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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socia
liste România. împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu. a 
plecat joi. 1 aprilie, intr-o vi
zită oficială de prietenie in 
Republica Indonezia, la invita
ția președintelui Republicii In
donezia, Suharto, și a doamnei 
Tien Suharto.

La vizită participă tovarășul 
Valentin Ceaușescu.

Președintele Republicii este 
însoții de tovarășii Stefan 
Andrei. Silviu Curticeanu. loan 
Totu.

Un mare număr de oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene au venit 
la aeroport pentru a adresa, cu 
sentimente de înaltă stimă și 
aleasă prețuire, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu. urarea de 
drum bun. de succes deplin in 
această nouă acțiune politică 
ce se desfășoară sub semnul 
prieteniei, păcii și colaborării 
internaționale.

La ora 10,00 aeronava prezi
dențială a decolat.

în după-amiaza zilei de 7 a- 
prilie 1988, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut, Ia Karachi, o îniiluire 
prietenească cu Mohammad Zia- 
ul Haq, președintele Republicii 
Islamice Pakistan.

La sosirea pe aeroportul in
ternațional din Karachi, Împo
dobit sărbătorește in onoarea 
distinșilor oaspeți români, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați cu 
multă căldură de președintele 
Mohammad Zia-ul Haq.

Cei doi șefi de stat și-au 
strins cu căldură miinile, s-au 
îmbrățișat, exprimîndu-și satis
facția de a se reintilni și a 
gvea noi convorbiri privind pro
movarea, în continuare, a relați
ilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări.

Cu cordialitate și stimă deo
sebite, președintele Pakistanului 
a salutat, de asemenea, 
tovarășa Elena Ceaușescu.

- ★ . . .In scara aceleiași zile, 
avut Ioc convorbiri
președintele Republicii 
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și președintele Re
publicii Islamice Pakistan, 
Mohammad Zia-ul Haq.

In cadrul convorbirilor, cel 
doi președinți au trecut in re
vistă principalele aspecte ale 
raporturilor dintre România și 
Pakistan, modul în care au fost 
transpuse în practică înțelege
rile convenite la întîlnirile pre
cedente.

Procedînd la un schimb de 
opinii asupra situației politice 
și economice internaționale, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohammad 
Zia-ul Haq au constatat, și cu 
acest prilej, că cele două țări 
au poziții și puncte de vedere 
identice sau foarte apropiate 
în legătură cu problemele 
grave cu care se confruntă o- 
menirea, în special în privința 
dezarmării, în primul rînd a 
celei nucleare, soluționării con
flictelor și focarelor de criză, 
lichidării subdezvoltării și in
staurării noii ordini economice 
internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
si Mohammad Zia-ul Haq au 
exprimat hotărîrea României 
șî Pakistanului de a-șî inten
sifica în viitor conlucrarea pe 
arena internațională, în cadrul 
O.N.U. și al altor organisme 
internaționale, pentru a-și 
spori contribuția la crearea li
nei lumi mai bune și mai drep
te, a înțelegerii și colaborării 
între națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o almosferă prietenească, 
de stimă și înțelegere reci
procă.
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au 
între 

Socia-

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat parte, 
joi, la un dineu oferit în o- 
noarea lor de președintele 
Republicii Islamice Pakistan, 
Mohammad Zia-ul Haq.

în timpul dineului, care 
decurs într-o atmosferă 
caldă prietenie, i 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mphammad Zia-ul Haq au 
rostit toasturi.

★
Joi seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au părăsit Karachi, îndrep- 
tindu-se spre Indonezia. La 
plecare, distinșii oaspeți au 
fost conduși cu deosebită pri
etenie, de Mohammad Zia-ul 
Haq, președintele Republicii 
Islamice Pakistan.
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La Reșița an ioccpnt „naționalele" de lno( 1b bazin acoperit

ÎNTRECERI SPECTACULOASE, REZULTATE REMARCABILE|

Ș REȘIȚA, 1 (prin telefon’ 
ș Ziua inaugurală a Campiona 

teilor Naționale de Înot ip ba 
g 221U on/>n/>rit n 0teartAt«ai eu ozan 

mă 
tat 
bite
tru ----------- ------------------- . —
juniori. Așa e-a întîmpiat încă 
din momentul primei finale, 
200 m fluture feminin, dar 
numai preț de aproximativ 
trei lungimi de bazin, cînd 
Anca Pătrășcoiu s-a menținut 
in apropierea Stelei Pura. A- 
ceasta din urmă și-a onorat 
la sosire medalia de bronz de 
la „europenele" din vara tre
cută printr-o victorie limpede 
și un timp notabil, mai ales 
pentru perioada actuală — 
2:12,93. în cursa similară a 
băieților, juniorul ploieștean

I
I

g

I

I
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de 
președintele- 
si presedin- ă

acoperit a generat o sea 
de dispute care au conec 
din plin un numeros pu 
la tensiunea luptei pen 
titlurile de seniori sau

----------------------------------------
Laurențiu Niculescu a 
mai viguros 
impunindu-se 
nostru „aur" 
tian Ponta.

Specialiștii 
dezmințit, șltuindu-se 
te in probele de 100 
fel, la fete, într-o 
devenită tradițională, 
Marin, a avut cîștig i 
terminînd înaintea 
Mi dea, iar una dintre geme
nele Mai garth — Deti — a
sosit a treia între senioare, 
la numai 14 ani. Dintre bă
ieți, Laszlo Bay g-a aiătat
acum mai proaspăt la finiș,
depășindu-1 pe Dan Drăguleț.

Cea mai așteptată cursă a 
fost aceea de 200 m liber fe
minin, în oare marea favorită 
a publicului local, Luminița

fost 
pe ultima parte, 
în fata primului 

continental, Cris-

brasului nu s-au 
, în frun- 
I m. Ast- 

întrecere 
Viorica 

de cauză. 
Marinei

Dobrescu, și-a dorit mult (1 
titlul, si un nou record. L-a 
obținut pe cel dinții și, chiar 
dacă nu a reușit să coboare 
sub două minute, a avut un 
timp de 2:00,40, oe se numără 
printre cele mal bune din lu
me, fiind superior aoeluia eu 
care a urcat pe podium la C.0. 
tn urma ei au veni) Stela Pu
ra și o altă „speranță" a îno
tului reșițeân, Caria Negrea.

- în proba masculină. Alexan
dru Moldoveanu a izbutit să-și 
aproprie victoria după o dis
pută echilibrată cu Alexan
dru Satnoianu și Teodor Iri- 
mia.

Geo RAETCHI

(Continuare tn pan. a 4-a)

„Concursul Prietenia44 la patinaj artistic

DIN NOU O
•

Ziua a doua a „Concursului 
Prietenia" la patinaj artistic, 
care se desfășoară, în aceste 
zile, în Capitală, la Patinoarul 
„23 August", a fost așteptată 
cu deosebit interes de iubitorii 
acestei discipline, veniți 
număr foarte mare, 
programată și o probă în 
erau angrenați sportivi 
mâni ; individual masculin, 
programul scurt. Luis Taifas 
a avut o evoluție foarte bună, 
reușind toate cele șapte eie-

GALĂ REUȘITĂ

în 
Era 

care 
ro

el, au fost puțini cei care n-au 
ratat în după-amiaza zilei de 
joi, astfel 
nostru i 
a 5-a i 
(după 
scurt), 
pentru 
podium.

• Au fost desemnați 
învingătorii la „pe
rechi" • Public nu
meros • Azi, trei 

probe atractive

J; mente obligatorii acestei faze 
de concurs. EI a fost răsplă
tit corespunzător, de altfel, de 
brigada de 
programul 
(meritoriu, 
clasamentul 
diar). Din păcate, liderul lotu
lui nostru prezent în oompeti- 
ție, Zsolt Kerekes, nu a avut 
o zi fastă, negăsindu-și caden
ța și ritmul obișnuite și ne- 
rezistînd tensiunii nervoase 
foarte .mari, în care orice ra
tare... costa. El a dat greș la 

Ș ce era mai important, adică la 
5? combinație. Din fericire pentru

I
g

arbitri, încheind 
scurt pe locul 6 
dar locul 13 in 
general interme-

După partida de miercuri și înaintea returului de la 20 aprilie

ARGUMENTE PENTRU
La București, ca și la Ma

drid, s-a înregistrat tot un re
zultat de egalitate în prima 
manșă a semifinalelor cupelor 
continentale. „Partidele-retur 
vor fi de un mare echilibru și 
presupun o reacție puternică a 
echipelor-oaspete, capabile să 
Obțină Intrarea în finala de la 
25 mai" — subliniază în co
mentariul său agenția France 
Presse. în adevăr, într-o etapă 
care a surîs, în ansamblul ei, 
echipelor aflate în deplasare, 
campioana noastră a înregis-

trat un 0—0 care, însă, îi lasă 
bune șanse de a realiza, în 
următoarea întrecere cu cam
pioana portugheză, de la 20 a- 
prilie, pe stadionul Luz, per
formanța intrării în finala 
C.C.E. Care sînt argumentele 
echipei noastre ?

1. Este greu de crezut ca, 
în a doua manșă, formația 
noastră să realizeze un meci 
Ia un tonus scăzut ca in în- 
tilnirea de miercuri. Pînă in 
20 aprilie, sperăm, întregul lot 

marca o revenire de ran-

LISABONA
dament, mai cu seamă că, a- 
cum, după lecția pe viu de 
alaltăieri, fiecare dintre jucă
tori are imaginea completă a 
adversarului. Un partener de 
joc care a demonstrat la Bucu
rești cunoscutele calități spe
cifice formațiilor de tip latin. 

Pe lingă 
tele virtuți 
naționalilor 
zilieni care 
mație, Benfica 
pressing de un tip mai puțin 
obișnuit. Nu foarte strîns, nu 
apelînd la durități și Iregula
rități, ci o modalitate de a 
forța intrarea în posesia min
gii print r-o mișcare-paravan, 
prin tatonări neîncetate la ad
versarul aflat în posesia min
gii. Dar aceste tentative — șl 
aici a apărut' dificultatea par
tidei pentru fotbaliștii noștri 

erau permanent dublate.
Așa se explică de ce forma
ția noastră a pierdut o serie 
de baloane din situații ușoare.

2. Se contează pe reintrarea 
în formație a doi jucători foar
te utili în desenul tactic pen
tru Lisabona : Ungureanu și 
Rotariu. Fără să fi făcut un 
joc slab, dar debutînd într-o 
partidă internațională de o a- 
semenea miză, tînărul D. Pe-

de mult remarca- 
tehnice ale inter- 

portughezi si bra- 
au apărut în for- 

a aplicat un

,Gh. Popescu (nr. 11) centrează balonul »pre poarta lui Silvino 
«ub privirile lui Pacheco. Moment din partida-tur de miercuri 

Foto; N. DRAGOS

Eftimie lONfSCU

(Continuare in pag. 2-3)

că reprezentantul 
a rămas tot pe poziția 
în clasamentiij general 
impuse și programul 
păstrind încă șanse 
ocuparea unui loc pe 

Felix Sinitean, cel 
de-al treilea reprezentant al 
țării noastre, se află, după 
două zile de concurs, pe lo
cul 18.

Joi dimineață s-au desfășu-

rat figurile obligatorii ale con
cursului individual 
Patinatoarele române 
următoarele poziții: 12 
rina Bellu. 13 —
Kurceakovschi, 14 —

feminin, 
ocupâ 

— Ma- 
Bea trice 

Raluca

Doino STANESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, In Divizia A de volei
■

CAMPIOANA ȘI-A LUAT REVANȘA:

STEAUA DINAMO 3-2

Dascălu (nr. 12) finalizează un nou atac stelist
Foto : Aurel D. NEAGU

Cu etapa de ieri, a 22-a, cam
pionatul masculin al primei di
vizii de volei a ajuns la finele 
returului și va continua cu etape 
duble in cadrul grupelor valori
ce 1—6 și 7—12.

Desigu-r. ca in totdeauna, intere
sul publicului iubitor de volei 
s-a îndreptat 9pre cel de al doi
lea derby dintre candidatele la 
titLu,’ STEAUA și DINAMO, sala 
Agronomia din Capitală fiind, 
ieri, arhiplină. Iar cei ce au luat 
loc în tribună și pe margini nu . 
au avut ce regreta, pentru că — 
după părerea noastră — cele 
două echipe au oferit un meci 
de mare angajament și de cali
tate (chiar dacă n-au lipsit, pe 
parcursul c-elor 5 seturi nici 
oscilațiile și nici greșelile), mai 
valoros ' • ------- • *•
cel din tur (Jcîștigat de Dinamo 
cu 3—1) și parcă superior șl în 
privința . -
cele două fruntașe ale 
nostru masculin. De data aceasta, 
victoria a revenit, la limită, e- 
chipel campioane, Steaua, cu 
3—2 (—13, 11, —8, 7, 7,). Disputa 
a debutat sub semnul echilibru
lui.. dinamoviștll fiind Insă cei 
oe au avut aîteva sprinturi ra-

tehnic și tactic decît

niveluAud fizic arătat de 
voleiului

pide consecință a serviciilor bu
ne (cu care aveau să pună și 
in continuare probleme grele ad
versarilor la construcția jocu
lui) blocajelor exacte, dublaje
lor și autodublajelor corecte, pre
cum și unui plus de viteză a a- 
tacului pe centru și unul S. Pop 
irezistibil din ambele linii. Steaua 
pierdea primul set, deși încă de 
la jumătatea lui antrenorii G. 
Bartha și V. Dumitrescu au găsit 
soluții, de îmbunătățire a randa
mentului sextetului, prin schim
bări cerute mai ales de cali
tatea scăzută a preluării. I>a 
pupitru. în locul lui Pădurețu 
a intrat mai experimentatul lo- 
nescu care cu Spînu șl Czodula 
(ambii foarte buni în meci), a 
alcătuit un trio redutabil. Cam
pioana, cu tot dezechilibrul 1- 
nlțlail de prestație, a dominat 
partea a doua a setului următor, 
deopotrivă prin atacuri din com
binații sau din pase normale, în 
forță, șl prJwtr-o grupare și să
ritură mal exactă a blocajului.

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. 2-3)
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Campionatele Naționale de mare fond
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gindul
In vitrina eu trofee a asocia

ției sportive „Strungul*, aparți- 
pind întreprinderii de Mașini 
Unelte din Arad, ale cărei pro
duse sint apreciate tn aproape 
40 de țări, sînt expuse medaliile 
obținvte la campionate naționa
le, cupe, plachete fi diplome 
C: erlte de membrii celor 0 
secții afiliate la federațiile de 
fesort.

Prinh performerii întreprin
derii se află fi soții Jeana și 
Ștefan Deacu. Ea, fostă hand
baliste de categorie internațio
nală el, marstru al sportului, 
antreno, seund și jucător in 
echipa de handbal promovată 
in Divizia S. Ne-am oprit la ei, 
pentru c" tineri fiind (ea — Q- 
rigtna.it din lași — a împlinit 30 
de ani. Iar el, din Călărași, 33 
de ani) au c biografie ceva mai 
deosebită de a elorlalți spor
tivi de la „Strungul". Talente 
autentice amândoi s-au remar
cat încă de pe băncile școlii, 
partidpînd la campionatele ju
niorilor apoi s-au afirmat in 
arena competițională In echipe
le divizionare știința Bacău, 
unde s-av cunoscut și au notă
rii si-șt împlinească, alături, 
rostul in viață, formlndu-șl o 
frumoasă gospodărie. In scurt 
timp a venit pe lume primul 
eo-il. Ștefana, acum elevă in 
clasa a 11-a, iar spre marea lor 
bucurie, peste alțl 3 ani, a apă
rut și Glorglana, aceasta fiind 
„arădeanci" prin naștere.

După ce au devenit an
trenori calificați, s-au transferat 
la asociația marii întreprinderi 
arădene, unde și-au descoperit 
și alte vocații profesionale. A- 
trași in egală măsură de posi
bilitatea practicării și celei de 
0 doua meserii. După cea de an
trenor, ec lucrează acum ca 
dispecer la secția montaj, iar 
el ca strungar la sectorul me- 
canic-șef • „Integrarea în co
lectivul de aici a mers ușor 7“ 
Maestrul sportului Ștefan Dea
cu reflectează și — pentru o clipă 
— se întoarce cu gindul la ca-

Valoarea unor idei • Cu 
la viitor

sa părintească, cină, copil fiind, 
tatăl său l-a sfătuit să urmeze 
școala profesională de strun
gari : „Viața înseamnă muncă, 
Suiș șl coborlș. Șl dacă mai 
vrei In viitor să deprlnzi și alte 
îndeletniciri, mai multe m«se- 
rli. și din piatră poți scoate... 
apă". Apoi, continui : „M-am 
încadrat aici ca strungar. Am 
găsit toată înțelegerea necesară 
pentru aplicarea unor idei no
vatoare, făcînd și eu parte din 
colectivul condus de maistrul 
'.eodor Stan, ieșit de curînd la 
pensie, care a conceput un dis
pozitiv pentru prelucrarea șu
ruburilor în serie, reducîndu-se 
astfel considerabil consumurile 
de materiale și de energie" a 
Acum vă simțiți un om reali
zat 2 interlocutorul face o pau
ză și apoi răspunde cu modes
tie : „Asta n-am să spun nicio
dată, pentru că ar însemna să 
, ■>&... plafonez. După părerea 
mea, un om se poate considera 
realizat doar atunci cînd dă 
maximum din ceea ce poate el 
să dea. Așa că am să pun ia
răși mîna pe carte ca să ipă 
pregătesc pentru examenul de 
admitere în Școala de maiștri. 
Și poate n-am să mă opresc a- 
ici, deoarece, cum se zice, omul 
cît trăle te învață..." • Dar pe 
plan sportiv 7 „Pe plan sportiv, 
de ls noi handballștii se aș
teaptă mult mal mult. Ne... ba
tem pentru promovarea în pri
ma divizie a țării șl avem toa
te șansele să reușim. Ne aflăm 
printre fruntașii clasamentului".

Cum arăta tinărul comunist 
ștefan Deacu, în uzină mai sînt 
sport’ > animați de dorința de 
a da maximum atît la locul de 
muncă, cît și In arena competi
țională. Bunăoară, soții Adriana 
și Solo^ăstru Avram, ea volei
balistă, el jucător de bază tn 
echipa de handbal, au terminat 
anvl trecut Institutul de subin- 
giner din Baia Mare și iși fac 
stardatura tn Secția turnătorie, 
fiind tineri cu minți cutezătoa
re. De asemenea, soții Maria și

Daniel Barcaz, multiplii campi
oni universitari și naționali la 
orientare sportivă sînt cunoscuți 
in toată întreprinderea, avind o 
activitate profesională bine co
tată, tn Secția proiectare, unde 
lucrează cc sublngineri. Dacă 
tn timpul zilei nu prea pot 
schimba made cuvinte, fiind o- 
cupațl cu numeroase treburi, 
seara, aeasă, tn confortabilul 
lor apartament e o... oază de 
liniște, numai bună pentru stu
diu și documentare asupra u- 
ne> invenți- de natură să scur
teze timpuc de montare a ma
șinilor M.G.A.D. — 350 și să 
mărească productivitatea mun
cii. Ideile, venite din nevoile 
producției — după cum ne-a 
mărturisit chiar antrenorul 
concurent al secției de orienta
re sportivă, Daniel Barcaz —, au 
ajuns să fie verificate la servi
ciul de prototipuri. Cum e via
ța acum ta capăt de lucru îm
plinit 1 „Frumoasă I în muncă e 7 
ca și în sport, unde cucerirea unul 
titlu de campion pare un ca- 
ăt de drum. Dar știți șl dum

neavoastră din experiență, că 
nu e. La fe! și cu performan
țele obținute în producție : o 
raționalizare sau o inovație în
cheie un front și deschide un 
altul. Pentru că ne confruntăm 
cu multe necunoscute în proce
sul tehnologic. Peste tot se pot 
face, dacă vrei, îmbunătățiri și 
intervenții creatoare..."

La Întreprinderea Mașini V- 
nelte din Arad, după cum subli
nia președintele asociației spor
tive „Strungul", Teodor Faur 
(tehnician principal), sportivii 
de talia celor menționați nu 
sint o excepție. Șahlstul Gheor- 
ghe Millutin, deltaplanistul Ma
rinei Cheverlșan sau handballs- _ 
tul Gheorghe Mitran sint nu
mai cîțiva din sportivii care au 
abordat probleme tehnice cu 
multe necunoscute, înscriindu-și 
în palmares performanțe remar
cabile și în procesul de pro
ducție.

Troian IOANIȚESCU

□ rzjcziiza crjcucrjcntr.

TIMIȘOARA, 7 (prin telefon). 
Sezonul competițional intern la 
canotaj demarează în flecare an. 
prin tradiție, cu Campionatele 
Naționale de fond de la Timișoa
ra. Cu alte cuvinte, prlntr-o în
trecere care — privită prin pris
ma regulamentelor internaționale 
— înseamnă... ALTCEVA decît 
canotaj în accepția sa clasică. Se 
merge pe distanțe întreite față 
de cele olimpice, se vîslește greu, 
împotriva curentului, bătrîna 
Bagă are și ea „drept la cmînt" 
prin curenții total diferiți de la 
o porțiune la alta, toate acestea 
făcînd ca întrecerea de debut a 
sezonului să se constituie, mai 
degrabă, într-un test extrem de 
sever și de edificator după lunga 
perioadă de acumulări fizice pe
trecută la bacuri.

Au fost prezenți în concurs 
toți componenții loturilor olim
pice de senioare și seniori (ex- 
cep(ia de rigoare numlndu-se Ol
ga Homeghi, care accidentată, a 
făcut doar antrenamente ușoare), 
impunîndu-se precizarea că fe
tele au concurat — pentru o mai 
bună omogenizare — în aceeași 
formulă de la lotul național. E- 
vident. în aceste condiții echipa
jele reprezentative s-au impus 
clar în probele feminine, unde 
am consemnat o singură victorie 
„de club" (la 2 vîsle senioare), 
dar șl în acest caz s-a constatat 
o substanțială contribuție a lo
tului, una dintre cele două vls- 
lașe numindu-se Maria Sava — 
multiplă campioană mondială a 
echlfului de categorie ușoară.

Se poate vorbi de victorii ale 
favoriților șl în întrecerile mas
culine, poate doar succesul dina- 
moviștilor la .4 vîsle" să sur
prindă Intr-o oarecare măsură, 
dar nici aici nu ar lipsi expli
cația, barca echipajului de la 
Steaua, avariată chiar înaintea 
startului, trebuind să fie înlocuită 
în ultimul moment. Iată rezulta
tele tehnice ale primei zile de 
concurs: 4 vîsle senioare (5 echi
paje prezente la start): 1. Lot o- 
limpic (A. Mînea, D. Ciueanu. V. 
Cogeanu, A. Bălan) 22:07, 2. Vo
ința București (I. Călin, A. Nea- 
goe, F. Stancu, I. Macovei) 23:25, 
3. Dinamo (F. Mucea, G. Odorag, 
FI. Niță, M. Mureșan) 23:55; 2 
vîsle senioare (10 echipaje): 1.
Voința Timișoara (M. Sava C. 
Macoviciuc) 24:43. 2. Steaua fL.

Chlchifol, D. Ignat) 25:03, 3. Lot 
R.S.R. (D. Lipă, L. Geneș) 25:07, 
simplu senioare (14 concurente):
1. Marioara Popescu (lot olimpic),
27:12, 2. Gabriela Bradu (Ceahlăul 
P. Neamț) 28:44, 3. Elena Bărbo- 
su (Voința Timișoara) 29:07; sim
plu tineret (7 concurenți): 1. Mir
cea Ghiorghiță (C.S.S. Poli Timi
șoara) 27:00, 2. Ilie Nelcu (Steaua) 
27:03, 3. Valorică Atudoslel (CFR 
Timișoara) 27:10 (de remarcat so
sirea strinsă a cursei); 4 vîsle 
seniori (7 echipaje): 1. Dinamo 
(D. Grandori, O. Cocuțl, M. Alu- 
pel, V. Robu) 20:55, 2. Steaua (E. 
Curteanu, D. Popescu, S. Vital, 
M. Curelea) 21:04, 3. Marina Man
galia (T. Rălleanu, A. Văsuț. D. 
Paraschiv, D. Molse) 23:23; 2
vîsle sentorl (9 echipaje) : 1. Stea
ua (Gh. Stotan, I. Tănase) 23:24,
2. Dinamo (I. Balia, I. Boiza)
23:36. 3. Dinamo H (V. Leonte, I. 
Pătrașcu) 24:10; simplu seniori 
(17 concurenți): 1. Ionel Cherciu 
(Steaua) 25:46, 2. Lucian Olah 
(Poli Timișoara) 26:01, 3. loan
Dima (Poli Timișoara) 26:41.

Sorin SATMARI

TURNEELE FINALE ALE 
DIVIZIEI A DE BASCHET
F. R. Baschet a stabilit ca 

turneele finale ale Diviziei 
masculine A să se desfășoare 
astfel — grupa 1—4 : 28—30 a- 
prilie, la Craiova ; grupa 5—8 î 
21—23 aprilie, la Tîrgu Mureș; 
grupa 9—12 : 24—26 aprilie, la 
Arad.
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In aceste rînduri. dedicate 
primăverii șahului, numai 
despre tineri jucători și tinere 
jucătoare!... Mai întîi, instan
taneul St. John ’88 din rubri
ca trecută (alb — Rgl, Df4, 
țel, e2, Nd, Pb2, c3, d4, f3, 
g2, h4; negru — Rg7, Dc4, Tb7, 
NfG, Ca4, Pa5, <15, e6, f7, gG, 

Cu albele joacă Joel 
Benjamin, un mare maestru 
american în vînstă de 23 de 
ani, iar cu negrele compa
triotul său Patrick Wolff, 19 
ani, campionul de juniori al 
S.U.A. Poziția de pe eșichier 
nu ascunde prea multe sem
ne de întrebare. Tabăra albă 
este superioară, pe plan nu
meric și pozițional, iar succe
sul ei pe deplin asigurat. Cît 
de repede. însă, poate fi 
costa obținut?

• Iată, ne răspunde însuși 
Benjamin, care avea să fie 
eîștigă torul turneului. El 
jucat l.T:e6! (pătrundere de
cisivă în poziția adversă) 1... 
f :e€ 2.T :e€ și acum se vede 
limpede că la orice plecare a 
figurii atacate (de pildă 2... 
Nd8) urmează 3.Dh6-f- șl 4.D: 

iar ta 2...TC7 aceeași con
tinuare definitivează acțiunea 
(3.Dh6+ Rg8 4.Te8+ Tf8 5.T:f8 
mat). Simplu și frumos !

Primăvară în versiune fe
minină, pe noua noastră dia
gramă. Aid, la timona pie-
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albe stă junioara Mădă- 
Stroe, o foarte talentată

selor 
lina 
reprezentantă a tinerei gene
rații șahlste din România. La
Festivalul șahului de la Buda
pesta, disputat recent în sis
tem „mixt*4, cu 420 concuirenți 
la start, Mădălina marchează 
un punct spectaculos, * pornind 
din acest moment de răscruce 
al partidei. Prima 
foarte asemănătoare cu 
din exemplul precedent, 
mătoarele...

mutare, 
cea 
Ur- -

Radu VCXA

ANUNȚ
Centrul republican pentru creșterea și calificarea cailor 

de rasă organizează pentru copii acțiuni de agrement cu 
cai și poney, începînd cu data de 17 aprilie a.c., în fiecare 
duminică între orele 10 și 18 la Hipodromul Ploiești ți la 
baza hipică Voluntari — șos. Ștefănești nr. 79 (km. 10, 
autobuzul 151). Informații la tel. 79.25.50.

ACTUALITĂȚI
• Pe clreuitul din bd. Meta

lurgiei din Capitală, pe o vreme 
frumoasă și în condiții organi
zatorice foarte bune, s-au 
desfășurat, recent, întrecerile 
„CUPEI C.S.Ș. 1“ la ciclism. 
Cursa seniorilor (24 ture cu 
sprint îa fiecare tur, 60 km) a 
fost dominată de rutierii de la
1. M.G.B., care și-au tăiat „partea 
leului" prin Sergiu Oprescu și 
Emil Cațavel, ocupanțil primelor 
două locuri, cu punctaje record. 
CLASAMENT, seniori: 1. S. O- 
prescu 1.29:56, 51 p, 2. E. Cața
vel 40 p, 3. I. Halea (Voința) 
37 p, 4. V. Mltraehe (Dinamo), 5. 
G. Olteanu (I.M.G.B.), 6. N. 
Pătrașcu (Dinamo), toți cu 16 p. 
departajați de ordinea de la 
sprintul final, care a revenit lui 
V. Mitrache; juniori mari (14 tu 
re=85 km): 1. Alex. Ivan (C.S.S. 
1) 58:05, 16 p, 2. N. Spătaru (O- 
limpia) 11 p, 3. V. Turlac (Fero
viarul Buzău) 10 p; juniori mici 
(10 ture™ 15 km): 1. L. Dumitru 
(STIROM) 45:06, 18 p. 2. G. lor 
dănescu (Voința) 11 p, 3. G 
Stanca (STIROM) 10 p; începă
tori (6 ture™ 15 km): 1. C. Popes
cu (Feroviarul Buzău) 29:03, 10 p,
2. C. Pîrvan (C.S.S. 1) 7 p, 3. I 
Gociman (Voința) 6 p. Demnă de 
relevat prezența în Capitală, 
cursă după cursă, a tinerilor ci
cliști de la Buzău. Munca dusă 
de fostul, pînă mal Ieri, ciclist 
I. Drăgan începe Bă-șl arate roa
dele, dovadă rezultatele obținute.

9 Pe circuitul din str. Maior 
Conavu, s-a derulat concursul 
dotat cu „CUPA OLIMPIA". La 
starturile Întrecerilor s-au aliniat 
peste 150 de participant, seniorii 
șl juniorii mari alergînd împre
ună, lntocmlndu-«e însă clasa
mente separate. REZULTATE

DIN CICLISM
TEHNICE, seniori: 1. P. Mitu, 2. 
G. Olteanu, 3. Cr. Ivancea (toți
1. M.G.B.), 4. Al. Ion (Steaua), 5. 
C. Nicolae (Dinamo), 6. V. Pavel 
(Steaua), toți același timp — 
54:02; juniori mari, 33 km: 1. A.

Balasz (Voința Cluj-Napoca), 2. 
N. Spătaru (Olimpia), 3. M. Si
mian (STIROM), toți 54:02; juni
ori mici, 20 km: 1. D. Ionescu,
2. R. Sălăjan (ambii Olimpia), 3. 

E. Pruteanu (Voința), toți 37:01; 
începători, 13 km: 1. D. Nedelcu 
(C.S.S. 1), 2. E. Boroi (Olimpia),
3. I. Gociman (Voința), toți 26:00.
• Federația Română d® Ciclism, 

în colaborare cu C.J.E.F.S. Bu
zău organizează, în fiecare pri
măvară, o suită de Întreceri de 
ciclism, rezervate celor mai ti
neri practicant! ai acestei fru
moase discipline sportive. Dotate 
cu „Cupa F.R. Ciclism", ca și 
anul trecut, cursele se vor des
fășura pe șosele din împrejurimi
le municipiului Buzău. lată 
programul :

— miercuri, 13 aprilie, ora 10, 
etapă cu start în bloc pentru ju
niori mici. 40 km; după-amiază, 
de la ora 15. etapă cu start în 
bloc pentru juniori mari. 60 km;

— Joi, 14 aprilie, ora 10. con
trat'rnn individual pe 10 km pen
tru juniori mici, iar de la ora 15 
proba pentru juniori mari — 
16 km ;

— vineri, 15 aprilie, etapă cu 
start în bloc pentru juniori mici 
pe șoseaua spre Brașov, 50 km; 
de la ora 15, juniorii mari vor 
parcurge 80 km pe aceeași șosea:

— sîmbătă, 16 aprilie, circuitul 
celor mal mici ooncurențl, 20 km, 
a fost programat de la ora 9,30, 
iar cel al juniorilor mari, 40 km. 
de la ora 10,30.

Horatiu SIMA

Iată că astăzi se dă startul 
și în activitatea automobilis
tică din țara noastră. Prima 
cursă a anului, așa precum în 
fiecare sezon, este „Raliul Bra
șovului" — competiție ajunsă 
la cea de a 18-a ediție — con- 
tînd ca primă etapă a cam, 
pionatului Diviziei A. Este o 
întrecere ce se va desfășura 
pe distanța de 480 km, dintre 
care 1-35 km pe drumuri gre
le, nemodernizate, avînd 18 
controale orare și 17 probe de 
clasament. Traseul — ce va fi 
străbătut pe unele porțiuni și 
de cîte două ori — este : Bra
șov — Poiana Brașov — Rîș- 
nov — Bod — Hărman — Te- 
Iiu — Vama Buzăului — Zi- 
zin — Satu Nou Hălchiu — 
Crisbav — Feldioara — Brașov.

In dorința de a afla amă
nunte de la fața locului, ieri 
seară am avut o discuție tele
fonică eu ing. A. Roman, pre
ședintele C.J.A.K. Brașov, care
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„CUPA FEDERAȚIEI'

TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES
OLIMPIC

LITORALUL VĂ AȘTEAPTĂ!
Alegindu-vă luna mai ca perioadă a vacantei dv. pe 

litoral beneficiați de următoarele avantaje :
— substanțiale reduoeri de tarife ; cu economia rezul

tată puteți face și o minivacanță, în aceeași lună, într-o 
stațiune de munte saiu in Delta Dunării ;

— zilele de plecare și durata sejurului la alegere.
Programe de agrement si divertisment :
— excursii pe canalul Dunăre—Marea Neagră, tn Delta

Dunării, la Histria. Adamclisi. Murfatlar și în Cheile Do- 
broged ; ,

— partide de pescuit, jocuri și totreoeri sportive, plim
bări cu vaporașul, schi nautic ;

— pentru un sejur de minimum 5 zile într-o stațiune pe 
litoral beneficiați la cerere și de o excursie în R.P. Bulgaria.

Informații suplimentare și biletele se obțin de la agen
țiile Oficiilor Județene de Turism și filialele I.T.H.R. Bucu
rești. De asemenea, vă puteți adresa și comitetelor sindi
catului din întreprinderi șl instituții, oficiilor de asigurări 
sociale si pensii din cadrul Direcțiilor județene pentru pro
bleme de muncă șl ocrotiri sociale.
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Prin amabilitatea conducerii 
I.E.F.S., unul din terenurile de 
rugby ale Stadionului Tineretului 
din Capitală a fost... cedat. în
cepînd de miercuri, celui dintîi 
concurs al anului In aer liber ia 
tir cu arcul. „Cupa F.R. Tir". In 
fața a 15 panouri cu ținte, 72 de 
arcași și aroase. din 15 ciuhuri 
șl asociații sportive, și-au dispu
tat Inttletatea în cadrul primei 
manșe de simplu FITA.

După tragerile de miercuri pe 
distanțe lungi (90 șl 70 m la mas
culin, 70 și 60 m la feminin) în 
fruntea clasamentelor s-au insta- 
lat Diana Nlcolaescu (Olimpia 
București) șl Victor Stănescu 
(Petrolul Ploiești), cu 582 p și, 
respectiv, 538 p. în urma lor, la 
diferente extrem de mici, pe de 
o parte, Marina Prellpceanu (Car- 
pați Gâlănești) 581 p și Aurora 
Chin Matei (Steaua) 577 p, iar 
pe altă parte, Gheorghe Bîrzu 
537 p, Victor Weszelovschi 533 p 
(amBH, Voința Satu Mare) șl 
Puiu Ciubotaru (C.S.M. Iași) 532 p.

Ieri, pe distanțele scurte (50 și 
30 m), la feminin, trio-ul frun
taș își menține ritmul, punctea
ză în maniera zilei precedente 
(Nlcolaescu 298+336, Prelipceanu 
295+328, Matei 286+331), astfel că 
ierarhia rămSne cea stabilită in 
prima zl, cu totalurile. In ordi
nea de mal sus: 1216 p, 1204 p, 
1194 p. La masculin Insă, cu ex
cepția maestrului sportului Victor 
Stănescu, care-șl păstrează pînă 
la sfîrșlt poziția de lider, cu 1162 
p, se petrec schimbări importan

te. Mai W 
după trageri 
Victor Weszt 
în urma uno 
billtăți, cede 
se instalaseră 
taje constant 
taru urcă p- 
clasamentului 
alțl doi arcaș 
rezultate pe 
305 p de la 
(Voința Satu 
la 30 m. Ale 
Tg. Mureș) - 
două locuri, 
pectlv, 1146 i

Dupâ |

DOU
La Arad a 

turneu din c? 
tru locurile 7 
polo. Echipa 
Învins cu 24- 
5—2), pe C 
Mureș, Jegari 
șl cu 15—13 ’ 
pe Progresul 
reușind 6 gol 
I.L. Timișoara 
menea 2 vie 
5—3, 2—3, 3- 
20—6 (3—0, 7

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 8 aprilie, va avea 
loc In București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, ince- 
pînd de la ora 15,50. Operațiunile 
de tragere vor fi radiodifuzate pe 
programul I, la ora 16,35. Nu
merele extrase vor fi transmise 
la radio șl In reluare, conform 
programului deja cunoscut.
• Credem că, după surprizele 

înregistrate la concursul PRONO
SPORT de duminică, 3 aprilie, 
pârtiei pan ții s-au convins că se 
pot obține cîștiguri importante 
(inclusiv pentru buletinele cu 10 
rezultate exacte). De altfel, tre
buie menționat că una dintre 
preocupările constante ale A.S. 
LOTO-PRONOSPORT este 81
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ane de lupte greco-romanc (juniori)

TINERI TALENTAȚI, 
LA PREGĂTIREA LOR!
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este aceea a eficienței taberei 
din timpul vacantei de Iarnă de 
la Vatra Dornei, unde au fost 
selecționați șl pregătiți o serie 
de juniori mici (unii, In vîrstă 
de 14—15 ani), care au realizat 
însemnate progrese. De altfel, 
preocuparea federației (din ulti
ma vreme) pentru creșterea 
schimbului de mîine s-a făcut 
din plin simțită la finalele din 
acest an. o serie de juniori, ma
joritatea lor foarte tineri, s-au 
remarcat la acest turneu, unii 
dintre el ocuplnd locuri fruntașe 
într-o Întrecere cu sportivi mai 
vîrstnici decît ei. Dintre aceștia 
11 amintim pe Constantin Dobl- 
ță (Rădăuți), Marian Sandu 
(Cîmpulung Muscel), Viorel Ifte- 
nie (Iași), Răzvan Ciobanu (Pi
tești), Emilian Ciucă (Medgidia), 
Cătălin Timofte (Botoșani) 
Gheorghe Zaharia (Piatra Neamț), 
Gheorghe Păcuraru (Suceava) 
etc.

Consullînd lista primilor clasați 
la toate categoriile, se poate con
stata o concentrare a valorilor In 
cîteva localități din Moldova, in
tre care Rădăuți își păstrează lo
cul de frunte cucerit tn ultimii 
ani. O activitate foarte bine or
ganizată, cu extinderea selecției 
în mai multe comune, a făcut 
din zona Rădăuților un puternic 
centru de lupte greco-romane. 
Antrenorii al căror sporrlvl s-au 
remarcat la întrecerile de la Lu
goj sînt V. Pascaru, V. Prutea- 
nu, I. Maftei și I. Munteanu. O 
remarcă specială se cuvine an
trenorului Mircea Covătaru, de 
la Ceahlăul Piatra Neamț, doi 
dintre elevii săi devenind cam

pioni naționali: Dumitru Popa 
(63 kg) șl Marius Mustată (88 kg) 

iar alți cîțiva au ocupat și ei 
locuri fruntașe, evidențiind pre
ocuparea acestui tehnician pen
tru o selecție corespunzătoare și 
o aotlvitate efectuată cu pasiune 
șl pricepere.

în rîndul secțiilor ai căror re
prezentanți s-au situat în prim- 
plan se află șl de data aceasta 
L.C, Dacia Pitești (antrenori E. 
Bălănescu și I. Preda), Muscelul 
Cîmpulung (antrenori L. Coman, 
Gh. Cloț, I. Dragomlr) și, mai 
nou. C.S.Ș. 5 Rapid București 
(S. Popescu, V. Ștefănescu, C. 
Badea) și Electroputere Craiova 
(D. Anghci, M. Vlad și P. Ban- 
ciu). De altfel, ordinea în care 
am amintit despre aceste secții 
este și cea a clasamentului alcă
tuit la încheierea comoetițlel.

Așa cum menționam la începu
tul comentariului. Campionatele 
Naționale de juniori au eviden
țiat faptul că luptele greco-roma
ne dispun la ora actuală de nu
meroși tineri talentat), a căror 
pregătire trebuie continuată cu 
aceeași atenție na in ultima vre
me, aceasta fiin i singura cale 
spre o nouă echipă națională de 
gseniori, capabilă de noi perfor
manțe pe plan internațional.

Mihai TRANCA
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TIR CU ARCUL
Birzu 

m și apoi 
tpă 30 m, 
sub posi- 

pe care 
Cu punc- 
u Ciubo- 
i doua a 
59 p iar 
nai bune 
scurte — 
ea Firdca 
336 p de 
s (Voința 
mătoarele

șl. res-

Csilla 
1041 P. 

bătu

în competiția juniorilor, pe 
primele trepte: 1. Dumitru Jega 
1033 p, 2. Daniel Bogdan 1002 p 
(ambii, Minerul Anlnoasa), 3. 
Cezar Alexandrescu (C.S.M. Iași) 
997 p, în timp ce la junioare, în 
frunte se află: 1. Simona Lămă- 
șan (Minerul) 1046 p, 2. Csilla 
Szabo (Voința Satu Mare)
3. Csilla Balogh (Mobila 
Mare) 999 p.

Azi șl mîine, pe același stadi
on. de la ora 9, se desfășoară tra
gerile pentru cea de a doua 
FITA, începtnd eu cea mal lun
gă distanță.

loan NOVAC

jrneu la polo — seria a doua

HIPE
primu! 

erii pen- 
izia A 
îonul a 
—0, 8—0. 
1 Tîrgu
6 goluri. 
—2, 2—3) 
Jhit-an (V) 
xm(P) 7.

de ase- 
I (4—1, 
greșul șl 
—3) cu

LA EGALITATE
Constructorul, meci tn care Gre 
cu (TLT) a înscris de 6 ori. în 
derbyul Vagonul — I.L.T., rezul
tatul final a fost de 9—9 (2—1, 
2—3, 2—2. 3—3). după un joc In
teresant. într-o altă partidă, Pro
gresul a trecut de Constructorul 
cu 19—7 (3—2, 6—2, 3—2, 7—1).
Astfel. Vagonul șl I.L.T. au acu
mulat cîte 5 puncte. Următoare
le turnee au loc la Alba lulia 
(15—17 aprilie) și Oradea (28—30 
aprilie'

GH. NISTOR — coresp.

SUI IOIO-PPOISOSPOPT IMTOn'ltAĂÂ

oncur.Airi
mare a- 

în rîndul 
u posibi- 
val orifice 

simplă
• care al
in curs ului

1988, vă 
ivinge — 
de diver- 
la con- 

IT. Iată 
e: 1. As- 
no — A-
• Pisa; 4. 
k>I1 — In

ter; 6. Roma — Sampdoria; 7. 
Torino — Pescara; 8. Veroha — 
Cesena; 9. A taianta — Lazio; 10. 
Bari — Trlestina; 11. Bologna — 
Catanzaro; 12. Cremonese — Bres
cia; 13. Udinese — Genoa.
• Vă informăm eă, răspunzînd 

marelui număr de cereri adresa
te de către iubitorii celui mai 
popular sistem — LOZUL în 
PLIC — recent s-a luat măsura 
ca la toate unitățile din rețeaua 
proprie și mandatară — deci in
clusiv în mediul rural, să se pu
nă în vînzare lozurile „speciale", 
apropiind, astfel, pe participant!! 
din întreaga țară de tin ta mult

ARGUMENTE PENTRU LISABONA
(Urmare tin pag 1)
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Intr-un 
celui de

ea tactici

trescu nu putea să execute in
tegral și cu randamentul pre
supus rolul unui fotbalist de 
experiența lui Ungureanu. De 
altfel, cele două indisponibili
tăți — apărute pe flancul sting 
al dispozitivului nostru — au 
făcut și mai grea alcătuirea 
unui .11“ echilibrat și cu știuta 
forță ofensivă a liniei de fun
dași. Aici este cazul să subli
niem spiritul de echipă al lui 
Bumbescu, care, deși a suferit 
o accidentare în meciul de la 
Brașov, a intrat in teren in
tr-o partidă atît de grea și — 
cu prețul unor deosebite efor
turi — și-a făcut datoria. Nici 
Lăcătuș nu s-a prezentat in 
plenitudinea forfelor sale, așa 
că și prestația lui trebuie a- 
preciată ca atare, demonstrînd 
și ea dorința de a nu-și lăsa 
echipa descompletată " ’ 
meci de importanța 
miercuri.

3. Ne vom intîlni 
total diferite in meciul retur. 
Oricum, ca tn orice joc pe 
teren propriu, Benfica va fi 
obligată să se .deschidă mai 
mult" și, ca In atitea partide 
pentru oaspeți — adică penTru 
Steaua — arma contraatacului 
devine un argument principal, 
modalitate ofensivă pentru 
care are jucători adecvați. Tre
buie să ne așteptăm, deci, la 
o cu totul altă desfășurare a 
partidei. Și, o sperăm, mult 
mai favorabilă echipei noastre. 
Ne gîndim mai cu seamă Ia ca
pitolul ratări ; cele două mari 
situații de gol de care a bene
ficiat Steaua în partida-tur 
puteau rezolva foarte bine și 
ușor problema calificării dacă 
erau materializate. Dar, cum 
ziceam, așteptăm revanșa ș1 
pe acest plan pe stadionul 
Luz, prin realizări pe tabela 
de marcaj, așa cum și alte ta
bele de scor de pe mari arene 
europene au înregistrat din 
partea formației noastre.

4. Pentru că vorbim de scot 
să nu uităm și argumentele

Duminică, la Baia Mare, în 
„optimile" Cupei României 

F. C. MARAMUREȘ - 
STEAUA

I
I
I

Partida F. C. MARAMU
REȘ — STEAUA, din cadrul 
„optimilor" de finală ale „Cu
pei României" la fotbal, se va 
disputa duminică 10 aprilie, 
la Baia Mare, lncepînd de la 
ora 15. Intîlnirea va fi con
dusă, la centru, de Ad. Mo- 
roianu (Ploiești), ajutat la li
nie de Ș. Necșulescu (Tîrgoviș-

|^e) ?i N‘ GeorSescu (Buzău).

IERI, ÎN DIVIZIA A DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

Dar, după ce au egalat situația, 
pe tabela de marcaj (1—1 la se
turi), sbellștii au intrat tatr-o 
subită criză de concentrare, per
mitted un adevărat tuires dina- 
moviist (14—1 ta setul i) și o 
nouă detașare a acestora. Soar
ta partidei părea pecetluită, Di
namo văzîndu-se ea șl Învingă
toare. par tocmai această jude
cată pripită avea să o piardă, 
produeîndu-i o relaxare din care 
nu va mai putea să iasă pînă 
la sfîrșlt, tn ciuda unei „zvlc- 
niri" (iluzorii) în setul decisiv 
(6—1). Bătăiosului trio stelist 1 se 
va adăuga un Dascălu, reinte
grat In sextet duipă o lungă 
.,tu.șă“, care va fi judecătorul se
ver al „aHb-roșllor", în terenul că
rora numai S. Pop șl Căta-Chi- 
țiga nu mai puteau face minuni... 
Arbitrii R. Farmuș șl V. Dumi
tru au condus corect și autori
tar formațiile : STEAUA — IO- 
NESCU (Pădwrețu), CZEDU.LA, 

dorită: încercarea șanselor și ob
ținerea unuia (sau mal multora!) 
dintre importantele cîștlguri, în 
bani sau autoturisme.

CÂȘTIGURILE tragerii loto 
DIN 1 APRILIE 1988 : Cat. 1 :
1 variantă 25% — autoturism
„Dacia 1300“ (70.000 lei) ; cat. 2:
2 variante 1000/„ a 16.198 lei șl 15 
Variante 25% a 4.040 lei ; cat. 3:
18.25 a 5.091 lei ; cat. 4 : 40,25 a 
2.30» lei : cat. 5: 138,75 a 670 lei; 
cat. 6 : 327,75 a' 283 lei; cat. X:
1.839.25 a 100 lei. Report la cate
goria 1 : 84.853 lei. Ciștiguil de la 
categoria 1 — varianta 25% — 
autoturism ,.Dacia 1300“ (70.000
lei) a revenit participantului 
Buiculescu Victor din localitatea 
Caracal, jud. Olt. 

matematice ale regulamentului 
cupelor continentale. Două din
tre cele trei variante posibile, 
ca rezultat, in jocul-retur sînt 
favorabile campioanei române. 
Victoria la orice scor și egali
tatea la orice scor (excep- 
tîfid un 0—0 după 90 sau 120 
de minute, cînd se trece la e- 
xeeutarea penaltyurilor) dau 
dpum liber In finală fotbaliș
tilor noștri. Benfica va juca, 
deci, sub presiunea necesității 
obținerii victoriei, un element 
de care, de asemenea, trebuie 
să ținem seama cînd încercăm 
să anticipăm partida-retur.

Calificarea se joacă și se 
joacă cu (încă) destule posibi
lități pentru Steaua. Totul 
este ca, în liniște și eu tot 
calmul, toate energiile și efor
turile să se concentreze pen
tru realizarea unei comportări 
de tipul și valoarea atîtor a- 
pariții ale campioanei Româ
niei pe scenele continentale, 
scene pe care a devenit o fi
gură familiară și apreciată.

CONVOCAREA LOTULUI OLIMPIC PENTRU MECIUL CU GRECIA
Miercuri 13 aprilie, pe sta

dionul „23 August" din Capita
li, lncepînd de 1a ora 
va avea loc meciul
ternațional România 
din preliminariile

Partidă de 
ind situația 
celor două 
noastră mai 
trei partide, 
In deplasare 
R. F. Germania), întîlniri ce se 
cer a fi pregătite, cum ne

w, 
in- 

- Grecia, 
olimpice, 

palmares, dată fi- 
din clasament a 
echipe. Formația 
are de disputat 
dintre care două 

(cu Grecia și

l'RIGĂTIBilt RÎPREZtmilVfl Dl IIKfBEF
Luni 11 aprilie, lotul național 

de tineret, se va reuni la 
București pentru un scurt sta
giu de pregătire și un med de 
verificare, probabil cu o divizio
nară B. Au fost selecționați ur
mătorii jucători: Stelea șl VoicI- 
lă — portari; Cotora (Inter Si
biu), Rada, Matei, Bunaciu 
(UTA), Panait (Petrolul). Cloba-

CURS DE ARBITRI
Consiliul Municipal București 

pentru Educație Fizic* și Sport 
organizează, în perioada 18 apri
lie — 30 iunie a.c.. un cure de 
arbitri de fotbal. La acest curs, 
ale cărui lecții se vor desfășura 
de două ori pe săptămină, seara, 
se pot Înscrie tineri intre 18 și 
30 de ani, absolvenți a cel pu
țin 10 clase, cu recomandare din 
partea asociației sportive ai că
rei membri sînt.

înscrierile se fac pînă la data 
de 15 aprilie, în zilele de luni, 
miercuri și vineri (între orele 
16—18), la sediul C.M.B.E.F.S.. 
din str. Dumitru Lemnea nr. 7 
sectorul 1.

Șolca (Constantin), SPÎNU, Das
călu (Mina, Pițlgoi), Constantin 
(Penteleseu) ; dinamo — S. POP 
(Georgescu), Dalacu (Mader), Ră- 
duOescu, CATA-CHIȚIGA, Vrto- 
euț (Drăgușin), Rotar.

Cu această victorie, steaua 
trece cu un punct (42) ta fața 
M Dinamo (41), avlnd șî un set- 
averaj superior. Dar duelul kxr 
pentru titlu va mai număra alte 
4 meciuri directe...

TRACTORUL BRAȘOV — C.S.U. 
SANATATEA ORADEA 3—0 (5,
10, 9). Victorie clară, tatr-o 
dispută atractivă, cîștlgată de 
gazde, din rîndul cărora s-a de
tașat (exeelent în ambele faze) 
Ferariu. S-au mal remarcat : 
Stoiân, Munteanu (T), Răduță, 
Olteanu (C.S.U.). Au arbitrat: C. 
Butoi — Al. Ignat. (C. GRUIA, 
coresp.).

VIITORUL DINAMO BACAU — 
C.S.M.U. SUCEAVA 3—1 (—10, 5,
6, 6). Au pornit mal greu din 
start gazdele după care, însă, au 
jucat frumos, atacînd variat la 
fileu, fără șansă pentru oaspeți 
(care au greșit mult). Cel mai 
buni : Drăghici, Ion, Pralea, Du
mitru (V), Mîndru, Lepădătescu 
(C.S.M.U.). Au arbitrat : C. Ma- 
nițlu — I. Bratu (E. TEIRAU, 
coresp.).

ELCOND DINAMO ZALAU — 
A.S.A. ELECTIIOMUREȘ TG. 
MUREȘ 3—2 (8, 9, —12, —5, 9).
Joc de ambiție, intrucît In e- 
chipa oaspete evoluau 3 jucători 
care pînă nu demult făceau 
parte din echipa sălăjană (Măș- 
căsan. Terbea, Baidoc). Cele 
două formații au jucat frumos 
(2,15 h). oferind o partidă an
trenantă. s-au evidențiat : Cion- 
toș și Ștreang (D.Z.), Terbea, 
Racolțea (A.S.A.). Au arbitrat : 
C. Pltaru — N. Lazariu (N. 
DANCIUL coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA

pentru

EFICIENȚA
Cu ocazia recentelor anali- 

Hze — ample, interesante și 
utile — privind activitatea 
sportivă, de masă și de per
formanță, desfășurată la nl- 
vetui județelor, s-au evi
dențiat. cum era șt Breșe, 
multe aspecte pozitive, dar 
și unele care, pe Ici pe co
lo, mai pun .piedici* dez
voltării continue a mișcării 
noastre sportive șl care ne
cesită măsuri terme 
Înlăturarea lor. Vom 
sublinia, cu acest 
prilej, dteva dintre K^jțl 
cele asupra cărora 
s-a oprit, la Cluj- 
Napoca, președintele_______
fanion din orașul de pe Someș. 
Remus Cîmpeanu. Fost mulțl 
ani fotbalist de performan
ță, Și tot de mulțl ani actl- 
vtnd ta conducerea lui „U“, 
Remus Cîmpcanu sublinia 
cu luciditatea și discernă- 
mlntu conferite de marea 
experi '-nță pe care o are in 
acest domeniu și următoare
le necesități care vizează 
fotbalul (dar nu numai fot
balul) și îndeosebi eficiența 
lud : reglementarea regimu
lui de muncă a jucătorului 
de performanță ta concor
dantă ou volumul pregătirii 
18i pe linie sportivă, contri
buția efectivă, mai mare, 
a federației privind oheltu- 
leHle cauzate de convocarea

clubului-

spunea și antrenorul Mircca 
Jtădulescu, cu maximă serio
zitate, pentru obținerea unor 
rezultate mai bune și rodarea 
a 3—3 jucători cu o anumită 
perspectivă internațională. .Ar 
mai fi poate un Sabău, poate 
Ciucă, dar echipa națională 
joacă eu Polonia și Olanda e- 
xact in perioada cind «olimpi
cii» au jocurile cu Grecia și 
R.F.G. și cum la acești jucă
tori nu se poate apela, in ge
neral, lotul olimpic a rămas 

nu (C.S.M. Suceava) — fundași; 
Măstăcan, Lupescu, Dican, I. Du
mitrescu, Stan (Steaua), Ursea — 
mijlocași; Uleșan, Nuță, Scînteie, 
Stere, Prodan (Sportul „30 Decem
brie") — Înaintași. Antrenori: I. 
Voica șl D. Apolzan.

CONCURSURI DE SELECȚIE
• CENTRUL OLIMPIC 

VIITORUL CRAIOVA orga
nizează în zilele de 11, 13 și 
15 aprilie selecții pentru e- 
levi ai claselor a 7-a și a 3-a. 
Selecțiile vor avea loc la 
Stadionul Tineretului, înce- 
plnd de la ora 9. Pentru 
cei admiși se va asigura 
cazare, masă și școlarizare 
la Liceul de matematicâ-fi- 
zică „Frații Buzești" din 
Craiova. Informații supli
mentare se pot obține la 
telefoanele 34326 sau 34021.

IOVA »-3 (—8, —6, -5). Cu *. 
celașl Joc Ineficace șl greșeli e- 
Jementare, timișorenii au oedat 
to mal puțin de 50 de minute. De 
la oaspeți s-au remarcat : Stolan, 
Iuhasz, SchSberi. Au arbitrat : I. 
Vaslle — P. Dorin (C. CRETU, 
coresp.).

FEMININ

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
— CHIMIA RM. VlLCEA 3—0 (10, 
4, 12). O partidă de nivel tehnic 
mediocru in care gazdele au 
avut cîștlg de cauză mai ales 
datorită bunel evoluții a Corne
liei Colda și Mihaelei Butuc. De 
la oaspete s-au remarcat : Ca
melia Iliescu și Aurelia Zabara. 
Au arbitrat bine o partidă fără 
probleme : L. Leizerluo — O. 
Fierea (M. FR.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
DINAMO BUCUREȘTI 3—1 (10,
—2, 16, 13). Surpriză realizată de 
sextetul slblan : MirCIa Nistor, 
Carmen Vlad (Renate Markus), 
Ottilia Szentkovlcs, Anca Mo- 
canu, Anca Nistor, Liliana 
Șerban (Georgeta Rus). S-a 
luptat mult pentru această vic
torie realizîndu-se o partidă a- 
plaudată. De la Dinamo s-au re
marcat Cristina Pîrv, Alina Pra
lea șl Georgeta Ene. Au arbitrat: 
M. Marian — O. Manițiu (I. IO- 
NESCU, coresp.).

FARUL CONSTANTA — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
ft—3 (—13,—12,—10). Sala arhipli
nă, peste 2 000 spiectatori dornici să 
vadă o victorie a echipei favori
te. Dar au văzut victoria, merita
tă, a campioanei, într-o partidă 
care a plăcut. Remarcate : Maria 
Enache, Gulnlza Luică, Marinela 
Neacșu (F), Tanța Drăgoi, Ioana 
Cotoranu, Mirela Zanfir, Monica 
Șușman („U“). Au arbitrat : D. 
Rădulescu — C. Simulescu (C. 
POPA, coresp).

TUTUROR
jucătorilor ia loturile re
prezentative șl una foarte 
concretă, legată de situația 
ta care se află stadionul Muni
cipal din eiuj-Napoca.

„Este vorba de asigurarea 
condițiilor optime de orga
nizare a manifestărilor 
sportive pe acest stadion. 
Am solicitat C.J.E.F.S.-ului 
de multă vreme sectorizarea 
și numerotarea tribunelor, 
pentru „ putea elibera 
mai multe abonamente ;

bonamente care

cit 
a- 
ne

sportului. S-au dat 
doar... promisiuni. 

Or, numai cu promisiuni nu pu
tem deveni mai eficienți, sarci
nă deosebit de acută pusă in 
fața tuturor unităților spor
tive. Eu anul înțeleg dezi
deratul, dar trebuie să-1 în
țelegem toți, dacă dorim cu 
adevărat să facem pași îna
inte to acest sens".

Toate cete trei idei avan
sate de președintele lud ,U“ 
Cluj-Napoca vizează de fapt 
EFICIENTA activității spor
tive, o problemă care nu 
trebuie să mal fie indife
rentă nimănui.

Laurențiu DUMITRESCU

cel din meciul cu Polonia, dar 
care cuprinde și unele noutăți 
și mă refer in principal la Ci- 
gan și Cașuba".

Pentru partida de miercuri 
a fost alcătuit (și anunțat la 
forul internațional) următorul 
lot de jucători : Speriatu, A- 
lexa — portari ; Ad. Popescu, 
C. Solomon, D. Ștefan, Mirea, 
Eduard, Balaur I — fundași j 
Goanță, Mujnai, P. 
Lupu, Meszaroș („U“ 
poca) — mijlocași ;

Badea, 
Cltij-Na- 

. . Văidean, 
Cigan, Ralca, Cașuba și Craiu.

După etapa de campionat, 
selecționabilii sînt convocați 
duminică, ta ora 12, în Capi
tală.

Partida cu Grecia va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
din Ungaria, avîndu-1 la cen
tru pe Laszlo Molnar, iar ob
servator F.I.F.A. a fost desem
nat Georges Favre (Franța).

la stadionul .23 Au- 
organizează, în pe-

selecții pentru copii

• CENTRUL OLIMPIC 
VIITORUL BUCUREȘTI, cu 
sediul.........................‘
gust", _ ... .
rioada 11—16 aprilie (orele 
9—12), selecții pentru copii 
născuți în anii 1975, 1976 și 
1977. Doritorii vor avea a- 
supra lor echipament de 
joc (tricou, chilot, pantofi 
de tenis). Celor selecționați 
li se vor asigura condiții de 
pregătire centralizată și În
vățătură (școlarizare, in
struire, masă, program edu
cativ).

I.D.M.S. 
ANUNȚĂ

în ziua de 15 aprilie 1988 
orele 10,00 vinde prin li
citație publică autoturisme di
ferite mărci, disponibilizate 
prin Decret nr. 277/1979.

Licitația se tine în sala 
I.D.M.S. din București, B-dul 
Magheru nr. 6—8. etaj V ca
mera 17, sector 1.
Ia Hditațle poate participa 

orice persoană care consem
nează la C.E.C. o garanție de 
10% din prețul de începere a 
licitației autoturismului.

Autoturismele se vînd cu 
plata integrală.

Dosarele de stare tehnică a 
autoturismelor pot fi consul
tate la întreprinderea dețină
toare.

Listele cu caracteristicile, 
prețurile de începere a lici
tației precum șl adresele 
unde pot fi văzute autoturis
mele, sînt afișate la urmă
toarele magazine auto-moto- 
velo-spor't ale I.D.M.S. din :

1. — șes. Mihai Bravu 47—49, 
Bl. P.16, sector 2 ;

7. — Mag. auto din str. Va
lea Cascadelor nr. 24. sector 6.

2. — Șos. Pantellmon nr. 312, 
sector 2;

3. — Șos. Colentina, Bl. 
sector 2 ;

64,

4. — B-dul Magheru nr. 
sector 1 ;

22,

5. — Mag. Sport-turlsm. 
Socului nr. 53, sector 2 ;

str.

6. — B-dul Nicolae Bălccscu 
nr. 36, sector 1 ;

Infdrftîațll suplimentare la 
telefon 11.39.50 int. 193.



De inline, la Constanta, „europa Top 12“ la tenis ac masa (juniori)

0 COMPETIȚIE A AUTENTICELOR VALORI
• Printre concurenți, 13 laureați ai Campionatelor Eu
ropene de juniori și seniori • Intre favoriți, Otilia Bă- 
descu, vicecampioanâ continentaid a senioarelor • 
Sportivii noștri se pregătesc cu asiduitate • Gazdele 
constănțene fac intense preparative pentru primirea 

oaspeților
Una dintre cele mal impor

tante competiții internaționale 
pe care le va găzdui țara 
noastră în acest an va avea 
loc, sîmbătă ți duminică, la 
Constanța. Sala Sporturilor din 
localitate va avea ca oaspeți 
pe participanții la unul din 
concursurile de vîrf ale teni
sului de masă continental la 
nivelul juniorilor : „STIGA EU
ROPA TOP 12“, care se des
fășoară sub egida forului eu
ropean. (E.T.T.U.).

Această a patra ediție reu
nește la start autentice valori 
ale tenisului de masă juvenil, 
în frunte cu medaliațU ulti
melor „europene" de seniori, 
reprezentanții noștri Otilia Bă- 
descu (vicecampioanâ conti
nentală și două bronzuri — 
dublu, mixt), și Călin Creangă 
(brozul la mixt), alături de ei

justificate pretenții la locurile 
de frunte emițînd ți Daniel 
Cioca (aur la C.E. de juniori), 
D. Mazunov, S. Vardanian, P. 
Torssel, G. Wirth, R. Chava- 
talova, P. Frelich, A. Svenson 
etc. De altfel, trebuie să subli
niem că dintre cei 24 de par- 
ticipanți — de fapt cei mal 
buni 12 la fiecare categorie, 
situați, astfel în clasamentul 
european —13 sînt medaliați ai 
ultimelor două ediții ale Cam
pionatelor Europene de juniori 
șl cădeți sau componențl al 
reprezentativelor de seniori, 
ceea ce vorbește de la sine 
despre valoarea competiției, 
despre nivelul la care se va 
juca la Constanța, cu toții fi
ind reprezentanții unor școli 
recunoscute ale tenisului de 
masă internațional (Suedia, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Unga

ria, Iugoslavia, Anglia, Româ
nia etc.).

Sportivii noștri — Otilia Bă- 
descu, Daniel Cioca, Călin 
Creangă, Emilia Ciosu, Adria
na Năstase — urmează un in
tens program de pregătire 
pentru a se afla la ora star
tului In maximum de formă, 
ei avînd de apărat pozițiile 
fruntașe pe care s-au clasat la 
edițiile precedente ale acestei 
prestigioase competiții. Să re
amintim că Otilia Bădescu este 
deținătoarea trofeului, ea si 
tuîndu-se, de asemenea, în 
1985 și 1986, pe poziția a treia. 
Ioc ocupat ți de Călin Crean
gă, anul trecut, la prima sa 
participare. După cum ne spu
nea antrenorul lotului femi
nin, Viorel Filimon, antrena
mentele „de pînă acum au re
liefat dorința celor trei spor- 
live de a avea o , comportare 
superioară, pe măsura auten
ticei valori de care dispun**, 
lucru menționat, de altfel, ți 
de antrenorul Gheorghe Bozga, 
coordonatorul grupei mascu
line, cei dod urmmd a fi aju
tați in îndrumarea tehnică a 
sportivilor și de antrenorii Au
rel Ovanez, Șerban Dobcsi și 
Doina Badi.

EȘICHIER INTERNAȚIONAL
Cu o rundă înainte de în

cheierea turneului internațio
nal de șah de la Dortmund, 
în clasament se menține lider 
Lputian (U.R.S.S.), cu 7,5 p, 
urmat de Pinter (Ungaria) 6,5 
p, King (Anglia) 6 p etc. In 
penultima rundă, a 10-a, Hort 
a cîștigat la Hansen, In timp 
ce partidele Pinter — Lputian, 
Olaffsson — Klnderman, Po
povic! — King ți Wilder — 
Lau s-au încheiat remiză.
• Partidele din runda a XlV-a 

a turneului de la Sarajevo s-au 
încheiat cu următoarele rezul-

ÎNOT PATINAJ ARTISTIC
(Urmare din pag. 1) (Urmare din pag. 1)

REZULTATE TEHNICE. 200 
fluture, tem. : 1. STELA PURA 
(C.S.M.Ș Bala Mare) 
3. Anca Pătrășcolu 
1 U5,ai, X Andreea 
(Baia Mare) 2:16,60 ; 
re : 1. a. sighlarto,
Coman (CJS.Ș. Brăila)

Carina Tărăipoancă 
I 2:24,37. 200
: 1. LAURENȚIU 
r (C.s.ș. - ■ ' ' 

2. Or.
3. G. 

; Jun. : 
Mosor,

Roșu 
fem.

1. A.

3.
Reșița) 
mase. : 
LESCU 
2:O5,06, 
2:05,59, 
2:17,69 ; 
2. G. 1 
Steagul
100 bras, 
MARIN

1.
2 ;12,93, 

(Dlnamo) 
Sighdarto 

junloa- 
X Glna 

2 31,32, 
(C.S.Ș. 

fluture.
NICO- 

Ploleștl) 
(Dinamo) 
(Ploiești) 

Nioolesou, 
(CJ.

2:10,IX

Petrolul 
Ponta 
Mosor 
1. L.

3. L Bene 
Brașov)

: 1. VIORICA
(Ploiești) 1:16,65, 2.

Marina Midea (Dlnamo) 1117,34, 
3. Detl Maigarth (Reșița) 
1 n7,59 ; jun. : 1. D. Maigarth, 2. 
Carmen Georgescu 
1:18,52. 3. Carmen
(Baia Mare) 1:19,12. 
mase. : 1. LASZLO 
șui Oradea) 1:08,67, ,2. 
Drăguleț (Steaua) 1:09,44, 
Dan Boncea (Pionierul Constan
ța) 1:09,83 ; jun. : 1. D. Boncea, 
X D. Lăpău (Lfc. nr. 37 Bucu
rești) 1:12,98, 3. Or. sterțl
(CB.Ș. Arad) 1113,99 200 liber,
fem. : 1. LUMINrȚA DOBRES-
CU (Reșița) 2:00,40, 2. Stela 
Pura 2:04,10, 3. 3arta Negrea
(Reșița) 2:06,65 ; jun. : 1. C. 
Negrea, 2. A. Sighiarto 2:07,84, 
3. Carmen Roșiorii (Brăila) 
2:08,17. 200 liber, mase. — se
niori și juniori : 1. ALEXAN
DRU MOLDOVEANU (Ploiești) 
t :53,07 2. AI. Satnolanu (Bră
ila) l :50,ll, T. Irimla (Brăila) 
1:59.2TÎ.

(Dinamo)
Clobotaru
100 bras, 

BAY

Duda... 18 — Crenguța A-
lecu... 20 — Fabiola Vișinoiu.

Probele de dans (original) șl 
perechi (program liber ales) 
s-au încheiat seara tîrziu.

Rezultate tehnice, figuri obli
gatorii, fete : 1. Evghenia Leoni
dova (U.R.S.S.) 0,0 p, 2. Kathlen 
Fenske (R.D.G.) L2 p, 3. Lenka 
Kulovana (UJl.S.S.) 1,8 p, 4. Kim 
Hye Yong (RJPJ3. Coreeană) 2,4 
p, 5. Mana Otoeretaaia (U.R.SB.) 
3,0 p, X Katja Gunther (R.D.G.) 
3,6 p ; Impuse 4- program scurt, 
băieți t 1. Dimitrii Diimitrenko 
(U.R.S.S.) 1,8 IP, X Aleksd Urrna- 
nov (U.R.S.S.) X2 p, 3. Thomas 
Ddmer (R.D.G.) 3,8 p, 4. U Su 
Min (R.PT). Coreeană) 5,8 p, 5. 
Zsolt Kerekes (România) 6,2 p, 

8. Karoi Istona (CdioSlovacl®) 7,2 
p; dansuri oblig, + originale : 1. 
Jaroslava Necheva, Dimitri La
gutin (U.R.S.S.) li,0 p, 2. Lud
mila Barezeva, Vladimir Fedorov 
(U.R.S.S.) 2,0 p, 3. Suzana Slobo- 
dova, Tornas Morbacher (Ceho- 
Eflovada) 3,0 p, 4. Pak Yong Sim, 
Kim Yong Ko (IRJ.D. Coreeană) 
4,0 p, 5. Kimga Zidinska, Marcin 
Glovacld (Polonia) 5,0 p, 6. Jana 
Krapkova David Navara (Ceho
slovacia) 6,0 P ; perechi, clasa
ment final l 1. Anna Larosievlcl, 
Aleksd Mantorov (U.R.SB.) 1,4 p, 
X Elena Nikonova, Nikolai Apter 
(U.R.S.S.) 2,9 p, 3. Beata Szym- 
towska, 
M P.
Krzisto

Ko (RjPJ9. Coreeană) 7,0 p.

La rîndul lor, gazdele con
stănțene depun intense efor
turi ca oaspeții să beneficieze 
de condiții optime de concurs. 
Secretara C.J.E.F.S. Constanța, 
Elena Frîncu, ne spunea că „a- 
vînd în vedere experiența orga
nizării și a altor competiții de 
valoare internațională, sîntem 
siguri că cei mai buni tineri 
jucători ai continentului la te
nis de masă vor afla aici un 
cadru propice etalării talentu
lui și bunei lor pregătiri".

Emanuel FÂNTÂNEANU

PE CHEATS 

Șl PE ZĂPADĂ
• Proba masculină de cobo- 

rîre desfășurată pe pîrtia de 
la Nagano (Japonia) a fost cîș- 
tigată de schiorul austriac Rudi 
Huber, cu timpul de 1:30,52. 
Pe locurile următoare s-au 
situat coechipierul său Willy 
Zechner 1:31,19 și japonezul 
Katsumito Kumagai 1:31,31.
• în campionatul unional de 

hochei pe gheață, echipa ȚSKA 
Moscova, deținătoarea titlului 
de campioană, a învins In de
plasare, cu scorul de 5—1 (0—0, 
1—1, 4—0) formația Dinamo 
Riga. Alte rezultate : Spartak 
Moscova — Himik Voskresenșk
3— 3 (0—0, 3—2, 0—1) ; Trak
tor Celiabinsk — Avtomobilist 
Sverdlovsk 6—2 (1—0, 1—1,
4— 1), SKA Leningrad — Ari
pile Sovietelor Moscova 0—3 
(0—2, 0—0, 0—1).

tate : Dorfman — Cvitan re
miză ; Hulak — Lalici 0—1 ) 
Popcev — Mestrovid 1—0 | 
Kozul — Arapovici 0—1 ; Ni- 
nov — Gunavan remiză. In 
clasament conduce maestrul 
sovietic Dorfman cu 9,5 p, ur
mat de Lalici cu 9 p (1).

TURUL CICLIST
NIEDERSACHSEN

Etapa a Il-a a competiției 
cicliste internaționale «Turul 
Niedersachsen", ce se desfășoa
ră pe șoselele din R. F. Ger
mania, a revenit rutierului 
polonez Zbigniew Spruch, în
registrat pe distanța de 171 
km, cu timpul de 3.55:46.

In clasamentul general con
duce Steffen Blochwitz (R.D.G.). 
Pe echipe primul loc este o- 
cupat de R. D. Germană, ur
mată de Polonia, la 56 s, 
U.R.S.S. Ia 1:38. Echipa Româ
niei se află la 6:40.

C.C.E. LA BASCHET
Finala „Cupei Campionilor 

Europeni" la baschet masculin 
se va disputa între echipele 
Tracer Milano și Maccabi Tel 
Aviv.

în semifinalele competiției, 
desfășurate în orașul belgian 
Gand, Tracer Milano a între
cut cu 87—82 (46—45) echipa 
Aris Salonic, iar Maccabi Tel 
Aviv a dispus cu același scor : 
87—82 (43—44) de formația 
Partizan Belgrad.

• După prima manșă a semifinalelor cupelor'euro
pene • Decepția madrilenilor • Eindhoven a făcut un 
pas mare spre finală • Ajax Amsterdam a confirmat, 
iar Atalanta a jucat foarte bine la Malines • Alte 

rezultate

5. Kim

Martas Sludek (Polonia)
4. Katarztaa Gtovacika,

Korkars (Polonia) 5,1 p.
Myong SH, Kim Gwang

S-a încheiat prima manșă a 
semifinalelor cupelor europene... 
Partida așteptată cu mare interes 
a fost cea de la Madrid. Dar 
Real a deoepționat pe cel aproa
pe 100 000 de spectatori prin re
zultatul de 1—1 (1—1) în fața re
putatei formații olandeze P.S.V. 
Eindhoven. Spaniolii erau foarte 
optimiști după ce trecuseră peste 
cîteva echipe mari, ca Napoli, 
F.C. Porto șl Bayem! Ce va fl 
in retur la Eindhoven! în orice 
caz va fl foarte greu pentru ibe
rici în fața liderei campionatu
lui olandez (cu 105 goluri marea-

♦ ♦♦♦4 ♦♦ 4M-444444 4 4444444440 -f-

MULT DORITA REVANȘA

TE GRĂBEȘTI ? IA AOUITA

. ► Despre atletul marocan Said Aouita, campion
• ► olimpic și mondial, multiplu recordman al
• ► lumii, am scris alei de mal multe ori. O facem 
’ " șl astăzi cu o firească și pe deplin justificată 
' ' bucurie, căd Aoulța este, indubitabil, dacă nu 
,, cel mal bun în orice caz unul dintre oel mai

buni alergători de semlfond și fond ai atletls- 
.. mulul.
. - Aouita a devenit în ultimii ani purtătorul de
- - drapel al Marocului sportiv fiind, evident, cel 
‘ ■ mal popular campion al țării sale. Această popu-
• * laritate a condus la o situație, plină de semnl- 
' * ficații. Există tn Maroc, ca pretutindeni, trenuri 
.. personale, accelerate șl rapide. Od mal 
.. iute dintre acestea, care leagă Casablanca de
■ ► Rabat, a fost denumit de marocani „Aouttă".
- - «Te grăbești, atunci ia Aouita !...» De altfel,
■ • „Aouita" înseamnă pentru locuitorii acestei țări

africane ceva foarte rapid, așa cum, în 1976, 
' ‘ șl poate că înoă șl astăzi, pentru montrealezi 
,, cuvîntul „nadiesc" (apropo de Nadia Comăneoi)
• ■ ; era superlativul absolut al perfecțiunii (dacă 
“ “ perfecțiunea poate avea totuși un astfel de su- 
" ' pcriativ !).

STARTURILE VETERANILOR

In Istoria de multe 
decenii a pugilismulul 
lumii au existat 10 bo
xeri, începînd cu Bob 
Fitzimmons (între
1891—1903 campion la 
mijlocie, semigrea șl 
grea), care au deținut 
titluri mondiale la trei 
categorii de greutate. 
Șl flecare dintre aceș
tia s-a străduit să cîș- 
tlge șl al patrulea 
titlu, dar din diverse 
motive n-a izbutit nici 
unul. Aceasta însă doar 
pînă anul trecut, qînd 
Thomas Hearns a rea
lizat recordul de patru 
titluri mondiale; seml- 
mljlode (1980 șl 1S81), 
mijlocie mică (1982 șl
1986) , semigrea (1987) 
șl mijlocie (tot in
1987) , în urma victo
riei asupra argentlnta-

nulul Roldan. Hearns 
s-a născut la 18 octom
brie 1958, la Detroit șl 
a devenit boxer profe
sionist în 1977. în pial- 
maresul său figurează 
47 de meciuri. 45 dintre 
acestea au fost victo
rioase (38 înainte de 
limită). Singurele sale 
înfrtngeri le-a suferit 
în fața Iul Ray Sugar 
Leonard șl 
Hagler șl pe 
nu le uită, 
provoacă, 
te, multe 
nesomn.

Marvin 
acestea 
căd îl 

realmen- 
nopți de 

„Iml pare 
rău, spune Heams, că 
Leonard a abandonat 
boxul, dar Hagler încă 
n-a pus mănușile în 
cui. Dacă este un spor
tiv adevărat 11 cer să 
urce treptele ringului 
șl să-mi acorde 
vanșa

re-

PUBLICITATE ?

polisportiv, 
a Franței 

sorimer, a 
spectatorilor 
numai lor,

Unii dintre foști! 
;' .sportivi, deși au pă- 
.. 'răsit circuitul marii 
.. performanțe, nu au h- 
- ■ bandonat totuși ve jnea
■ - îndeletnicire. Așa se 
' face că în ultimi! ani

■ - au avut loo tot mat 
“ ‘ multe competiții, chiar

campionate mondiale, 
pentru veterani. Anul 
acesta, spre exemplu, 
pentru canotorii vete
rani vor fi organizate 
regate speciale la Bad 
Segeberg (R.F.G.), Not
tingham, Derby, Strath
clyde Worcester (Ma
rea Britanic) etc.

Gerard Colin, 
echipei naționale 
schi urile, dar șl 
ție în rlndurlle 
concurs, șl nu 
coneurehți. oficialilor. El și-a 
două sărituri de pe trambulină în echipament 
de... scrimer. Avea, e drept, în picioare bocanci 
de schi, dar fața II era acoperită de masca o- 
bisnuită a scrimerilor 17!

Explicația acestei bizarerii a dat-o chiar Colin, 
care a arătat că evoluția sa era, în fapt, o 
acțiune publicitară pentru o 
formatlcă. Orice comentariu 
prisos...

Rubrlcâ realizată de

al 
ou

component 
la sărituri 
provocat sen za- 
prezențl la un 

el șl celorlalți 
i efectuat cele

societate de in- 
este credem de

Romeo VILARA

te în 30 de etapei). Prima șansă 
de a susține finala o are acum 
Eindhoven — au declarat specia
liștii după med. Ce s-a întimplat 
pe Santiago Bernabeu? în minu
tul 6, cînri Hugo Sanchez a des
chis scorul in urma unui penalty 
(fault) se credea că golurile vor 
urma pe... bandă rulantă în fa
voarea gazdelor. Dar nu s-a în- 
tîmplat așa. Olandezii și-au or
ganizat foarte bine jocul, sl-au 
marcat mal strict adversarii si 
au contraatacat periculos. Ei au 
înscris golul egalizator în min. 
20, prin Edward Linskens. Cu 
toate eforturile depuse de gazde 
în repriza secundă, scorul a ră
mas neschimbat. Atalanta “ 
gamo este marea performeră 
Cupei Cupelor. ‘ . " "
pe tocul doi în clasamentul Diviziei 
B, a jucat foarte bine șl la Ma
lines, unde a cedat cu greu în 
fața belgienilor (1—2). In mim. 5 
gazdele au înscris prin Ohana, 
dar după numai trei minute sue-

Ber- 
a 

Echipa Italiană,

★ ★
UN MECI amical, care ne-a In

teresat direct. Echipa Greciei, 
adversara reprezentativei țării 
noastre în preliminariile C.M. din 
1090, a susținut un joc amical 
la Atena, cu selecționata Aubtri- 
el. Soor: 2—2 (2—1). Pentru gaz
de au marcat Saravakos (mtn. 3) 
șl Skartados (mln. 25), respectiv 
Zsak (min. 21) șl WUfurth (mln. 
60). Grecia a aliniat formația: 
Sarganis — Taloukidis (Nobiiias), 
Mitsibonas, Manolas (Michos), 
Kolomitrousls — Skartados, Ka- 
raplalis, Mitropoulos — Saravakos, 
Anastasopoulos, Kofidls.

LA SIMFEROPOL, în__ ______,________, _ prelimi
nariile olimpice, echipa U.R.S.S. 
a dispus cu 2—0 (1—0) de for
mația Turelei, prin golurile lui

• PE SCURT • PE

BASCHET • Intr-unui din der- 
byurile campionatului american 
masculin, echipa New York Kniks 
a întrecut în deplasare cu scorul 
de 113—102 formația Milwaukee 
Bucks. Albe rezultate: Indiana 
Pacers — Houston Rockets 100 — 
102; Utah Jazz — Golden State 
Warriors 115—92; Seattle Super
sonics — San Antonio Spurs 115— 
117.

CICLISM • Franoezul Laurent 
Flgnon a terminat învingător In 
cursa Paris — Camembert, fiind 
înregistrat pe distanța de 240 km 
cu timpul de 6.17:39. Pe locurile 
următoare s-au clasat coechipie
rii săi Bruno Cornillet, la 50 s, 
Jean Claude Ledercq, la 1:02 și 
canadianul Stove Bauer la 1:13.

dezul Stromberg a marcat din 
voleu, aducind egalarea, scor 
oare s-a menținut pînă în rr.in. 
80, clnd Piet de Boer a adus vic
toria Iul Malines. O victorie cam 
subțire, astfel că Atalanta are 
șanse să pășească în finală! In 
aoeeașl oompetițîe, deținătoarea 
trofeului, Ajax Amsterdam, a 
furnizat o mare surpriză a intîl- 
nirilor de miercuri noaptea, cînd 
a dispus în deplasare de Olympi- 
que Marseille, cu 3—0! (goluri 
însorise de Von Wi-tsche In 
min. 12 șl 43, ambele din pasele 
lui Van Schip și Bergkamp — 
mln. 89). Normal Ajax nu poate 
pierde calificarea.

In Cupa U.E.F.A. două rezulta
te par normale. Bayer Leverku
sen a dispus pe teren propriu 
(doar 15 000 de spectatori), cu 
1—0, de lidera clasamentului 
vest-german, Werder Bremen 
(recent, îiy campionat, scorul din
tre ele a fost de 3—3). Singurul 
gol: Reinhard, din lovitură li
beră, în min. 65. Bremen a forțat 
egalarea, dar n-a reușit să în
scrie... In cealaltă semifinală, 
F.C. Bruges a învins cu 2—0 (1—0) 
pe Espanol (au marcat Ccule- 
mans mln. 41 și Gallart — min. 
75 autogol). După 12 ani, va fi 
F.C. Bruges din nou finalistă a 
aoestei competiții ?

Manșa a doua, programată la 
20 aprilie, va hotărî, de fapt, care 
vor fl finalistele actualei ediții 
ale cupelor continentale.

Ion OCHSENFELD

★
Borodiuk 

grupă (D). 
_______ _______  __ lî p (fiind 
virtual calificată), urmată de 
Bulgaria 8 p, Elveția 7 p.

SEMIFINALELE CUPEI ITALI
EI (tur): Torino — Juventus 2—0, 
Internazlonale — Sampdorla 0—0 
(returul la 20 aprilie).

IN SEMIFINALELE Cupe! Polo
niei s-au calificat Gornik Zabrze, 
Gornlk Walbrzych, Lech Poznan 
și Legia Varșovia.

LA SOFIA, în meci contînd pen
tru preliminariile turneului dim
ple, selecționata Bulgariei a în
trecut ou scorul de 2—0 (2—0) 
formația Elveției. Golurile au fost 
înscrise de Alexandrov (min. 20) 
și Boncev (mln. 36).

Savciuk (mln. 36) și 
(min. 86). In aoeastă 
U.R.S.S. conduce cu 
virtual calificată),

SCURT • PE SCURT •
ÎNOT • Cu prilejul concursu

lui de la Guangzhou, Yan Ming 
(R.P. Chineză) a stabilit un nou 
record al Asiei in proba de 4t>0 m 
mixt feminin cu timpul de 4:47,60. 
Vechiul record era de 4:49,63.

LUPTE • 
Întrecerile 
di. Timp 
sportivi din_______ ______ _
merux. Senegal, Guinea. Tunisia 
șl alte țări Ișl ver disputa, titlu
rile de campioni la cele două sti
luri : greco-romane și libere.

VOLEI • Echipa feminină a 
U.R.S.S. aflată In turneu în Pe
ru, • jucat la Lima cu selecțio
nata țărll-gazdă. Voleibalistele 
peruane au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 !

La Tunis au început 
Campionatelor A în
de o săptămtaă 
Algeria. Maroc, Ca-


