austriac, pe primul too «ste 
situat W. Knaller cu 21 goluri 
iar în cel italian lider este Ma
radona, cu 12 g, în Bulgaria 
Slrakov a înscris 19 goluri. în 
21 de Jocuri.

tN GRECIA, pe primul loc con
tinuă să fie Larissa, deși a fost 
învinsă cu 1—0. în deplasare, de 
Levadia. Alte rezultate: Olympia - 
kos — P.A.O.K. 2—1, Kalamaria 
— O.F.L Creta 1—0, Aris - Eth

ni kos 1—0, Dlagoras — Panathî- 
nalkos 1—2, Panahaiki — Heraklls 
3—3. Serres — Panionios 2—0. In 
clasament: Larissa 36 p.
Creta șl A.E.K. 
P.A.O.K. 31 p — toate 
partide.

MECIURILE etapei a 
campionatului iugoslav 
cheiat cu următoarele 
Partizan — Vardar 2—1. Buduo- 
nost — Zelezniciar 1—1, Sarajevo
— Vojvodina 4—1. Sloboda — 
Velez 0—0. Radnicki — R.A D 
t—1, Pristina — Osijek 4—2 
Hajduk — Sutjeska 0—0. Rijeka
— Celik 2—1, Dinamo — Steaua 
Roșie Belgrad 1—0. Pe primul loc 
al clasamentului se află tn con
tinuare Steaua Roșie Belgrad,

ou 26 p.

r O.F.I. 
cu cîte 32 p 

din 25 de
21-a a 
s-au în- 

rezultate:

(min. 26), Lesnyak (min. 36) iar 
de cîteva ori, mal ales la șu
tul lui Sokolovski (mia. 18). spe
riatu a apărat excelent. După 
pauză, partida a fost mai echi
librată, Mujnai a făcut un joa 
foarte bun, Văidean a continuat 
să fie atacantul cel mal peri
culos, dar golul nu avea să cadă 
nici în minutul 60 la cornerul 
executat de Mujnai. Craiu de
viind balonul în transversală, 
după care speriatu, ta min. 63 
și 74. avea să se opună la șu
turile lui Cyron șl K. Warzicha.

A arbitrat cu greșeli în fa
voarea gazdelor (mai ales tu- 
șlerii) o brigadă din Bulgaria a- 
vîndu-1 la centru pe T. Kolev, 
la linie : B. Alexandrov șl C. 
Arasonlov.

ROMÂNIA : Speriatu — Ad. 
Popescu, C. Solomon, Ștefan, E- 
duard — Mirea, Mujnai, Goanță 
(min. 65 Ralea), Badea — Văi
dean. Craiu (min. 79 Eftimie).

POLONIA • jedynak — R War
zicha. Pickarczyk. Sokolovski, 
Pietrowlcz — K. Warzicha Rudy, 
Liszek (min. 77 Iwanicki) — Cy
ron. Furtok (min. 86 Ptak). Les
nyak.
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