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CELE 25 DE CALITĂȚI NECESARE 
PENTRU A DEVENI CAMPION

Dialog cu OTILIA BĂDESCU, cea mai bună junioară a Campionatelor Europene de senioare la tenis de masă
S-a consacrat in limbajul cro

nicarilor sportivi expresia : 
„competiția s-a terminat, co
mentariile continuă...", iar co
mentariile pe marginea recent 
încheiatelor Campionate Euro
pene de seniori la tenis de ma
să ocupă, firesc, un loc im
portant. pentru noi mai ales, 
avînd în vedere remarcabila 
comportare a sportivilor noștri, 
al căror bilanț — o medalie 
de argint si două de bronz — 
este cel mai bun din ultimii 
zece ani, adică de atunci cînd 
generația jucătoarelor campioa
ne europene Maria Alexandru, 
Eleonora Mihalca, Liana Mihuț 
etc. a făcut loc celor- de azi,

Otilia Bădescu și ultimele sale 
trofee continentale

Foto: Aurel D. NEAGU

—PH mtop
O ștafetă care. iată, este con
tinuată cu aoelași succes pe 
plan continental...

Fără îndoială, principala per
formeră a fost junioara Otilia 
Bădescu, al cărei nume este 
deja consacrat — în ciuda vîrs- 
tei — în tenisul de masă in
ternațional, ea aflîndu-se con
stant, de cîțiva ani, printre cele 
mai bune nu numai la nivelul 
generației sale, ci și în elita 
continentală a senioarelor, iar 
acum, normal șl în....... topul
actualității".

— Așadar, mai întîi. Otilia, 
rememorînd rezultatele, să spu
nem că, din 1983, cînd ai intrat 
pe porțile Iotului național de 
cadete. palmaresul tău cuprinde 
deja 16 titluri de campioană na
țională de junioare si senioare. 
14 medalii la „europene", din
tre care jumătate de aur, 4 tit
luri balcanice de senioare și 
încă 3 locuri de frunte (in 1987 
chiar primul) Ia „Europa Top 
12". Ți se par prea multe ?

— Mai am încă spațiu sufi
cient în vitrina cu trofee, pen
tru că mă consider încă la în
ceput de drum, un drum pe 
care-1 vreau presărat cu cit 
mal mult ...aur, european și, de 
ce nu ?, mondial. Depinde nu
mai de mine I

— De fapt, pentru cititorii 
noștri, spune-ne cum ai „ajuns

să practici tenisul de masă.
— Mărturisesc că, prin 1979, 

deci pe cînd aveam doar nouă 
ani, îmi plăcea gimnastica. Mai 
mult, vreun an am și fost la 
Dinamo. Numai că, într-o zi. 
a venit la o oră de sport — 
eram elevă la Școala generală 
79 — antrenorul Vasile Dumi
trescu. de la Juventus. și 
ne-a selecționat pe cele care 
le-a considerat mai rapide, mai 
iuți. Așa am ajuns la tenis 
de masă. Dar nu mi-a plăcut. 
Lecțiile cuprindeau mai mult 
exerciții de îndemînare, de 
viteză, iair cu paleta mult mai 
rar. Prea mare monotonie, 
mi-am zis. Am vrut să renunț, 
dar a insistat mama, iar vorba 
mamei...

— Și acum ?
— Acum nu cred că există 

un sport mai frumos, ceva 
care să-mi placă mal mult.

— Ce calități îți trebuie pen
tru a fi un bun jucător ?

Emanuel FANTANEANU
(Continuare m pag 2-3)

După „Trofeul Thayer Tutt"

la hochei - senior!

LA O ASOCIAȚIE
BUCUREȘTEANĂ

DE MEMBRI
în sportul de performanță. Pt»-' 
ternica (și vechea 1) secție de 
șah. de pildă, este cunoscută 
pentru rezultatele sale, prin 
membri săi (Florin Gheorghiu, 
Parik Ștefanov ș.a.) campioni, 
componenți ai diferitelor loturi 
republicane, cu centru de se
lecție și pregătire pentru co
pii. La fel. cea de alpinism — 
feminin (cu Lia Rebega, în 
frunte). La ambele discipline, 
la loc de cinste, competiții re
publicane dotate cu cupe. A- 
mintind și de alte secții de 
performanță — motociclism, 
karting automobilism feu pre
zențe onorante,.campioni-și vi- 
cecampioni, in Campionatele 
Naționale), volei și handbal fe
minin (în Divizia B), fotbal 
(,.Promoție") — ne vom opri 
în mod special asupra unui a- 
mănunt : la toate aceste disci
pline se duce o serioasă mun
ci de selecție și apoi de pre
gătire a copiilor, ca viitoare 
cadre de sportivi.

Pe linia sportului de masă 
j’ pot spune, de asemenea,

DOUĂ DIMINEȚI
SPORTIVĂ
CU 20000

Pe trotuar, înaintea noastră, 
cinci fetițe, de 10—11 ani, dis- 
t'itau aprins despre handbal... 
„La poartă tragi mai bine din 
săritură. Să știi „Dar din 
săritură poți să dai și pasă...". 
N-am scăpat prilejul și am in
trat In vorbă cu „teoreticie- 
nele"-: Elena, Niculina, Ange
lica, Monica, Mădălina — e- 
leve la Școala 92 din Balta 
Albă. Se duceau la antrena
ment. ele fiind membre ale 
asociației...

Și astfel, pe urmele micuțe
lor handbaliste, am ajuns la o 
asociație sportivă bucureșteană 
„gigant* 1', i-am spune, anume 
aceea a întreprinderii de

(Continuare în pag a 4-a)

nate în lupta pentru evitarea 
retrogradării.

Programul etapei — grupa 
1—6: Steaua — Dinamo Oradea 
(locurile ocupate în clasament!
1 si respectiv 4; rezultate an
terioare: 6—0). Dinamo Bucu
rești — I.C.E.D. (2—3: 6—0), 
Academia Militară — Rapid 
(6—5: 1—5); grupa 7—12: Ba
lanța C.S.U. Sibiu — Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iași (7—12; 
4—2). Farul C.S.Ș. 1 Constanța
— RAMIRA Baia Mare (8—11; 
3—3). ELBA Timișoara — C.S.U. 
Brașov (10—9; 3—3).

Programul meciurilor din Ca
pitală: sala Floreasca, simb&tă 
de la ora 15.30: Steaua — Dina
mo Oradea Academia Militară
— Rapid: duminică ora 8.30: 
Steaua — Dinamo Oradea ora 
13: Academia Militară — Ra
pid: sala Dinamo, ora 17 șl 
respectiv ora 9: Dinamo — 
I.C.E.D.

Transport București (I.T.B.).
Cu nici mai mult, nici mai puțin 
de 20 000 de membri cotizanți I 
Discuția cu Nioolae Alde®, 
președintele cunoscutei asocia
ții 1 T.B., a pornit de la copiii 
amintiți. Și... s-au adunat atî- 
tea date despre viața acestei 
asociații in carnetul nostru 
incit. efectiv, nu știm cu ce să 
începem. Ce să alegi și ce să 
Iași afară din cele aflate ?

în primul rînd este de men
ționat prezența remarcabilă — 
mai ales pentru o asociație — (Continuare in pag. 2-3)

Modesto FERRARINI

Partidă de volei feminin pe o bază proprie în aer liber

ÎN UNELE PARTIDE JUCĂTORII NOȘTRI 
AU REZISTAT DOAR 0 REPRIZĂ

în Campionatul Diviziei A de polo

DINAMO SE DISTANȚEAZĂ
CLUJ-NAPOCA, îl (prin te

lefon). Ziua a doua a turneu
lui Campionatului Diviziei A 
de polo a adus detașarea e- 
chipei campioane în fruntea 
clasamentului, în urma semi- 
insuocesului înregistrat de 
Crișul în fața Rapidului.

DINAMO BUCUREȘTI — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 11—3 
(2—1, 4—2, 3—0, 2—0). Victo
rie fără probleme a dinamo- 
viștilor, prin punctele înscrise 
de Hagiu 4, Ș. Ponescu 2. O- 
laru, V. Șerban, Zaharia, Ar
delean și E. Ionescu, pentru 
clujeni mareînd Sabău 2 și 
Blaga. Arbitri : A. Gere și D. 
Paraschivescu.

STEAUA BUCUREȘTI - 
C.S.U. CONSTRUCȚII T.M.U.C. 
BUCUREȘTI 5—S (0—1, 3—0,
1—2, 1—2). Deși au condus a- 
proape în permanență, steliștli 
— care au părut ușor obosiți 
după derby-ul din prima zi, 
cu Crișul — au trebuit să se 
mulțumească, în final, cu un

Primăvara începe să-și 
intre în drepturi de
pline. Terenurile de 
tenis au început să 
devină tocmai bune 
pentru primele schim
buri de mingi. Foto
reporterul nostru Au
rel D. NEAGU a sur
prins acest instanta
neu cu cei mai mici 
vracticanțl ai tenisu
lui îndreptîndu-se 

spre terenuri... 

egal. Tinerii poloiști militari 
s-au angrenat în jocul' pozițio
nal al adversarilor, aceștia fiind 
lipsiți de Geambașu (suspendat 
3 etape), dar cu Ciobăniuc în 
vervă. Golurile au fost mar
cate de Fruth 2, Geantă, Che- 
țan și L. Balanov pentru Stea
ua, respectiv Ciobăniuc 3, Pa- 
olazzo și Ștefănescu. Arbitri : 
V. Median și A. Czegenyi.

CRIȘUL ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 8—8 (1—2, 2—1,
1—2, 4—3). A fost cel mai fru
mos meci al reuniunii. Giuleș- 
tenii, în zi deosebită, au avut 
conducerea de 6 ori, ultima oa
ră în min. 27,45 (gol : Florin- 
cfescu), dar cu numai șase se
cunde înainte de final, orădenii 
au beneficiat de un 4 m, pe 
care l-a transformat Gordan, e- 
galînd. Marcatori : Garofeanu 2, 
Costrăș 2, Fejer 2, Raț, Gordan 
(C), Florincescu 4, Tololici 2, 
Gh. Ilie și Bărbulescu (R). Au 
arbitrat foarte bine, un joc 
greu : R. Nichita și V. Goian.

Mircea RADU

La revenirea în țară a repre
zentativei noastre de hochei — 
seniori, care a participat la 
Turneul mondial dotat cu „Tro
feul Thayer Tutt", am solici
tat secretarului responsabil al 
federației, Constantin Nicolae, 
prezent la competiția din Olan
da, cîteva amănunte privind e- 
voluția sportivilor noștri.

— Cum aprcciați valoarea 
turneului, tovarășe Nicolae ?

— A fost un campionat mon
dial de nivelul grupelor B și 
C, la care au participat repre
zentativele care nu au fost ca
lificate pentru Jocurile Olim
pice de iarnă, de la Calgary . 
Italia — cîștigătoarea turneului. 
Japonia, Danemarca și R.D. 
Germană (din grupa B a cam
pionatului mondial). Olanda 
Iugoslavia, R.P. Chineză, Bul
garia, R.P.D. Coreeană, Unga
ria, Australia și România (gru
pa C). A fost lin turneu al am
bițiilor și al... revanșelor după 
ediția 1987 a campionatelor 
mondiale. Echipa României a 
fost trasă la sorți în cea mai 
puternică grupă (cu Italia, R.D 
Germană și Danemarca — din 
grupa B, Iugoslavia și Ungaria 
— din grupa C).

— Cum poate fi calificată e- 
voluția formației noastre ?

— Pozitivă în partidele cu 
Danemarca și Iugoslavia, ambe

le încheiate cu scorul 3—3, cînd 
sportivii noștri s-au mobilizat 
exemplar și au acționat bine 
tactic. în ambele cazuri, adver
sarii au fost conduși și au e- 
galat în finalurile de meciuri, 
pe căderea fizică a jucătorilor 
noștri tineri (Nelu Alexe, Zol- 
tan Csiki, Iulian Popovici și 
Antal Csaba), pentru prima da
tă în lotul de seniori și parti
cipant! la un turneu de o ase
menea tărie.

— Cum au fost abordate în- 
tîlnirile cu Italia, mai ales, și 
R.D. Germană, încheiate cu 
scorurile 0—10 și, respectiv, 
0—6?

— Majoritatea jucătorilor din 
reprezentativa Italiei sînt cana
dieni naturalizați, cu mare ex
periență și forță de joc. avînd 
la conducerea tehnică tot un 
canadian, pe Ron Ivany, anga
jat special pentru echipa na

Divizia A de baschef masculin

TOATE MECIURILE GRUPEI 1-6 
AU LOC IN CAPITALĂ

Amatorii de baschet din Ca
pitală au prilejul să urmăreas
că. sîmbătâ șl duminică. în ca
drul etapei a XVIII-a. toate 
meciurile grupei valorice 1—6 a 
Diviziei masculine A. în două 
dintre ele. Steaua și Dinamo 
București sînt favorite in fața 
echipelor Dinamo Oradea și 
respectiv I.C.E.D.-C.S.Ș. 4 Bucu
rești dar în al treilea Acade
mia Militară Mecanica Fină și 
Rapid București promit între
ceri echilibrate, atractive. Teo
retic. feroviarii au prima șansă 
dar nu trebuie omis faptul că 
baschetballștii de la Academia 
Militară au avut în ultima vre
me prestații bune. De altfel în 
ultimele două jocuri directe 
desfășurate în sala Rapid, gaz
dele au ciștigat cu greu (91—87 
și 91—88). la capătul unor par
tide de mare atracție. în grupa 
7—12. întîlnirea ELBA Timișoa
ra - C.S.U.-T.A.G.C. Ind. Bra
șov opune două formații angre

țională. Jucătorii noștri au re
zistat prima repriză (0—1), du
pă care au fost net depășiți în 
viteză și tehnica mînuirii cro- 
sei. A contat, desigur, și ab
sența hocheiștilor Iulian Po
povici și Marius Gliga, doi din
tre cei mai combativi jucători 
ai noștri, a căror accidentare 
a dus la descompletarea lini
ilor respective și, ca armare, 
la improvizații. Cu echipa R.D. 
Germane, care pendulează în
tre grupele A și B ale ..mon
dialelor" lucrurile s-au repe
tat identic.

— Valoarea adversarilor este 
de luat în considerare, dar poa
te că ați sesizat și lacune în 
pregătirea hocheiștilor noștri—

Interviu consemnat de
Mircea COSTEA



EXERCIȚIUL FIZIC ADAUGĂ ANI VIEȚII La reluarea Diviziei B de tineret la handbal

Șl VIAȚA ANI FIECĂRUIA..."
dialogul nostru cu prof dr. docent

Pius BRÎNZEU, membru corespondent al Academiei

RELONUL SĂVINEȘTI Șl TEXTILA /. A. S.

ZALAU AU ȘANSE PROMOVARE

Sunăm ia locuința nr. 21 a stră
zii ș Martie din Timișoara. Ne 
deschide un bărbat cu o ținută 
zveltă și o înfățișare senină cu
ceritoare Este prof. dr. docent 
Pius Brinzeu. 11 revedem după 
ma’ mulți ani. Este aproape ne
schimbat. Aceeași mobilitate, a- 
ceeași bună dispoziție.

— Adevăiul este că manifest 
în continuare un mare apetit de 
muncă Mă întristează doar fap
tul că timpul trece prea repede... 
Mă gindesc că mai am atîta de 
lucru, o sumedenie de proiecte !

tn vasta bibliotecă a profeso
rului tomuri multe tomuri. 
Cursuri manuale, note, planșe. 
Totul insă intr-o ordine care 
trădează prezența activă a omu
lui de știință.

Precizînd din capul locului o- 
biectul vizitei noastre, facem o fi
rească legătură între exercițiul 
fizic și viața rațională provocîn- 
du-L intr-un fel. pe interlocuto
rul nostru...

— Este o simbioză pe care, 
dacă o respecți, ii simți din plin 
foloasele. O spun dintr-o expe
riență proprie. Zilnic încep și în
chei activitatea cu eîteva exerciții 
de gimnastică. Nu preget de ase
menea să merg cît mai mult pe 
jos. Caut totodată să îmi rezerv 
un spațiu suficient de odihnă. 
Este un comportament rațional 
care mi-a asigurat o constanță 
a greutății corporale. Se știe 
doar că o dată cu trecerea anilor 
fiecare kilogram in plus este su
portat de organism cu o dificul
tate sporită

Profesorul a rezumat în eîteva 
cuvinte orin eîteva idei, ceea ce 
îi solicitasem. Continuă însă :

— De fapt, fiecare dintre noi 
ar trebui să cunoască și să înțe
leagă necesitatea exercițiului fi
zic, care este absolută, astăzi, în 
condițiile vieții civilizate, favori- 
zantă a sedentarismului. Iată de 
ce exercițiul fizic și viața rațio
nală constituie două noțiuni ce 
se întrepătrund aflîndu-se într-o 
indestructibilă corelație sau, mai 
exact, ar trebui să 
raport de echilibru 
determina și starea 
sănătate...

O fotografie nl-1 . 
profesor. în plină tinerețe, ca _ 
cător de fotbal la Lugoj, pe cînd 
era elev la Liceul „Coriolan Bre- 
diceanu*  Stăruim cu privirea a- 
supra acestei imagini. Profesorul 
ne surprinde ;

se afle. 
Intre ele 

noastră

prezintă

Un 
va 
de

P< 
ju-

— Mi-a plăcut sportul, fotbalul 
m-a cucerit și pe mine, încă din 
copilărie. N-am avut însă velei
tăți de performer, am păstrat în 
schimb o amiciție strînsă cu foști 
jucători de mate reputație. De- 
heleanu Zombori, Bindea. Cu Sil
viu Bin dea mă văd deseori. Mă 
vizitează, depănăm amintiri. Și- 
din cînd în cînd, îl invit la o 
partidă de șah...

Șahul fiind a doua pasiune 
sportivă a profesorului. Președin
te al comisiei de șah a județu
lui Timiș, redactor responsabil 
al unei publicații de specialitate 
de mare prestigiu, Timișoara-Șah 
membru organizator al Campio
natului Mondial pentru copii, ca
re va avea loc în iulie, anul a- 
cesta, în municipiul de pe Bega.

Afară erau multe grade sub 
zero dar camera în care ne a- 
flam avea ferestrele deschise. Nu 
este un hobby al profesorului, 
cineva dintre noi a aprins o ți
gară. Ajungem astfel la Sumat, 
„un rău de largă cuprindere 
pentru obișnuințele lipsite de jus
tificare ale omului contemporan*  
— ține să sublinieze gazda. Apoi 
face eîteva completări :

— știți, desigur, că 7 aprilie, 
Ziua Mondială a Sănătății, a fost 
declarată o zi fără fumat 7

Ii răspundem profesorului tot 
printr-o întrebare : oare practica 
fumatului este realmente atît de 
nocivă. îneît să explice uriașa 
campanie ce se poartă împotriva 
acestei deprinderi ? Nu cumva 
medicii exagerează deliberat pri
mejdiile fumatului ?

— Ca fost fumător pot să a- 
firm că este una din deprinderile 
cele mai dăunătoare omului. Sta
tisticile confirmă. Există o rela
ție directă intre fumat șl bolile 
canceroase, cardiace, respiratorii, 
digestive, neuropsihice. Fumul in
halat produce spasme ale vaselor 
sanguine, reduce considerabil oxi
genul din sînge, viața globulelor 
roșii este diminuată, de la 123 de 
zile la circa 40. în același timp 
fumul de țigară, prin gudroanele 
ce le conține și prin fixarea ni
cotine! pe nervul auditiv pro
voacă tulburări de echilibru și 
chiar surditate, ridică valoarea 
tensiunii arteriale, accelerează 
pulsul. La fumători inima bate 
de 145 000 ori în 24 de ore, față 
de 100 000 la nefumători. Cel care 
fumează este pasibil de atero- 
scleroză — de aici și primejdia

Duminică se reia Divizia B 
tineret La handbal. Situația 
zi in clasamentele celor două 
rii în întrecerea feminină 
ofer? eîteva observații. Iată 
la ce orddne se pornește.

1. Relonul S. 
Mec. F. Buc. 
Text. B 
Precizia 
Oli-m pia 
CSM St 
l.T B.
C°t Tg. 
Filat Fcș. 
Ch:mia B 
a getex Pt. 
Sp M. C.

de
la 

se
ne 
de

258-203 
269-211
256- 215 
247-218 
225-230 
244-210
257- 228 
212-245 
222-240 
216-299 
234-297 
240-284

31
30
25
25
25
23
21
19
17
17
16
15

— o mai 
a iubitorilor 

Relonul

SERIA A 11-a
0
3
4
4
4
6
6
6
7
7
8
8

Infarctului miocardic sau a he
moragiei cerebrale! Pot interveni 
și alte complicații : arterita obli- 
terantă, emfizemul pulmonar, 
bronșitele cronice tabagice. Nu 
mai stărui asupra faptului că fu
matul constituie una din cauzele 
majore ale cancerului pulmonar, 
taringlan și gastric. Oricum, cel 
ce fumează riscă de două ori 
mai mult decît un nefumător să 
dispară înainte de SO de ani...

Soluția, modalitatea 
nunța la o asemenea 
care oferă un tablou 
rat alarmant 7

— Nu există nici o 
tul depinde de actul 
Aș putea, in schimb, să ofer pro
priul meu exemplu : eliminind 
treptat cite o țigară, spoream 
timpul consacrat exercițiului fi
zic, mișcării în aer liber. Am a- 
juns astfel să mă declar adver
sar al țigării și să afirm că e- 
xercițlul fizic 
ugă ani vieții 
căruia...

O profesiune 
tă simplu, cu ... .
greutatea omului de știință, și 
pe care o putem prelua fiecare, 
cu sorți de reușită 1

de a re- 
deprindere 
cu adevă-

rețetă, to- 
de voință.

cel care ada-este _ _
și viața ani fie-

_ credință rostl- 
sinceritate și cu

de

Tiberiu STAMA

O ASOCIAȚIE SPORTIVĂ BUCUREȘTEANÂ
(Urmare din pag 1)

t arte multe : peste 11.000 de 
oameni ai muncii de la l.T.B. 
atrași m întrecerile Daciadel ; 
circa d 900 participant! la dife
rite excursii în țară și peste 
hotare: mai mult de 6.500 ti
neri si adulti au trecut nor
mele complexului „Sport și 
sănătate" De toată lauda este, 
insă .l.T.B.-iada", de fapt 
campionatul de casă al asocia
ției 'a 1 discipline sportive 
(»’■(<” poptee. fotbal, șah, te- 
ni. de masă si cimp, orientare 
luns’ică) ajunsă la cea de a 
25-a ediție. La ultima (1987), 
locu. : — după cumularea re- 
zuiaelof la toate sporturile 
— a revenit Exploatării de 
Tr. n’-oort Autobuze.

Două dimineți, am fost oas
peții acestei mari asociații 
sportive bucureștene. Prilej cu 
care ne-a fost arătat un fru
mos și inspirat film : „Educa
ția fizică a omului de la vo
lan" (realizat de : O. Romoșan 
$ L Groza) ; am vizitat bazele 
sportive intre care Sala de șah 
di - str Lipscani (o mică biju
terie). Platforma l.T.B. Titan, 
D.țoul Militari șa. (unde e- 
xistă mici baze sportive) ; 
ne-am intilnit cu oameni, pa
sionați ai sportului, „stilpi" ai 
acttcității : A. Udrea (antrenor 
de handbal, instruind o grupă 
de 120 de copii, tncepind de la 
vi-sta de 10 ani), ing. M. Stan
au (din conducerea Exploatării 
de Taximetre Titan), V. Pa- 
velescu (in timpul liber... juca 
mmifotbal cu „băiefii" de la

Depoul Militari), Ileana Iliescu 
(secretara asociației). 
ruț 
in 
ne .
gea 
eoni, 
rile de cros !), 
sooruv-antrenor 
lism și karting, H. Voicu (pre
ședintele comitetului sindicatu
lui Ateliere Centrale)...

Da asociația sportivă a în
treprinderii de Transport 
Bicurești este activă, fiind „la 
sufletul" oamenilor muncii de 
aici. Preocupată intens — lu
cru care a reieșit din lucrările 
recentei plenare proprii — de 
înlăturarea lipsurilor (pe care 
1e cunoaște bine) in activita
tea sa viitoare.

Gh. Co- 
(conducător auto, specialist 
organizarea campionatelor 
echipe), Argentina Harma- 
felectrician, mamă a doi 

ti... nelipsită de la Intrece- 
I. Constantin, 
la automobi-

I

BASCHET. CALITATE 7 In etapa trecu
tă a Divizie, a de baschet masculin, toate 
meciuri) disputate — cu o singură ex
cepție — au fos: de slabă factură tehnică 
și spectaculară Spre exemplu. In sala Ra
pid echipa gaziă șl steaua au oferit ce
lor citeVe sute de spectatori o partidă dis
putată a .reiantl”, cu greșeli copilărești 
șl execuții departe de ceea ce se cere unor 
baschetbaliș*  f-untași. cum sint destul în 
cele două fo-rmațil. Antrenorii au încercat 
să-: impulsioneze ta un ritm mai alert, dar 
eforturi!- au fost zadarnice. Oare în
Campionatu Național de baschet mascu
lin trebuie să așteptăm doar partidele din
tre Steaua si Dinamo pentru a urmări, cît 
de cit .e- ? *
sportiv ’ g 
sala Rapid 
tivă a fost suspendată de mal multe' o-ri 
din cauzj 
fășu-rar» a 
timp 
Grant dau 
oiviUzat 
și atmosfer- 
plăcută Aș 
totdeauna

LUPTE LIBERE 
arbitrajele recentele finale ale Campio*  
natedor Republicane individuale, găzduite 
căldu.rcs de Sala Sporturilor din Brașov 
au dat loc ' prea multe nemulțumiri. Du
mitru Pîrvulescu și Simion Popescu (am
bii din București) Constantin Constantin 
(Ploiești) IVI'rcea Filip (Cluj-Napoca) — și 
nu numai ? — au fost, de fiecare dată 
cotați de antrenori, concurenți și spectatori 
ou ceie mai bune aprecieri. Ne stăruie 
însă si acum n imagine cel puțin bizară. 
Pe una dintr? saltele se disputa meciul 
decisiv de u- oategorta 68 kg, dintre bra
șoveanul Traian Marinescu și giuleșteanuî 
Daniel lonițf Arbitrul principal, niimenl 
altul decît cunoscutul Gheorghe Marțea

dln frumusețile acestui joc 
APROPO DE spectato 'ii din 

După ce această bază spor*

lor care perturbau buna des- 
me. durilor, lată că, în ultimul 

susținătorii echipelor de la Podul 
dovadă de un comportament 

îșt încurajează sportiv favoriții 
din
cum

iv.)
sală a devenit foarte 
a: fl trebuit să fie în-

n-am PUTEA SPUNE că

(Cluj-Napoca) Duel extrem de 
cu atacuri năpraznlce de ambele 
un moment dat bueureșteanul 
trat adversarul si e’a îndreptățit să pri
mească două puncte. Nu le-a primit. In 
schimb, antrenorii brașoveni, la ei acasă 
au venit tn nreajma mesei arbitrului prin
cipal, cerînd două puncte pentru elevul 
lor. Zîmbind Gh M. a pus mîna pe plă
cuța care avea înscrisă cifra de două 
puncte, ridlcînd o cu nonșalanță și tabela

disputat, 
părți. La 
și-a con-

POST-SCRIPTUM
Ă\\\\\\\\\\^

s-a modificat pe dată în favoarea brașo
veanului. Ne întrebăm cum a pu.tut res
pectivul arbitru prezent — șl nu de pu- 
ține ori — în arenele Jocurilor Olimpice, 
campionatelor mondiiale, europene etc — 
să-și știrbească cu... seninătate presti
giul ? • CEL MAI VALOROS compo
nent al lotufl.u< olimpic Vasile Pușcașu, 
și-a mai trebuit în palmares un titlu na
țional — al doisprezecelea ! —, chiar dacă 
în unele întflniri a început mal puțin si
gur efi altădată. Steldstul a avu.t circum
stanța de a nu fi fost în plenitudineea for
țelor. In plus el ne spunea : „Am do'it 
să mă... încălzesc cît mai bine !**.  (C. CH.)

POLO. UN IUBITOR al acestui joc fă
cea, deunăzi o trecere în revistă a gene
rațiilor actuale trecîndu-1 în categoria 
., veteranilor “ pe Vlad Hagiu. Sigur, gol- 
geterul absolut al polcului nostru este un 
nume binecunoscut în toate bazinele bă- 
trînuiLud continent, dar de aici șl pînă la 
o asemenea categorisire e un drum lung. 
Pentru simplul motiv că dinamovistu-1 are

Pe primul loc 
ve- he cunoștință 
handbalului. formația 
Săvinești, pregătită de Dan Va
lentin. Spunem mai veche cunoș- 
tintr pentru că handbalistele din 
Săvl-estl au mal activat pe pri
ma scenă a handbalului feminin 
din țara noastră. Tată, deci, că 
formația moldoveana bate 
nou ia porțile Diviziei A șl cu 
denii® temei prestația în turui 
campionatului lmpunînd-o ca 
un» dintre cele mai omogene și 
ma, bine pregătite dintre com
petitoarele seriei I. Pe locul se
cund — o frumoasă ascensiune 
— Mecanică Fină București, an
trenat*  de Nicolae Diaconu și 
Grigore Niță, echipă care !n- 
ceair-i’S să scoată din conul de 
umbră (cam prelungit) „schim
bul de mline" al handbalului fe
minin din Capitală. Dacă avem 
în vedere că partida directă din
tre aceste două candidate 
prima divizie, poate ceie 
îndreptățite, va avea loo 
București și. tn general, regula
ritatea ambelor formații de-a 
lungul campionatului lasă să se 
creadă că 
va depinde 
dem ce va

din

ia 
mai

în

de partida amintită 
promovarea. Să ve- 
fi însă pînă atunci.

PERFORMANTE ÎN
(Urmare din pag. 1)

SEMIFIN

Am au 
Craiova 
Electropu 
ni festări 
tă 
de

femeii 
(.pled11

11
11
11
11
11
11
11

1 T xt
2. CFH
3. „U"
4. Ind
5. Electrom.
6. ASM Tlm.
7. CSM B-ța
8. T-xt. Sebeș
9. Voința Od. S. 11

10 Co.istr. H. 11
11. Constr. B. M. 11
12. Voința Sigh. 11

Zalău 
Cv. 
Cj.-N. 
Uș. Or.

o
1 
o
1
2 
0 
0
1 
0
1 
o 
o

335-236 
282-258 
323-270 
237-240 
236-239 
232-247 
266-296
247- 278
248- 284 
229-293 
281-272 
219-232

_____ . . . pe prirnuJ
află o fostă divizionară

Textila

11 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3

Și în această serie,
IOC Sc 
A — Textila l.A.S.
drăznim să afirmăm, acum 'a re
luarea campionatului, că echi
pa stlăjeană cu Gheorghe Ta- 
dici la timonă, va fi din nou 
componentă a Diviziei A, argu
mentele fiind exprimarea în tu
rul competiției, faptul că nu a 
lăsi+ nici un punct adversare
lor d^r mal ales modul în care 
cond;cerea, antrenorul și spor- 
tiVfrlt 
tească 
factii 
Zalău.
poate 
bine ____
angajate două formații cu pre
tenții — C.F.R. Craiova și Uni
versitatea Cluj-Napoca (antre
nori : Nicolae Dumitrescu și, 
respectiv Tiberiu Rusu). stu
dente e în special, fiind cam de 
mult timp datoare publicului 
din puternicul centru universi
tar de pe So-meș cu meciuri de 
Divizia A.. In această serie, 
foarte interesantă șl aprigă în 
aceta-ti timp se anunță lupta 
pentru evitarea retrogradării.

„Intrat în sală*,  handbalul fe
rn im m din eșalonul secund, după 
perioada de acomodare din tur. 
are datoria — și nu ne îndoim 
că asa va fl — să-și sporească 
efo-tarile si, Implicit, contribu
ția la drumul ascendent pe care 
s-au nscris în ultimul timp re
prezentativele țării noastre, de 
la senioare la junioare, reviri
mente’ mult a-șteptat fiind mar
cat.

Zalău, tn •

au înțeles să se pregă- 
pentru a aduce noi satis 
inimoșilor suporteri 
Pentru locul secund 

pentru a pregăti și 
atacul” de anul viitor

Mihail VESA

TOPUL ACTUALITĂȚII

— Precizie, eleganță, rapidi
tate, forță, șiretenie. fair- 
play. suplețe, formă psihică, 
intuiție, tehnică, reflexe, mo
bilitate. spirit de observație, 
răbdare,, concentrare, simțul u- 
morului. discreție, perseverență, 
sinceritate, simț critic, memo
rie. imaginație, agilitate, plăce
rea jocului, tenacitate. N-am 
spus-o eu, ci un foarte cunos
cut compozitor. Francezul Geor
ge Moustaki. L-am auzit, acum, 
la Paris. Și are dreptate. Fără 
toate aceste calități un jucător 
de tenis de masă nu poate ieși 
campion.

— Și cc-ți mai place T
— îmi place să cîștig mereu. 

Nici nu vă închipuiți ce în
seamnă să fii. acolo sus. pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului. să vezi înălțîndu-se 
steagul țării. Este o satisfacție 
pe care n-o uiți întreaga viață.

— Orice succes’ este urmarea 
firească a unei munci intense. 
Tu cam cite lovituri execuți 
într-o oră ?

— In medie 60. dar pe... mi-

ini și eîteva zeci de ...ore !doa ? 25 de
(G. R.).

SCHI. ROAPE O LUNA a trecut
de la desfășurarea orobelor de slalom u- 
riaș șl specia] din 
Naționale f schi 
atunci nedumerirea pentru faptul că 
ceste întrece^ au fost incomplete, n-edis- 
putîndu-se ș probele de slalom superuriaș 
și coborîre consemnam totodată promi
siunea federației de specialitate de a pro
grama (de fapt reprogram a) cît mai grab
nic și aces e estanțe. Timpul a trecut 
însă, și ia Brașov, și la Sinaia a nins ddn 

belșug, dar vedem că programarea cu 
pricina întîr ie. De ce ? Se așteaptă, vorba 
cuiva, zăpada... mieilor ? 
fidnd convinși că numad 
guroasă a întrecerilor interne, 
organizatorice susținute pentru 
desfășurare 
activității în

TENIS DE 
pregătirilor . .. .
pioană mpndia Geta Pitică s-a aflat per
manent în miiflocul lotului nostru, sfatu
rile sale filndu le de un prețios ajutor fe
telor în drumul lor spre podiumul de pre
miere. * LA CONGRESUL federației eu
ropene (E.T.T.U.) o altă binecunoscută 
campioană mondială și europeană, antre- 
noarea federală de azi Ella Constantinescu, 
a fost aleasf v’cepreședintă a acestui for 
continental. ’’’eMcitărl. • CEL MAI LUNG 
set al C.E. l-a susținut Vasile Florea in 
compania bo’nianului J. M. Salve, ultima 
„treime" a 'atîlnirli dintre ei tn cadrul 
meciului pe „chipe terminînd'u-se la scorul 
de 31—29 tN MECTUL de la echipe,
Otilia Bădescu a -eușit să cîștlge tn fața 
sovietice’ Fii r» Bulatova, aceasta luîn- 
du-și revanșa însă In finala probei de 
simplu. Am t preferat să fie invers... 
(Em. F.).

cadru.l Campionatelor 
alpin. Exprimîndu-ne 

a-

•70*-  conduce spre 
schiul nostru. (S.
MASĂ. PE TOT 

pentru „europene".

Ne întrebăm 
programarea ri- 

eforturile 
buna lor 

înviorarea 
A.).

parcursul 
fosta cam •

tragă ele 
mai rare 

cipăm. 
gretat. „ 
nătoasă, 
sănătos**,  
numit ac 
nifestane. 
reușită 
biții m 
a vorbi 
despre 
fi tic f
întărirea 
femeii, 
ria Duin 
rile fem 
generații 
roase. M 
mentele 
strație d 
că, cu 
dusă de 
ră Elena
Viorica

In calen 
intern al 
semifinalele 
nai lndlvidu 
șitul lunii t 
zențl la sta 
720 șahiști, 
feminine șl 
lucat în sis 
tanța a 11
lor 4 clasați 
ci pa la turn 
campionatul 
în ordinea ;

FEMININ, ! 
Nădejde (Pr 
2—4. Li] ’ 
coop Bl 
(Aripile 
lia PanCW fl

SOVATA :

nut! Pentru rest vă las să fa
ceți calculul, avînd în vedere 
foarte numeroasele ore de pre
gătire ce trebuie efectuate pen 
tru a atinge nivelul maxim.

— Să revenim la „europene
le" de la Paris, unde ai fost 
singura junioară pe „podiumul 
senioarelor" și singura jucătoa
re care a fost prezentă la toafe 
festivitățile de premiere 
probelor individuale. A 
șor? A fost greu?

— Cînd. în 1984. am 
pat pentru prima oară 
semenea competiție mă visam 
pe podium. După doi ani am 
urcat ele două ori la simplu și 
la dublu — împreună cu cole
ga mea. Maria Alboiu. Acum 
de trei ori. La simplu, acum 
am ajuns a doua de pe conți 
nent. la dublu ne-am menținut 
pe treapta a treia. în plus a- 
părînd și bronzul de la .mixt“ 
cucerit împreună cu fostul cam
pion european al cadeților Că 
lin Creangă. De greu, a fost 
foarte greu. Să le intreci sau 
să le lași în urmă pe Valentina 
Popova, Marie Hrachova. Bar
bro Viktorsson. Elena Kovtun 
Lisa Lomas. Fliura Bulatova 
(la echipe). Gordana Percucin 
Daniela Gherghelceva al căror 
palmares este impresionant nu-i 
ușor. Dimpotrivă. Dacă la sim
plu sau la dublu trebuia să-mi 
păstrez, totuși poziția cucerita 
la ediția precedentă, la ..mixt**  
am constituit surpriza: doi ju-

ale 
fost u-

pârtiei 
la o a-

a tos

niori 
mari 
diale 
drum
clar plin de 
mifinală. 
meciul cu G 
am condus 
clar...
- în urm 

echipe ai o 
..Trofeul Jo<

— Puteam 
.Iar sovietic 
oala in tin

— Otilia. 
pauză in <i 
să vedem c 
trenoarea 
Spartac Știi 
rești Viorii
- Ar fi 

remarca do 
buie să-și 
cui CU apl 
in rest. dî!_. 
tățile pentri 
europeană.

— Cum 
„europene" 
sînt doi ar 
Otilia. cele 
biectivc ?
- Să-mi 

cucerit anul 
Top 12“ cat 
tămîna viit 
și să mă nu 
’re cele mai 
Europa să 
pentru a at 
moașă amin 
tă... vîrstă.

— Succes

I

ÎNGRIJIȚI-VA SANATATEA FOLC 
TORII NATURALI DE CURA - OFICII 
DE TURISM Șl I.T.H.R. BUCUREȘTI 
IN ACEASTA PERIOADA LOCURI 
CURA BALNEARA EFICACE

Pentru afecțiunile aparatului locomotor, reu 
rologice, periferice, ortopedico-traiunatologice 
date stațiunile :

— Amara. Călimăneștl — Căciulata Eforie 
Ux, Geoagiu-Băl Govora. Băile Herculane Ma 
Pucioasa. Slânic-Prahova Slănic Moldova Sov 
ifti.

Pentru afecțiunile aparatului cardiovascular 
date stațiunile :

— ,B vanyos Borsec. Buziaș . Covasna. Vatr 
Tușnad.

Pentru afecțiunile ginecologice sînt recomar
— Amara, Eforie Nord Băii? Felix, Geoaglu 

Moneasa Slănlc-Prahova ș: sovata
Pentru afecțiuni ale aparatului respirator s 

stațiunile :
— Eforie Nord. Băile Govora. Mangalia Slăn 
Pentru afecțiunile tubului digestiv si ale

sînt recomandate stațiunile :
— Borsec. CăHmănești-CăctuJata Malnaș Băl'l 

georz-Băi. Slănic Moldova.
Pentru nevroze sînt recomandate stațiunile s
— Balvanyos. Borsec. Borșa. Moneasa Sinaia 

Băile Tușnad.
Oficiile județene de turism și I.T.H.R Bucu 

această perioadă locuri în stațiunile menționat 
regulă tn hoteluri de cură balneară.
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lazarea, 
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i exerci- 
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22. Ea a explicat, calm ar
gumentat — pe scenă. to 
costum de gimnastică — cuni 
se poate face masajul și au 
tomasajul la locul de muncă 
care stat mușcbll asupra că 
rora trebuie să se acționeze 
după care a recomandat cîte- 
va exerciții complexe oe pol 
ti făcute cu ușurință la do- 

Ultimul punct. trei 
color, realizate la ce

rerea C.N.E.F.S., 
privind gimnastica 
la locul de muncă

Serile Daciadei" 
și exercițiile fizice 
ta cel mici („Să 
volnici").

i fost la tatîlnlrea In 
auzit, de multe or.

„Ne ajută 
suple șl

creștem
Așa a 

care am ____ ___
că exercițiul fizic 
să fim sănătoase,_
frumoase... Să ne păstrăm ti 
nerețea". O undă de regret : 
în sală au fost foarte multe 
eleve (mobilizarea acestora 
este mai ușoară!). Ar fi fost 
mai indicat ca la această ma
nifestare tn sală să se str 
și mai multe lucrătoare din 
întreprinderile și instituțiile 
municipiului Craiova.

Modesto FERRARINI

MPIONATULUI NAȚIONAL DE ȘAH
letițional 

figurat 
11 Națio- 
! la Bfir- 
ost pre- 
ahlste gi 
ă grupe 
iline s-a 

pe di<- 
1 prlmi- 
a partt- 
B“ ale 
talificați

l. Maria 
) 8,5 p:

Candea

e^tîtea 
ajpon-
1 acest
8 greu.
în se- 

lu. la 
sekoop.
15—10

ir de Ia 
doi în
prima

it... fi-
scurtă 

:ră si 
și an- 
clubul 
Bucu-

(Universitatea București). Danie
la Doboș (Petrolul Ploieștii Imo
la Szikszai (Electromureș Tirgu 
Mureș) 8,5 p; 4. Angelica Caba- 
riu (Mecanică Fină București) 
8 p.

MASCULIN, VATRA DORNEI : 
1. Sergiu Lupu (Electromotor Ti
mișoara) 9,5 p ; 2—4. Levente 
Kocsis (Electromureș Tirgu Mu
reș), Vasile Manole (Politehnica 
Iași), Cătălin Navrotescu (Poli
tehnica Iași) 8,5 p.

BUZIAȘ : I—2. Neculai Buescu 
(Locomotiva București), cristian 
Tocan (Petrolul Ploiești) 3 p: 
3—4. Călin Ardeleanu (Electro
motor Timișoara). Geiu Murariu 
(Balneara Buziaș) 8,5 p.

BĂILE HERCULANE : 1-2.
Comei Bușu (Voința Timișoara), 
Călin Dragomirescu (Autoturisme 
Timișoara) 9 p; 3—4. Adrian 
Bach (Oțelul Galați), Janos Hel
mer (Viitorul CUG Cluj-Napoca) 
8,5 p.

EFORIE NORD ; 1-—4. Dumitru 
Anițoaie (Electromureș Tirgu Mu
reș), Radu Breahnă (Locomotiva 
București), Dan Negureanu (Cal
culatorul București). Mihai Șuta 
(C.E.T. Oradea) 8,5 p. ~ 
nu au fost __
Bucholz ai con cu ren ti lor.

____ . 
fost trecuți în ordine „
• Duminică 3 aprilie, 

9,30, la sediul Federației 
ne de Șah va avea loc 
Comitetului Federal. Va 
zentat raportul Biroului ____
privind activitatea pe 1937 
planul de măsuri pentru 1938.

ea) 8,5 D. Deoarece | 
calculați coeficienții I 
loncurenților, tn caz |
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• PARTIDELE DIN ETAPA DE 
DUMINICA a Diviziei A din Ca
pitală se vor desfășura după ur
mătorul program: Dinamo — Fla
căra Moreni pe stadionul Dina
mo șl Rapid — F.C.M. Brașov pe 
stadionul Glulești. Reamintim șl 
ora de începere a meciurilor a- 
cestei etape: 17.
• ARBITRI ROMANI DELE

GAȚI LA PARTIDE INTERNA
ȚIONALE OFICIALE. Meciul din 
Cupa Cupelor. Marsilia — Ajax, 
programat miercuri 6 aprilie, va 
fl condus de I. Igna, la centru 
ajutat de O. Porumboiu și M. 
Constanttaescu. întâlnirea dr 
preliminariile J.O.. dintre selec
ționatele Cehoslovaciei și Austri
ei, care va avea loc la 1? apri
lie. va fi arbitrată de G. lones-
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O.N.T. Carpați Brașov 
organizează în zilele de 
15. 16 șl 17 aprilie 1988 
un examen practic pen
tru obținerea atestatului 
de ghid monitor schi. 
Condiții: studii medii si 
cunoașterea limbilor en
gleză sau germană. Pre-

‘e- 
sa 
>r-

n- ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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• Tragerea obișnuită, LOTO d.- 
astăzl, vineri, l aprilie 1988 va 
avea loc în București to sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2 
începînd de la ora 15.50. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vot 
tl radiodifuzate ca de obicei, pe 
programul I. la ora 16,35. Sume 
rele extrase vor fi transmise și 
în reluare, la ora 23,05 și mîlne 
sîmbătă. la ora 8.55. pe același 
program.
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| STEAUA, iN „LINiE DREAPTA
PENTRU MECIUL CU BENFICAI
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• MIERCURI. LA BRAȘOV, 
Steaua a efectuat un folositor 
test înaintea celor două dificile 
dueluri cu Benfica, din „anti
camera" finalei C.C.E. F.C.M.-ul 
a dat o bună replică formației 
noastre campioane, mai cu sea
mă în repriza secundă. Prima 
oarte a întîlnirii a fost domi
nată cu autoritate de bucureș- 
teni care puteau realiza un a- 
vantaj mai net decît un singur 
gol diferență înregistrat la pau
ză. Toți jucătorii s-au angajat 
la efort în compania unui par
tener tenace, dar sportiv. Nu
meroșii spectatori brașoveni au 
aplaudat fazele reușite ale în
tîlnirii și i-au însoțit, pe sta
dion și în drumul de ieșire din 
oraș, cu urări de succes pe 
fotbaliștii de la Steaua. Atitu
dini care merită toată consi
derația noastră • De astăzi, 
fotbaliștii noștri intră in „linia 
dreaptă" a pregătirilor pentru 
întîlnirea de miercuri. Progra
mul prevede si duble antrena-

I UN DERBY ONORAT
I F.C.M. PROGRESUL BRĂILA - POLITEHNICA IAȘI 2-2 (0-0)

stil personal o lovitură liberă, 
finalizată de GLONȚ. cu o 
înșelătoare deviere eu capul. 
Luată „repede", fără răgazul de 
a-și zidi o „fortăreață" In ca
reu. care să apere golul cu care 
a deschis scorul. Politehnica 
este nevoită să iasă la atac. 
Fără mare precauție, dar sufi
cient de avansată în terenul ad
vers. ca să mențină incertitu
dinea asupra rezultatului final, 
în min. 81. ieșeanul Constantin 
este eliminat. în min. 85. O. 
Ștreng. care arbitrase, cu con
cursul tușierilor săi I. Caraman 
și Fl. Marcu, fără greșeală, un 
meci greu, nu acordă penalty 
la faultarea lui Marin în su
prafața de pedeapsă 
presia că ar vrea să 
nuiala că ar putea să 
te" o echipă rămasă 
meni, aparent gata _____,.
Cedînd fizic, Progresul termină 
meciul clătinîndu-se și în min. 
89 BURDUJAN egalează scorul, 
plimbindu-se în careul Brăilei, 
printre niște fundași împietriți. 
Deznodămînt spectaculos dra
matizat însă, de unica. dar 
marea eroare a lui Ștreng.

F.C.M. PROGRESUL BRAILA: 
Dinu — Oprea. Ionașcu, Darie, 
Chiriță - PASCU. Rădulescu 
(min. 46 PETRACHE), Tittriș- 
că - MARIN. V. Ra
du (min. 80 Cațaros), GLONȚ. 

POLITEHNICA IAȘI: Cîmpea- 
nu — URSACHE, Gheorghiu, Bai- 
cea. Frîncu — Paveliuc (min. 
75 Bambu). Constantin, DUȘ- 
MANU — Henika (min. 75 Dia- 
conescu). PLEV. BURDUJAN.

I
I
I
I
I 
I
I

I
I

Conform așteptărilor, derby- 
ul de la Brăila a fost echilibrat, 
aspru, tensionat. Brăilenii nu 
și-au făcut o clipă iluzia că 
lașul poate fi o victimă sigură, 
ieșenii făcînd tot oe este po
sibil pentru a nu-i contrazice: 
joc avîntat. bărbătesc (3 carto
nașe galbene, unul roșu, gazde
le un singur „galben"), marcaj 
strîns. îndrăzneală pe contaatac. 
Gazdelor cu un important atu 
(tehnicitate superioară) anulat 
de starea terenului (îmbibat cu 
apă), nu le-a rămas decît să 
se prindă în jocuj riguros, se
ver. al oaspeților, care semăna 
cu o permanentă propunere de 
remiză.

Prima repriză, albă. în ciu
da „barei" lui Marin, din min. 
20. și a „capului" lui Glonț, 
din 5 metri, „ghicit" miraculos 
de portarul Cîmpeanu. Imediat 
după reluare (min 47). lovitură 
de teatru: după trei lufturi în 
lanț ale fundașilor brăiien1, 
PLEV. bine angajat de Ursache, 
marchează din interiorul careu
lui. Tribuna reacționează se 
constituie într-un cor de 25.000 
de oameni, care scandează „go
lul !. golul !“. MARIN i-1 dăru
iește după numai două minute, 
reluînd cu capul, fulgerător, o 
centrare a lui Titirișcă. După 
alte patru minute. Petrache, a- 
bia aruncat in luptă, execută in

• Zeci și zeci de participant! 
beneficiari al unor cîștlguri în 
autoturisme și televizoare color 
se prezintă săptâmînal. conform 
programărilor prealabile. ,a se
diul central al Administrație! de 
Stat Loto-Pronosport. pentru s

cu, la centru; la linie vor func
ționa C. Gheorghe șl M. Rotă- 
răscu.

PLENARA ANTRENORILOR 
BUCUREȘTENI. Luni 4 aprilie, la 
ora Î6 ta sala I.S.B. din str. 
Berre' va avea loc plenara an
trenorilor de fotbal din Bucu
rești și Sectorul Agricol Ilfov. 
Cu acest pri'lej, prof. Gr. Si- 
chitiu, secretar al F.R.F., va tace 
o exi unere pe tema „Orientări 
și tendințe noi tn pregătirea co
piilor și juniorilor". Va urma 
un ffl’.m cu secvențe ddm diferite 
jocuri de fotbal. La această ple
nară vor participa antrenorii șl 
instructorii echipelor die fotbal 
de toate categoriile.

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

intra în posesia cîștigurllor res
pective. Recent printre fcriciții 
cîștigătorl care au făcut primu’ 
drum spre casă cu noile auto
turisme „Dacia 1300“, s-au nu
mărat: Dumitru Ion (Pucioasa 
Dîmbovița) șl State Vasile (corn. 
Jariștea, Vrancea), ambii la 
LOTO, Mladen Gheorghe. din 
Constanța, 1a PRONOSPORT șl 
Mănițu Ion (Baia de Fier. Gorj) 
alături de Șchioapă Ion (com 
Berevoieștl, Argeș), ambii la 
LOZ ta PLIC. Discutând cu a- 
cești mart cîștigători, toți ne-au 
declarat că „secretul" succesu
lui este perseverenta și încrede
rea cu care-și joacă șansele con
stant la sistemele noastre. De 
reținut că unul dintre aceștia,

mente. in unele zile • In me
ciul de la 6 aprilie. Ungureanu 
avînd două cartonașe galbene 
nu va putea juca. El este, de 
altfel, accidentat din jocul de 
la Glasgow. __ ___
V. Stănescu. face toate efortu
rile pentru ... _________
ioc dur să fie înlăturate cît 
mai repede cu putință • An
trenorul A. ____  _ _
mărit la Porto, partida echipei 
locale. Salgueiros cu Benfica 
(0—0). Dar. antrenorul Toni a 
prezentat o formație cu numai 
patru titulari din cei probabili 
pentru București 1 • Fotbaliș
tii portughezi și-au anunțat so
sirea la București pentru luni 
4 aprilie. Ei vor pleca chiar 
în seara meciului • Numele 
arbitrului întîlnirii-tur se știe 
mai de mult: K.H. Tritschler 
(R.F. Germania) • Observator 
U.E.F.A. va fi D. Maravici 
(Iugoslavia), secretarul forului 
de specialitate din Belgrad. 
(Ef. I.)

Medicul echipei

ca urmele acelui

Iordănescu a ur-

(dînd im- 
evite bă- 
..persecu- 
în 10 oa- 

bătută).

Ion CUPEN

După evoluția echipei olimpice In Polonia

ACEASTA OBSEDANTA INEFICACITATE!
PIOTRKOW TRIBUNALSKI. 

31 (prin telefon, de la trimisul 
nostru special). Din punctul 
nostru de vedere trebuie să vă 
spunem că — privind clasamen
tul grupei A de calificări olim- 
pioe — încercăm un nou sen
timent de insatisfacție. Selec
ționata noastră a mai susținut 
un ioc a mai înregistrat _ o 
înfrîngere in palmaresul său. 
iar la capitolul ..goluri primite" 
ea și-a mărit pasivul cu un 
punct 1 Un eșec care, sigur, nu 
mai schimbă mult din datele 
problemei calificării mai ales 
după acel 0—8 de la Aalborg, 
dar care accentuează carențele 
de fond ale selecționatei (unele 
ale fotbalului nostru. în gene
ral) și. în primul rînd. inefica
citatea. această obsedantă ine
ficacitate. tn condițiile unor a-

State Vasile, este pentru a doua 
oară, la ultimii doi ani. clnd a 
obținut un autoturism fără n 
mai vorbi de alte nenumărat^ 
cîștiguri în bani. Jucati si vă 
veți convinge!
e CtȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 25 MARTIE 1988. Cat. 1 S 5 
variante 25% a 38.611 lei ;
2 • 2 variante 100% a 10.159 
și 28 25% a 2.540 lei ; cat.

’.9.50 a 4.689 lei ; cat. 4 : 52 a 1.758 
lei; cat. 5: 141.50 a 646 lei; cat. 6: 
294 a 311 lei ; cat. X : 1.694.50 a 
100 lei. Cîștigurile de la cat. 1 au 
revenit participanților : Radonici 
Ionel din Timișoara, Kovacs Ioan 
din Lugoj, Marin Șt., Ștefan M. 
și Ciobanu Dumitru din Bucu
rești.

cat. 
lei 
3 :

Marginalii ia meciul de la Halle

0 VICTORII PI PLAN PSIHIC A „HiiCOlOHUOR",

Deci, 3—3 la Halle, după... 
1—3! Fără doar și poate că a- 
cest rezultat se înscrie frumos 
în palmaresul întîlnirilor dintre 
„tricolori" și fotbaliștii din R.D. 
Germană. Dar. după recentul 
0—2 la Dublin, ca să nu punem 
la socoteală și handicapul psi
hic creat de rezultatele anteri
oare cu echipa țării gazdă (4 
victorii și trei meciuri =gale 
dintr-un total de 18 tntîlr.iri) 
și imposibilitatea alinierii unui 
„11“ în deplinătatea puterilor 
(vezi urmările virozei gripale), 
cine ar fi îndrăznit să anticipe
ze semisuccesul „tricolorilor" 
la Halle?

Sigur că acțiunile de pînâ 
acum ale lotului reprezentativ, 
antrenat de Emericb Jenei și 
Cornel Drăgușin, se Înscriu — 
o știm cu toții — in campa
nia pregătirilor pentru viitorul 
start din preliminariile C.M., ce 
va Începe In toamnă, dar eînd 
un joc se pierde pe primul 
plan se pune în balanță rezul
tatul. Echipa noastră, la un 
moment dat, s-a găsit tatr-o 
astfel de situație, de a pierde 
meciul, și atunci lucrurile, fi
rește. ar fi luat o altă întorsă
tură. Am ocoli niște adevăruri 
dacă n-am spune că acolo 1a 
Halle. din motivele arătate mai 
sus, la care negreșit trebuie să 
adăugăm și valoarea ridicată de 
ansamblu a echipei antrenată 
de Bernd Stange (cane a im
presionat prin forța atletică, 
dar și printr-o bună mișcare în 
teren, o bună știință în organi
zarea unor acțiuni de atac ex
primate prin mijloace moder
ne), „tricolorii" s-au aflat în 
dificultate în multe momente 
pină în minutul 60. cînd au 
arătat o... altă fată a echipei. 
Clipele grele s-au născut în 
trei faze fixe (vechea boală a 
fotbalului nostru), la origine 
stînd greșelile de marcaj-djblaj. 
erori care au detașat echipa 
R.D. Germane la o diferență 
de două goluri pe tabela de 
scor. Și cit de repede se echili
brase jocul după acel neaștep
tat gol marcat de B616m, direct 
dim corner (spectatorii au a- 
plaudat această măiastră execu
ție a mijlocașului nostru).

Introducerea lui Geolgău, re
comandată de ascensiunea sa 
la echipa de club, a schimbat 
desenul tactic general al re
prezentativei României; mijlo
cașii au devenit mai stăpîni pe 
zona unde se decide soarta 
partidei. O mobilizare exem-

proape permanente schimbări 
de jucători și antrenori era și 
greu să cerem tehnicienilor ca
re s-au ocupat de partida cu 
selecționata olimpică a Polo
niei. M Rădulescu și T. Dima. 
să repare totul! Dar să reali
zeze un salt în comportarea 
formației noastre, asta dai Și. 
trebuie spus pe frumosul sta
dion din Piotrkow Tribunalski. 
în fața a peste 18 000 specta
tori. echipa noastră a reușit, 
intr-o măsură, să depășească 
prestațiile de pină acum, mai 
ales sub raportul jocului defen
siv. Faptul că fotbaliștii noș
tri s-au opus cu lestul succes 
acțiunilor gazdelor a fost ates
tat de nemulțumirea manifes
tată de spectatori care au „sanc
ționat". adeseori echipa polo
neză. A venit acel gol din mi
nutul 84 cînd tabela de marcaj 
s-a schimbat pentru pruna — 
și ultima — oară și asta tocmai 
în perioada cînd olimpicii noș
tri dădeau o replică destul de 
simțită. Raportul cifrelor din 
..caseta tehnică" a partidei vor
besc despre o asemenea repli
că: 19—9 situația șuturilor
(10—4 pe spațiul porții) și 9—5 
raportul eornerelor. Gazdele au 
beneficiat de nouă ocazii de a 
marca selecționata noastră de 
trei asemenea situații.

Echipa olimpică a beneficiat, 
in partida de la Piotrkow Tri
bunalski de un portar de ex
cepție. Speriatul intervențiile 
lui de c siguranță si inspirație 
ieșite din comun s-au bucurat 
de aprecierea publicului care 
l-a aplaudat, adeseori, la „sce
nă deschisă" pe apărătorul bu
turilor formației României. Cre-

3—3, 
spus 

(reți- 
în 

înseamnă

piară s-a simții in cadrul echi
pei Mateut și Klein s-au apro
piat de randamentul lor bun, 
Ciucă a prins curaj, autodepă- 
șindu-se. Stănescu ne-a rea
mintit eâ încă mai are re-ur
se, fundașii centrali s-au sin
cronizat mai bine, făctndu-ne 
să uităm micile „clacaje" din 
prima parte a jocului, Sabău 
și-a relevat din nou talentul, 
evoluînd ca unul mai vechi la 
reprezentativă Boloni, cu ex- 
periența-i Îndelungată. i-a 
neutralizat pe adversari in mo
mente decisive și, astfel echipa 
României a părut așa cum a- 
trăgea atenția in avancronica 
partidei Georg Stein, comenta
torul lui ..Fussball Woche": 
.Chiar si fără jucătorii Stelei 
românii trebuie luați m -ca
mă, respectat!..."

Faptul că echipa națronalăa 
reușit acest spectaculos " * 
depășind cum am ma: 
toate barierele psihice 
neti. mareînd trei goluri 
deplasare!), aceasta 
un mare ciștig. După curo cîș- 
tigun — de fapt cele mai im
portante — sint și._ confirmă
rile noilor venit! Ia echipa re
prezentativă, ceea ce dă spe
ranța că. impreunâ cu micleul 
de international) de la Steaua, 
se poate conta pe închegarea 
unui .11" competitiv, capabil 
să atace cu șanse meciurile 
preliminare ale viitorului C.M.

Nu ne amintim ca vreodată pri
ma noastră reprezentativă să 
revină atît de puternic de la 
un... punct foarte critic. Antre
norul reprezentativei Bulgar iei, 
Anghelov, aflat in tribunele 
stadionului Kurt Wabnel cu 
cameramanul — video, l-am 
văzut, rămăsese pe gînduri în 
final de meci. Ceea ce nu-i 
deloc rău.

Evident, trebuie să-i felici
tăm pe băieți. întregu stat 
major al reprezentativei (an
trenori. medic masor). pen
tru rezultatul bun obținut la 
Halle. Dar, atenție 1. nu trebuie 
supralicitat acest egal fiind
că (toți o știu) mai sint multe 
lucruri de pus la punct. Arali- 
za întregii perioade pa*  curse, 
pînă acum, a dat La iveală te
me de meditație cu minusuri 
din ambele momente ale jo
cului. Rămîne ca ele să fie bi
ne cintărite pentru a se face 
corectările de rigoare.

4

Stelion TRANDAFIRESCU

n-au

meri-

de re- 
echipei

dem că fotbalistul piteștean a 
făcut, miercuri seara, una din
tre oele mal reușite partide 
din cariera lui internațională. 
Linia defensivă s-a oomportat 
mulțumitor, aiutindu-1 pe Spe- 
riatu în multe dintre si
tuațiile incandescente. Pă
cat că A. Popescu și D. Ște
fan n-au reușit să intervină 
decisiv la faza din care s-a 
înscris singurul gol al Lntîlni- 
rii. chiar dacă a existat — în 
prealabil — obstrucția lui Fur- 
tok. Defensiva noastră a fost 
ajutată de Badea (In prima 
parte a întîlnirii) și de Mujnai 
(în repriza secundă). In atac 
nu a contat decît Văidean, pre
tențiile noastre erau mai mari 
în privința lui Goantă și Craiu 
care au evoluat șters, 
constituit pericole pentru poar
ta ooloneză.

Selecționata olimpică a Po
loniei a făcut în ansamblu, un 
meci mult mai bun decît la 
Cluj-Napoca cuplul bine su
dat Furtok — Lesniak repre- 
zentînd ounctul forte al for- 
matiei-gazdă. Pentru contribu
ția lui. nu numai în postul de 
specialitate, de apărător, ci și 
pentru aparițiile in atac, inter
naționalul A Sokolovski 
tă o mențiune în plus.

Repetăm, nn început 
facere a potențialului 
olimpice a apărut in partida de 
miercuri seara. Urmează trei 
meciuri importante care oferă 
jucătorilor noștri posibilitatea 
de a mai reduce din „debitul" 
înregistrat oînă acum și sub 
raportul rezultatelor, și al va
lorii fotbalului practicat. Sînt 
cele două locuri eu echipa Gre
ciei <13 aorilie șl 18 mai) și 
întîlnirea-retur cu selecționata 
R.F. Germania (31 mai). Aștep
tăm confirmarea acestui stări 
al redresării 1

Constantin ALEXE



Turneul F.I.R.A. pentru rugbyștii juniori SPORTUL IN LUME
ECHIPA ROMÂNIEI (46-3 cu R.F.G.!) COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ DE RUGBY (cădeți)
VA JUCA PENTRU LOCURILE 1-4 IN R.S.

în prima zi a Turneului 
F.I.R.A. pentru Juniori, com
petiție de rugby care are loc 
la Makarska (Iugoslavia) au 
fost consemnate victorii cate
gorice tn toate partidele dispu
tate în cadrul primei grupe va
lorice. Astfel, reprezentativa 
țării noastre a reușit să-și ia 
o foarte concludentă revanșă în 
fața selecționatei R.F. Germa
nia după ediția anterioară a 
întrecerii? tinerii rugbyști 
români au etștigat cu scorul de 
46—3 (28—0)1 Deosebita dispo
ziție de ioc a echipei pregătite 
de P. Ianusevici si O- Chihaia 
este demonstrată si de numărul 
mare de eseuri tnscrie — ® — 
de către Solomie 2, Soare Dinu 
Barbu. Dragomir Cilincă și 
Petrescu. acesta din urmă 
transformind 7 dintre ele. In 
urma acestui rezultat formația 
noastră s-a calificat în disputa 
pentru locurile 1—4 în clasa
mentul final. Ea va întîlni 
astăzi selecționata Franței. în
vingătoare cu 88—0 (48—0) în 
întîlnirea cu Belgia.

în celelalte meciuri din gru
pa A: U.R.S.S. — Portugalia 
42—3 (18—0) șî Italia — Spa
nia 38—17 (16—7) cîștigătoarele 
calificîndu-se și ele Intre pri

mele patru. învinsele urmînd a 
lua parte la întreoenea pentru 
locurile 5—8. .

Rezultate din grupa B: El
veția — Iugoslavia 24—6 Po
lonia — Sel. Dalmației 91—0 
Suedia — Talpei 14—20, Tunis 
— Andora 56—0.

în organizarea federației de 
rugby a R.S. Cehoslovace, sîm- 
bătă și duminică va avea loc 
la Praga și in alte localități un 
inedit turneu Internațional — 
fulger — rezervat jucătorilor 
cădeți (pînă la 17 ani inclusiv). 
Și-au anunțat participarea un

„MEMORIALUL
Cea de-a 21-a ediție a tur

neului internațional de box 
Memorialul Cordova Cardin" 

se va desfășura între 25 iunie 
și 3 Iulie în orașul cubanez 
Las Tunas. La competiție au

CARDIN1* LA BOX
fost invitați pugiliști din 
U.R.S.S., România, Bulgaria, 
Cehoslovacia. R.D. Germană, 
R.P.D. Coreeană, Nigeria R.F. 
Germania, Venezuela. Porto 
Rico.

CEHOSLOVACĂ
număr de 14 echipe din Polo
nia. R.D. Germană, Italia. Fran
ța, Anglia. R.F. Germania etc.

Țara noastră va fi prezentă 
cu o formație alcătuită pe 
structura XV-lui C.S.Ș. Locomo
tiva București, condusă de prof. 
Nicolae Manolache. Din lotul 
echipei fac parte Gurănescu. 
Rîmniceanu, Spirac, Gorea. R. 
Constantin ș.a.

în serii se vor juca două 
reprize a cîte 10 minute, iar 
în semifinale si In finală a 
cîte 15 minute.

Tinerii noștri rugbyști vor 
susține în continuare meciuri 
la Praga, cu Slavia (4 aprilie) 
și la Brno, cu o selecționată 
a orașului (5 aprilie).

CICLIȘTI ROMÂNI

LA TURUL NIEDERSACnSEN
între 3 si 13 aprilie, în R.F. 

Geimania se va desfășura cea 
de-â 12-a ediție a „Turului ci
clist Niedersachsen" competiție 
la care și-au anunțat partici
parea rutieri din Bulgaria Ce
hoslovacia. Danemarca. R.D. 
Germană. Finlanda. Franța. O- 
landa, Polonia. România Sue
dia. Elveția. Tunisia. U.R.S.S., 
Ungaria șl R.F. Germania.

Din tara noastră vor ti pre- 
zenți sportivii Constantin Căru- 
țașu. Valentin Constantinescu, 
Ionel Gancea. Costică Paraschiv, 
Stelian Bulăreanu. Ludovic Co
vaci. Valentin Buduroi si Va- 
sile Miitrache. Traseul măsoară 
1 580 km, împărți ti în 10 etape.

PEfUZ SEMNIFICATIV

LONDRA, 31 (Agerpres). — 
Federația de rugby din Anglia 
se opune categoric participării 
unor sportivi din această țară, 
la un turneu internațional de 
mai multe tocuri în Africa de 
Sud în semn de condamnare 
a politicii de apartheid practi
cată de regimul minoritar de 
la Pretoria.

• CAMPIONATE NAȚIONALE © C.E. (JUNIORI II) Șl 
PRELIMINARII OLIMPICE • ALTE REZULTATE

DUPĂ „TROFEUL THAYER HJTT“ LA HOCHEI
(Urmare din pag 1)

— Datorită unor Indisponibi
lități de ultim moment, antre
norul Virgil Grihan a avut de 
rezolvat probleme dificile, dar 
a fost clar că nu toți compo- 
nenții lotului au fost bine pre
gătiți, mai ales fizic și tactic 
nici la lot și nici la cluburi 
Apoi, se resimte evident, ca și 
în campionatul intern, că nu se 
aplică ia toate echipele noastre 
unitatea de concepție privind 
pregătirea și abordarea meciu
rilor. toate acestea constituind 
un serios punct nevralgic, care 
trebuie grabnic lichidat.

— Au fost și dintre sportivii 
noștri evidențiați Ia acest tur
neu ?

— Doi dintre ei s-au clasat 
intre primii 5 fundași, Laszlo 
Horvath — al doilea și Sandor 
Gal — al patrulea, portarul 
Gheorghe Huțan a fost al șa
selea din 24, iar dintre înain
tași s-au remarcat Paul Bura- 
da. Alexandru Hălăucă și Ist
van Gereb.

— Ce urmează 1
— O mai severă selecție 

și renunțarea la cei care nu fac 
față cerințelor, apoi măsuri de 
călire a tinerilor cu posibili
tăți, care au văzut ce pretenții 
sînt la mondiale, șl întărirea 
controlului la cluburi, pentru 
ridicarea pregătirii la parame
tri competitivi. In anul 1989 o 
serie de jucători foarte buni 
care au evoluat tn Japonia de
pășesc vîrsta junioratului și vor 
fi integrați tn lotul de seniori 
(portarul Măricel Glucas, fun
dașul Ion Dimache, înaintașii 
Nuțu Andrei șl Gheorghe Dra- 
gomlr), care trebuie să aducă 
un plus de uârie lotului tn ve
derea Campionatului Mondial 
de seniori — grupa C. de anul 
viitor.

— Cum a fost apreciat arbi
trul internațional Dumitru 
Trandafii ?

— A fost delegat la meciuri 
la care nu fusese Inițial, in
clusiv finala pentru primul 
loc...

IN CURSUL săptămînii s-au 
desfășurat în două țări etap; din 
campionatele naționale. In EL
VEȚIA a avut loo runda a 4-a 
a turneului final, tn care s-au 
jucat doar trei partide. Xamax 
Neuchâtel, lideră autoritară. b 
dispus cu 4—0 de Grasshoppers 
St. Gallen a întrecut pe Aarau 
(2—0). ta timp ce Lausanne a 
învins pe Young Boys ou 2—1. 
Ia clasament conduce Xamax 
Neuchâtel, cu 22 p. fiind urmată 
de Aarau — 16 p (un joo mai 
puțin). St. Gallen și Lausanne — 
16 p. Servette șl Grasshoppers 
tot cu 16 p (ultimele două ou un 
joo tn minus), ta UNGARIA, în 
etapa a 19-a. s-a înregistrat o 
singură victorie tn deplasare •: 
M.T.K. (tn revenire de formă) a 
învins pe Slofok cu 3—1. In 
rest, rezultate normale: in der 
byul de la Tatabanya. 
au cîștigat, cu 1—0, 
fruntașa clasamentului 
Alte rezultate: 
Szombathely 1—1, 
0—0. Uj pești _
2—1. ~ ' .. 
3—0. Ferencvaros 
Gy6r 5—2. Videoton — 
tn clasament continuă să condu
că Honved cu 26 p, urmată de 
Tatabanya, Ujpesti Dozsa șl Raba 
Eto Gyor. cu cîte 24 p. După 
cum se vede, lupta pentru pri
mul loc rămîne deschisă. 
TATE înregistrate în 
restantă contînd pentru 
natul ENGLEZ : Chelsea 
ford 1—1 ; Everton — 
don 2—2; Luton Town

întîlnit formația Portugaliei. Par
tida s-a terminat nedecis : 0—0.

disputata la Madrid, finala 
Cupei Spaniei a fost cîștigată de 
F.C. Barcelona, care a dispus eu 
scorul de 1—0 (0—0) de Real So- 
ciedad. Unicul gol a fost Înscris 
de Alesanco (min. 61).

PARTIDELE din sferturile de 
finală ale CUPEI POLONIEI (me- 
ciurl-tur) : Gornik Walbrzych — 
L.K.S. Lodz 2—1, Pogon Siedlice 
(liga a 3-a) — Legia Varșovia 
0—3. Slask Wroclaw — Gornik

/ . I

Zabrze 1—2. Pogon Szczecin — 
Lech Poznan 0—1. întâlnirile re
tur sînt programate la 6 aprilie.

LA VELIKO TIRNOVO s-a dis
putat meciul amioal dintre echi
pa locală Etăr șl formația Moos. 
oampioana Norvegiei. Oaspeții au 

cp scorul de 
golurile înscrise
53) șl Bakne

obținut victoria. 
2—0 (0—0). . prin 
de Holm (min. 
(mln. 82).

„ULTIMATUM" RUȘINOS
gazdele 

meciul cu 
Honved 

Bekescsaba — 
Vac — Vasas 

Dozsa — Debrețin 
Zalaegerszeg — Kaposvar 

Raba Eto 
Pecs 0—0.

REZUL- 
mecluri 
camuio- 
— Wat- 
Wimble- 

___ _ _____ _____ — Port
smouth 4—t. în clasament conti
nuă să conducă F.C. Liveroool 
cu 76 puncte, urmată de Man
chester United — 62 p si “ '
— 60 p.

Everton

de ju- 
,_____ __ ,__ pragra-

Austria ș! 
Meciul s-a încheiat

C. M. DE BASCHET,
Federația argentiniană a a- 

nunțat la Buenos Aires. că 
Întrecerile Campionatului Mon
dial masculin de baschet vor 
avea loc în această țară în 
1890 -.eeastă precizare a fost

ÎN ARGENTINA!
făcută după ce o serie de opinii 
ala sflcLaUlor Federației Inter
naționale de Baschet (F.I.B.A.) 
puneau sub semnul întrebării 
găzduirea competiției de către 
Argentina.

PRELIMINARIILE C.E. 
nlorl II (sub 16 ani) au 
mat partida dintre A; 
Grecia. Meciul s-a încheia*-  cu 
scorul de 2—0 în favoarea aus
triecilor. care au evoluat pe te
ren propriu, la Koflach. Tn tur. 
au cîștigat tinerii Jucător! greci 
cu 2—1 (la Verria). Selecționata 
Austriei s-a calificat pentru tur
neul final (9—22 mai, în Spania).

Cotidianul londonez Dally Mirror, apărut în 1® martie, deci a 
doua zi după calificarea Stelei în semifinalele Cupei Campionilor 
Europeni, a rezervat o neplăcută surpriză jucătorilor șl antreno
rului echipei Rangers Glasgow. N-a fosit vorba oumva despre (ap
tul că, supărat pe eliminarea campionilor Scoției, redactorul spor
tiv ai prestigiosului ziar ar fi tunat șl fulgerat împotriva lui
Graeme Souness. a echipei sale, ori a tacticii greșite care ar fi 

condus spre insucces. Ci despre acela că purtătorul de stindard 
al formației scoțiene NU ȘTIE SA PIARDĂ, or asta i se pare de 
neiertat comentatorului englez de specialitate. In sprijinul ideilor 
relevate de colegul C. Alexe în Suplimentul Fotbal din 25 martie 
a.c.. Iul Souness i se face cu acest prilej un nedorit portret, 
raidul prin trecutul lui pe terenurile de fotbal scoțînd la Iveală 
nu mai puțin de 35 de cartonașe galbene și 3 roșii „văzute" de 
Souness în ultimii doi ani jucați ta Rangers I Nu e uitat mal cu 
seamă faultul atît de grosolan săvînșit împotriva lui Rotariu, de la 
care de fapt a pornit ideea întregului articol. .Inspăimîntăloirul 
Backle în contactul cu Rotariu — se subliniază — a umplut de 
oroare milioane de telespectatori". De altfel, „dosarul" de fapte 
anti-sport adresat de Daily Minror lui Graeme Souness este extrem 
de voluminos, amintlndu-se, printre altele, de așa-zisele sale „me
tode" de a cuceri victoria, care nu ... • •
nobilul spirit de fair-play, creație 

amintește, astfel, despre interzicerea 
dare a steliștdlor pe stadionul Ibrox
melat, cum afirmă ziarul londonez .... ____ ___  ...
mai semnalează și o altă „minune" petrecută tn dimineața partidei 

cu echipa sovietică Dinamo Kiev contînd pentru primul tur al 
C.C.E., atunci cînd terenul de joo s-a micșorat „ca prin farmec", 
avantajînd, evident, echipa care a jucat acasă...

Concluzia vehementului airticoU trebuia să fie, evident. în aceste 
condiții una singură: „Souness, ești rușinea fotbalului britanic șl 
e momentul să te retragi !“. Păcat, pentru că acestea fiind datele 
problemei, la 35 de ani, finalul de carieră al iul Graeme Souness 
n-ar trezi nimănui nici un regret.

au absolut nimlo comun cu 
britanică prin excelență. Se 
antrenamentului de acomo- 
Park pe motivul — neînțe- 
— ploii căzute în ajun. * Se

Radu TIMOFTE
IN MECI contînd pentru preli

minariile olimpice, la Zwolle (O- 
landa). selecționata țării-gazdă a

LA EXTREME... a participat la 140 de Mari 
Premii, obținând 20 de victo
rii (prima în 
Beach).

1980. la Lone

V
• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
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tn Liga profesionistă ameri
cană de baschet (NBA) 
formația ..Washington 
lets" evoluează doi 
afiațl 1a extreme ca 
Astfel, conducătorul 
»Muggsy“ Bogues se _____
ou oel 160 om ai săi. orintre 
cri mai scunzi jucători care 
au evoluat vreodată tn NBA 
în timp oe Pivotul echipei 
sudanezul Mânute Bol mă
soară 2.30 m. fiind printre oel 
mal înalt! baschetbalist) al 
■amniona tuiul...

lucătorl 
taă!tim-_ 
de loo 
numără

EGALITATE perfecta I

■ i■
OPTIMISMUL LUI PIQUET

■

Brazilianul Nelson Piquet 
privește ou încredere evolu
ția sa ta noua ediție s Cam
pionatului Mondial de auto
mobilism Formula 1 a cărei 
etapa Inaugurala va avea loo 
dumlnîoa. oe pista lin Rto <fe 
.Tandro, eu prilejul Marelui 
Premiu a! BrazîHe! tn faot 
Piquet este cametonu! mon
dial «en titre*  fitad ta JniW 
celor patru sutomobUișH oa
ra de-a Tunsul anilor au Iz
butit să etsttee de olt» trei 
ori titlul: Brabham OW 1960 
Șî 1966) Stewart G969 t»U și 

1973) Lauda (1973 1977 șî 1984). 
Piquet (1981 1983 M lWTP.

Piquet s-a născu» la 17 au
gust 1932 te Brasilia Debutul 
ne patru roti 1-a făcu’ tn 
1976. te karttag ta 1971 deve
nind chiar campionul țări’

Anul acesta 
cea de a 65-a 
curse de sctll __ __  .,
în Suedia. Traseul măsoară 90 
km și leagă localitățile Sae- 
ten si Mora. ta districtul Da- 
leearlle. Prin lungime, prin 
vechimea sa. ta sfirșlt. prin 
exigentele de ridicat nivel pe 
care le impune concurentilor 
Vasalopet-ul a devenit una 
dintre oele mal faimoase 
curse de mare fond ale schiu
lui mondial, dacă nu chiar 
cea mal faimoasă.

Anul acesta, spre exemplu, 
te startul oompetttiei au fost 
prezentl circa 12 ooo de schi
ori din W de țări. Ca de obi
cei dispute a fost extraordi
nară întrecerea desfâșurta- 
du-se te un înalt n+vel. a 
nrlfelutt fn final, un fapt 
unic tn Istoria competiției Pe 
primul loo au fost clasați te 
egalitate — fotografia sosiri’ 
n-s putut stabil! un învingă
tor 1 — frații suedezi Cferlan 
s! Anders Blomqvist înre- 
gtetratî cu tîmoul de 4.47-04’

s-a desfășurat 
ediție a mari! 

fond. Vasalopet

APROPO OE PATINAJUL 
VITE?*  INDOOR

■ • sale. Ca pilot de Formula I
Pentru prima oară la Cal

gary Întrecerile olimpio» de

patinaj viteză s-au desfășu
rat pe o pistă acoperită, fi
ind puse astfel la adăpost de 
intemperii de curent! de aer 
ete. tn aceste condiții, com
petiția olimpică ’88 a cunos
cut un succes fără egal, ceea 
ce a determinat forul olim
pic internațional să recoman
de Comitetului de organiza
re a .T.O de iarnă de la Al
bertville ’92 să ia măsurii» 
necesare pentru amenajarea 
unei piste de patinaj viteză 
acoperită ! 
C.I.O.

__ Recomandarea 
nu-1 vizează doar oe 

oel de la Albertville, <4 pe 
toți organizatorii viitoarelor 
Olimpiade Albe. Nu este ex
clus ca o asemenea reco
mandare să facă șl Interna
țional Skating Union pentru 
Campionatele Mondiale și ce
fe continentale...

Dar pentru că veni vorba 
de recentele întreceri olimpi
ce de te Calgary, știți cu ce 
s-au soldat ele pe pianul 
performante! 7 Ei bine iată: 
din cefe 6 probe feminine 
doar ta cea de 1509 m n-s 
fost înregistrat un nou re
cord mondial, tn schimb, la 
toate celelalte au fost con
semnate opt recorduri ale 
lumii cîte două ta flecare 
probă 300 m 1900 m. 3000 nr> 
sl 5000 m. La bărbat! ■. recol
ta*  de recorduri a fost ori
cum mal mică: doar trei re
corduri mondiale ta 500 m 
1500 m sl ioooo m (n-au fost 
corectate performantele 
cord la 1000 m si 50001

re-

Rubrică realizata de
Romeo VILARA

î 
+ 
t 
t

ATLETISM • Cu prilejul unul 
concurs disputat la Beijing, LI 
Melshu e stabilit un record al 
R.P Chineze în proba feminină 
de aruncarea greutății, cu per
formanța de 21,08 m.

BOX * în sala sporturilor de 
Ia W mbley (Londra). în cadrul 
unei gale pugilistice, britanicul 
Lloyd Honeyghan l-a învins prin 
fc.o în repriza a 3-a pe mexica
nul Jonge Vaca, retatrînd în po
sesie titlului de oamplon mon
dial ai categoriei welter (versiu
nea WB.C.).

CIC SM • Etapa a 4-a a Tu
rului Greciei, disputată pe tra
seul Lamia — Trikala (118 km) 
a revenit rutierului olandez Rob 
Harmeling o-onometrat In
з. 10:18 Pe locurile următoare, ta 
același timp, s-au clasat Roma
nov (U.R.S.S.) șl Z an oii (Olan
da) Cider aî clasamentului ge
neral individual oe menține so
vieticul Umaras. urmat. Ia 1*  
seounde de ZanoM st la M se
cundo de Radtke (R.D. Ger
mană)

HOCHEI PE IARBA • în ca
drul turneului internațional mas
culin de la Lahore (Pakistan) 
renr zentafivfl R.F. Germania a 
întrecut eu scorul de 3—1 (8—1) 
«ehloe Spaniei.

ȘAH • După 7 runde tn tur
neul de la Sarajevo, ta fruntea 

meatului se află Dorfman
и. R.s.S. sl Hulak (Iugoslavia). cu 
cite S a tn runda a 7-a Dorfman 
a cîștigat la Popcev. Hulak la 
KHng-r Marlanovtol a pierdut

la Koz„l iar Cvltan a remizat 
cu Romanișin.

TENIS • în primul tur al 
turneului feminin de la Tampa 
(Florida) Sylvia Hanika (R. F. 
Germania) a tn.trecut-o cu 6—1, 
6—0 pe Lisa Bonder (S.U.A.), în 
timp oe Bettlna Fulco (Argen
tina) a ellmlnat-o ou 6—2. 6—1 
pe Claudia Kohde-Kilscb (Jl.F G.)

a în cadrul turneului 
Graz (Austria). Jbrg 
(R.F Germania) l-a eliminat cu 
scorul de 6—1, 6—3 pe Owe Zis- 
ser (Austria) Alexander Anto
ni tsof (Austria) a dispus cu 7—3, 
6—1 de Francisco Maciel, Iar Mi- 
ohiet Oberleltner (Austria) l-a 
înt-eout cu scorul de 6—3. 6—2
pe danezul Michael Tauson • 
Argentinianul Guillermo Vilas a 
furnizat o surpriză ta primul 
tur a! turneului de la Houston 
(Texas) reușind să 4 elimine pa 
suedezul Mikae) Pernfors (prln- 
oloalul favorit al concursului) 
ou scocul de 2—6. 6—4. 6—0. in
tr-un alt med. suedezul Chris- 
tta- BergstrSm t-a întrecut cu 
6—3 6—o pe Ken Flach. • ta
sferturile de finală de la Dallas, 
ves'j-germanul Boris Becker l-a 
eliminat OU 6—4 3—6 6—2. 6—4
r- Andres Gomez (Ecuador) m 
timp ce Brad Gilbert
l-a întrecut CU 7—6. 4—6. 7—6. 8—4 
pe australianul Pat Cash. • on- 
tru meciul pe care fl va disputa 
fn perioada 6—16 aprilie la 
sen n compania echipei Dane- 
maroei conttad pentru ..Cupa 
Davts" selecționata vest-germa- 
nă va avea următoarea alcătui
re • Boris Becker. Erie lelen. 
Patrick Kuehnen sl Cari Uwe 
St-«b

de la 
Mtiller
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