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DIVIZIA A DE FOTBAL REINTRĂ ÎN ACTUALITATE
Mîine, în cadrul celei de-a 

21-a etape : • La Cluj-Napoca, 
în „sesiunea interstudentească 
a primăverii", gazdele pornesc 
cu avantajul victoriei din... „Re
gie" • „Poli" are un singur 
gind : două puncte, deși cu 
Oțelul e greu de... glumit • 
In Giulești, Rapid forțează „ur
cușul" in fata brașovenilor • 
Meci-derby în Bănie pentru... 
cupele europene • La Suceava, 
echipa lui Cașuba în fata uncia 
de contraatac • Formația Iui 
Klein vrea să-și continue as
censiunea în clasament • Pe 
stadionul Dinamo, o partidă în 
care gazdele sint favorite • 
La Bacău, meci greu pentru 
Șoiman și ai Iui în fata A.S.A.- 
ului.

PROGRAMUL MECIURILOR

Cluj-Napoca 1 
Timișoara : 
București:

Craiova : 
Suceava : 
Hunedoara 1 
București :

Bacău :

SPORTUL STUDENJESC 
OȚELUL
F.C.M. BRAȘOV

„U“ 
„POLI- 
RAPID

(Stadionul GluiteșttiJ
UNIVERSITATEA - VICTORIA

- F.C. ARGEȘ
- F.C. OLT
- FLACĂRA

Dinaimo)
- A.S.A. TG. MUREȘ 

la ora 17.

C.S.M. 
CORVINUL 
DINAMO

(Stadionul

Partidele vor începe
Intilnirea Steaua - Petrolul (2-0) s-a disputat la 

27 martie.

5.
G.
7.
8.
9.

10. F.C. Olt
11. „Poli" Hm.
12. F.C1 Argeș
13. „U« Cj-Nap.
14. Sportul Stud.
15. Rapid
10. S.C. Bacău
17. C.S.M. Sv.
18. Petrolul

1. STEAUA
2. Dinam»
3. Victoria
4. Ofelul 

Flacăra 
Univ Cv. 
Corvinul 
F.C.M. Bv. 
A.S.A.

CLASAMENTUL 
LA ZI

M i rea reia balonul cu capul spre poarta lui Crișan. (Secvență 
din partida Victoria — Universitatea Craiova, disputată în turul 
campionatului). Miine, cele două echipe se intilnesc în Bănie în 
derbyul etapei Foto : Aurel D. NEAGU
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START IN DACIADA DE VARĂ
In cursul lunii aprilie se va 

da startul în etapa de vară a 
celei de-a Vl-a ediții a com
petiției sportive naționale Da- 
ciada, în toate asociațiile spor
tive, unități de învățămînt, 
întreprinderi și instituții urmînd 
să aibă loc întreceri la disci
plinele specifice sezonului.

Analizînd concursurile desfă
șurate în cadrul etapei de Iar
nă reoent încheiate. Comisia 
centrală de organizare a Da- 
ciadei a constatat o îmbună
tățire în oe privește cuprinde
rea unui număr mare de ti
neri, de oameni ai muncii în 
activități de educație fizică și

sport, înregistrîndu-se totodată 
o diversificare sensibilă a ac
țiunilor sportive de masă. De 
asemenea, s-a acționat pentru 
lărgirea continuă a bazei de 
selecție a sportului de perfor
manță. cursurile de inițiere în 
diferite discipline cuprinzînd 
din ce în ce mai mulți tineri.

Etapa de vară a Daciadei, 
care va începe în această lu
nă. are înscrise în program nu
meroase întreceri sportive de 
masă la jocuri și sporturi in
dividuale. care vor cuprinde, ca 
în fiecare an, numeroși iubitori 
ai educației fizice și sportului.

Canotajul in preajma starturilor -'88

MINICOMPUTERS CU INDICATIVUL. . . . +1

INTERVIUL

Mîine, la Barcelona, în prima manșă 

a semifinalelor,,Cupei I.H.F.“ Ia handbal masculin

MINAUR St AFLĂ ÎN FAJA
UNUI DltlCIL EXAMEN

BARCELONA, 1 
fon, do la trimisul 
cial). După vreo cinci ore de

(prin tele- 
nostru spe

Măricel Voinea (in tricou de cu
loare închisă) va ști, credem, ca 
in meciul cu Hellerup Copenha
ga — de unde este această ima
gine — să-și treacă coechipierii 
și peste... blocajul, cu mult mat 
greu de depășit, al barcelone- 

zilor.
Foto •; Andrei FARCAȘ — 

Baia Mare

24 de ore la A. S, OȚELINOX Tirgoviște

PERFORMERE: BASCHETUL SI SPORTUL... DE MASĂ
De cinci ani, de cînd s-a 

calificat în Divizia B de 
tineret, echipa masculină de 
baschet OȚELINOX Tîrgo- 
viște candidează la pro
movarea în „A“, obiectiv de 
atingerea căruia i-a lipsit 
„un pas" în sezonul 1986— 
1987. Cauza a fost poate 
virata prea fragedă a unor 
jucători, poate că antrena
mentele și meciurile nu au 
fost privite întotdeauna cu 
suficientă responsabilitate. 
Cert este că OȚELINOX se 
află și acum tot în „B“, este 
adevărat că printre frun
tașele clasamentului, aspi
rină în continuare la campio
natul cel mai important al 
echipelor de baschet. Divi
zia A.

De fapt, cine este această 
formație OȚELINOX și pa 
cine reprezintă ? „Cartea de

vizită" ne indică faptul că e- 
chipa OȚELINOX Tirgoviște 
aparține asociației sportive 
cu același nume de pe lângă 
întreprinderea... tot cu același 
nume, unica din țară care 
produoe tablă și sîrmă inoxi
dabile. Secția de baschet, sin
gura de performanță din ca
drul tinerei asociații OȚEL
INOX, este alcătuită în ma
joritate din jucători prove- 
niți de la C.S.Ș. Tirgoviște. 
din pepiniera harnicului an
trenor Ioan Valerian, cane 
deține, de altfel, șl conduce
rea tehnică a divizionarei B 
amintite. Unul dintre, cei 
mai valoroși baschetbaliști 
de la OȚELINOX este junio
rul Horia Păun (selecțlo-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)
• Spune-mi, te rog, Ecaterina 

Oancia, ce altceva ar mai fi 
cirmaciul, in afara „micuțului" 
de numai 40—50 de kilograme, 
ca să nu reprezinte un lest prea 
mare pentru cei patru sau opt 
vîslași în drumul lor spre li
nia de sosire, eventual spre 
victorie ?

— Pentru neofițl — un ..pa
sager" fără prea mare impor
tanță, cirmaciul 
este în realitate 
un personaj com
plex. cu rolul Iul 
bine definit în an
grenajul canotaju
lui. Bunăoară. fiind vor
ba de un sport de se
zon. aș putea spune că iarna 
cirmaciul este antrenor iar 
vara sportiv. Noi. cîrmacii. dăm 
deșteptarea, noi dăm stingerea; 

noi anunțăm programul zilnic, fa
cem ceaiul care te ajută să prinzi 
puteri după istovitoare antre
namente. alergăm după medic 
cînd vreuna din fete acuză o 
accidentare ori după mecanic 
atunci cînd cureaua unui tre- 
najor s-a rupt. Pentru ca pri
măvara. o dată cu ieșirea oe 
lac să redevenim .mtnicom- 
puterele" care în numai cîteva 
secunde trebuie să simtă exact 
cum stau lucrurile cu echipajul 
propriu cu cele ale principa
lelor rivale, cu condițiile con
crete de concurs, să analizeze 
rapid informațiile primite si

să transmită bărcii comenzile 
optime.
• Pentru ce toate acestea ? 

Echipajul nu vine la start cu 
o lecție bine invătată — asta 
va fi cadența loviturilor pe 
prima parte a cursei, cu atit 
accelerăm înspre final ?...

— în principiu da. Numai că 
în practică se întîmplă adesea 
ca. fie din cauza condițiilor 

naturale (vînt. va
luri. temperatură), 
fie datorită stre
sului de start, a 
unei secunde de 
neatenție, a unei

lovituri ratate chiar din 
debut (pot fi atîtea și 
atîtea motive 1) să nu ..calci" 
pe lecție. Și atunci te trezești 
că în loc să fii „pe 36", cum 
era planificat, ai pornit cu 38 
de lovituri pe minut, ceea ce 
conturează riscul de a te su
foca înspre final. Cirmaciul tre
buie să intervină imediat, să 
facă necesara corectură. E 
drept, tehnica ne ajută, noi a- 
vînd la îndemînă un aparat, 
cox-box care ne arată ritmul 
de vîslire în orice moment. Dar 
tot urechea noastră simțul rit
mului dezvoltat în atîția si atî- 
ția ani. este cel ce decide.

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. a 4-a)

zbor echipajul avionului A N 24 
— trimis la Baia Mare să îm
barce pe Minaur — a aterizat 
pe marele aeroport interna
țional din Barcelona. în timpul 
călătoriei, oprindu-ne în drep
tul fiecărui rînd de fotolii, nu 
am auzit discutîndu-se nici 
despre superbul peisaj al nori
lor ca niște munți înzăpeziți, 
nici despre filmele văzute în 
ultima vreme; nu, nimic din 
toate acestea. Singurul subiect 
al comentariilor era meciul de 
duminică, numele unor hand- 
baliști de la F. C. Barcelona, 
precum Lorenzo Rico, Sergio 
Arino, sau Juan De la Puente 
fiind vehiculate deopotrivă de 
Măricel Voinea, Doru Porumb, 
Gheorghe Covaciu sau Nicolae 
Neșovici. Absolut firesc, dir» 
moment ce In semifinalele 
„Cupei I.H.F." Minaur întîl- 
nește ne una dintre reduta
bilele formații din Europa. 
Lascăr Pană ocupă în față un 
fotoliu, Iar lingă el nu se mai 
află nimeni. Ne așezăm pe lo
cul rămas liber, în speranța de 
a-i smulge o declarație. Și 
chiar reușim: „La Halmstad, la 
Copenhaga, dar și mai înainte, 
la Preșov, a fost deosebit de 
greu. Meciul de duminică mi 
se pare insă de-a dreptul in
fernal". Nici un cuvînt mai 
mult, nici o referire la formula 
,,.șaptelui“ cu care va începe

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

in campionatul de polo

DINAMO CÎȘTIGÂ 
CLAR DERBYUL 

CU STEAUA [9-3]
CLUJ-NAPOCA, I (prin tele

fon!. Ziua a treia a penultimu
lui turneu din campionatul de 
pol — întrecere® pentru locu
rile 1—8 — • avut drept „vede
tă" a reuniunii partida formații- 
lor buoureștene dinamo șl 
STEAUA. A fost un derby ono
rat, prlntr-un joc angajat de am
bele păr*' cu momente tn care 
acțiunii" s-au succedat iute da 
la o poartă la alta, dar și cu ra
tări dintre cele mai incredibile, 
mai cu seamă ale stellștilor. A- 
ceștla au iorlt evident un nou 
rezult.-4 favorabil. însă nu au 
reușit să străpungă „lacătul" 
din fața oorții lui Simlon, pres
sings dlnarrioviștilor fiind deci
siv t economia meciului. O dis
pută ce a olăout spectatorilor — 
mal numeroși si ...mal activi de- 
cît altădatf -r. tncheiată cu vic- 
tn -Iară a 'Werului : 9—3 (3—1, 
1—1, 2—1, S—0). învingătorii au 
început în forță, au fructificat 
două superiorități numerice prin 
Hagiu și Olaru. L. Balanov a

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

LA SlNNICOLAU MARE, BAZE SPORTIVE MODERNE
Șl GOSPODARI VREDNICI DE ELE

începutul primăverii, ano
timpul înnoirii naturii, repre
zintă pentru gospodarii bazelor 
sportive semnalul declanșării 
unor ample acțiuni de pri
menire a obiectivelor pe care 
le au în grijă, de creare a

noi spatii necesare bogatei ac
tivități sportive de masă si de 
performanță din sezonul cald. 
Și pentru că la plenara 
C.J.E.F.S. Timiș orașul Sînni- 
colau Mare a fost menționat, 
între altele, pentru bogata și

Sala de sport a orașului Foto: M. RAHOVEANU

frumoasa sa zestre sportivă, 
ne-am propus un raid in a- 
ceastă localitate de la frunta
riile țării. Dăm binețe tovară
șului losif Oncu. secretarul Co
mitetului Orășenesc al P.C.R., 
primarul orașului, care tocmai 
vine de la o fermă zootehnică 
și peste cîteva minute va pleca 
la altă unitate. Vom afla ce ne 
interesează de la Mircea Vola
ru. om al locului, acum pre
ședintele Consiliului sportiv o- 
rășenesc. cu care și plecăm 
spre „aria sportului" aflată nu 
deoarte de centru.

începem cu stadionul. Gazo
nul e frumos, a ieșit bine din 
iarnă, pista e oe cale să se 
zvînte si zgura cu care va fi 
îmbrăcată e pregătită. Tribunele 
sînt gata să-si primească spec
tatorii. iar intr-un colt fotba
liștii de la Unirea (Divizia C) 
au o lecție obișnuită de antre
nament. Se vede mina gospo
darului a lui loan Jiva în 
sprijinul căruia vin. cu zecile, 
ca pretutindeni în acest oraș, 
beneficiarii bazelor sportive.

Mircea COSTEA

(Continuare In pag. 2-3)



I FINALE STUDENȚEȘTI

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
• VOLEI: LA CRAIOVA SE INTILNESC DOUA FURNIZOARE DE SURPRIZE.

I
I
I

I

I

In s ortul studențesc „bo
bocii” (mal exact spus : cam
pionii) se numără șl (b£ 
chiar mai ales) in alte ano
timpuri decit in binecunoscu
tul proverb. Bunăoară primă
vara. Așa e cazul sportivilor 
din rlndurile studentimli caw 
au ce au cu ...mingea d* ce
luloid de ieri șl plnă dumi
nică fiind la zi „sesiunea* ul
timă : finala Campionatului 
Național Universitar, tocul a- 
cestui examen cu public și 
susținut la mal multe mese 
deodată : municipiul Tg. Mu
reș. Tot de vineri, cu mo
mentul de vîrf” (șl de pre
miere) in ultima zi a aceste! 
săptămînd. ta Capitală se în
trec — Intr-o altă finală pe 
țară — pasionați] unui an fel 
de ..tenis* sui-generis 
prin ...obiectul lui zburător 
identificat) : badmintontil,
un sport tot mal popular in 
rlndurile celor mai diferite 
virate.

Numeroase alte Întreceri dl» 
cadrul Dacladei au programa
te, astăzi

(Șl

$1 mîlne, reuniuni

contlnd pentru etapele județe
ne : „Festivalul ansamblurilor 
școlare de gimnastică ritmi
că*. „Cupa caselor pionierilor 
șl șoimilor ; '*
nastică (ta concurs 
rllle 7—9 ani) Z__ ....
Republlcan școlar de șah și 
Campionatul Republican al 
școlilor generale la voie:

Din multitudinea de compe
tiții locale, le menționăm pe 
cele incluse ta „planul de pri
măvară” propriu unoT j-idețe 
învecinate, Călărași și Ialomi
ța, decise parcă să se Întrea
că Intre ele și prin acțiuni des
tinate .sportului pentru toți*. 
Deci : la Călărași, astăzi și 
mîlne se desfășoară „Cupa ti
neretului* la handbal, urmînd 
să aibă loc „Festivalul spor- 

...................." i” (cu întreceri 
..................... Șl 
la Slobozia, ta- 
a Îmi aprilie își 
activ o „Cupă 
la atletism și o

patriei” la gim- 
catego- 

Camplooatul

tulul pionieresc' __  ....
de cros, handbal, fotbal 
badminton) ;
tîla duminică 
va Înscrie la 
a primăverii” 
competiție numită „Ziua ori
entării turistice”.

Cam pier ațele primei divizii 
de volei au ajuns la penultima 
etapă a returului (urmînd să 
continue pe grupe valorice). Du
minică sînt programate 11 par
tide (cea de fete, Chimia Hm. 
Vilcea — Rapid București fiind 
amînatâ, datorită unor motive 
Intern«at»® aduse de echipa vîl- 
ceană Cele mai atractive în- 
tîlniri, la masculin, sînt pro
gramate la Cradova, între două 
echipe care se fălesc cu victorii 
la Steaua și Dinamo, în speță 
Universitatea C.F.R. din Locali
tate (care a întrecut cu 3—0 pe 
Dinamo, acum două etape) și El- 
cond Dinamo Zalău (care, tot 
pe teren propriu, le-a învins pe 
ambele candidate la titlu). „Poli
valent " din Bănie va fi. desigur, 
iarăși plină... Un alt joc de in
teres. decisiv pentru băim-ăreni, 
va fi cel de la Suceava, în timp 
ce în 
căuta 
trecut

plan psihic, arătat și în etapa 
trecută

La feminin, se detașează me
ciul de la Constanța, unde bucu- 
reștencel-e de la Flacăra Roșie 
sînt în stare să pună probleme 
Farului, care pane să traverseze 
o perioadă de 
de forr -ă Dar 
tive se anunță 
Pitești si lași, 
echipe care n.u 
ducă mari surprize...

Iată programul complet al eta
pei nr. 2 . MASCULIN : Univer
sitatea C.F.R. Craiova — Eicond 
Dinamo Zalău, C.S.M.U. Sucea-

sensibilă scădere 
la fel de atra-c- 
pantidele de la 
oaspetele fiind 

se sfiesc să pro-

va — Exi. KM'ăni Motorul C.S.Ș. 2 
Baia Mare Dinamo București — 
Tractorul Brașov (sala Dinamo, 
ora 12) a.SA. Electromureș Tg. 
Mureș ~ Steaua București Re
lonul Săvinești — Politehnica 
Timișoara și C.S.U. Sănătatea 
Oradea — Viitorul Dinamo Ba
cău : FEMININ : FaruJ Constan
ța — Flacăra Roșie București, 
Penicilina Iași — C.S.U. Rapid 
Galaț Dacia Pitești — Oltcit 
Craiova, Dinamo București — 
Știința Bacău (sala Dinamo, ora 
10,30 și Universitatea C.F.R. 
Craiova - C.S.M. Libertatea 
biu.

• SEMIFINALELE „CUPEI F. R. RUGBY"

Si-

BAZE SPORTIVE MODERNE
(Urmare din pap. 1)

între ei firește, copiii șî tine
rii. Mergem in vecinătate, la 
terenurile de handbal, volei și 
tenis, și ele curate, gata de joc.

Sala de sport a orașului, 
spațioasă (40X20 m). cu tribu
nă. este aptă să găzduiască și 
competiții internaționale. Prin 
geamurile mari intră razele 
aurii ale soarelui, făcînd și mai 
strălucitoare această veritabilă 
bijuterie, ținută intr-o desăvîr- 
șită curățenie de Ion Negoț. 
Copii clasei unei școli generale 
fac aici lecția de educație fi
zică folosind — puternică mo
tivație — elemente de handbal. 
Nu este de mirare, pentru că 
aceasta este arena echipei de 
handbal a echipei Comerțul, 
fruntașă într-una din seriile 
Diviziei B. cu șanse de promo
vare în primul eșalon.

— S-a spus la plenară că 
aveți și o popicărie nouă...

— Dar ce popicărie 1 
într-adevăr, în cadrul Com

plexului de sănătate al coopera
tivei meșteșugărești „Bănățea
nă* a fost dată recent în folo

sință o popicărie ultramodernă, 
cu instalație automată de ri
dicare a popicelor și cu 4 pis
te. capabilă să găzduiască în
treceri oficiale de orice nivel. 
Orașul nu are. deocamdată, o 
formație înscrisă în campio
nat, dar, sîntem asigurați, va 
avea nu peste mult timp și 
mari campioni. Cu o asemenea 
bază (responsabil Vasile Dul- 
cău), nici nu e de mirare.

Amenajări sportive există, de 
asemenea, pe lîngă întreprin
deri și unități de învățămînt, 
ca și în alte locuri, valorificînd 
terenuri inapte altor destinații 
și care, alături de obiectivele 
sportive principale, se integrea
ză armonios în ansamblul im
petuoasei dezvoltări economico- 
sociale a localității, oferind 
largi condiții practicării exer- 
cițiilor fizice și sportului, pe
trecerii în mod plăcut și util 
a timpului liber, ca și afirmării 
talentului tineretului din Sîn- 
nicolau Mare.

Impresionează, de-a dreptul, 
„aria sportivă* a acestui oraș, 
iar preocuparea gospodarilor 
care răspund de îngrijirea ei 
este de-a dreptul exemplară.

Cari tal ă diinamoviștii vor 
să-și demonstreze că au 
de momentul dificil, pe

Penultimul act al întrecerilor 
pentru „Cupa F.R. Rugby “ —
semifinal le — este programat 
la sfîrșitul i-cestei săptămâni. 
Sîmbătă, ia Tecuci, începînd de 
la ora 14. Politehnica Iași — în 
prima semifinală — va întîn ni

• MUREȘUL - CHIMISTUL, 
DERBYUL DIVIZIEI FEMININE DE

Etapa a XVIII-a a Diviziei A 
esue dominată de meciul de la 
Tg. Mureș în care fo-rmaț.ia lo
cală Mureșul întîln-ește 
mistui Km. Vilcea în 
câmp i oaia tul ui feminin, 
egalitate de puncte (47), 
antrenate de Gheorghe 
și, respectiv, loan Gherhard, sînt 
angajate direct în lupta pentru 
titlul de campioană a ediției a 
XXX-a în aceste condiții, me
ciul de mîine dimineață capătă 
valențe cu totul aparte și sîntem 
siguri că sada ddn Tg. Mureș va 
fi neînsăpătoare pentru iubitorii 
handibailuiui dornici să asiste la 
un meci de zi.le mari. Misiunea 
arbitrilor Jean Mateescu și Val
ter Dăncescu, din București-, de
semnați să conducă acest meci, 
nu este ușoară, d.ar poate toc* 
mai pen.tru aceasta au fost de
legați doi arbitri valoroși. Știin
ța Baciiu, campioana en-titre, va 
susține un meci dificil în Capita
lă Confecția (33 de puncte) 
vrînd să se desprindă de Rapid, 
cu același număr de puncte, dar 
cu meci la iași. în subsol, lup
ta pentru punctele salvatoare 
continuă cu și mai mare inten
sitate. Programul etapei este ur
mătorul : Mureșul 
Confecția 
Floreasea 
V. Ferenc 
Rulmentul Brașov 
nica Constanța_(A. Simion 
Ivanciu " ............... ~
Iași - 
Marin

pe Chi- 
derbyud 

Aflate la 
echipele 
Ionescu

Chimistul ;
- Știința Bacău (Sala 
ora 10. Al. Csoma — 

din Sf. Gheorghe) ;
Hidroteh-

_____T„ x__. ___ — v. 
din Ploiești) ; TEROM 

Rapid (L. Condruț — O. 
din Ploiești1) ; Construc-

Va

HANBAL
- Oțelul Galați 
St. Marghescu, 

__ __ _____ T.„, , Dorobanțul Plo
iești — C.S.M. independența Si
biu (R. Antochi —* I. Boschner, 
din Brașov).

întrecerea 
mează numai 
ciul Relonul 
Minaur Baia — -
(băimărenil susțin prima partidă 
din semifinalele „Cupei I.H.F.". 
în rest, o etapă animată în spe
cial de lupta aprigă a formații
lor amenințate cu retrogradarea, 
care continuă la... distanță. Jo- 
cud Dinamo București — Poli
tehnica Timișoara, chiar dacă 
studenții — cu șase în fr îngeri 
pînă acum — au ieșit din lupta 
pentru titlu, rămîne un derby 
al... ambițiilor. Un meci echi
librat se anunță la Cluj-Napoca, 
studenții primind vizita campi
oanei, Steaua. Program ud eta
pei : Dinamo București — Po
litehnica Timișoara (Sala Flo
re asca ora 11,15. VI. Cojocaru — 
I. Mihăilescu, din Craiova) ; U- 
niversitatea C.U.G. Cluj-Napoca
— Steaua (Al. Isop, din Pitești
— Gh Mihalașou, din Buzău) ; 
Universitatea Craiova — Dinamo 
Brașov H. Marzavan, ddn Bucu
rești — T. Tătănescu, din Pi
tești) : Metalul Bistrița — A.S.A. 
Electromurcș Tg. Mureș 
Vîrtopeanu — Șt. Georgescu, 
București) ; Dacia Pitești — 
Ința Bacău (T. Cuneiea — 
Păunescu din București).

torul Timișoara 
(Tr. Popescu — 
din București) ;

masculină progra- 
cinci partide, me-
Săvinești — H.C. 

Mare fiind amînat

formația Contactoare Buzău, 
arbitra Constantin Stanca (Con
stanța). Duminică, la Alba Iu- 
li«a, la ora 10, în cealaltă semi
finală, C.S.M. Sibiu va întâlni pe 
Știința C.E.M.I.N. Baia Marc. 
Va oficia Victor Marinescu 
(Bucur ești'

Două meciuri de mare interes, 
care angajează oîteva dintre cele 
mai în formă echipe din prima 
grupă valorică a Diviziei A. E- 
chili'br' ti zaloric care există în
tre ele le noate recomanda 
fiecare pentru ...........
mată în ziua de 17 aprilie, 
Focșani îr aceeași zi cu meciul 
România — Spania, ddn cadrul 
Campionatului European, avînd 
ca loc d - ’esfășurare tot orașul 
de pe MiLcov.

• DOUĂ REUNIUNI 
DE DIRT-TRACK

Aminate din cauza ploii abun
dente, primele două etape ale 
Campionatului Republican de 
dirt-tr<»ck, ’’ezerva.t tinerilor pînă 
la 23 de ani. s-au desfășurat 
miercuri si joi pe pistele sta
dioanelor I.P.A. Sibiu și, respec
tiv, Voinva Sibiu. Iată rezulta
tele : etapa I — 1. M. Agrișan 

p 2. S. Lienerth 
3. D. Bogdan (IPA)

pe 
finală, progra- 

la

• RELUAREA DIVIZIEI B DE TINERET
Mîine se reia Divizia B de tl- 

neret-masculin. Pe marginea 
clasamentelor celor două scrii 
vom face succinte aprecieri du
pă desfășurarea turului, în per
spectiva promovării în Divizia A.

(Al. 
din 
Ști- 

I.

(Steaua 14
(IPA) .j p _
11 p, 4 N. Dragoman (IPA) 10 p, 
5. Al. Toma (Steaua) 8 p, 6. O. 
Gherman (IPA) 8 p ; etapa a 
II-a — 1—3. N. Dragoman, M.
Agrișar. AI. Toma toți cu 13 p, 
(depa«rtajafi în această ordine de 
manșele directe) 4—6. s. Lie
nen H. Iași (Voința Sibiu), D. 
Bogdan 11 p

Clasament general : 1. M. Agri
șan 27 p. 2. S. Lienerth 24 p, 3. 
N. Dragoman 23 p, 4. D. Bogdan 
22 p, 5. Al. Toma 21 p, 6. H. Iași 
17 p. (I. IONESCU — cores-p.).

Locuiri! 
băieți (i 
și nespt 
șescin. 1
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catedrei, 
Ruxandn 
în acțiu-n 
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P.T.A P.,

în al < 
mare de 
sportul i 
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ȘTIRI
O La Buzi>: 

nouă ediție;’ 
țional „ope 
de concurenț 
Germa ni^M 

ționali 
Gheorghe Ci 
București) 8, 
ma (A.E.M. 
veriță (Baln 
4—5. Bela Tf 
rești), 
7,5 p. 
și un

INVITAȚIE LA SPORT

24 DE ORE LA
(Urmare din pag. 1)

nat in lotul național), ace
lași care în anul 1984. la Bra
șov a fost răsplătit cu „Tro
feul ziarului Sportul* oferit 
coșgeterului „Festivalului na
țional pionieresc de mini- 
baschet*. împreună cu Horia 
Păun duc greul întreoerilor un 
alt junior Dragoș Gherasim 
și mai experimenta ții Nelu 
Lefter Cornelia Ciocină, L&- 
zărică Vișan. Radu Arma- 
ziu, Emil Jerebie ș.a. S3 no
tăm sprijinul acordat de 
conducerea asociației spor
tive (președinte — Radu 
Lazăr. vicepreședinți — A- 
drian Vasilescu și Adrian 
Glăvan, acesta din urmă 
fiind și președintele secției 
de baschet) atît baschet- 
baliștilor rit și celorlalți 
oameni ai muncii din între
prindere doritori să facă 
sport

Nu este de mirare că prin
tre disciplinele sportive cele 
mai îndrăgite de tinerii de 
la OȚELINOX se află FOT
BALUL. practicat în pro
porție de masă. Mai precis, 
campionatul întreprinderii cu
prinde nu mai puțin de 16 e- 
chipe care se întrec cu re
gularitate. conform unui re
gulament judicios întocmit 
Selecționata OTELINOX ia 
parte la turnee județene, ca. 
de pildă „Cupa de vară" si 
„Cupa de iarnă", organizate 
de C.J.E.F.S. șî Consiliul 
sindical județean pentru ju
cători nelegitimați. Anul 
trecut reprezentanta A. S. 
OȚELINOX a cucerit locul 
I în Cupa de vară" tel pe 
care îl urmărește si acum.

TURISMUL este,. o preo
cupare permanentă a con-

A. S. OTELINOX
ducerii asociației sportive 
sprijinită intens de comi
tetul U.T.C.. Excursiile la 
Sinaia, Predeal. Poiana Bra
șov și în zone cu pitoresc 
deosebit — Mărgineanca, Do 
brești, Cerbu — 6înt frec
vente și întrunesc numeroși 
tineri de la OȚELINOX 
Cîțiva pasionați ai ȘAHU
LUI se ocupă în mod voluntar 
de organizarea unei acti
vități rit mai bogate a celei 
mai noi secții a asociației 
sportive. A fost organizat 
un campionat intern, s-a al
cătuit o echipă reprezentantă 
cane ia parte la campionatul 
județean. începutul este 
modest desigur. dar in
tențiile sînt onorante, după 
cum ne spunea secretarul a- 
sociației sportive, R- Stăn- 
ciulescu (candidat de ar
bitru internațional de bas
chet) : „La noi, fiecare dis
ciplină sportivă a debutat 
timid, dar s-a dezvoltat foar
te repede Atracția tinere
tului pentru sport și sprijinul 
primit din partea conducerii 
întreprinderii sînt suporturi 
solide pentru susținerea unei 
activități sportive cit mai 
bogată la OȚELINOX".

SERIA I
1. A.S.A, Bz. 11 7 1 3 240-224 26
2. Tract Ev. 11 6 2 3 287-234 25
3. Calc. IIRUC 11 6 2 3 249-232 25
4. Moldosin Vs. H 5 2 4 275-273 23
5. IMI Sf. Gh. 11 5 1 5 242-249 22
6. Arctic G/ 11 5 1 5 269-290 22
7. I.M.U. Bacău 11 4 2 5 251-238 21
8. Teleajen Ph. 11 4 2 5 271-269 21
9. Carpați Mș. 11 5 0 6 249-271 21

10. CSM Borz. 11 4 1 6 269-304 20
11 Hidro C-ța. 11 4 0 7 286-271 19
12. CSu R. Gl. 11 4 0 7 296-299 19

Echilibrul valoric este nota do
minantă a acestei serii, A.S.A. 
Buzău (antrenor Ion Vărgălui), 
Tractorul Brașov (pregătită de

★ ★
SERIA A II-a

1. COM. Sin. M. 11 9 1 1 270-241 30
2. Minaur H 11 7 0 4 288-259 25
3. Constr. Arad 11 6 0 5 301-274 23
4. Strungul A. 11 6 0 5 261-248 23
5. Auto. Tim. 11 5 1 5 318-297 22
6. Unic Satu M. 11 5 0 6 275-270 21
7. Mei lugoj 11 5 0 6 259-289 21
8. Constr. Or. 11 4 1 6 292-292 20
9 Utilajul Petr. 11 4 1 6 248-263 20

10. Tehn. Cd. S. 11 3 3 5 283-315 20
11. Mec. Oradea 11 4 1 6 254-293 20
12. Met. Huned. 11 4 0 7 282-290 19

Pe primul loc în serie, cu un 
avans s< stanțial dătător de 
mari speranțe pentru promovare, 
se află o formație mai puțin 
cunoscută •— Comerțul Sînnicolau 
Mare, antrenată de Gheorghe Ho- 
morodean. Meritul este cu atît 
mai mare cu cît handbaliștii 
din Sînni iOtlâu Mare devansează 
echipe reprezentând centre pu
ternice cu foste divizionare A — 
Arad. Orc-3? de pildă, sau alte 
centre unde handbalul, în spe
cial cel masculin, dispune de o 
frumoasă tradiție, cum sînt satu 
Mare Lugoj sau Petroșani. Foar-

Liviu Paraschiv) și Calculatorul 
IIRUC București (antrenori : Ion 
Clieciches și Florin Voicuicscu) 
par a fi cele mai serioase can
didate la promovare, jocul re
zultatelor directe fiind un fac
tor hotărîtor. Dacă formațiile 
din Buzău și Brașov, au fost și 
î-n ediția trecută printre prota
goniste. surprinde in mod plă
cut ascensiunea handbaliștii or 
de la Calculatorul IIRUC, deciși 
să aducă în prima divizie a 
Capitalei o oo-uă echipă. Tot în 
sfena surprizelor, de această 
dată mal puțin plăcute, se în
scrie prezența în zona „nisipuri
lor mișcătoare4’ a fostei divizio
nare A independența Carpați 
Mîrșa. zonă în care pe distanța 
a numai două puncte se înșiră 
nu mai ouțin decît șase echipe 
semn că upta pentru evitarea 
retrogradării va fi extrem de 
aspră.

★
te interesantă în această serie 
se anun’l lupta pentru evitarea 
retrogradării. dispută în care 
sînt a-rffajate numeroase echipe. 
La reluarea campionatului cel 
puțin șapte formații se află la 
o diferență de numai două punc
te, a opta ' înd trei puncte mai 
mult.

Restructurarea pregătirii pen
tru participarea la meciurile 
disputate în sală a produs, cu 
sigu *anță unele greutăți obiec
tive în turul campionatului. Pe
rioada de iarnă credem că a fost 
folosită cu atenție pentru retu
șurile ce se impuneau,'așa că nu
trim speranța că returul Diviziei 
B de tineret la handbal mascu
lin va marca p-lusul calitativ atît 
de necesar. Este și de datoria 
conducerilor de club, a antreno
rilor și jucătorilor eșalon ului 
secund să-și aducă o contribu
ție mult mai mare la ascensiu
nea pe toate planurile, în spe
cial la nivelul echipei reprezen
tative a handbalului masculin.

Mihail VESA

— Din aciivitatea Comisiei de p 
a CJ.E.F.S. Vaslui

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 1 A- 
PRILIE 1988. EXTRAGEREA 
I: 15 90 39 78 73 36 16 4 83. EX
TRAGEREA a II-a : 53 30 32 80 
56 61 71 24 31. FOND DE CÎȘ- 
TIGURI : 803.304 LEI.
• Citind aceste rinduri. amin- 

țiți-vâ că mai aveți la dlsDOziție 
NUMAI ClTEVA ORE pentru a vă 
exprima opțiunile la concursul 
PRONOSPORT programat pentru 
mîlne, duminică, 3 aprilie 1S88 ! 
In același timp, nu uitați că, dacă 
vă numărați printre adepții sis-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ternului LOTO 2, tot mîine vi se 
oferă din nou șansa de a forța 
sorții de izbîndă, asigurindu-vă 
participarea la prima tragere de 
acest fel a lunii aprilie. Răsfoind 
Programele Loto-Pronosport, vă 
puteți convinge că, deși simplă, 
o TRAGERE LOTO 2 asigură fru
moase cîștiguri, dintre care nu 
lipsesc autoturismele „Dacia 
1300*. Reamintim că, participînd 
cu o taxă de NUMAI 10 lei, vă 
puteți procura bilete cu o cotă de 
cîștiguri de 100% sau de numai 
25%. Desigur că șansele se în
mulțesc, ta raport direct propor

țional cu numărul variantelor (bi
letelor) jucate. Oricum, este O 
OCAZIE ce trebuie folosită I 
• TRAGEREA LOTO 2 va avea 
loc mîine, duminică, 3 aprilie 
1988, începînd de la ora 16,30, ta 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2.
• Administrația de Stat Loto- 

Pronosoort adresează tuturor 
participanților cîștigători al unor 
sume de bani invitația de a se 
prezenta la casieriile plătitoare 
indicate pe adeverințe, pentru 
a-și ridica sumele de bani cu
venite.

Pentru oricine, aflîndu-se în 
Vaslui, dorește să cunoască 
noul puls al mișcării sportive 
cu tot ce s-a realizat ca bază 
materială (sală, stadion. tere
nuri pentru „jocuri*, tenis de 
cîmp și spatii în aer liber ne
cesare practicării atletismului 
și gimnasticii), nimic nu este 
mai lesne. In centrul orașului, 
în vecinătatea Casei de cultu
ră sau pe bulevardul ce duce 
spre gară, pancarte uriașe sînt 
în măsură să te îndrume. Și 
tot prin intermediul acestora 
iei cunoștință de tot ce repre
zintă, la zi, activitatea sportivă 
de masă și de performantă din 
oraș și din județ, tot mai bo
gată și mai interesantă adre- 
sîndu-se (și angajînd) copii și 
tineri, oameni ai munc.i de 
toate vîrstele. Mai mult, în
demnuri mobilizatoare sînt a- 
dresate aproape tuturor gustu
rilor („Tineri și tinere, practi
cați atletismul !“, „Aleargă pen
tru sănătatea ta“, „Practicați 
sporturile voinicilor*, a se în
țelege boxul, halterele, lupte
le și rugbyul, cu tot mai mulți 
adepți dintre vasluieni etc. etc.). 
E de la sine înțeles că și la 
complexul sportiv din Vaslui 
asemenea dovezi de preocupare 
pentru propaganda vizuală se 
află in atenția celor care .-i-au 
asumat o astfel de sar'ină, 
C.J.E.F.S., prin prof. Emil la
nul în calitate de secretar, și 
o comisie specială de propagan
dă din care fac parte oameni 
cu multă tragere de inimă pen
tru această activitate obșteas
că, în speță corespondenți «si 
unor ziare locale sau centrale 
și profesori de educație fizică.

Aproape la fel se petrec lu
crurile Și în celelalte orașe vas- 
luiene (Bîrlad, Huși. Negrești), 
mijloacele de propagandă vizua
lă a acțiunilor sportive situîn- 
du-se nemijlocit în centrul a- 
tenției factorilor locali, ca o 
modalitate directă de atragere 
a maselor la practicarea exerci
țiului fizic a unei ramuri de 
sport.

Comisia de propagandă a 
C.J.E.F.S. Vaslui este preocu
pată în prezent de consolida
rea și extinderea unei activi
tăți cu recunoscut caracter uti
litar; și anume gimnastica Ia 
locui de mu -că. Există — cum 
ne-am convins — cîteva nu
clee bine închegate, dar calea

spre cuprim 
tor oameni s 
tului femini 
deschisă... I: 
inițiat schin 
la Confecția 
parea factor 
lități și atri 
tea întreprii 
ilor vasluien 
Acum, acee 
rește să ceg 
zilnică in 
efectuarea i 
îndrumare î 
comune. Pai 
multă preoc 
tența in fie 
vățăniint a 
o imagine c 
vității sport 
tot ce reali 
claselor și 
Cîteva modi 
levate, cele 
3 4 5 și 6 
1 și 2 .texti 
niceanu*, toi 
Iile 7, 8 și £ 
3 și 5 și I 
din Huși.

Comisia 
C.J.E.F.S. I 
tie o dată i
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există și unele sume de bani 
depuse la I.C.R.A.L., chiar și 
un contract care stipula ca dată 
de dare in funcțiune a bazei 
sportive la 1 talie 1987.
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Diviziei ARunda"

DERBYUL, LA CRAIOVA

*

★

aparent mai

U. E. F. A. '89 Șl OBIECTIVELE El
TURNEUL PRIETENIA Șl BALCANIADA

pentru a se putea 
pregăti — se 
deplasează la 
stadionul Olim
pia.

Să fim exacți 
In aprecieri. Deo- 

există două porțicamdata 
de nandbal (fără plase) 
care joacă fotbal tinerii 
fierului doi stfipi pe 
vor fi fixate panourile 
baschet și vor mal apare 
(cînd, nu știu nici măcar to
varăș" de la I.C.R.A.L. terme
nul variind de la o discuție 
la alia). încă două panouri 
de baschet, o pistă aplicativă 
(din suporți metalici cu um
plutură de lemn.) bîrna șl 
gardurile Înalte de 80 cm.

Insă, pînă 
visul eu ochit 
participa. . 
vîrstă, la diferite 
disputate prin alte părți : pe 
14 aprilie ia orientarea tu
ristică in pădurea Pustnicul, 
precum șl La faza de masă 
a „Prietenilor pompierilor".

Șl pentru că și cei de la 
I.C.B A.L. 
găsi Fmp 
necesa-e 
problema 
care în 
tă...
Monica BUCUR-STANESCU

coresp.

ișl vor 
copiii 

pe categorii

au copii» poate vor 
liber șl materialele 

pentru a soluționa 
celor de la „126“ 
continuare, așteap-

gat de Cicerone Spulber (Meta
lul București) cu 8 p. Gh. SZU- 
HANEK — coresp.
• în perioada 20—27 martie 

Timișoara a găzduit finala Cam
pionatului militar " 
tiție aflată sub 
șl organizată de 
părării Naționale.
29 de sportivi calificați în fazele 
intermediare. Locul I și titlul de 
campion a revenit maestrului Do
rin Humă, cu 7,5 p (din 9), el 
repetînd performanța de anul 
trecut.

• A.S. Centrocoop organizează 
astăzi, la orele 16,30. în sala din 
str. Smîrdan nr. 11, etapa a IV-a 
la șah-activ a..Cupei Centrocoop"

de șah, compe- 
egida Daciadel 
Ministerul A- 
Au luat parte

Destule meciuri „pe muchie" 
în această etapă a 21-a...

La Craiova, studenții întîl- 
nesc cel mai mare obstacol din 
etapele „cu Constantin". E 
examen dificil, dat fiind 
Victoria știe să se apere și 
contraatace. în orice caz. 
partidă interesantă, în care 
joacă, de fapt, pentru 
trei...

La CIuj-Napoca se dispută, 
poate, cel mai „tăios" meci al 
etapei. E prima partidă foarte 
grea — pentru „U“ — din seria 
care vine, cu Dinamo și Stea
ua. Sportul Studențesc luptă 
pentru un punct. Acum doi 
ani, o remiză „afară" nu era nici 
o problemă pentru studenții 
bucureșteni. între timp, lucru
rile s-au mai schimbat. O a- 
devărată „bătălie" fratricidă, în 
care „șepcile roșii" păstrează 
prima șansă...

Nu mai puțin interesant este 
meciul de Ia Timișoara, deoare
ce Oțelul a început să fie o 
echipă care umple stadioanele. 
Studenții timișoreni, deși doar 
la minus doi, au o poziție mai 
grea în perspectivă, astfel in
cit meciul capătă o importan
ță deosebită, mai ales pentru 
gazde.

în Giulești, Rapid, deși cu 
prima șansă, joacă un meci în 
compania unei echipe de minus 
cinci, ceea ce mărește ...poten
țialul oaspeților. Un meci greu, 
în care golul va veni cu destu
lă dificultate.

C.S.M. Suceava (minus patru) 
nu-și poate permite în nici un

Criteriul centrelor

olimpice Viitorul

U TOATE VÎRSTELE • ••

□

ai mul- 
eiCiiier.- 
rămine 

) a fost 
periență 
partici- 
lansabi- 
îajorita- 
nstituți- 
reușită.

I urmă- 
btoastica 
P. prin 
ale de 
chiar în 
lanifestă 
ru exis- 
■ de in- 
sportiv", 
1 a acti- 
ilcr, cu 

nivelul 
studii.

i fi re- 
Uil e nr. 
lustriale 
Kogăl- 

ui, șco- 
scolile 

i Vodă"

rii, și o tot mai largă pledoarie 
pentru turismul de masă, ini
țiind acțiuni de drumeție și 
excursii la Pădurea Paiului 
(pentru cei din orașul de re
ședință), Dobrina de Huși, Că- 
zănești și Dealul Negru (ulti
mul Ioc de popas, aflat în a- 
tenția bîrlădenilor). Se caută 
totodată să fie valorificată mai 
prompt tabăra de la Poiana Că
prioarei, după un schimb de 
experiență cu județul Suceava, 
care dispune de două tabere- 
model. la Frasin și Bucșoaia.

Să reținem. în fine, că toate 
acțiunile sportive de masă care 
și-au statornicit o tradiție — 

vacluiene 
muncito-

ndă a 
n aten- 
rimăve-

Festivalul fetelor 
Festivalul sportului 
resc. Cupa C.U.A.S.C.. Festiva
lul sportului vasluian etc. — 
sînt ilustrate prin programe 
care sintetizează activitatea 
sportivă de masă în diferite pe
rioade, prezența în competiția 
sportivă națională Daciada. o- 
biectivele mișcării sportive din 
acest județ.

Toate aceste aspecte recoman
dă ca deosebit de activă co
misia de propagandă a C.J.E.F.S 
Vaslui și oferă garanții pentru 
noi reușite ale sportului de 
masă și de performanță din a- 
cest județ moldovean.

Tiberiu STAMA

, mai, iunie - O VACANȚA 
WUNILE BALNEOCLIMATERICE 
(RIFE AVANTAJOASE

«o c rt 
S8

Sejururi 
(cazare In 

hotel, masă, 
tratament) 

Zile

Perioada pînă 
la care se 

aplică tarile 
reduse

O Q 7 12 18
ulane 93 651 1116 1674 30.IV.
iești 93 651 1116 1674 30 .IV.
va 93 651 1116 1674 14.VI.

93 651 1116 1674 14. VI.
Amara 90 630 1080 1620 30.IV.
eni 90 630 1080 1620 31 .V.

100 700 1200 1800 31 .V.
89 69.3 1188 1782 30.IV.
89 623 1068 1602 14.VI.
99 693 1188 1782 30.TV.
99 693 1188 1782 30.IV.

*e poate face !n ortoe zl, tar cazarea se 
■ă.
3BȚINUTE DE LA ORICARE AGENȚIE 
INE DE TURISM SAU FILIALA A I

un 
că 
să 
o 

se 
'ocul

caz luxul unei remize după 
care piteștenii umblă cu spe
ranțe mereu reînnoite, pentru 
că și ei se află în zona unui 
neașteptat (tot) minus patru. 
Prin simplă impresie, favorită 
C.S.M. Suceava.

Două meciuri 
calme :

Dinamo are, 
șansă în meciul 
Corvinul, după ce a jucat foar
te bine atît la Galați, cît și cu 
Steaua, pornește favorită în 
meciul cu F.C. Olt, chiar dacă 
replica „oltenilor" nu trebuie 
neglijată.

în sfîrșit, la Bacău, S.C. are 
din nou un meci greu — așa 
cum sînt toate meciurile echi
pelor cu o situație precară în 
zona periclitată. A.S.A. joacă 
destul de ofensiv chiar pe teren 
străin și are o situație de cla
sament oarecum fără griji, 
ceea ce face din echipa lui Sa- 
bău un adversar periculos. Să 
vedem...

desigur, prima 
cu Flacăra, iar

...Etapa 
doar opt 
și jucat, 
cu Benfica 
început de clarificare în zona 
de jos a clasamentului și — 
prin jocul de la Craiova — un 
punct de reper pentru locul 
sau locurile în Cupa U.E.F.A.

Se pare că derbyul se joacă 
Ia Craiova. O notă bună atît 
pentru oaspeți, cît și pentru 
„reînnoita" echipă a lui Con
stantin.

a 21-a, care cuprinde 
meciuri — Steaua a 
în vederea meciului 

—, poate aduce un

BRAȘOV Șl TG. MUREȘ,

S-a reluat și campionatul re
zervat centrelor olimpice Viito
rul. Prima etapă s-a disputat 
săptămîn trecută și s-a încheiat 
cu următoarele rezultate :

IAȘI — BUZĂU 3—0, GALAȚI
— BACAU 2—1, BUCUREȘTI — 
BRAȘOV 1—4 și CRAIOVA — PI
TEȘTI 3—0 (seria I) ; TG. MU
REȘ — TIMIȘOARA 4—1, ARAD

— ALBA IULIA 2—1, ORADEA — 
bistrița 2—0 (seria a Il-a). 
Partida HUNEDOARA — SIBIU 
nu s-a disputat, deoarece slbie- 
niii nu au putut ajunge, la timp, 
la Hunedoara.

Joi, 31 martie, a fost programată 
etapa a doua a returului între
cerii. Și încă un meci a fost a- 
mînat, cel dintre BRAȘOV și 
craiova. motivele invocate fiind 
mai multe, unul precumpănind : 
terenul 
partide 
țațele :

BUZĂU 
TEȘTI _ 
CAU — 
BISTRIȚ 4 
SIBIU — 
IULIA — TG. MUREȘ 0—2, 
ȘOARA — ARAD 2—0 
a Ii-a).

Iată și programul etapei 
re, programată pentru joi 7 a- 
prilie : București — Buzău. Cra
iova — Bacău Galați — Brașov 
Iași — Pitești ; Oradea — Timi
șoara, Hunedoara — Alba Iulia, 
Arad — Bistrița și Tg. Mureș — 
Sibiu.

impracticabil, 
s-au Încheiat

Celelalte 
cu rezul-

— GALAȚI 
BUCUREȘTI 
LAȘI 1—0 (seria . .

— HUNEDOARA 2—0, 
ORADEA 8—0,

2—1. Pl- 
2—0. BĂ

II ;
ALBA 
TIMI- 
(seria

viitoa-

DE LA F. R. FOTBAL
• F.R. FOTBAL aduce la cu

noștința cluburilor (asociațiilor) 
interesate, retragerea din Cam
pionatul Diviziei C (seria a II-a) 
a asociației sportive Moldosin 
Vaslui. în consecință. potrivit 
prevederilor articolului 90 litera 
B din Regulamentul organizării 
activității fotbalistice — ediția 
1980 jocurile rămase a se dis
puta se vor omologa cu rezulta
tul de 3—0 ta favoarea echipelor 
adversare, cu care Moldosin Vas
lui mai are de jucat meciuri 
oficiale.

Selecționata de junior! UEFA 
88 a pășit cu dreptul in nou 
sezon competlțional obțlnlnd două 
victorii ta fața echipei similar* 
a Bulgariei (2—4 șl l—0). Nu a- 
celașl lucru se poate spune și 
despre echipa '90 care s-a clasat 
pe locul 6 ta turneul de ia Du- 
șanbe U.R.S.S. Peste puțin timr 
și a treia selecționată de ju
niori UEFA '89. va susține pri
mele ei meciuri internaționale dir 
acest an. Este vorba de un tur
neu de două tocuri în R.D. Ger
mană. la Halle, acolo unde .tri
colorii" cei mari au realizat 
miercuri. 30 martie un 3—3 cu 
echipa iul Kreer și Thom. Cum 
se prezintă 
acum 1 care 
Ce obiective are înscrise pe 
genda sa în 1988 1 întrebări 
care am primit răspunsuri de 
antrenorii ei Corne) Jurcă 
Cornel Vlad.

Să dăm mai in-tîl cuvtatul an
trenorului principal, Cornel Jur
că : „Deși selecționata *89 nu 
participă la o competiție europea
nă, ca celelalte două, ne-am 
pregătit și noi cu toată seriozi
tatea, urmărind două obiective 
Pe de o parte ciștigarea pentrt 
Iot — prin mal multe selecții — 
a unor noi jucători, cu Însușiri 
pentru fotbalul modern de per-

această selecționa lă 
sint noutățile ei 1 

! a- 
Ja 
la 
Si

LOTUL U.E.F.A. ’91,
ÎN BULGARIA

Luni urmează să piece la So
fia, pentru a susține două me
ciuri de verificare cu reprezenta
tiva sdm.ară a Bulgariei, selec
ționata de juniori U.E.F.A, '91 
Constituit ta toamna iul 1987, Lo
tul U.E.F.A. '91 este cnemat sa 
apere șanse.e juniorilor noștri II 
în calificările pentru Campioni 
tul European ai cărui start se 
va da fa toamna acestui an. Pen
tru proaspăta noastră echini 
partidele d'n Bulgaria coincid cu 
un veritabil start internațional, 
pe care îl dorim de bun augur.

tormantă iar pe de a)tă parte 
efectuarea unei instruiri superi
oare au atu mai necesară, cu cit 
toarte multe ..... .
de eoperite ao an redus bagaj de 
eunoșuntt- ‘ -----
corespunde 
competițiile 
juniori r‘
In iot după acțiunile pe care 
ie-am avui ia Snagov îi amintesc 

acum pe portarul Biche.și (Alba 
luliai libero-ul Sobius' (Sibiu) 
fundașul lateral Daian (Alba lu- 
tiai —- ----- " — ■ ■
doarai 
Tir tău
Ghe- 
șl pe 
Rapid 
mult și cit de repede poate creș
te un jucător înzestrat atunci 
cind este inclus intr-un proces de 
pregătire corespunzător. Cu aceș
tia care se alătură mai vechilor 
component ai Iotului (S. Mihai. 
Constantin. Istode, Moise, Tanka, 
Șumudica tiviș, Popa, Calofir, 
Cristescu Enacbe, Ftilga. Andro- 
nache) vom oornl la drum in 
acest an și sperăm ca ei să facă 
față obligațiilor pe care te are, 
acest Io in iS88“.

Obiectivele selecționate! 39 
ne-au fost detaliate de celălalt 
antrenor ai echipei, Cornel Vlao: 
„Meciurile amicale cu echipa R.D. 
Germane, de la Halle (19—21 a- 
prllle), ca șl turneul din Elveția 
(18—23 mai) se vor constitui ir 
tot atitea teste pentru buna pre
gătire In vederea abordării cu 
succes a principalelor noastre o- 
biective, Turneul Prietenia (au
gust — Polonia) și Balcaniada 
(septembrie) In plus, așa cum 
am mai spus-o și cu alt prilej, 
ne străduim să efectuăm cu ■- 
cești jucători o pregătire cum nu 
fac ei nici pc sfert la asociațiile 
de unde nrovta, pentru a le da 
posibilitatea să urce mai repede 

treptele oerformanțel, spre clu
buri puternice, in folosul general 
ai fotbalului nostru. Este, tn 
fond, unul dintre obiectivele ge
nerale (paralel cu cel de repre 
zentare) ale tuturor ecblpelor de 
juniori".

Laurențiu DUMITRESCU

dintre talentele
o pregătire 
nici măcar 

noastre
care nu 

pentru 
interne de 

Dintre jucătorii cooptați

mijlocașii Mi tried (Hune- 
și Dali (Reghin), înaintașii 

rDinamo) și Bodor (St. 
.e> L-am rechemat ia lot 
fundașul Mustățea, de la 
care a demonstrat cît de

IN SERIILE I SI A lll-a ALE EȘALONULUI SECUND, DIFERENTELE. . >

DE PUNCTE DINTRE FRUNTAȘE SE
Cele trei etape ale returului 

ne-au arătat că disputa pentru 
șefia clasamentelor Diviziei B a 
devenit tot mai interesantă. Can
didatele la promovarea pe prima 
scenă încearcă și, se pare că și 
reușesc, să micșoreze diferența 
de puncte dintre ele. In acest 
sens. crodem că prezentîndu-vă 
primele locuri ale „clasamentelor 
adevărului" vă veți convinge că 
nici una dintre principalele com
petitoare n-a depus armele. Dar 
iată configurația primelor locuri:

SERIA A n-a

1. Inter Sibiu
2. Jiul Petroșani
3. CMM Pandurii Tg. ,
4. Electroputere Cv.
5. Tractorul Brașov
6. Gaz Metan Mediaș
7. Sp. „30 Decembrie"

j.
+9 
+5 
+5 
+3 
+2 
+2 
+2

(+15) 
(+14) 
(+12) 
(+22) 
(+ 5) 
(+ 2) 
(- 3)

SERIA I

1. F.C. Constanța
2. Politehnica Iași*
3. F.C.M. Progr. Brăila
4. Unirea Focșani
5. Steaua Mizil
6. Prahova C.S.U. Pi.

+8 
+7 
+5 
+* 
+2 
+1

(+19) 
(+16) 
(+19) 
(+ 3) 
(+19) 
(+ 6)

1.
2.
3.
4.
5.

SERIA A Ul-a

F.C. Bihor Oradea 
Gloria Bistrița
U. T. Arad
C.S.M. Reșița 
Armătura Zalău

(Intre paranteze : 
prin scădere).

PROGRAMUL Șl

Campionatul speranțelor

VICTORIA Șl DINAMO

SE DISTANȚEAZĂ
Nici o surpriză nu s-a produs 

in campionatul speranțelor în 
etapa a 20-a. Victoria șl Dinam» 
au cîștigat, cum era de așteptat, 
și cele două echipe își continuă 
itestlngherite 
clasamentului, 
mai mult de

cursa ta fruntea 
dlstanțîndu-se și 

urmăritoarele lor.

1. VICTORIA 20 17 0 3 43-14 51
2. Dinamo 20 15 4 1 57-21 49
3. Steaua 21 11 5 5 51-28 38
4. Petrolul 21 11 4 6 33-27 37
5. Ln»v, Cv. 20 11 2 7 46-23 35
6. F.C. Argeș 20 10 3 7 36-23 33
7. F.C. Olt 19 9 4 6 28-19 31
8. FCM Brașov 21 10 1 10 35-38 31
9. Flacăra 19 9 2 8 33-37 29

10. Oțelul 20 8 3 9 41-34 27
11. Sp. Stud. 20 6 5 9 29-38 23
12. „Poli“ Tim. 20 7 2 11 25-35 23
13. S.C. Bacău 19 6 4 9 20-33 22
14. Corvinul 20 6 3 11 29-36 21
15. Rapid 20 6 0 14 28-50 18
16. C.S M. Sv. 20 5 2 13 20-51 17
17. „U“ Cj.-Nap. 20 4 4 12 19-44 16
18. ASA Tg. M. 20 4 2 14 18-40 14

SELECȚIE LA C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1 BUCUREȘTI organizează 

în perioada vacanței de primăvară a elevilor o acțiune de se
lecție la fotbal, pentru portar) și jucători de cîmp. La această 
selecție, care va avea loc la baza sportivă .Cireșaril" (tram
vaiele 20 45 și 55. stația 7 Noiembrie) zilnic intre orele 14—18. 
pot participa copil din București 
internat) născuți ta perioada 1 
1979.

Informații suplimentare se pot 
sau 65.66.65.

Si din 
august

obține

provincie (clubul are 
1974 — 1 decembrie

b telefoanele 65.29.30

MICȘOREAZĂ

+10 
+ 9 
+ 8 
+ 1 
+ 1

(+32) 
(+27) 
(+18) 
(- 1) 
(- 3)

golaverajul

ARBITRII
SERIA 1 : F.C. Constanța — 

C.S. Botoșani : M. Doncea (Bucu
rești). Gloria Buzău — FEPA "14 
Birlad : I. Grigorescu (Timișoara) 
Ceahlăul P. Neamț — Unirea Foc
șani : Gh. popa (Tg. Mureș) Și
retul Pașcani — F.C.M Progresul 
Brăila : 1. Crăclunescu (Rm. Vil- 
cea), Politehnica Iași — Steaua 
Mizil : T. Demian (Zalău). Pe
trolul Brăila — Prahova C.S.U 
Ploiești : Z. Erdei (Slatina) Inter 
Vaslui — C.F.R. Pașcani : M. 
Salomir (Cluj-Napoca) Metalul 
Plopeni — Unirea Slobozia : C. 
Matei (Deva). F.C.M. Delta Dina
mo Tulcea — Olimpia Rm. Sărat: 
I. Bolintiș (București).

SERIA A II-a: Sportul Munci
toresc Caracal — C.M.M. Pandurii 
Tg. Jiu : Cr. Teodorescu (Buzău), 
I.C.I.M. Brașov — Electromureș 
Tg. Mureș : Gh. Slmco (Deva). 
Sportul .30 Decembrie" — Inter 
Sibiu : A. Morolanu (Ploiești). 
A.S. Drobeta Tr Severin — Trac
torul Brașov : I. Silviu (Galați), 
Cnimia Rm Vîlcea — Jiu) Petro
șani : M Axente (Arad) Spor
tul Muncitoresc Slatina — Gaz 
Metan Mediaș : Gh. Pîrvu (Con
stanța) Electroputere Craiova — 
C.S Tîrgoviște : D. Pura (Dej), 
Progresul Voința București — Me
canică Fină București : R. Mușat 
(București) ' — ■
Metalul 
București 
ghlu-Dej;

SERIA 
- C.I.L. 
(București). Victoria Cărei — Me
talul 
șa ni) 
mica 
nescu
Baia Sprie — Strungul Arad : N. 
Voinea 'București) Gloria Reșița

Ionescu 
— F.C. 
D. Ni- 
Progre- 

Za-

stadionul Voința, 
București — Autobuzul 
: L Virlan (Gh. Gheor- 
— stadionul Metalul.

A tn-a : A.S. Paroșeni 
Sighet : FI. Brînzoi

Bocșa : M. Callstru (Boto- 
F.C Bihor Oradea — Chi- 
Tîrnăveni : ș. Pantelima- 

Boldeștl-Scăenl) Minerul

— C.S.M. Reșița : 
(Tîrgoviște). _U .T. 
Maramureș 
coiescu 'Pitești) 
sul Timișoara — 
lău : M. Florea (Craiova) Sticla 
Arieșul Turda — Dacia Mecanica 
Orăștle : C. Olteanu (Drobeta Tr. 
Severin) Gloria Bistrița — Olim- 
oia I.U.M Satu Mare : G. Vodă 
(P. Neamț).

Toate meciurile vor începe la 
ora 11.

M.
Arad

Baia Mare : 
A.S.A.

Armătura

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Angajat ta luptă pentru ba

lon, cu un adversar de la Gaz 
Metan Mediaș. Prună (Electropu
tere Craiova), a profitat le... o- 
cazle și l-a lovit pe acesta. Un 
fapt regretabil, care i-a adus iul 
Prună o suspendare pe 5 etape, 
dar. din păcate, nu un unicat ta 
materie de indisciplină. Pentru 
că, cercetînd carnetul de legiti
mare al lui Prună, avem toate 
motivele să privim lucrurile 
pnntr-o altă prismă. Căci, nu mal 
departe decit anul trecut, același 
Prună, a mai suferit o suspenda
re pe 7 etape, și capitolul lnc’fs- 
clnllnel aces'ui jucător nu se 
încheie nici aici. Carnetul plin de 
sancțiuni al lui Prună ne-a... in
vitat să facem o mică operațiu
ne aritmetică din care a rezultat 
că. din 1984 șl ptaă acum acest 
jucător certat cu disciplina (și 
nu-1 tmpacă nimeni îi a acumu
lat nu mai puțin de 17 etape de 
suspendare ! Este orice s-ar spu
ne, un „record" care ar trebui să 
dea de gîndlt lui Prună. Și nu 
numai lui.
• Injurii, amenințări, ...bleste

me și cite și mai cite, au fost 
suportate de arbitrul meciului 
Sportul Muncitoresc Caracal —

Autobuzul București, ploaia de 
invectiv venind din partea an
trenorului echipei din Caracal, 
Ion Pirvulescu. Cu greu a putut 
arbitrul să părăsească nevătămat 
localitatea mai ales că Ion Pirvu
lescu era .asistat* șl de doi in
divizi dubioși. O sancțiune gravă 
— susoe rea pe 1 an — a lui 
Pirvulescu avea să constituie e- 
pilogul momentelor de tensiune 
de la Caracal, ta încercarea de 
a-1 înfricoșa pe arbitruil de centru.
• Meci dur. chiar brutal în 

unele momente, ia Giurgiu, în 
confruntarea dintre echipa locală 
Utilaje Grele șl Unirea Urzlceni. 
Doi jucători ai i ‘ ’ 
Spiridon și Dan 
cartonașul roșu 
susr—dati pe cite 
tiv. două etape.
• Este o mare 

la Steaua, chiar la .... 
pare insă că Panait a uitat acest 
lucru din moment ce șl-a scui
pat u ■ r dversar, în meciul cu 
Cor-'nul Hunedoara. Aflat însă

prima abatere, P—nait a fost 
suspendat numai pe o etapă.

Jack BERARIU

echipei gazdă. 
Corin, văztad 
și fiind apoi 
una șl, respec-



?

AZI, LA MILANO: ITALIA - ROMÂNIA, 
ÎN CADRUL C. E. DE RUGBY

f

Astăzi după-amiază echipa 
națională de rugby a României 
susține, în cadrul Camp i< natu
lui European, o dificilă intîlni- 
re cu „XV-le“ Italiei. Partida 
va avea loc, începînd de la ora 
15, ora locală (16 la București), 
pe marele stadion San Siro din 
Milano, care poartă și numele 
unui fotbalist milanez celebru, 
Giuseppe Meazza. Relațiile rug- 
bystice româno-italiene sint 
vechi, ele debutînd acum 54 de 
ani, tot în capitala Lomba'diei. 
Scor : 7—0 pentru gazde. De 
atunci, așa cum arătam și în- 
tr-un trecut articol, victoriile 
s-au împărțit: 11 de partea 
sportivilor noștri, 12 fiind ale 
„squadrei azzurra" 3 partide 
terminîndu-se la egalitate.

In cea de a 27-a confruntare 
dintre rugbyștii celor două 
țări, culorile noastre vor f. apă
rate de următorul „XV": Piti

CANOTAJUL IN
(Urmare din pag. 1)

• Emoția de start este chiar 
atit de puternică ?

— Parcă-1 aud pe nea Boicu, 
cu o oră-două înainte de start
— doctore, ia mal dă-mi un 
distonocalm !... E o stare emo
țională cu totul aparte. Se 
risipește însă după primele lo
vituri de vîslă. mai ales dacă
— ce vă spuneam înainte — 
reușești să intri repede pe rit
mul ideal. Și aid cîrmaciulul 
îi revine un rol important. în 
sensul că trebuie să știe să-și 
calmeze echipajul, să-i mențină 
în permanentă atenția trează în 
acele clipe ce premerg startul.

• Presupunem că o glumă ar 
fi binevenită in acele momente.

— O glumă ?! Nu prea ne 
arde de glume atunci.
• A fost loc de o glumă 

chiar și cînd s-a făcut primul 
pas pe lună...

— Pe lună poate: nu șl Ia 
startul unei finale de ..mon
diale" !
• La începutul interviului 

spuneam, la modul general, mi
cuțul de numai 40—50 de kilo- 

MINAUR, IN FAȚA UNUI DIFICIL EXAMEN
(Urmare din pag. 1)

partida, nici un nume de hand
balist de la Minaur...

Anton Parera Andres. din 
conducerea secției de handbal 
a colosului care este clubul 
Barcelona, ne întîmpină la ae
roport, ne însoțește pînă la 
hotel si cînd dă să plece ne 
spune că echipa tocmai a cîș- 
tigat campionatul Spaniei. 21 
din 22 de etape aflîndu-se pe 
primul loc șl că meciul va în
cepe exact la ora 16.15 (n.n. 
17,15 la București). întrucît va 
fi televizat în direct. Chiar așa 
stînd lucrurile, interesul bar- 
celonezilor este foarte mare, 
din moment ce toate cele 5 000 
de bilete au fost vîndute cu 
patru zile înainte, tn ceea ce 
privește pe F. C. Barcelona nu 
am putut afla prea multe de
talii, dar ni se spune că în 
mod cert nu vor lipsi Lorenzo 
Rlco (portar), Papitu Munoz, 
Eugenio Serrano. Juan Jose 
Uria. sau Juan De la Puente. 

Caleidoscop — ȘI
tn ediția de astăzi a caleidoscopului 

ne-am propus să ne ocupăm de unele re
corduri. chiar mondiale oe care din .start* 
le putem denumi »» fiind... trăznitel
• tn parcul național Ordesa din Spania 

există șl o cascadă, apele cărînd 3e la
o înălțime de 28 metri. Ei bine, de la 
această Înălțime a „coborît" pe undele li
chide ia bordul unui caiac francezo' Fran
cois Cirotteau. spectatorii au urmărit, muți 
de emoție, această neobișnuită tentativă, 
pe care Cirotteau a reusit-o cu brio, sta
bilind astfel un nou record mondial!
• Mir.hel Marquet, un fost boxer a re

nunțat să mal urce tn rine dediclndu-se 
motocielismulul. Dar nu așa oricum ci 
unui anume „motociclism* Dună ce a în
registrat un record mon’’al de viteză, cu 
200 km/h. pe o motocicletă doar cu o sin
gură roată (. -urdul ’-a fost întrecut de 
un cascador profesionist R'cnnrd Aimet cu 
221 km/h’ Maronet ■■’-a disperat și pe pista 
aere Jromului Montlucon-Guăret a rca’4zat 
un alt record al lumi! 1e 20? km/h cu o 
motocicletă Yamaha oe care a condus-o 
cu... spatele. Pentru această primăvară el
l-a propus o nouă ten’atlvă la ac.»ri eon 

de alergare, dar cu o motocicletă oe care 
s-o pregătească specia’ tn w ’.
• Ciclistul vest-jerman Udo Tiedemann, 

deși a luat parte la mai multe curse de

ACESTEA SÎNT
fond șl chiar la întreceri pe velodrom, n-a 
izbutit încă să se facă vreodată remarcat, 
să ciștige sau măcar să se afle printre 
fruntași. Șl totuși Tiedemann are înscrise 
în palmares cîteva recorduri mondiale. 
Astfel, el a parcurs în numai 20 de zile 
distanța de 5375 km dintre localitățile 
Hammerfest. din Norvegia, șl siraeuza. din 
Italia, acoperind zilnic. în medie, peste 
200 kilometri. Pe un monociclu a străbătut 
distanta de 1600 km Intre orașele Wurbutg 
și Porwik, iar timp de 71 de ore a peda
lat, fără întrerupere, acoperind o distanță 
de 1837 km.
• Tot un ciclist, britanicul Thomas 

Edward Godwin, deține încă din anul 1939,
recordul mondial de rezistentă, tn acel an 

Godwin a totalizat ® ..bagatelă" de 120 805 
kilometri, cu o medie de 330.96 km pe zi. 
După 500 de zile de la încheierea acestei 
„curse", Godwin a mai făcut una. de 
100 000 de mile (100 934 kilometri)!
• în localitatea finlandeză Inaki s-a în

cheiat cursa de 1770 km. cea mai lungă 
cursă de schi din lume. Acestă impresio
nantă distantă a fost realizată în 37 zile 
de către un grup de 17 sportivi. între care 
trei femei șl un veteran tn vîrstă de 67 
ani !

H Recorduri de rezistență tn schi au 
fost realizate de finlandezul Teuvo Kanta-

RECORDURI!
nen care la 24 și 25 martie 1984 a parcurs, 
în decurs de 24 de ore distanța de 315 
km la Jyvăskylă. După un an, americanca 
Marlene Severs a parcurs la East Burke. 
Vermont, în decurs de 24 ore. 197.83 km, 
acesta fiind recordul mondial feminin. Tn 
timp de 48 ore. la 11—13 martie 1982. nor
vegianul Bjorn Lokken a schiat 513.568 
kilometri.
• Americanul BIHy Nichols a înregistrat 

pe lacul Weir, în Florida, recordul mon
dial de „schi nautic" cu... picioarele goale 
cu rezultatul de 2 ore 42 minute și 39 se
cunde. la 6 martie 1947. iar australianul 
Paul McManus, la 19 noiembrie 1978, a 
schiat pe apă timp de 39 minute, ou spa
tele tnainte!
• Tînărul fotbalist polonez Juanusz 

Chomoutek, în fapt un remarcabil jongler 
cu mingea, a reușit un record extraordi
nar. Timp de opt ore (!) el a lovit min
gea cu capul, cu picioarele, cu genunchii 
sau cu umerii, fără a o lăsa să cadă la 
pămînt. Dar evoluția lui Chomoutek nu a 
avut loc pe un stadion sau într-un anume 
loc cum s-ar putea crede, ci pe un traseu 
de la Harssowo la Slursk, distanta dintre 
cele două localități fiind de... 30 kilometri 1

Romeo VILARA

(Sportul Studențesc) — Vărza- 
ru (Steaua), Lungu, Tofan (am
bii Dinamo). Boldor (Steaua) 
sau Fulina (Știința Baia Mare)
— Ignat (Steaua), Neaga (Gri- 
vlța Roșie) — Murariu (Stea
ua), Dumitraș (Contactoare Bu
zău), Rădulescu (Steaua) — 
Caragea, Vereș (ambii Dinamo)
— Leonte, Dumitrescu (ambii 
Steaua) și Gh. Ion (Dinamo). 
Jucători de rezervă: Codoi, Co- 
man (ambii Steaua), Pasca (Di
namo), Gurămare (Grivița Ro
șie). La Milano vremea e ne- 
favorabilă, de joi plouă fără 
încetare.

Partida va fi arbitrată de 
francezul Patrice Frantschi.

Rezultatele de pînă acum : 
România — U.R.S.S. 18—10, 
U.R.S.S. — Italia 12—9, Fran
ța — România 49—3, Spania — 
Italia 0—13, Franța — Italia 
19—9.

PREAJMA STARTURILOR ’88
grame. Regulamentul prevede o 
anume greutate a cirmaciului ?

— Minimum 45 de kilograme 
la feminin și 50 la masculin. 
Tot regulamentul precizează că 
atunci cînd ești mai ușor tre
buie să iei lest în barcă pînă 
la realizarea amintitelor Urnite.
• Există vreun amplasament 

obligatoriu în barcă pentru lo
cașul cirmaciului ?

— în 1974. echipajul Uniunii 
Sovietice a cîștigat titlul mon
dial la 4+1 avînd cîrmaciul 
amplasat în... mijlocul bărcii 1 
Nu există o obligativitate ex
presă. dar de regulă cîrmaciul 
stă în vîrful bărcii la 4+1 și în 
coadă la 8+1.
• încă o intrebare-două. și... 

ne dăm doctoratul în canotaj... 
în palmaresul Ecaterinei Oancia 
figurează mai multe medalii de 
aur Ia diferite Campionate Mon
diale: care dintre aceste victorii 
ți-a prilejuit cea mai mare sa
tisfacție ?

— Indiscutabil cea din proba 
de 8+1 a ,,mondialelor" de a- 
nul trecut, de la Copenhaga. O 
premieră pentru canotajul nos- 

adlcă „cel 5" selecționați în 
lotul Spaniei pentru turneul fi
nal al J.O.

Seara, la hotel, băimărenii 
S-au așezat din nou în fața 
micului ecran și au văzut (pen
tru a cîta oară?) partida deci
sivă dintre Vorwărts Frankfurt 
pe Oder și F. C. Barțelona, la 
capătul căreia spaniolii s au 
calificat în semifinale, pe fon
dul unul excelent joc al por
tarului Rico, al unei apărări 
deosebit de agresive, al unor 
acțiuni ofensive purtate în 
mare viteză, cu nici o pasă 
(a se reține) irosită... Dar toate 
acestea nu i-au speriat pe băi- 
mărenl. Să notăm, în sfîrșit, 
că meciul — adevărată., co
ridă -* va fi găzduit de cea 
mai mare sală de sport din 
Barcelona, „Palau Blaugrana", 
și va fi condus de o brigadă 
de arbitri din R F. Germania: 
Gflnthcr Heuchert șl Wolker 
Norck. Observator din partea 
I.H.F. : Otto Schwarz (Elve
ția).

SUCCESE ALE ÎNOTĂTOARELOR LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, I (Agerprcs). 

Proba feminină de 50 m liber 
din cadrul concursului de înot 
de la Budapesta s-a încheiat 
cu o dublă victorie românească, 
primul loc fiind ocupat, la ega
litate, de Tamara Costache și 
Luminița Dobrescu, ambele 
cronometrate cu timpul de 
26,77. Pe locul trei în ace.astă 
cursă a sosit o altă înotătoare 
din țara noastră, Livîa Copa- 
riti, în 27,04.

în proba de 200 m liber. Lu
minița Dobrescu a terminat, de 

tru, o probă apreciată drept cea 
mai spectaculoasă, arătînd cel 
mai exact nivelul valoric al a- 
cestei discipline într-o anume 
țară. Este, de altfel, proba pen
tru care. în orice mare regată, 
organizatorii acordă un premiu 
special.
• Canotajul nostru a înregis

trat un continuu progres în ul
timii ani. Crezi că urcușul va 
fi consemnat si în 1988 ?
— Este foarte greu să mai putem 
vorbi de urcuș din moment ce 
anul trecuț am cîștigat aproape 
tot ce se putea cîștiga. Sînt 
convinsă însă că ne putem men
ține la cota la care am ajuns, 
iar argumentul cel mai rezis
tent îl constituie modul în care 
s-a muncit în această iarnă,

V-o spune ,,jumătatea" de an
trenor care își are locul în fie
care cîrmaci. După cum cred 
că și băieții (unde un fost cîr
maci, Lovrenschi, e acum antre
nor) vor veni mult mai aproape 
de nivelul valoric atins de fe
te. Sînt și ei în creștere. îi 
observ de cîteva sezoane; nu 
vă spuneam că un cîrmaci care 
se respectă trebuie să fie atent 
la tot ce se întîmplă in jurul 
bărcii lui ?...

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. 1)

redus handicapul la o situație 
similară, pentru ca apoi o exe
cuție aplaudată a lui Cr. Dan șl 
transformarea unui 4 m de că
tre Hagiu să distanțeze pe Di
namo Ia 4—1. Nuțu a marcat din 
s.n., Hagiu a refăcut diferența, 
Iar L. Balanov a mai adus o 
dată speranțe în tabăra sa (5—3. 
din 4 m, în min. 15,45) Din a- 
cest moment, Insă, campionii au 
controlat cu autoritate jocul, Cr. 
Dan, Hagiu, Ș. Popescu și din 
nou Cr. Dan punctînd din exe
cuții de efect șl stabilind sco
rul final. Au condus autoritar 
V. Median și R. Timoc.

crișul oradea — voința 
CLUJ-NAPOCA 14—14 (3—1, 4—1, 
3—5, 4—4). Cu Gordan șl Fejer 
In prim-ptan (5 șl, respectiv, 4 
goluri), orădenil și-au asigurat 
destul de repede diferența nece
sară victoriei. Gazdele turneului, 
cu o formație aflată la „ora" 
unor schimbări, au cîștigat o re- 

asemenea, învingătoare, fiind 
înregistrată în 2:04,13. Pe locu
rile următoare s-au situat Bur- 
jan 2:06,29 și Ormos (ambele 
Ungaria) 2:06,88.

La 100 m spate, Anca Pă- 
trășcoiu s-a situat pe locul se
cund, cu 1:04,18, iar în proba 
masculină de 200 m fluture Ro
bert Pinter a sosit al treilea, în 
2:05.38.

EMULAȚIE
Că apele de prin bazinele lu

mii se tot învolburează pe mă
sură ce se apropie Olimpiada, o 
demonstrează, negru pe alb, o 
seamă de modlfLcă.-l de dată re
centă In tabelele de recorduri. 
Adevărată, măritată o șl postura 
de prim-solistă a acestui sezon 
de îno' asumată de americanca 
Janet Ewans, cea mai ușoară da 
propriu — 45 de kilograme b 
dintre recordmanele 
lumii dtnd cele mai 
grele lovituri unor 
performanțe ce pă
reau, deunăzi, a
proape imposibil de atins atit 
de curînd, cazul, între altele, al 
acelui 15:52,10 pe 1 500 m, prin 
care foarte tînăra sportivă nu 
numai eă îșl ameliorează ou opt 
secunde și jumătate propriul 
rezultat, dar devine și cea din
ții înotătoare sub 16 minute în 
epuizante cursă... maraton (în 
paranteză fie spus, băieții au 
izbutit, o asemenea Ispravă acum 
18 ani, sovieticul Salnikov cobo- 
rînd chiar sub 15 minute în ’80).

In.tîm.plări cu putere de rele
vanță au fost însă mai multe în 
ultima perioadă. Una, cel puțin, 
are, socotim, o semnificație ce 
o întrece chiar pe aceea a is
prăvii de acum cîteva zile, din 
cea mal lungă probă. Fiindcă a- 
tunci cînd a venit vestea noii 
performanțe de vîrf la 400 m li
ber ne-am amintit cîtă bucu
ri. ne-a adus nouă, într-o zi de 
iunie ’88. cel dinții record mon
dial românesc în înot, înțetegînd 
deci cum nu se poate mai bine 
valoarea unei premiere. Așa 
cum . reușit. Intr-un bazin de 

priză și au terminat o alta la 
egalitate. Au mai marcat : G. 
indig 3, Garofeanu, Bonca (C), 
Marc 3, SebOk, Triteanu, Sabău, 
Blaga. Colceriu șl Farkas (V). 
Arbitraj fără probleme al lui 
D. Paraschiveseu și V. Golan.

RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 
CONSTRUCȚII T.M.U.C. BUCU
REȘTI 11—7 (2—2, 4—2, 2—0, 3—3) 
Cei care au anticipat un meci 
deschis oricărui rezultat și-au 
văzut Infirmat pronosticul încă 
în „sfertul" al doilea, pentru că 
feroviarii au apărut mai exacți 
în ambele faze, avînd In Gh. Fie 
autorul unui hat-trick în prime
le opt minute ale jocului, chiar 
în ziua cînd împlinea 32 de ăni. 
Au înscris : Gh. Iile 4, Lapescu 
3, Florincescu 2, Tufan. D. Ba
tanov (R). respectiv ștefăncscu 
2, Staciuc, Mușat. Paolazzo, Rath 
și Popa. Au arbitrat corect A. 
Gere și A. Czegenyl.

•Sîmbătă de la ora 16 șl du
minică de Ia ora 0 au loo ulti
mele două etape.

TURNEUL F.I.R.A. [j]
La Makarska (Iugoslavia) s-au 

disputat semifinalele Cupei 
F.I.R.A. la rugby juniori. Echipa 
noastră a întîlnit-o pe cea a 
Franței, în fața căreia a pierdut 
cu 26—6 (14—6). In celălalt meci, 
U.R.S.S. — Italia 6—6 (6—0), e- 
chipa sovietică promovînd în fi- 
nnlă datorită faptului că a reu
șit un, eseu. Duminică : Franța — 
U.R.S.S. (pentru locurile 1—2) și 
România — Italia (3—4).

dimensiuni olimpice, un sportiv 
din Polonia, pe numele lui Ar
tur Wojdat. L-am văzut anul 
trecut la București oîștigînd pa- 
tru curse într-o tntîlnire bilate
rală, l-am tot auzit pe confra
tele Krzysztof Dabrowski. de la 
„Przeglad sportowy* din Varșo
via, lăudând calitățile lui Woj
dat, dar la „europenele ’87“ a- 
cesta * sosit doar al patrulea ia 
400 m eu 3:31,13. Pentru ca acum 

să coboare pînă la 
3:47,38. Cu aproape 
patru secunde mai 
bine decît o făcea 
înainte, cu peste 

patru «.eci.mi de secundă mal 
repede decît celebrul Michael 
Gross, ai cărui record a rezis
tat trei ani.

Ar mai fi realizarea britanicu
lui Adrian Moorhouse. chiar 
dacă ea este doar europeană — 
1:01,78 înseamnă depășirea altei 
limite, la 100 m bras, la o dife
rență sesizabilă, practic, numai 
de cronometru vizavi de un 
1:01,65 rezultatul maxim la a- 
ceasfă oră în proba Cu pricina 
(Lundquist 1984). Sînt altele 
tocă, și vor mai fi. Apropierea 
marilor Jocuri generează emula
ție, inclusiv în piscinele de la 
noi. Iar dacă vom spune că aș
teptăm . înscrierile la cuvînt" 
ale performerelor noastre, vom 
rămine o dată mai mult, în li
mitele aceleiași teme...

Geo RAEȚCHI

Meciuri amicale pasio
nante: U.R.S.S. — Argen
tina 4—2, R. F. Germania 
— Suedia 2—4 (după pre
lungiri), Iugoslavia — Italia 
1-1

IN TURNEUL patrulater, în
ceput pe Stadionul Olimpic din 
Berlinul Occidental, în primul 
meci al cuplajului, echipa U.R.S.S. 
a învins reprezentativa Argenti
nei (campioană mondială) cu 
4—2 (2—1), după un joc de bună 
calitate. Sud-americanii au avut 
o bară «min. 8 — Troglio), după 
care Zavarov a deschis scorul 
(min. 14> „cu un șut din afara 
careului. După un minut, pasa 
lui Ra* a fost valorificată de 
Litovcenko. din voleu. In min. 
18 însori- argentinienii prin Tro- 
gllo. După pauză Protasov mă
rește avantajul sovieticilor (min. 
62). Dună alte 4 minute. Mara
dona execută o lovitură liberă 
șf Baitacea deviază eu capul în 
poarte iroorie. Tn min. 80 este 
stabilit scorul final (4—2). tn 
urma unul penalty transformat 
de Prc asov. De notat că învin
gătorii aa folosit 9 jucători de 
la Dinamo Kiev Iar argentinie
nii au evoluat cu majoritatea 
celor care au cîștigat ultima e- 
ditie a C M., printre care Pum- 
pldo. Rugger!. Giusti, Marado
na șa. In partida vedetă, R. P- 
Germani: n-a evoluat la înălți
mea așteptărilor, pierzînd cu 2—4 
partida cu Suedia, după execu
tarea loviturilor de la 11 m. In 
urma timpului regulamentar da 
joc scorul a fost 1—1 (1—0). A- 
llofs a înscris în min. 42. iar 
în min. 74 Truedsson a egalat. 
La loviturile de la 11 m. de de
partajare la 2—2. Matthăus a 
tras peste bară, iar apoi, porta
rul suedez Moller a apărat lo
vitura executată de VCWer. sîm- 
bătS pentru locul 3. R. F. Ger
mania va ’uca ou Argentina, iar 
pentru primul loc se vor întîlni 
echipele U.R.S.S. șl Suediei.

UN ALT meci amical. La Split, 
Iugoslavia și Italia au terminat 
la egalitate : 1—1 ft—B. Via-114 
a deschis scorul în min. 10 pen
tru oaspeți prtntr-un gol mar
cat eu capul iar lakovlevici a 
egalat în min. 44. Tn general, 
meciul a st ta discreția gazde
lor. 'to portarul italian Zenga 
a apărat totul, fiind cel mai bun 
de n» teren. Curios, la acest Joc 
de atracție au asistat doar 5 ooo 
de spectatori 1
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