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Vineri, 8 aprilie, a început vi
zita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicoiae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușescu, In Republica 
Indonezia, Ia Invitația președin
telui acestei țări, Suharto, și 
a doamnei Tien Suharto.

Președintele Nicoiae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați eu deosebită căl
dură, stimă și prețuire de pre
ședintele Suharto și doamna 
Tien Suharto, in cadrul unei 
ceremonii care a avut loe la 
Palatul Merdeka.

★
In cadrul solemnității de Ia 

Palatul Merdeka, președintele 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Suharto și doamna 
Tien Suharto, au primit înalte 
onoruri militare.

Au răsunat imnurile de stat 
ale României și Indoneziei, in 
timp ce erau trase, in semn de 
salut, 21 salve de artilerie.

★
Președintele Nicoiae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut, intr-o ambianță 
de caldă cordialitate, cu 
președintele Suharto și doamna 
Tien Suharto, in cadrul unei 
intilniri protocolare.

★
La Jakarta au avut loc, vi

neri, convorbiri oficiale intre 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, și 
președintele Republicii Indone
zia, Suharto.

Șeful statului indonezian 
salutat și în acest cadru, 
căldură, 
peți români, manifestîndu-și de
plina satisfacție față de noul 
dialog Ia nivel înalt româno- 
indonezian. Președintele Suhar
to și-a exprimat convingerea 
că actualele convorbiri vor con
tribui ia extinderea și întă
rirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

Președintele României a mul
țumit pentru primirea priete
nească, plină de cordialitate fă
cută la sosirea pe pămîntul 
Indoneziei și a subliniat că în
tilnirile și convorbirile ce se 
desfășoară cu acest prilej au 
menirea de a deschide noi pers
pective colaborării dintre cele 
două țări, inclusiv cooperării în 
producție în diferite domenii 
de activitate, conlucrării fruc
tuoase dintre statele noastre în 
sfera vieții internaționale.

a 
cu 

vizita distinșilor oas-

Cei doi președinți au efec
tuat, totodată, un amplu schimb 
de păreri în legătură cu prin
cipalele aspecte ale vieții poli
tice internaționale.

In acest cadru s-a subliniat 
necesitatea continuării efortu
rilor pentru a se ajunge Ia noi 
măsuri concrete de dezarmare 
nucleară și în domeniul arma
mentelor convenționale în Eu
ropa șl în întreaga lume, la 
transformarea Balcanilor și a 
altor regiuni în zone denuclea- 
rizate, la reducerea efectivă a 
cheltuielilor militare șl afec
tarea fondurilor eliberate astfel 
pentru progres, pentru dezvol
tare.

în cadrul convorbirilor a 
fost subliniată însemnătatea 
deosebită a reglementării pe 
cale politică, prin tratative, a 
tuturor stărilor de încordare și 
conflict, a tuturor diferende
lor dintre state.

Cei doi șefi de stat au 
reafirmat, totodată, sprijinul 
României și Indoneziei față de 
propunerile de realizare a unor 
zone de pace in Asia de Sud- 
Est, in Indochina și în alte re
giuni ale lumii.

Abordîndu-se cele 
tante probleme ale 
conomice mondiale, 
că trebuie să se acționeze cu 
hotărire pentru soluționarea 
globală și echitabilă a proble
melor subdezvoltării, inclusiv a 
datoriilor externe extrem de 
mari ce împovărează țările în 
curs de dezvoltare.

De comun acord, s-a subliniat 
însemnătatea deosebită a parti
cipării tuturor statelor la solu
ționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

★
La Palatul Negara din Ja

karta a avut loc, vineri, di
neu! oficial oferit in onoarea 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. de președin
tele Republicii Indonezia, Su
harto, și doamna Tien Suharto

Tn timpul dineului, președin
tele Nicoiae Ceaușescu și pre
ședintele Suharto au rostit 
toasturi, care au fost urmărite 
cu profund interes și deosebită 
satisfacție de cei prezenți, fiind 
subliniate cu aplauze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Indoneziei.

mai impor- 
situației e- 
s-a relevat

I

8

O dată cu startul in etapa de vară

DACIADA
ÎSI LĂRGEȘTE ARIA

DACIADA

• Cltcva concluzii ia Încheierea etapei de Iarnă • strddanll pentru creșterea 
calității in sportul

A intrat în tradiția activită
ții sportive de masă ca apri
lie să se constituie 
simbolic hotar între etapele de 
iarnă și de vară ale Daciadei. 
Simbolic, pentru că de fapt 
adepții mișcării, ai practicării 
sistematice a sportului — în 
forme competițlonale sau ne- 
competiționale — își satisfac 
nevoia de mișcare nu numai 
în funcție de „starturi", ci 
permanent, conform obișnuin
ței. și nu crearea acestei obiș
nuințe ia toți cetățenii — mai

tntr-un

fle in os ii • continuitatea - deziderat major
cu seamă la generațiile tinere 
— constituie oare în esență 
menirea „olimpiadei sportului 
românesc" 7

Așadar,' în întreaga țară, o 
dată cu venirea primăverii, 
marea competiție națională — 
aflată la a Vl-a ediție — chea
mă din nou în arene, la miș
care în aer liber, milioane de 
tineri șl vîrstnici, la o nouă 
etapă din cursa spre fortifi
care, recreare și sănătate. Fi
resc, oferîndu-le un cîmp mal 
larg de manifestare a prefe-

rințelor. Fiindcă, dacă în se
zonul rece sfera competiționa- 
lă a cuprins un număr mai 
restrîns de discipline, în se
zonul cald posibilitățile de a 
tace sport se diversifică, a- 
proape se triplează, tn acest 
cadru larg, stimulator, se mul
tiplică și șansele înfăptuirii o- 
biectivului fundamental al miș
cării noastre sportive — acela

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. 2-3)

In Sala sporturilor din Constanfa incepe

EUROPA TOP 12“
• Primele impresii ale oaspeților • In intreceri, sportivi cu un 
bogat palmares continental • Componența grupelor • Primele 

jocuri : la ora 9,30

Participanții la cea de-a IV-a 
ediție a uneia dintre cele mai 
importante 
sului de 
„EUROPA 
acum gata 
ora 9,30, Sala sporturilor din 
Constanța va cunoaște animația 
specifică marilor competiții, în 
concurs aflîndu-se cei mai buni 
12 juniori și junioare aie con
tinentului. De altfel, ;eferin- 
du-se Ia aceasta, președintele 
Uniunii Europene (E.T.T.U.), 
Mihovil Kapetanici, care se află 
la Constanța ca invitat al fe
derației noastre de specialitate.

: „această compc- 
5? tiție șl-a dovedit, cu fiecare e- 
g diție, marea ci utilitate, oferind 

virfurilor tinerei generații pri- 
% lejul să-și testeze valoarea, să 
g: le ofere o nouă posibilitate de 

afirmare, iar Constanța este, 
' mi-am dat scama, o gazdă ge-

8
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CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE

DE JUDO
ALE ROMÂNIEI

competiții ale teni- 
masă internațional 
TOP 12“ sînt de 
de start. Azi, de la

g derației noastn 
g ne spunea că : ix ._

neroasă", opinie împărtășită și 
de Jean Devys, președintele co
misiei de juniori a E.T.T.U., 
care a adăugat : „de fiecare 
dată competiția a oferit dispute 
de un ridicat nivel tehnic și 
spectacular, cum sini convins că 
va fi și de această dată, a fost 
un important examen inaîntea 
Campionatelor Europene".

Conform regulamentulv1, par- 
ticipanții au fost impărțiți în 
cîte două grupe (concurenții 
din aceeași țară făcînd parte 
obligatoriu dintr-o serie omu- 
nă), urmînd ca, după disputa
rea meciurilor din această fază, 
să se desfășoare întilnirile între 
grupe (în total fiecare sportiv 
va susține cîte 11 jocuri), tro
feul fiind atribuit aceluia care 
a obținut cel mai mare număr 
de victorii. Deci, la feminin — 
grupa A : Gabriela Wirth. Vero- 

- nlka Wirth (Ungaria). Asa 
Svensson (Suedia), Otilia Bă- 
descu, Emilia Ciosu. Adriana

Astăzi, „runda“ a 22-a a Diviziei A la fotbal

SPORTUL STUDENȚESC - RAPID, „CAPUL DE AFIȘ" AL ETAPEI
PROGRAMUL MECIURILOR

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Victoria
4. Oțelul
5. Flacăra
6. Unlv. Cv.
7. Corvinul

S. F.C.M. Bv.
9. A.S.A.

10. F.C. Olt
lt. „Poli" Tim.
12. F.C. Argeș
13. „U“ Cluj-N.
14. Rapid
15. S.C. Bacău
16. C.S.M. Sv.
17. Sportul Stud.
18. Petrolul

• LA Slatina,

74-10 40
50-14
36-22
31-24

0
1
7
7
7 21-22
8 30-32
9 36-32

38
27
26
22
22
21

CLASAMENT
19 2
18 2
13 1
12 2
9 4
9 4
9 3
7 5 10 34-32 19
9 1 11 34-38 19
8 3 9
6 4 11
6 4 11
5 6 10
5 6 10

6 4 11 21-40 16
5 5 11 23-33 15
3 6 12 12-35 12

Slatina : 
Ploiești : 
Bacâu : 
București :

- OȚELUL
- CORVINUL
- „POLI" TIMIȘOARA
- RAPID

26-36 19
22-28 16
21- 30 16
22- 33 16
16-31 16
20-36 16

Moreni : 
Pitești : 
București :

- „U" CLUJ NAPOCA
- DINAMO
- C.S.M. SUCEAVA

complexul Dinamo)
- UNIVERSITATEA CRAIOVA

21
21
21
21
20
21
21
22
21
20
21
21
21
21
20
21
21 
21
două performe

re ale etapei trecute, față in 
față • Iți va „scoate" Corvinul, 
pe terenul „lanternei", punctul 
pierdut acasă, cu o săptămînă 
să adune incă două puncte „albe" pentru zile „negre1 
pași de Podul Grant, Rapidul (ți suporterii ei ?) se lansează in 
derby-ul etapei • Pe stadionul din Moroni, examen important 
pentru clujeni • F.C. Argeș - Dinamo, un meci „tare", prin tra
diție • După victoria obținută la Craiova, Victoria nu se poate 
gindi decit la... victorie • La Tg. Mureș spectacolul pare asi
gurat : se intilnesc două adepte ale jocului deschis.

F. C. OLT 
PETROLUL 
SPORT CLUB 
SP. STUDENȚESC

(stadionul Sportul Studențesc)
FLACĂRA 
F. C. ARGEȘ 
VICTORIA

(stadionul Victoria din
Tg. Mureș : A.S.A. TG. MUREȘ

Toate întilnirile vor începe la ora 17.
Partidai F.CJN BRAȘOV - STEAUA (0-2) s-a disputat în 

ziua de 30 martie

in urmă î * S.C. Bacâu, decisă
>“ • La doi

F.C. MARAMUREȘ — STEAUA IN „OPTIMILE- CUPE»
Mîine. pe stadionul din 

Baia Mare, cu începere de 
la ora 15, ae va disputa par
tida dintre F. C. MARAMU
REȘ șl STEAUA, meci con- 
tlnd pentru optimile de fl-

nală ale Cupei României.
Intîlntrea va fi condusă 

de Ad. Moroianu (Ploiești), 
ajutat Ia linie de S. Necșu- 
lescu (Tîrgovlște) ș! N. Geor
gescu (Buzău).

In Sala Rapid im Capitală 
vor avea loc, azi și mîine, în
trecerile celei de-a XlX-a edi
ții a Campionatelor Internațio
nale de judo ale RomânieL 
Programată cu puțin timp îna
intea Campionatelor Europene 
din Spania (19—22 mai), com
petiția se bucură de o nume
roasă participare : Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. P. Chineză, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Italia, R. P. Mon
golă, Polonia, Turcia, Ungaria, 
U.R.S.S. și, desigur, România.

Pentru prima oară vot evo
lua în țara noastră judoka din 
EL P. Chineză, care i-au înscris 
în concurs pe Gao Erwei (cate
goria semiușoară), Nan Wang 
(mijlocie) și Liu Anpai (semi
grea). Și de astă dată din Fran
ța sînt prezenti unii dintre spor
tivii în ale căror căiți de vizită 
sînt înscrise performanțe de 
prestigiu : Cristian Vachon (fost 
campion european la „grea") și 
Philiippc Taurines (medaliat cu 
bronz la „europene", in limi
tele categoriei ușoare). Italienii 
au printre ei pe medaliațîi com
petiției continentale Girolamo

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag a 4-a)

Minaur — F.C. Barcelona, in „Cupa I.H.F."

HANDBALIȘTII BĂIMĂRENI
flNTESC VICTORIA Șl CALIFICAREA
„Minaur Baia Mare — un ad

versar de lux in Palau'- (n.n. 
așa îi spun barcelonezii marii 
arene Palau Blau Grana cu 
6 800 de locuri, unde s-a dis
putat prima manșă a semifina
lei). Sub acest titlu revista 
„Sport" din Barcelona de sîm- 
băta trecută nota, avînd sem
nătura lui Miguel Ribas, că

FINALELE „NAȚIONALELOR" DE CROS
Mîine dimineață, ia Craiova 

se vor desfășura întrecerile e- 
tapei finale a Campionatelor 
naționale de cros, individual și 
pe echipe, pentru seniori, ti
neret și juniori I. precm și 
Concursul republican in. .idu- 
al, „Cupa Primăverii" pentru 
juniorii II și III.

Traseul, pregătit cu multă 
grijă de inimoșii activiști ai 
C.J.E.F.S. Dolj, va măsura :

12000 m — seniori, 4500 m — 
senioare, 8000 m — tineret. 6000 
m — juniori I, 2000 m — ju
nioare I, 5000 m — juniori II, 
1800 m — junioare II, 4000 m 
— juniori III și 1600 m — ju
nioare III. Echipele vor fi al
cătuite din cite 6 alergători 
(punctează cei mai buni 4) șl 
4 alergătoare (punctează cele 
mai bune 3).

„pentru F.C. Barcelona meciul 
cu Minaur nu va fi o plimbare 
in teren, jucătorii lui Valero 
Ribero avînd in față o echipă 
remarcabilă pe plan european". 
Referindu-se, in continuare. Ia 
rezultatele din disputele ante
rioare ale băimărenilor in ac
tuala ediție a „Cupei l.H.F." 
același cronicar prec^ează 1 
„F.C. Barcelona are in față o 
singură variantă : să înscrie un 
număr cit mai mare de goluri, 
pentru a pleca liniștită la Baia 
Mare". Luni, după meci a- 
celași cronicar nota : „Un sin
gur gol pentru Barca face ca 
returul semifinalei să dev’nă 
dramatic".

Ajunși în acest punct al a- 
vancronicii noastre și ceferin- 
du-ne la partida de mfne din 
sala „Dacia" din Baia Mare, 
trebuie să precizăm că ea pre
zintă un foarte înal! g-ad de

ton GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-a)



PRILEJ BINEVENIT PENTRU 0 BOGATA
ACTIVITATE SPORTIVA DE MASA

• La Piatra Neamț și Tg Jiu, finale pe țară

In cadrul Daciadei, la gimnastică și volei
Milioanele de copii și elevi 

din școlile și liceele patriei 
noastre intră de astăzi In va
canța de primăvară. O vacan
ță pe care cu toții șl-o do
resc cît mai însorită, cu zile 
mal puți» capricioase, pentru 
a valorifica din plin această 
a doua recreație a anului de 
Învățămînt, spre a participa 
la sulta de concursuri șl com
petiții din marea arenă a Da
ciadei la care au un acces 
delimitat.

Și de data aceasta vacanța 
de primăvară reține atenția 
tineretului studios prin cîteva 
întreceri care depășesc cadrul 
obișnuit. în primul rlnd, trei 
finale republicane ; două se a- 
dresează copiilor — „Cupa Ca
selor Pionierilor și Șoimilor 
Patriei" (numai fete) șl „Cupa 
Pionierul" (băieți și fete), am
bele la gimnastică sportivă, 
programate in aceeași localita
te — municipiul Piatra Neamț 
(14—16 aprilie). în Sala ..Cea
hlăul", special amenajată și 
dotată pentru a primi mai bine 
de 600 de minigimnaștl, Ana
liștii, campioni ai județelor și 
el Municipiului București, vor 
evolua cu exerciții de ansam
blu liber alese. O premieră 
la acest nivel pentru reședin
ța județului Neamț și pentru

miile de copil fi elevi din o- 
rașul-gazdă, care așteaptă cu 
mult Interes să-l aplaude pe 
cei care mîine vor prelua șta
feta, lntr-un «port olimpic, eu 
o frumoasă tradiție în per
formanță pentru noL Cea de 
a treia finală pe țară va reuni 
la Tg. Jiu (16—18 aprilie), cele 
mai bine pregătite echipe de 
volei reprezentînd liceele In
dustriale cu profil energetic.

l,a nivelul orașelor fi ju
dețelor, vacanța de primăvară 
coincide cu o suită de alte în
treceri care fac obiectul aten
ției multor copii șl elevi. în 
atletism, de pildă, ramură de 
sport care își va desemna 
campionii pe localități și al 
sectoarelor Capitalei la Crosul 
Pionierilor, Crosul Tineretului 
șl Pentatlonul Atletic Școlar. 
Toate concursurlle-test desfă
șurate o dată cu apariția pri
milor ghiocei (In luna mar
tie, din i 
sigur — ■ 
lea spre 
resc să 
cestor m_______ —

Și tot în vacanța de pri
măvară, mlnifotbaliștli din 
ciclul primar al școlilor își 
vor stabili echipele campioane 
pe asociație, cele care vor 
merge mal departe, spre finala

„Cupei Pionierul", iar gimnaș- 
tii și gimnastele vor lua parte 
la etapele Interjudețene afe 
Campionatului Republican Șco
lar. Un nou pa» spre finala 
în „Cupa Pionierul" vor tace 
șl înotătorii, amatorii de dru
meție cu caracter aplicativ (o- 
rlentare turistică) șl iubitorii 
sportului nostru național, oină, 
în timp ce elevii care vizează 
cucerirea „Cupei U.T.C." 
handbal (băieți și fete) 
parcurge prima etapă...

în mod special, pentru 
cu afinități In atletism, 
ponenți ai unor cluburi

la
vor

elevii 
com- 
spor- 

tive școlare, Ministerul Educa- 
învățămîntului a inițiat 

de pregătire, la Că- 
— Dîmbovița șl Pa- 
Hunedoara, cu aproape 
participanțl. O blne- 

odihnă activă în ve-

plin !) au avut — de- 
darul să faciliteze ca- 
reușită a celor ce do- 
ajungă in finalele a- 
lult Îndrăgite Întreceri.

țiel șl 
tabere 
prioara 
ring — 
200 de 
venită 
derea bogatului program corn 
petițional pe care elevii — la 
nivelul întrecerilor de juniori 
— îl au în față în această 
primăvară șl, în continuare, 
pînă la mijlocul verii.

Să mai notăm — în fine — 
faptul că în multe școli șl 
licee, pe toată perioada va
canței de primăvară vor func
ționa cluburi ad-hoc, care vor 
asigura continuitatea activității 
sportive de masă șl vor face 
și mai agreabilă această pau
ză dinaintea ultimului trimes
tru al anului de învățămînt...

COMPETIȚII ȘCOLARE
O singură finală pe țară 

la sftrșltui ■ acestei săptă- 
mtal, finală Începută tacă 
de ieri, contlnutad astăzi și 
mltae. la Iași : „Cupa E- 
nergia" la lupte, eu Între
ceri și 1? greco-romane, și 
ta libere.

Cum a venit 
de primăvară 
multe dintre 
„de lingă casă* 
bere stat puse 
acestui răstimp 
țle... mal mare" 
spun doar „vacanța mică" — 
ta care voioșia și elanul se 
presupun de ia sine. Im
portant este că șl acum, va 
fl loc și vreme destulă pen
tru a face sport după voie, 
după plac

Nu lipsesc nJcd întrecerile 
organizate ta toată regula, 
incluse tn calendarul non
stop al Daciadei, intr-un 
moment cînd am trecut ta 
ediția de vară a acesteia. 
Firește, cele mai numeroase 
»e Înscriu în * " 
curs ale atît 
toarei etape 
competiții șl . _ ___
ve de tet felul, pentru orice 
om oare vrea șl trebuie să 
iacă mișcare pentru sănătate, 
pentru refacere, pentru destin
dere. Programul de la finele 
săptămînil prevede șl competi
ții ajunse ta faza județeană, 
adevărat cadru de 
și de... avansare spre 
Soarele finale pe țară, 
este cazul Festivalului 
aamblurllor școlare de 
nastlcă ritmică, reunite

sau al

șl vacanța 
a elevilor, 
competițiile 
ori din ta- 
sub semnul 

de „recrea-
- umil 11

foile de eon- 
de cuprinză- 

de masă, cu 
acțiuni spprtl-

selecție 
vll- 
Așa 
«n- 

gim- 
ta 

„Cupa U.T.C." sau *1 Cam
pionatului școlar de șah pe 
echipe sau al Campionatului 
Republican școlar la volei.

DACIADA iȘI LĂRGEȘTE ARIA
(Urmare din pag. 1)

de cuprindere treptată a în
tregului tineret, a tuturor oa
menilor muncii în activitatea 
de educațe fizică, sportivă șl 
turistică. Pe acest făgaș, al a- 
tingerii scopului final, fiecare 
nouă etapă a Daciadei trebuie 
să marcheze un plus față de 
cea precedentă. Numeric, dai 
și calitativ, aceasta dînd nota 
capacității organizatorice » 
tuturor factorilor cu răspun
deri și atribuții în mișcarea 
sportivă, reuniți în Comisia 
centrală și în cele locale de 
organizare a competițiilor din 
cadrul Daciadei.

La hotarul dintre etape, ca 
de obicei, s-a făcut și bilanțul 
realizărilor din iarnă. Un bi
lanț pozitiv — subliniat în 
ședința Comisiei centrale de 
toți reprezentanții factorilor 
cu atribuții — cu indicatori 
îndepliniți atît în ceea ce pri
vește numărul participantilor 
la activitățile specifice sezonu
lui, cît și al inițiativelor va
loroase care au înlesnit dru
mul spre calitate în planul or
ganizării fazelor superioare ale 
diverselor competiții. Dacă, de 
pildă, o serie de acțiuni de 
inițiere în practicarea sportu
rilor pe zăpadă șl gheață au 
consemnat un progres față de 
etapa de lamă precedentă, în 
schimb, s-a subliniat și fap
tul că fazele de masă ale com
petițiilor — cele mai impor
tante —au fost în destule locuri 
neglijate sau grevate de for
malism și superficialitate. Ceea 
ce trebuie să dea de gîndit 
pentru etapa de vară care în
cepe în aceste zile.

De altfel, nu se poate și nu 
se va putea vorbi de o reală 
calitate a sportului pentru toți 
decît dacă la nivelul unități
lor de bază există o activitate 
intensă. Pretutindeni șl per
manent. Pornind de la adevă
rul că numai continuitatea în 
practicarea exercițiului fizic 
conferă sănătate șl vigoare,

activiștii mișcării sportive tre
buie să-și îndrepte eforturile 
spre unitățile de bază, asigu- 
rînd tuturor preșcolarilor, ele
vilor șl studenților, colective
lor de oameni ai muncii posi
bilități cît mai variate de pe
trecere a timpului liber în 
compania sportului. Să se cree
ze o permanentă efervescență 
pe bazele sportive (nu în
deajuns folosite), să se apeleze 
la formele simple, larg acce
sibile de practicare a exer
cițiului fizic, îndeosebi la gim
nastică și la probe atletice, la 
jocurile sportive, înot, turism 
etc. Numai astfel Daciada va 
fi și o sursă abundentă pen
tru performanță, iar sporurile 
cantitative vor fi însoțite de 
cele calitative.

$

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea «portlvă. 
Centrul de cercetări. împreună cu Consiliul municipal pentru 
educație fizică șl sport București, organizează sub auspiciile 
Universității culturall-ștllnțlfice luni, 11 aprilie, orele 14.80, la 
sala Dalles, o conferință cu tema : „Potențialul olimpic al 
Clubului sportiv Metalul București". Masa rotunda este susți
nută de antrenorii care au sportivi selecționați ta loturile 
pentru Jocurile Olimpice IMS.

$

ANUNȚ
Centrul republican pentru creșterea fl calificarea cailor 

de rasă organizează pentru copii acțiuni de agrement eu 
cai fi poney, lncepînd cu data de 17 aprilie a.c.. In fiecare 
duminică Intre orele 10 fl 18 la Hipodromul Ploiești fi la 
baza hipică Voluntari — fos. Ștefănești nr. 79 (km. 10, 
autobuzul 151). Informații la tel. 79.25.50.

I

0 „CENUȘĂREASĂ*4 A
Se știe, nu mai trebuie 

demonstrat, că proba de 
coborîre din competițiile do 
schi este 
frumoase 
S-a ajuns 
rile mari, 
sportivilor _ .
120 km la oră, iar fetele 
se află șl ele prin apro
piere... Schiorii români au 
avut întotdeauna veleități 
de coborîtori. Cu ani în ur
mă, Ion Cojocaru, Radu 
Scîrneci, Puiu Dragomires- 
cu, Gheorghe Cristoîovea- 
nu, Gheorghe Bălan ș.a. 
s-au dovedit adversari de 
temut pentru orice sportiv 
bine cotat în această pro
bă a probelor. Dar, de o 
bună perioadă, în schiul 
nostru s-a instaurat o men
talitate curioasă privind a- 
ceastă cursă spectaculoasă, 
atît 
mai 
cru 
noi

Iată, și în acest an, cam
pionatele naționale de schi 
s-au desfășurat fără... cursa 
de coborîre șl slalom su- 
per-uriaș (probă mai nouă, 
apărută în competițiile de 
schi șl care are rolul de a 
face o legătură între dispu
tele de slalom șl coborîre), 
motivîndu-se că pîrtia nu 
a putut fi amenajată din 
timp și în bune condi- 
țiuni - — -
este 
nim 
știa 
drul 
nale 
le de „superuriaș" și 
rîre", 
măsuri pentru desfășurarea 
tuturor probelor Prevăzute

printre cele mai 
și spectaculoase, 
ca, la concursu- 
viteza medie a 

să urce pînă la

de atrăgătoare. Am 
scris despre acest lu
de mai multe ori,- dar 
am zis, noi am auzit!

bune
!! Dacă numai acesta 
argumentul, atunci ve- 
și întrebăm : dacă se 
din vreme că In ca- 
campionatelor națio- 

sînt prevăzute și curse- 
.. . ’ . .. „cobo-
de ce nu s-au luat

ÎNOT -------------------------------
La „naționalele* in bazin aco

perit au căzut mai multe 
recorduri

REȘIȚA, 1 (prip telefon). De- 
butind printr-o serie de tentative 
de record — Intre care cursa pe 
30 m fluture a Iul Flaviu* Visau, 
încununata de succes, cu »,83 — 
ziua a doua a „naționalelor" ta 
bazta acoperit a avut și ta pro
gramul piroprlu-zls o „uvertură" 
promițătoare. Pentru că, după o 
dispută strtnsă cu Cristian pon
ta la fluture, «pat» șl bras, Ma
rian Sauioianu s-a arătat mal bun 
la craul, aducînd Brăilei cel dln- 
til citau de seniori la aciuata e- 
dlțle iar competiției Driroul re
cord de juniori, cu 4:37,37, la 
«0 m mixt. Proba similară a fe
telor. de la startul căreia a lip
sit specialista nr. 1 a lumii, 
Noemi Lung — în refacere după 
o sinuzltă rebelă — a prezen
tat-o de la bun început pe An
dreea Sigiisarto In rol de pro
tagonistă (ea a șl ciștigait lejer), 
l upta răminănd deschisă pen ti u 
poziția secundă, adjudecată ta 
cele din urmă de Diana. Ureche, 
în timp ce a treia, Beatrice Coa
dă a Înregistrat un nou record 
ai categoriei 13 ani — 5:02,70. Al 
doilea record pentru Brăila ta 
această reuniune.

întrecerile procedeului «pate 
l-au propulsat în prim-plan pe 
Marius Crișan, hunedoreanul In- 
vingind cu un nou record re
publican de seniori șl juniori — 
59,68 la 100 m, la Unele unei 
dispute „cap la cap", cu Lau- 
rențiu Nicolescu, sosit după nu
mai 17 sutimi de secundă. Titlu) 
la feminin a revenit — cine ar fl 
putut crede altfel T — primei 
noastre medaliate olimpice, Anca 
Pătrășcodu în urma dinamovistei 
venind un trio al tinereții: Ale
xandrina Croltoru, Andreea Sl- 
glilarto șl Caria Negrea. în pro
ba de 400 m liber, Alexandru 
Mddovoanu s-a Impus dar, al 
doilea fiind Claudiu Haldu, Iar 
al treilea mai tinărul (15 ani) 
Andrei Colța. Cu Stela Pura pe 
culoarul 4, cursa fetelor a pre- 
zentait-o pe băimăreancă intr-o 
luiDtă solitară, cu cronometrul.

Simbătă în „vedeta" zilei — 
să recunoaștem, și a întregii 
competiții — are loc proba dc 
50 m liber, în care recordmana 
lumii, Tamara Costache, cam
pioană mondială șl europeană, 
se va întrece nu doar cu... a- 
eelc cronometrelor, d șl cu alte 
două recunoscute specialiste, Li- 
via Copariu șl Luminița Dobres- 
cu. Ultimele reuniuni sânt pro
gramate duminică de la orde 10 
și respectiv, 17,30.

REZULTATE TEHNICE. 400 mixt 
mase. . 1. MARIAN SATNOIANU 
(C.S.Ș Brăila) 4:37,37 — rec. jun.. 
2. Cr. Ponta (Dinamo) 4:43,20, 3. 
C. Hazotă (C.S.M.S. Baia Mare) 
4:59,6? ; jun. : 1. M. Satnoianu, 2. 
C. Hazotă. 3. Ov. Tănase (C.S.M.S. 
Suceava) 5:00,27. 400 mixt fem. — 
senioare și junioare: 1. ANDREEA 
SIGHIARTO (Baia Mare) 4:53,64 
2. Diana Ureche (C.S.M.S. Cluj- 
Napoca) 5:01,72, 3. Beatrice Coa
dă (Brăila) 5:02,70 — rec. cat. 13 
ani. 100 spate mase. : 1. MARIUS 
CRIȘAN (C.S.Ș. Hunedoara) 59,68 
— rcc. sen. și jun., 2. L. Nico-

lescu (C.S.Ș. Petrolul Ploiești) 
59,83, 1. L. Volculeț (Dinamo) 
1:01,00 ; jun. : L M. Crtșan, I. 
L. Nicolescu, 1. B. Constantin 
(Bala Mare) 1:02,02. 100 spate
fem. : 1. ANCA PÂTRĂȘCOIU
(Dinamo) 1 rit,11, 1. Alexandrina
Croitorii (Brăila) 1:0S,«, 1. An
dreea Slghiarto 1:06,01 ; jun. : I. 
AL Croitoru, 8. A Slghiarto, I. 
Caria Negrea (C.S.Ș. Reșița) 
1 :M,66. <00 liber mase, t 1. A- 
LEXANDRU MOLDOVEANU (Plo
iești) 4:10,53. 1. CL Haldu (Stea
ua) 4158 31, 1. A. Coița (Reșița) ; 
jun. : 1. AL Moldoveana, 1. A. 
Colța, 8. L Bene (C.T. Steagul 
Roșu Brașov) 4:20.68. MO liber 
tem. : 1. STELA PURA (Bala 
Mare) 4:18,21, 1. Carmen Bodlu 
(Beta Mare) 4:21,42, 8. Carmen
Roșiorii (Brăila) 4:23,73 ; jun. 1 
1. C. Roșloru, 2. C. Negrea 4:28,48, 
S. Andreea Mitrofan (Brașov) 
4:37.10. 4x100 liber mase. : 1. DI
NAMO (Fl. Vișan, L. Voiculeț, L 
Mușat, R. Macovei) 3:34,02, 1.
C.S.Ș Brăila 8:51,97 — camp, 
jun., 3. Lie. nr. 37 București 
3:55.14. 4x100 liber fem. : 1. DI
NAMO (Carmen Georgescu, Clau
dia Arsene, Nadia Zgondea, Anca 
P.Urățoodu) 4:00,45, 3. C.S.M.S.
Bata Mare 4:02,94, 3. C.S.Ș. Re
șița 4:04,82 ; jun. : C.S.Ș. Brăila 
4:05.72.

Geo RAEȚCHI

SCHIULUI NOSTRU?

djdordinea
77, nILES
De mai mulți ani întrece

rile coborîtorilor au deve
nit facultative. Se dispută, 
nu se dispută ? — aceasta 
este dilema. Iar pentru a 
veni cu precizări, trebuie 
să spunem că, încă din 
startul sezonului, antrenorii 
nu au prevăzut în planu
rile de antrenament nici un 
fel de pregătire specială 
pentru asemenea curse I 
Cînd ea se mai face, se 
face doar așa, ca să fie, 
iar rezultatele se văd : 
schiorii noștri au pierdut 
contactul cu plutonul frun
taș !

Desigur, se vor găsi ia- 
scuze, că pîrtia Lupu- 

nu este amenajată, că 
a fost zăpadă, că nu 
condiții, că antrenorii 

se mai ocupă cu În
de această probă

nu 
sînt 
nu 
teres < 
etc. etc.

S-au făcut promisiuni că 
aceste curse vor fi repro- 
gramate, dar lată, am In
trat de zile bune în luna 
aprilie, cu zăpadă încă din 
belșug la munte, șl nici o 
veste despre întrecerile... 
amînate. Și, după cum am 
aflat, mulți dintre schiori 
au și luat vacanță. A venit 
timpul ca federația de spe
cialitate să ia măsuri fer
me, altfel schiul nostru, în 
loc să programeze „coborî- 
rea“, va continua să... co
boare pe panta perfor
manței !

I
8

0 în program ? Paul IOVAN J:

MOTOCICLISM --------------
Un test sever al tinerilor 

alergători de dirt-track
Campionatul Național de dirt- 

track, rezervat tinerilor motocl- 
cllștl pînă la 21 de ani, a con
tinuat cu etapa a 
stadionului Metalul 
iești, la start fiind 
ciallști al genului 
secțiile din țară.

Arena bucureșteană, extrem 
de pretențioasă, cu pista el ta- 
sată pe interior ca... asfaltul, iar 
cînd a fost udată a devenit un 
adevărat... patinoar, l-a supus pe 
concurențl la un sever examen. 
Evident, in aceste condiții, s-au 
Impus alergătorii care s-au pre
gătit conștiincios tn lunga perioa
dă a acumulărilor fizice șl teh
nice din perioada iernii. Mult 
schimbați în bine au apărut e- 
levli antrenorilor Gheorghe Vul- 
culcscu (Steaua) șl Nicolae Kiu- 
reanu (I.P.A. Sibiu), care, de 
fapt, au fost principalii anima
tori ai reuniunii. Liderul cam
pionatului, stelistul Mircea Agri- 
șan, urmărit de data aceasta de 
neșansă (a fost nevoit să. aban
doneze tn două manșe din cauza 
unor defecțiuni tehnice, iar In 
alta a împins motocicleta în ul
tima tură pentru a obține două 
puncte extrem de prețioase), 
continuă să se mențină în frun
tea clasamentului general. Atîta 
timp cît i-a funcționat mașina, 
el a confirmat așteptările, a- 
nunțîndii-se ca un pretendent 
serios la lotul reprezentativ pen
tru „Cupa Prietenia". Pregătin- 
du-și mal temeinic motocicleta 
pentru concurs, siblanul Dan 
Bogdan a evoluat cu prudență 
în momentele dificile șl a reu
șit să cîștige maximum de 
puncte (15). ceea ce i-a per
mis să urce In clasamentul ge
neral. aflîndu-se acum la o di
ferență doar de un punct față de li
der.

CLASAMENTE : etapă - 
Bogdan (IPA Sibiu) 15 p,

3-a pe pista 
din Bucu- 

prezențl spe- 
de la toate

1. D.
2. M.

Agrișan (Steaua) 11 p, 3. Al. To
ma (Steaua) 11 K’ 1
goman (IPA) 10

Dra- 
Un- gumai* — <-■ -- _ .

gureanu (Steaua) 10 P. 6. H. iași 
~ 7. i. Ungu-

gc-(Voința Sibiu) 9

P. 
P.

4.
5.

N. 
Fl.

(Voința Sibiu) 9 p, 
reanu (Petrolul Ianca) 7 p ; _ 
neral — 1. M. Agrișan 38 P,
?. D. Bogdan 37 p, 3. N. Drago
man 33 p, 4. Al. Toma 32 p, _5. 
Z. Llenerth (IPA) 30 P, 6.
iași 26 p.

Etapa a 4-a va avea loc astăzi 
(de la ora 16), pe stadionul Mu
nicipal din Brăila, iar mîine este 
programată (de la ora 10). ul
tima rundă pe stadionul Petrolul 
din Ianca.

Traian

H.

IOANIȚESCU

Moreni: Start la motocros
Campionatele individuale de 

motocros, ediția 1988, vor dema
ra mîine pe traseul de la Mu- 
reni, In organizarea asociației 
sportive Automecanica din loca
litate. In program figurează 
curse pentru seniori, tineret șl 
juniori. Primul start se va da 
la ora 9,30.

POPICE --------------------------
• ÎN ETAPA a 13-a, disputată 

miercuri, s-au Înregistrat urmă
toarele rezultate :

FEMININ • VOINȚA BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
2 541—2 336 (5—1). Partidă la dis
creția sportivelor de la Voința, 
care au avut ca principale reali
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• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 8 
APRILIE 1988. Extragerea I: 
15 89 68 85 60 73 22 57 1. Ex
tragerea a Il-a : 46 43 4 14 
78 74 21 69 54. Fond total de 
cîștiguri : 742.335 lei din care 
84.853 lei, report la cat. 1.

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 3 APRILIE 1988. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% a 50.000 
lei șl 2 variante 25% a 12.500 
lei ; cat. 2 : 1 variantă 100% a 
20.417 lei șl Iii variante 25% a 
5.104 lei ; cat. 3 : 19,75 a 3.877 
lei ; cat. 4 : 105,25 a 727 lei ;

LOTO
cat.
2.569 
tegor 
de 51 
obțin 
venit 
Costa

penii 
Impo 
ȚIOT» 
LTMT 
april 
trage



CAMPIONATE • COMPETIȚII | Etapa a 22-a

Andrcescn — 
1 — 455, Ma- 
I șl Mariana 
e ia oaspete 
ina Dabija — 
. • VOINȚA 
JROTEIINICA 
(3-3). După 

ișovenceie au 
ncntului se- 
la mjncte pe 
!U Ju> puiu ț- 
-au n >'. mireni
<00 șl Rose- 

e Io InvingS- 
labcta Albert, 
sz — <27. (I. 
ROMET BU- 
'A GA LAȚ) 
partidă spec- 
mal tot 
Ilibrului. 
ucnn —

Sodica 
ta Trandafir
Carmen 1*1- 

Vasile — 421, 
- 421 Și E- 

de la oas- 
esp.) • vo- 
ECUIESC — 
■G. MUREȘ 
• GI-ORIA 
>LUL BAICO1 
DINȚA CRA- 
D 2354—2302 
MOLID va- 
1IEȘTI 2470 — 
. REȘIȚA — 
A 2505—240? 
ORADEA - 
rUREȘ 2369-

tim- 
Re- 
469, 
Pă-

nloane. 4 vîsle : 1. C.S.ș. 2 Con
stanța (E. Petre, V. Stematc, M 
Zaborllă, E. Bucșa) 10:40, 1. Cen
trul de canotaj Fălticeni 11:34, I. 
A.S. Confecția Călărași 12.31 ; 2. 
visle : 1. C.S.Ș. 2 Constanta (V. 
Lepădatu, D. Crăciun) 10:48, i. 
C.S.Ș. 1 steaua 21:11, 1. olimpia 
București «:45 ; 14-1 rame 1. 
C.S.ș. 1 Constanța (C. Lupu. M. 
Nicolae, S. Pavel, M. Pădureanu 
4- Q. Staneiu), 1. Dlnamo 11:58 
3. Voința București 13:48 j 1 ra
me ; 1. C.S.Ș. 3 Steaua (N. Ha- 
iua. L. Ilaș) 22:88, 1. Metalul
București 12:43, 1. C.S.S.-Marina 
Orșova 22:53; simplu: 1. Constanța 
Pipotă (Olimpia Buc.) 12:40. I. An
gelica Moldovan (C.S.Ș. Poli Tlm) 
13:44, 3. Cristina Lungu (CSM iași) 
24:13; juniori, < vtele : 1. C.S.ș. 
1 Constanța (E. Alexandru, M. 
Stoian, C. Vornlcescu, 1 Preda) 
17:37. 1. C.S. Triumf București 
17:51, 3. C.S.ș. 1 Constanța 58:06; 
4+1 rame : 1. C.S.Ș. — Marina 
Orșova (C. Dan, N, Mihalcea, G. 
Bulle, I. Ruloan 4- G. Dinlșel) 
18:11, I. C.S.Ș. Triumf 11:37. 1. 
C.S.Ș. 8 Steaua 10:45 ; 2 rame : 
1. C.S.Ș. 2 Constanța (I. Vizitiu. 
E. Șerban) 19:01. 2. C.S.Ș. Călă
rași 11:09, 3. C.S.ș.-Marina Orșo
va 32:01 ; 1 vtale : 1. C.F.R. Ti
mișoara (Ad. Vital, Ad. Lisman) 
11:11, 1. C.S.ș. 8 steaua 13:13, 1. 
C.S.Ș.-Marina Orșova 19:53 ; sim
plu : 1. Cornel Bănică (C.S. Tri
umf) 20:27. 1. Nelu Dlma (C.S.Ș. 
1 Constanța) 21:11, 3. Gabriel
Hegheduș (Electrica Tlm.) 11:14.

Sorin SATMARI
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HANDBAL -----------------------
întrecerea femioinâ In prlm- 

planul atenției
Etapa a XlX-a a Diviziei A 

Ia handbal programează cîteva 
partide de un real interes. în 
primul rind meciul feminin de 
la Bacău, In care campioana en- 
titre, Știința» primește vizita li
derei actuale, Mureșul Tg. Mu
reș. Victoria in această partidă 
ar însemna, pe de o parte, re
lansarea studentelor în lupta 
pentru un nou titlu, în timp 
ce mureșencele, în aceeași va
riantă, ar fi — cum se spun? — 
deja cu titlul în buzunar. Im
portanța meciului a dictat, eu 
siguranță, încredințarea „desti
nelor* lui unui cuplu de arbitri 
unanim apreciat : Marin Marin 
șl Ștefan Șerban, din București. 
La Galați „lanterna* — echipa 
Oțelul -r va intîlni pe Doro
banțul Ploiești, dispută care se 
anunță deosebit de aprigă 

Programul jocurilor : FEMI
NIN — C.S.M. Independența Si
biu — Confecția (Tr. Apostol - 
R. Mahler), Oțelul Galați — Do
robanțul Ploiești (Al. Isop — Gh. 
Mihalașcu), Rapid — Construc
torul Timișoara (Sala Floreasca, 
ora 11, Gr. Bolocan — St Stl- 
cea ; în deschidere, de la or» 
8,30 : I.T.B. — Metalul Olimpia 
Plopeni (F) și Calculatorul IIRUC 
București ■— Moldosin Vaslui (m), 
meciuri în Div. B), Hidrotehnica 
Constanța — TFROM iași (R. Ta 
mandi — Tr. Ene). Chimistul 
Rm. Vilcea — Rulmentul Bra 
șov (VI. Cojocaru — I. Mihăl- 
lescu) și Știința “ “
reșul Tg. Mureș. 
Dacia Pitești — 
rești (D. Purică 
Știinta Bacău — 
ta (D. Gherghîșan 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș — 
Universitatea Craiova, Dinamo 
Brașov — Universitatea C.U.G. 
CJuj-Napoca (Gh, Sandor — N 
Ianou). Meciul Steaua — Relonul 
Săvinești s-a disputat în devans 
(31—22 în favoarea campionilor), 
iar partida H. C. Minaur Bala 
Mare — Politehnica Timișoara 
a fost amînată.
ȘAH ---------------------------------
Finalele campionatului național 

pe echipe
Toate echipele participante la 

finala primei divizii a Campio
natului Național de șah sînt pre
zente la Predeal, locul dispu
tei, a cărei rundă inaugurală 
este programată pentru după- 
amiaza de luni. Pentru locurile 
pe podium, în clasamentul ab
solut al întrecerilor, cele mal ln- 
ti loa te par a fi formațiile Poli
tehnica București — deținătoarea 
titlului —, A.E.M. Timișoara șl 
I. T. București, tn întrecerea 
masculină, două echipe se deta
șează net : Politehnica București 
(Ghindă, Marin, Stoica, Duml- 
trache, dar este absent Ghlțescu) 
și I.T.B. (Gheorghiu Ștefanov, 
Armaș, Pavlov, Bărbulescu, Sa
vin). Formația Politehnicii are ți 
cel mal consistent lot feminin, 
cu Margareta Mureșan, Elisabe- 
ta Pollhroniade, Eugenia Ghindă 
și Gabriela Stanciu. în sfîrșit, la 
junlorl-junioare, șansele sint îm
părțite între I.T.B. (Mădălina 
Stroe, Daniel Moldovan), Metalul 
București (Cristina Stanca, Bela 
Takacs) și aceeași Politehnica.

întrecerile vor avea loc ta să
lile elegantului complex hotelier 
„Cioplea" din localitate. Arbitri 
sînt Paul Dlaconescu și Anghel 
Matei.
• A. S. Sănătatea organizează 

la București, In perioada 1—11 
aprllls, a IV-a ediție a „Cupei 
Speranțelor” Ia șah, competiție 
rezervată copiilor șl juniorilor 
întrecerile se desfășoară sub ge
nericul Zilei mondiale» sănătă
ții. înscrierile șl ședința tehnică, 
■îmbăta ora 13,80 la sala Calcu
latorul (str. H Decembrie B)

BASCHET-------------------------
I.C.E.D. - Rapid, meciul etapei 

a XIX-o în Divizia A (m)
Dacă pentru Steaua șl Dinamo 

București meciurile eu Academia 
Militară șl, respectiv, Dlnamo Ora
dea constituie prilejuri bune pen
tru a-șl verifica pregătirile ta 
vederea partidelor directe de săp- 
tămlna viitoare, pentru celelalte 
participante la Divizia masculină 
A de baschet jocurile etapei a 
K-tA-a (de azi șl mUne) au im
portantă maiori prin prisma In
tenției lor de a ocupa o poziție 
cit mai bună ta clasamentul com
petiției. In grupa 1—5, de pildă. 
Rapid ișl va încerca ultima șan
să de a urca pe tocul < ta clasa
ment, pentru aceasta trebuind să 
aibă insă o prestație de excepție 
si să obțină victoria ta ambele 
meciuri cu I.C.E.D., In sala Con
strucția. Ceea ee este greu de i 
realizat, țlnlnd seama că forma
ția I.C.E.D. a avut In acest cam
pionat o comportare constant 
bună, mai ales pe teren propriu, 
în grupa 7—12, ELBA Timișoara, 
C.S.U. Brașov. RAMIRA Bala Ma
re șl Politehnica Iași vor Încerca 
să acumuleze punctele necesare 
evitării retrogradării de care sînt 
amenințate.

Programul etapei — grupa 1—6: 
I.C.E.D. C.S.ș. 4 București — Ra
pid București (locurile ocupate ta 
clasament: 3 și, respectiv, 9; re
zultate anterioare: 4—2), Acade
mia Militară Mecanică Fină 
București — Steaua (8—1: 8—8). 
Dlnamo I.M.P.S. Oradea — Di
namo București (4—1; 8—8); gru
pa 7—12: ELECTROBANAT Timi
șoara — Balanța C.S.U. Sibiu 
(1-7; 1—4). Politehnica C.S.Ș. U- 
nlnea Iași — Farul C.S.S. 1 Con
stanța (12—8; 1—5). RAMIRA Ba
la Mare — C.S.U. T.A.G.C. bid. 
Brașov (11—10. 2—4).

Programul jocurilor din Capi
tală — sala Construcția I.C.E.D., 
sîmbătă la ora 17. duminică la 
ora 10,30: I.C.E.D. — Rapid; sala 
Floreasca, ora 17 și ora 11,30: A- 
cademla Militară — Steaua; joeu- | 
rile Divizie! B de tineret — du
minică, sala Construcția ora 0: 
Automatica — Pandurii C.S.Ș. Tg. . 
Jlu(m); sala Olimpia, ora 10.30: 
Rapid n C.S.Ș. 5 — C.S.Ș. 1 
CONPREF Constanta (f).

VOLEI
Ultima

FORMEAZĂ
I ; cat. 6 : 
nrt la ca-

Cîștigul 
itegoria 1, 
00%, a re- 

Nicolae
ti.

ZI 
la

riMA 
ansele

EXCEP- 
‘RES O- 
minică, 10 
la această 
variantele

I a Diviziei A

]UN LOC IN...
Cel 

zlntă 
seblt. 
rind,

F.
care , _ _______ ___ _

Inu mal are nevoie de argumen
te : Dlnamo • la un pas de 
Steaua. Iar F. C. Argeș a ajuns, 
pe neașteptate, la minus patru, 
un minus patru care... se poate 
agrava In cazul unul tșea. Meci 
Important, eu toate cele trei va
riante de Pronosport.

Sportul Studențesc — Rapid, 
la fel de „greu” pentru ambele 
echipe, studenții eu prins 
gură de aer” după egalul de la 
Cluj-Napoca, dar Rapid are o 
situație oarecum privilegiată, 
pentru că orice punct, „cît de 
mic”, contează enorm In econo
mia clasamentului. Un med 
strins. In care Sportul rămine. 
totuși, favorit...

A.S.A. —. Universitatea se a- 
nunță an spectacol frumos.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

puțln patru meciuri pre- 
un interes cu totul deo- 
Este vorba, in primul 

de...
C. Argeș — Dinamo, în 
motivația ambelor echipe

Campionatul

I.
Bacău — Mu- 
MASCULIN - 

Dinamo Bucu-
— V. Ernan). 
Metalul Bistrl
— C. Drăgar).

etapâ a returului Fa 
feminin

campionatului feminin 
programează, astăzi (un 
mîine. partidele ultimei

Returul 
de volei 
meci) șl _____  ._______
etape a returului din rîndul că
rora se desprind ca Interes cele 
de la Galati (Intre două califi
cate în grupa valorică fruntașă) 
șl București, unde Farul va în
cerca să mal tacă... un pas în 
clasament. Va retine atenția, de
sigur. si ..dialogul la distantă” 
dintre Flacăra Roșie si Oitclt pen
tru un loc ta primul pluton. Dar 
lată că șl partida de la Bacău 
(singura programată astăzi) creș
te în Importanță, al nivelul cursei 
de supraviețuire în „A*. Local
nicele care oricum nu pot pierde 
„lanternă”, mai păstrează spe
ranța unui salt spectaculos pe 
parcursul celor 10 etape (cu jocuri 
duble) tn grupa valorică secun
dă. Un succes asupra vBcencelor 
le-ar întări această speranță...

Programul complet al Jocurilor: 
C.S.U. Rapid Galati — Dacia Pi
tești, Rapid București — Farul 
Constanța (sala Rapid, ora 16). 
Flacăra Roșie București — Peni
cilina Iași (sala M.I.U., ora 10). 
Oltcit Craiova — Universitatea 
C.F.R. Craiova, știința Bacău — 
Chimia Rm. Vilcea. Partida C.S.M. 
Libertatea Sibiu — Dlnamo Bucu
rești (3—1) s-a jucat Joi. Ulti
mele două restante, se vor des
fășura marți 12 aprilie : Dlnamo 
— Farul (sala Dlnamo. ora 10.30) 
șl miercuri 13 aprilie : Chimia — 
Rapid.
• După ultima etapă a retu

rului tn campionatul 
clasamentul
1. STEAUA
2. Dlnamo
3. Elcond
4. Viitorul
9. Univ. CFR Cv. 22
8. Traotorul Bv. 22_.. .
8.
1.

10. 
11. 
12.

prezintă 
22 " 
22
22
22

masculin, 
astfel: 
61:13 
60:23 
48:32 
51:36 
47:34 
42:35

22
22
22
22
22
22

2
3
S
8
•
8

îl
14
14
14
20
20

ARENA INTERNAȚIONALĂ
deoarece cralovenli nu te pot 
Împăca prea mult cu tafringe- 
rea in fața Victoriei, Iar mure
șenii au prins gustul atacului. 
O partidă deschisă, in carș va 
conta mult dorința de auto-re- 
vanșă a echipei Iul Constantin.

Un meci plin de promisiuni 
este cel dintre F. C. Olt șl O- 
țelul, gălățenil ajunglnd la plus 
patru, ceea ce reflectă foarte 
bine ameliorările intervenite In 
echipa condusă de perechea Ră- 
dulescu — Sdroblț. Dar oum ți 
F. C. Olt vine după ua punct 
mare la Hunedoara, medul de 
ia Slatina are ceva din echili
brul partidei de la Tg. Mureș.

în celelalte jocuri — cu ex- 
țePtia oditi dintre Victoria ți 
C.SJH. Suceava, adică, dintre 10- 
Oul 1 ți 18 — nu există »n 
mare favorit. Flacăra Moreni se 
prezintă ou o șansă ta piua — prtn 
prisma rezultatelor sale pe teren 
propriu — deși ,U« Iți joacă 
una din ultimele cărți ta de-

speronfeJor

Blasare, de pe poziția , sa precară
> clasamentul adevărului, cam 

ta aceeași situație este șl me
ciul de la Bacău, unde .Poli* 
joacă rolul lui „U", cu aceeași 
ardoare. în sfîrșit, meciul de la 
Ploiești, dintre Petrolul ți Car- 
vtaul, opune o echipă „<are au 
a Încheiat conturile”, uneia oare 
nu • renunțat — cel puțin — 
la Cupa Balcanică. Un meci 
strins, in care remiza pare să 
fie primul deznodămînt pro
babil...

*
Etapa a 12-a (din oare (-a ai 

jucat meciul F.c.M. Brașov — 
Steaua) Încheie — cum se spune 
— a doua „treime” a campiona
tului. încep marile sprinturi. Din 
păcate, dominanta este tot lupta 
pentru evitarea retrogradării, să 
sperăm insă că „meciul eelor 
tind" (Victoria, oțelul, Flacăra. 
Cratova ți Corvinul) pentru an 
loo ta... arena Internațională va 
face ca și nivelul jocurilor să se 
ridice peste cota „bătăliei pen
tru supraviețuire”.

care întrunesc NUMAI 3 NU - 
MERE CÎȘTIGATOARE.
• Tot ASTAZI este șl- terme

nul limită pentru depunerea 
buletinelor la concursul PRO
NOSPORT ai săptămlnil, care 
programează echipe din campi
onatul Italian.
• TRAGEREA EXCEPȚIONA

LA PRONOEXPRES OLIMPIC 
va avea loc în București, in 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, începînd de la ora 16.30 
Aspecte de la desfășurarea ope- 
rațiundlor de tragere vor fi 
transmise la radio, pe pro gra
nt ”1 I, la ora 17.30.

PROGRAMUL $1 ARBHRII 
LIAPLI DL MÎINf A DIH/ltl B

1 VA DECIDE, OARE,
Nn cu mult timp In urmă dis

cutam cu antrenorul echipei de 
speranțe a elubulul Victoria, 
Gheorghe Timar, despre șansele 
formației pe oare o pregătește cu 
pricepere șl ambiție In atlt de 
Interesanta dispută cu ,.ll*-le iul 
Dlnamo. «știu, ne spunea el, nu 
ne așteaptă o misiune ușoară, 
Dlnamo are in rîndurlle sale el- 
teva mari talente, dar șl noi 

o echipă bine pusă la 
, care joacă tranșant, atlt pe 

teren propriu, ett și in deplasa
re*. I-am văzut pe jucătorii Vic
toriei in partida eu S.C. Bacău. 
Au atacat. In forță, inteligent, 
variat, eu aplomb șl, la pauză 
scorul era >—0. In repriza secun
dă, tcmpoul a scăzut la adăpos
tul avantajului luat șl băcăuanii 
au redus din handicap. A urmat 
însă un examen foarte dificil 
pentru liderul campionatului, 
meciul de la Craiova, unde avea 
să intîlnească pe una dintre frun
tașele acestei competiții. Univer
sitatea. Și acolo Victoria a cîștl- 
gat (1—0), demonstrind exact 
oeea ce afirma antrenorul el la 
Începutul returului, că echipa sa 
Joacă fără coihplexe pe orice te
ren. Victoria a cîștigat, așadar, 
derbyul etapei a 21-a. Șl urmea
ză o altă partidă, derby, cea mal 
Importantă a campionatului, cu 
Dlnamo, in „runda” a 23-a. Pes
te o săptămînă. Șl cum, la rin- 
dul Iul, Constantin Frățilă afir
mă că .probabil meciul direct va 
decide”, este de la sine înțeles 
cît de importantă devine partida 
din 17 aprilie. Dacă va clștiga

Iavem 
punct, 
teren

I
I
I
I
I
I
I
I
| ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

'I PARTIDA DIRECTA?
CLASAMENT

1. VICTORIA n U 8 1 44-14 54
Ze Dinamo 21 14 4 1 W-2X 52
3. Steaua 11 11 1 1 81-28 38
6. Petrolul 21 11 4 4 33-27 371. Unlv. Cv. 21 11 s 1 48-24 358. FC Argeș 11 18 1 1 37-25 13
7. FC Olt 20 1 9 4 28-13 32
8. FCM Brașov 21 18 1 11 17-42 M
8. Flacăra 20 1 1 1 34-48 28

1». Oțelul 21 1 4 1 42-35 21
11. SC Bacău 2« 7 4 1 22-34 15
13. .Poli* Tlm. 21 7 1 11 26-34 24
13. Sportul Stud. 31 4 1 18 31-41 23
14. Corvinul n 8 4 11 29-34 22
19. Rapid 21 7 8 14 32-32 n
18. CSM Suceava 21 1 1 13 22-52 26
17. .U« Cj.-Nap. 21 1 4 12 22-46 11
11. ASA Tg. M. n 4 2 U 11-42 14

Victoria, drumul el acre primul
titlu la speranțe nu va mal avea

SERIA I : F.C.M. Progresul 
Brăila — Ceahlăul P. Neamț c 
V. Titorov (Drobeta Tr. Seve
rin). oumpla Rm. Sărat — Me
talul Plopenl : I. Fiorlcei (Bra
șov), Steaua Mlzij — șiretul 
Pașcani : A. Huzu (Sibiu), Uni
rea Focșani — Gloria Buzău c 
1. Dogaru (Rm. Vilcea). FEPA 
■74 Bîriad - C S. Botoșani : L. 
Clueu (București), F.CJM. Delta 
Dlnamo Tulcea — F.C. Con
stanța i M. Salomir (Cluj-Na
poca). Prahova C.S.U. Ploiești 
— Politehnica Iași { i. Crăclu- 
neacu (Rm. Vilcea), C.F.R. paș
cani — Petrolul Brăila { |. piș
te* (Bala Mare), Unirea Slobo
zi* — Inter Vaslui : Z. Bodo 
(Tg. Mureș)

SERIA A H-A : I.C.I.M. Bra
șov — AR. Drobeta Tr. Seve
rin : R. Nieoară (Tulcea),
r *'< M. Pandurii Tg. Jiu — 
Sportul „30 Decembrie”: 1. Ca- 
raman (Oradea), Electromuneș Tg. 
Mureș — Sportul Muncitoresc Ca
racal: V. Maxim (lași), F.C. Inter 
Sibiu — Metalul București : M. 
Georgescu (Constanța). Autobu
zul București — Progresul Vo
ința București : V Donțu (Ga
lați) — stadionul Autobuzul, 
Mecanică Fină București — E- 
lectroputere Craiova : c. Cirnat 
(Aiuu) — stadionul Mecanică 
Fină, Jliul Petroșani — Tracto
rul Brașov : S. Panteiimonescu 
(B old ești- S c ăenl). C.S. Tîrgoviș- 
te —Sportul Muncitoresc Slati
na : P. Buhalău (Gh. Gheor- 
ghlu-Dej), Gaz Metan Mediaș — 
Chimia Rm. Vilcea : V. Banu 
(Ploiești).

SERIA A ,‘H-a • strungul A- 
rad — F.C. Bihor Oradea : V.

obstacole serioase. Dacă va dț- 
tiga Dlnamo, echipa iul Bucur ți 
Prunca va urca pe primul loo sl 
„duelul* va rămine ta continu
are la fel de atractiv ca ptaă 
acum. Dacă se va Înregistra a 
treia variantă posibilă, egalul, fi
resc, diferența de două puncte 
se va menține, ca și plusul de 
interes In jurul disputei pentru 
locul intil al podiumului. Numai 
să nu apară marile surprize ta 
etapa de mîine, ta care Dinamo 
are un meci foarte dificil la Pi
tești, ta fața lui F C. Argeș Si 
pentru că tot ne oprim mereu 
asupra cursei „umăr la umăr” a 
celor două fruntașe ale actualei 
ediții, să-1 numim și pe cei c*re 
duc trena întrecerii, JUCĂTORII. 
Victoria a aliniat în etapa a 20-a 
următoarea formație: Dumitres
cu — Purdea, Comănescu, Tudo- 
rache. Andriescu, Neagu, G. Va- 
sile. Feodot, Nuță, Dumitru, 
Pascal (rezerve: Mitracu, Giga, 
Baciu, Chijară). Iată șl echipa 
Iul Dlnamo, care a cîștigat ta 
„Regie": Prunea — Ștefan. Gro- 
zea Simlon Marin, Bucur. Jer- 
călău. Alexandrescu, Roșu, Ior- 
dache, Dumltrașcu (rezerve: Chi
tită, Deaconu, Jijic, Leibu, Bala- 
ban). Care dintre cele două fa
vorite va trece prima linia de 
6oslreî Rămîne de văzut.

Nu putem încheia însă acest 
scurt comentariu fără a sublinia 
tacă două constatări: „reculul* 
campioanei ultimelor ediții. Stea
ua, șl comportarea mereu bună 
a speranțelor Petrolului, unul 
dintre cluburile cane s-au preo
cupat mereu de depistarea și pro
movarea talentelor.

Laurențiu DUMITRESCU

_ • _1PRIMA selecționata 
care se pregăteș- 

_ . . ’ la cu echipa si
milară a Austriei, din cadrul 
preliminariilor Campionatului 
European A, va susține miercu
rea viitoare o partidă de veri
ficare în compania echipei Au
tobuzul (sau Dinamo). Pentru 
această acțiune au fost convo- 
cați (pentru 1/uni) următorii 
jucători : Arcanu șl Caloian — 
portari ; Voi ca, Bucur, Stan, 
Dumitru șl Aprodu — fundași ; 
Minea, Ștefănică, Petruș șl Sta
nici — mijlocași ; Moldovan, 
Răducioiu, Dane iu, Hanganu și 
Selimeși — atacanți. Reamin
tim că această echipă mai are 
de susținut două meciuri în 
actualele preliminarii, cel cu 
Austria, despre care am amin
tit, și cu Turcia, tot în depla
sare, la 14 mal.
• REZULTATE ÎNREGISTRA

TE ÎN ETAPA DE JOI A CRI
TERIULUI CENTRELOR OLIM
PICE VIITORUL. în seria î: 

Brașov 0—6, Craiova 
- * Iași — Pitești 

_ _______ r,„ Buzău
în seria a n-a : Oradea 
mișoara 6—4, Hunedoara — Al
ba iuHa 3—0. Arad — Bistrița 
2—1 și Tg. Mureș — Sibiu 3—6.

IDE JUNIORI, ca 
te pentru partid 
milară a AustrU

I
I
I
I
I
I
I Galați —

— Bacău 0—1.
1—1. București

Angheioiu (București) Dac’a 
Mecanica Oi„știe — A.S.A. Pro
gresul Timișoara : C. Drulă 
(Tg. Jiu). Olimpia I U.M. Satu 
Mare — Sticla Arieșul Turda : 
A. Renghel (Vaslui), Chimica 
Ttrnăveni — Victoria Cărei t 
S. Grcsu (călărași). Metalul 
Bocșa — C.I.L. Sighet : D. Bu
suioc (C.ialova), C.S.M. Reșița 
— Minerul Baia Sprie : P. Ili
escu (București). Armătura Za
lău — U.T. Arad : I. Velea :
(Craiova) Gloria Bistrița — 
A.S. Paroșeni : M. Doncea (Bu
curești), F.C. Maramureș Baia 
Mare — Gloria Reșița : M. Lft- 
zărescu (București) — se dispu
tă în ziua de Joi 14 aprilie.

Meciurile vor Începe la ora 11.

Din dosarele Comisiei de disciplină

SUSPENDAȚI
• în medul de la Hunedoa

ra, Mlhall (F.C. OK) șl Nicșa 
(Corvinul) au văzut cartonașul 
roșu, primul pentru că șl-a... 
scuipat adversarul, ta speță pe 
Nicșa, iar acesta pentru că a 
ripostat lovind ou cotul. Nleșa a 
fost suspendat pe 2 etape, iar 
Mlhall, aflat la prima abatere, 
a beneficiat de circumstanțele 
atenuante prevăzute de art. 
197, sclipind astfel cu o singură 
etapă de suspendare, la redac
tarea Iul exactă. Insă, art. 197 
arată că „POT fi acordate cir
cumstanțe atenuante etc. etc.*. 
Ceea ce înseamnă că ele nu 
stat... automate, deci aplicabile 
șl ta cazul unui gest atît de 
urtt, cum este scuiparea adver
sarului.

a în loc să-și ajute echipa, 
Ftorescu (Jiul) a devenit, prac
tic, un... adversar de temut al 
acestei echipe. Intr-adevăr, ta 
returul campionatului trecut, ta 
meciul eu Chimia Rm. Vilcea, 
clnd Jiul făcea eforturi de a se 
salva de la retrogradare, Flo- 
rescu, din cauza unui act de 
fndisoiplină, a fost suspendat 
pe 6 etape. Si Florescu era (Și 
este !) unul dintre Jucătorii de 
bază ai Jiului. Acum, tot In
tr-un meci cu Chimia Rm. Vil
cea. disputat de data aceasta ta

— MASORII!
eadrul Diviziei B, Florescu a 
fost din nou eliminat, iar Co
misia de disciplină l-a suspen
dat pe 4 etape. Este greu să nu 
retrogradezi, clnd al ta echipă 
un jucător ca Florescu, dar 
este Șl mai greu să... promo
vezi ta aceste condiții t
• După jucători, antrenori șl 

suporteri, care cer socoteală 
arbitrilor, lată că a venit și 
rtndul... masorilor să-și tacă a- 
pariția pe teren, nu pentru a 
da Îngrijiri fotbaliștilor, ei pen
tru a-i insulta pe arbitri șl 
chiar a-i brusca. așa cum a 
procedat Ion Butaru, unul din
tre masorii echipei Petrolul, el 
mandfestîndu-se tn acest fel. fn 
meciul cu Rapid. Acesta a fost 
suspendat pe 2 etape, aceeași 
sancțiune primind -o și Ion Bio- 
san, masorul divizionarei B 
Dacia Mecanică Orăștle, care, 
nemulțumit de scorul 1—1, cu 
care s-a Încheiat meciul cu 
Gloria Bistrița, l-a insultat pe 
arbitru. în urma... masajului ce 
M s-a făcut acestor masori de 
către Comisia de disciplină este 
de așteptat ca alțl colegi de-al 
lor să se dovedească... activi 
numai ta munca de asigurare 
a bunei pregătiri fizice a fot
baliștilor. Atlt șl... nimic mal 
mult !

Jack BERARII'

I42
41
36
36
35
35

*33
30
30
30
24
24

20
18
14
14
13
13

"ii”
8
8
I
1
1

eadrul celor 
(fiecare eta- 

duble :

41:43 
38:45
35:48 
31:54
10 :«1 
13:62

Explorări BM 
Elct. Tg. M. 
Relonul Săv. 
CSMU Sv. 
CSU Sănăt. Or. 
„Poli* Timiș.

Turul întrecerii în 
două grupe valorice , 
pă programînd meciuri 
sîmbătâ și duminică) va începe 
la 24 aprilie.

I
I
I
I

Biletele pentru jocul de fot
bal dintre echipele Românie! 
și Greciei, din eadrul prelimi
nariilor olimpice, programat 
pe stadionul „23 August*, la 13 
aprilie, de la orele 17,00, se 
pun in vinzare fncepind din 
ziua de 11 aprilie, la casele 
de bilete de la stadionul șl 
patinoarul „23 August* (Bule
vardul Muncii), stadioanele 
Rapid, Steaua, Dinamo și A- 
genția din Gara de Nord.

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

tn perioada vacanței de primăvară a eleviilor o acțiune de se
lecție la fotbal, pentru portari șl jucători de cîmp. La această 
selecție, care va avea loc la baza sportivă ..Cireșarii* Cbram- 
val-ele 20, 45 șl 55. stația 7 Noiembrie), zilnic între orele 14—16, 
pot participa copil din București și din provincie (clubul aire 
internat) născuți in perioada 1 august 1974 — 1 decembrie 
1979.

Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 65.29.30 
sau 65.66.65.
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„CONCURSUL PRIETENIA
LA PATINAJ ARTISTIC

• La băieți, reprezentantul nostru Zsolt Kerekeș a ocupat locul 3
Reuniunea de vineri a „Con

cursului Prietenia*' la patinaj 
artistic a atras, din nou, un 
numeros public In tribunele 
patinoarului din Parcul „23 
August", protagoniștii probelor 
din program reușind să ofere 
întreceri spectaculoase. Spre 
satisfacția noastră, la reușita 
zilei a contribuit și talentatul 
patinator român Zsolt Kere
keș, care a confirmat acum a- 
precierlle și nădejdile. După o 

evoluție deosebită, in crescendo, 
cu patru ;triple“ In program, 
el s-a clasat în final pe locul

„EUROPA TOP 12"
LA TENIS DE MASA

(Urmare din pag. 1)

Năstase (România), grupa B: 
Katalina Vitceva (Bulgaria), 
Renata Chvatalova, Jaroslava 
Mihockova (Cehoslovacia), An
drea Hoit (Anglia), Nicole Stru- 
se (R.F.G.), Tatiana Medvedeva 
(U.R.S.S.) ’, masculin — grupa 
A s P. Torssel (Suedia), K. Ne
meth (Ungaria), P. Franz 
(R.F.G.), S. Grujici (Iugoslavia), 
Daniel Cioca, Călin Creangă 
(România); grupa B s P. Kor- 
bel, V. Mihocko (Cehoslovacia), 
M. Syed (Anglia), S. Varda
nian, D. Mazunov, S. Noșkov 
(U.R.S.S.). Așadar, se află la 
start jucători cu o frumoasă 
„carte de vizită", aureolați de 
succese la campionate europe
ne de juniori și seniori, la alte 
competiții internaționale, ceea 
ce înseamnă că publicul con- 
stănțean va avea posibilitatea 
să urmărească, timp de două 
zile, un frumos spectacol sportiv.

Programul celor două zile de 
concurs este următorul : SÎM- 
bata, 
rile 1, 
minin), 
rile 4, 
la ora
9, iar de la 
10 și 11.

al treilea al competiției, Intrtnd 
în posesia medaliei de bronz. 
~>e altfel, la exercițiile liber 
alese, Kerekeș a ocupat poziția 
secundă, după Dmitri Diml- 
trenko. CLASAMENT FINAL: 
D. Dimitrenko (U.R.S.S.) 2,8 p. 
2. Aleksei Urmanov (U.R.S.S.) 
6,2 p, 3. Zsolt Kerekeș (Româ
nia) 8,2 p.

în întrecerea feminină, tn 
prlm-plan s-au »ituat Evghenia 
Leonidova, Liana Otceretnaia 
și Lenka Kulovana, care au în- 
cîntat privirile spectatorilor cu 
exerciții de bun nivel tehnic

Cum s-au comportat tinerele 
noastre reprezentante? De data 
aceasta, patinatoarele române 
au avut prestații superioare 
celor din prima zl, distingîn- 
du-se Marina Belu, Beatrice 
Kurceakovschi și Raiuca Duda, 
care au reușit execuții remar
cabile, insuficiente însă pentru 
a urca printre fruntașele cla
samentului stabilit după „im
puse" și programul scurt: 1. 
Evghenia Leonidova (U.R.S.S.) 
1,4 p, 2. Liana Otceretnaia 
(U.R.S.S.) 2,2 p, 3. Kathlen
Fenske (R. D. Germană) 2,8 p. 
în privința ierarhiei finale, a- 
ceasta va fi stabilită după pro
gramul de „libere", care va 
avea loc astăzi, de la ora 16. 
Duminică, de la ora 15 — fes
tivitatea de premiere și gata 
laureaților.

Proba de dans s-a terminat 
seara tîrziu, după închiderea 
ediției, rezultatele urmînd a fi 
publicate ta ziarul nostru de 
luni.

2.

Doina STANESCU

PUNCT FINAL
Trofeul a

de la ora 9,30 — turu- 
2 șl 3' (masculin si fe- 
de la ora 15,30 — turu- 
5 și
9,30

6 ; DUMINICA, de
— tururile 7, 8 și 
ora 15,30 — tururile

MINAUR

HOCHEIȘTII NOȘTRI JUNIORI TURNEU DE ȘAH

LA C. E GRUPA A PENTRU TINERET
OLOMOUC, 9 (prin telefon, 

trimisul nostru special), 
reprezentativele de ti- 
șl seniori, este rîndul 
de juniori să evolueze 
competiție oficială im-

anul trecut, cîștigînd 
de la București a gru- 
O promovare meritată, 
care s-a muncit mult,

de la
După 
neret 
celei 
lntr-o
portantă, și anume In Cam
pionatele Europene de hochei .
— grupa A, tn care cei mai 
tineri hocheiștl români au pro
movat 
ediția 
pel B. 
pentru
dar este de Înțeles că tn pri
ma grupă valorică sarcinile e- 
chipel României sînt cu mult 
mal grele, lucru evident și din 
simpla enumerare a partene
relor de aici: Uniunea Sovie
tică, Cehoslovacia, Norvegia, 
Suedia, Finlanda, Polonia șl 
Elveția.

Cele opt competitoare au fost 
împărțite tn două serii, ta ca
drul cărora se vor înttlnl 
„fiecare cu flecare", după care 
vor avea loc partide de cla
sament, ta ordinea dată de 
victoriile din serii. în seria A
— ROMANIA, Finlanda, Elve-

ția și Suedia, iar în seria B — 
Uniunea Sovietică, Polonia, 
Cehoslovacia și Norvegia. „Eu
ropenele" se vor disputa In 
patru localități, seria A la Olo- 
moue șl Prerov (aici, primele 
trei partide ale hocheiștilor 
noștri vor fi programate, toate, 
tn „vedetă"), iar seria B la 
Fridek-Mistek și Vsetin.

Hochelștil noștri juniori (a- 
sistați de prof. Stelian Rusu 
și Remus Bianu) sînt gata de 
start, programul meciurilor din 
serie fiind următorul : 9 apri
lie, cu. Suedia, 
Finlanda șl 12 
veția.

între arbitrii 
care vor oficia 
ropene" au fost invitați din 
țara noastră Iuliu Becze (la 
centru) și Emil Both (la linie).

10 aprilie, cu 
aprilie cu El-

internaționali 
la aceste „eu-

Mircea COSTEA

ÎN C.C.E. DE BASCHET (m)
revenit
Europeni" 
a fost cu-

„Cupa Campionilor 
la baschet masculin 
cerită la actuala ediție de e- 
chipa Tracer Milano. în finala 
disputată în orașul belgian 
Gând, baschetbaliștii italieni 
au Învins cu scorul de 90—84

F.C. BARCELONA IN „CUPA I.H.F." LA HANDBAL
(Urmare din pag 1)

F. C. Barce- 
pe o sin-

dificultate: 1.
Iona va juca 
„-ură „carte", și anume cea a 
victoriei (adică a calificării), iar 
acestui scop ii va subordona În
tregul potențial (deosebit ie ri
dicat) al echipei. 2. Dorim să 
se știe că in actuala ediție a 
„Cupei I.H.F." handbaliștli bar- 
celonezi nu au pierdut nici nn 
meci în deplasare, șl pentru a

„INTERNAȚIONALELE li

lui Tracer Milano
(52—41) formația Maccabi Tel 
Aviv.

în partida pentru locurile 
3—4, Partizan Belgrad a între
cut cu 105—93 (48—39) pe Aris 
Salonic.

TURUL CICLIST NIEDERSACHSEN

DE JUDO
(Urmare din pag. I)

Giovinazzo („superușoară") șl 
Stefano Ventureli („grea"). Din 
lotul Ungariei se detașează 
Czaba Cernowiski (campion eu
ropean ai „superușorilor" la e- 
diția din 1986) șl Laszlo Tolnay 
(de multe ori pe podiumul ma
rilor întreceri, la „grea"). So
vieticii au cîte doi concurenți 
la „semiușoară" — Rasin Ba
baev și Karlan Olado — și la 
„mijlocie" — Rasin Aganiov și 
Panhard Radjaviii.

Din țara noastră vor participa 
mai mulți judoka la fiecare ca
tegorie. Sînt așteptate cu inte
res evoluțiile unor sportivi din 
lotul reprezentativ: Dragoș 
Bolbose („superușoară"), Iile 
Șerban și Stelian Pătrașcu („se
miușoară"), Stanică Olteanu și 
Ștefan Nagy („ușoară"), Florin 
Lascău și Iulian Rusu („seml- 
mijlocie"), Petre Anițoaie șl 
Nicolae Iosif („mijlocie"), Radu 
Ivan și Silviu Crlstescu („se
migrea"), Valentin Bazon șl 
Arcadie Mariași („grea"). Ac
cidentat încă, Mihai Cioc absen
tează.

Azi, de Ia ora 10, Întrecerile 
la categoriile semimijlocie, mij
locie, semigrea și grea, mlfne, 
tot de la ora 10, la superușoară, 
semiușoară și ușoară.

da un singur exemplu vom a- 
răla că în sferturile de finală au 
cîștigat cu 5 goluri, pe teren 
propriu, întilnirea cu Vorwârts 
Frankfurt pe Oder, pentru ca 
in deplasare să-și adjudece vic
toria cu 6 goluri 1

Să spunem — în acest con
text — cîteva cuvinte despre 
Minaur. Dificultățile amintite 
nu-i anulează, totuși, șansa ob
ținerii unei victorii de răsunet 
și a unei calificări in finală pe 
care băieții lui Lascăr Pană și 
Petre Avramescu Ie merită cu 
prisosință. Important este — și 
nu ne îndoim că au fost luate 
toate măsurile ca — Petran, Ne- 
șovici, Covaciu, Măricel Voinea, 
Stamate, Andronic, Porumb, în
treaga echipă, să joace cu maxi
mă concentrare, să pună stă- 
pînire pe joc din prima secundă. 
Meciul, repetăm, este cel mal 
greu susținut pînă acum de Mi
naur. Diferența de numai un 
gol ce trebuie recuperată atîrnă 
mai greu în balanță decît cea 
de 10 goluri (cu Halmslad) și 5 
(cu Hellerup) I Afirmația nu 
este deloc paradoxală.

Partida va începe mîine la ora 
11 șt va fi condusă de o briga
dă de arbitri elvețieni: Hansru- 
dolf Rykart șl Peter Blum. Ob
servator I.H.F. : Ivan Snoj (Iu
goslavia).

MUNCHEN, 8 (Agerpres). — 
tapa a 3-a a ’
Niedersachsen", 
traseul Milnster-Stade (164 knă), 
a fost ciștlgată de rutierul olan
dez Robert Slenders, cronome
trat cu timpul de 3.40:36. Pe e- 
chipe locul I a fost ocupat de 
reprezentativa Olandei 11.02:18. 
Formația României s-a situat pe 
locul 5, la 15 s. Lider al clasa
mentului general individual este 
Stefan Blochwitz (R.D.G.), urmat 
de polonezul Zenon Jaskula, 
la 11 1.

_ _ E-
„T tirului ciclist 
disputată pe

Tradiționalul turneu internatio
nal de șan pentru tineret de la 
Oakham (Anglia) a reunit la ac
tuala ediție o participare selec
tă. In rîndul celor 52 de con- 
curenți au figurat 5 mari maeș
tri, iar Ia fete a jucat o mare 
maestră șl 4 maestre Internațio
nale. Turneul a fost cîștigat da 
maestrul Internațional englez Ja
mes Howell, cu 7,5 p (din 9), 
urmat de campionul european de 
juniori, 
primul 
cu 6,5 
Cătălin 
5.5 p,

sovieticul Boris Gelfand, 
dlntr-un lot de jucători 
p. Reprezentantul nostru 

Navrotescu a totalizat 
obțlnlnd o normă de 

maestru Internațional.
Foarte bine s-a comportat 

tlnăra noastră maestră Interna
țională Cristina Bădulescu, care 
a obținut 4 p in acest concura 
„mixt", punctaj maxim In secțiu
nea feminină a clasamentului. 
Tot 4 p a avut Svetlana Mat
veeva (U.R.S.S.), iar cite 3 p — 
Udlko Madl (Ungaria), Bettln» 
Trabert (R.F.G.) șl Anna Sml- 
glelska (Polonia).

I

I

DRUMUL SPRE IZBINDA
S< spune despre sport cd 

reprezintă „un fenomen so
cial ce îmbracă dimensiuni 
cosmice". Sau că el înseam
nă tnfr-o exprimare meta
forică, „cel mal important 
lucru secundar de pe lume". 
Așa sau altfel. cdd nu de 
definiții ducem lipsă — „Cul
tul voluntar al exercițiului 
muscular, intens, aprins de 
dorința de progres și care 
nu se teme să meargă plnă 
la risc" (Pierre de Couber
tin) — sportul a jucat șl 
joacă un rol de seamă, tot 
mai respectat, tn formarea 
personalității umane. diru- 
indu-i acesteia resurse nebă
nuite șt alese frumuseți.

O știam, de pildă, pe ita
lianca Cinzia Scarponi ca o 

a înotului 
epocă șl 
reputatele 

șl Manii- 
„Copil mi- 

remarcat de

plore campioană 
peninsular, fă .nd 
recorduri intre 
Novella Caligarls 
ela Dalia Vale, 
nune", ea s-a 
orenr >1. mceptnd de la M 
ani, intre 1977 șl 1983, a sta
bilit 19 recorduri naționale. 
tn 1973, la „Europenele" de 
juniori da la Florența, a do- 
blndtt medalia de bronz a 
probei de 100 m fluture, tn 
1:93. Tot a treia, la același 
stil și ps aceeași distanță, a 
terminat și tn 1983, la „foto 
italico" din Roma, numai 
ed tn competiția senioarelor 
(1:11,37) înainte de jocurile 
Olimpice da la Los Angeles. 
Scarponi a abandonat acti
vitatea competlționali, mulți 
prezteindu-i cd va deveni, 
datorită fizicului, manechin,

top-model. Numai că Cinzia 
a ales altceva. urminrt 
cursuri de artă dramatică, 
pentru a scoate la Iveală — 
cum declara recent — „încă 
o ipostază a personalității 
mele". A absolvit școala șt. 
tn cel mai scurt timp, a 
ajuns să f'e recunoscută ca 
una dintre cele mai talen
tate actrițe ale scenei ita- 
lene, dotată „cu o ambiție 
extraordinară șl o inteligen
ță vie". S-a impus tn piese 
de Pinter, Strindberg ‘ ""
Filippo, 
cut din 
ziarelor, 
fost cel 
surori" 
aplauze 
după premiera piesei respec 
tlve, Cinzia Scarponi a fost 
invitată la televiziune șl 
„provocată" la un amplu 
dialog. „Sigur că maeștrilor 
mei, a spus ea, le datorez 
imens, doar el mi-au lumi
nat calea către scenă. Dar 
sl mai mult datorez înotu
lui, sportului in general, de 
unde am luat dorința ne 
clintită de a fi mereu pri
ma. Fără el, cred că n-aș 

realizat toate aceste is
prăvi tn teatru, căci spor 
tul m-a invățat că drums 
spre izbîndă e unul singur 
cel al muncii și al curajului".

Neîndoios că, la noi. car 
men Stănescu sau Ștefan 
Tapalagc (sp~e a nu lungi 
lista) ar depune mărturii la 
fel de tulburătoare...

și De 
dar rolul care a fă- 
ea, după expresia 

o ..primadonă" a 
al Mașet din „Trei 

de Cehov. primit cu 
și elogii. imediat
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FOT BAL meridiane
IN PRELIMINARIILE olimpice 

(gr. A), la osnabriick : R. F. 
Germania — Danemarca 1—1 
(0—0). Au înscris Gortz (mln. 55), 
respectiv C. Nielsen (mln. 75). 
ta clasament : R. F. Germania 
9 p (golaveraj 12—3), Polonia 
9 p (10—6), Danemarca 7 p 
(16—5) toate cu cîte 6 jocuri ; 
România 3 P, Grecia 0 ț> (am
bele din 5 jocuri),

DUPĂ cum se anunță de la 
Secretariatul Uniunii europene 
de fotbal, o decizie în ceea ce 
privește reintegrarea echipelor 
engleze In cupele europene in- 
tercluburl nu va fi luată Îna
inte de sflrșitul lunii iunie. A- 
ceasta, pentru a permite obser
vatorilor să constate comportarea 
suporterilor englezi cu prilejul 
evoluției echipei Angliei la Cam-

plonatul European lnterțărl, ce 
va avea loc tn luna Iunie, in 
diferite orașe din R. F. Germa
nia. Așa cum se cunoaște, e- 
chlpele engleze au fost excluse 
din cupele europene tn urma 
dramaticelor incidente petrecute 
in anul 1905 pe stadionul Heysel 
din Bruxelles, tn timpul finalei 
C.C.E. dintre Liverpool șl Ju
ventus Torino.

IN CADRUL Supercupel
Amerlcil de Sud, Flamengo Rfo 
de Janeiro a învins cu 3—0 (1—0) 
pe Estudiantes La Plata. Au mar- 
cat Henrlque, Bebeto și Renato. 
Meciul s-a disputat pe giganti
cul „Maracana" (capacitate 200 000 
locuri) in fața a numai 8 600 
spectatori. La Montevideo, tn 
aceeași competiție. Penaro! a În
trecut cu l—o (0—0) pe Argen-

tinos Juniors Buenos Aires. A 
înscris Jos6 Herrera.

IN MECIUL derby al etapei a 
20-a a campionatului R. D. Ger
mane, Dynamo Berlin a întrecut 
pe teren propriu, cu 1—0. for
mația Dynamo Dresda. Alte re
zultate: Rotwelss Erfurt — Stahl 
Brandenburg 2—2: Aue — Union 
Berlin 1—0; F. C. Magdeburg — 
Frankfurt pe Oder 2—0; Rostock 
— Halle 5—2; Riesa — Jena 0—1: 
Lokomotive Leipzig — F. C. Karl 
Marx Stadt 1—0. In clasament 
conduo Dynamo Berlin, Lokomo
tive Leipzig șl Dynamo Dresda, 
cu cite 27 p.

IN CAMPIONATUL Angliei s-au 
disputat două meciuri restante 1 
Luton Town — Sheffield Wednes
day 2—2 ; Wimbledon — Coven
try 1—2.

INTR-UN meci amical dispu
tat la Dtlsseldorf, echipa finlan
deză Haika Valkeakoskl a învins 
cu 2—1 (0—1) formația locală
Fortuna.

CICLISM n Jan Schur (R.D.G.) a ctști- 
ga* prim» etapă a Turului Vauclusa, tn 
Franța, fiind cronometrat tn 4.21:31 pe 167 
km • Cursa de la Montherly (Franța) a 
revenit rutierului vest-german Andreas 
Kappas (IM, 97» km tn 3.27:54) . In Turui 
Tării Bascilor, după trei etape In fruntea 
clasamentului se află belgianul Luo 
kerbuyck, urmat la 41 s de irlandezul Kelly 
șl spaniolul Gorospe.

HOCHEI PE GHEATA . In Anala cam
pionatului vest-german : EC —" —
Rosenheim 4—1 (0—0. 1—L 3—0).

HOCHEI PE IARBĂ . Turneul masculin 
de la Lahore (Pakistan), a revenit echipei 
R.P. Germania, care a totalizat 8 puncte

Kdln

Suy-SB

(golaveraj 11—5). Pe Locurile următoare 
s-a>u situat Pakistanul 8 p (golaveraj 9—3), 
Australia 6 p, U.R.S.S. 3 p. Spania 3 p șl 
Marea Britanie 0 p.

NATAȚIE • In oadrul Campionatelor A- 
slel, la Guangzhou (R.P. Chineză), sporti
vii chinezi au obținut noi victorii prin : 
Xle Jun 1:53,81 la 200 m liber, Chen Jlan- 
hong 1:03,66 la 100 m bras. Lin Hafcan 
557,76 p la platformă.

VOLEI • tn prima zi a turneului Inter
național feminin de la Szombathely, echipa 
R.P.D. Coreene a Întrecut cu scorul de 3—0 
reprezentativa Ungariei. Alte 
R.P. Chineză — Cehoslovacia. 3—0 
Bulgaria 3—0.

ȘAH • Turneul pentru „Cupa 
ce se desfășoară la Bruxelles a 
eu runda a 5-a tn care Beliavskl l-a 
vtns pe fostul campion 
Tlmman a cîștigat la Sax, Nogueiras 
Wlnants Iar partidele Ta! — Salov,

rezultate : 
; Cuba —

Mondială" 
continuat 

ln- 
mondial Karpov, 

la 
Por-

tlsch — Andersson, Sokolov — Selrawan, 
r.fubojevicl — Korcinol, Speelman — Nl- 
kolicl s-au încheiat remiză. In clasament 
conduce marele maestru englez Jonathan 
Speelman cu 3,5 puncte, urmat de Beliav
skl (U.R.S.S.) Liubojevicl (Iugoslavia). 
Korcinol (Elveția). Salov (U.R.S.S.), eu ci
te 3 puncte. Tal (U.R S.S.), Andersson 
(Suedia) Nogueiras (Cuba), Karpov 
(U.R.S.S.) 8,5 puncte etc. . Turneul In
ternațional de la Dortmund s-a încheiat eu 
victoria maestrului sovietio Lputlan. cu 8 
puncte din 11 posibile, urmat in clasamen
tul final de King (Anglia) 7 puncte. In 
concursul feminin pe primul loc s-a si
tuat Anghelova (Bulgaria), cu 8 puncte.

YACHTING. • La Palma de Mallorca se des
fășoară tn aceste zile întrecerile campio
natului european la clasa „Olandezul zbu
rător". Regata a doua a competiției a fost 
clstigată de echipajul vest-german Albert 
Batzlll — Peter Lang, urmat de norvegie
nii Hans Hartman șt Jan Peer.
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