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NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
In australia

Marți, 12 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

. au vizitat Centrul australian 
pentru Cercetare științifică și 
Industrială.

La Centrul australian pen
tru Cercetare Științifică și 
Industrială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați, 
cu respect și considerație, de 
Barry Jones, ministrul pentru 
știință și mica industrie, care 
le-a adresat un cordial bun 
venit și a mulțumit pentru o- 
noarea ce le-a fost făcută prin 
această vizită.

Au fost vizitate apoi unele 
laboratoare.

înființat în 1920, C.S.I.R.A. 
este cea mai reprezentativă 
instituție de acest fel din Aus
tralia și una din cele mai mari 
din lume. Centrul dispune de 
peste 40 direcții și unități de 
cercetare, precum și de nume
roase laboratoare, situate în di
ferite localități ale țării, unde 
efectuează studii și lucrări 
științifice 2 500 oameni de știin
ță și ingineri.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
adresat cuvinte de apreciere a 
realizărilor oamenilor de ști
ință australieni.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus 
marți o coroană de flori la 
Memorialul australian al celor 
eăzuți in război.

★
Marți, 12 aprilie, in onoarea 

președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a fost oferit 
un dejun, de către primul mi
nistru al Australiei. Robert 
James Lee Hawkr., și doamna 
Hazel Hawke.

în timpul dejunului, desfă
șurat într-o ambianță de caldă 
prietenie, primul ministru, 
Robert James Lee Hawke, și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

De asemenea, în cadrul de
junului, președintele Partidu
lui Liberal, liderul opoziției par
lamentare, John Howard, a 
rostit un toast, din partea parti
delor Liberal și Național, 
care a subliniat că se 
primului ministru 
transmite președintelui 
Ceaușescu și tovarășei 
Ceaușescu un foarte ______
bun venit. Vorbitorul și-a ex
primat convingerea că vizita 
înalților oaspeți români în Aus
tralia va fi reușită.

în continuarea vizitei 
eiale pe care o efectuează în 
Australia, la invitația guver
natorului general Ninian Mar
tin Stephen, președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au plecat marți după-amiază 
la Brisbane, 
Queensland.

Ceremonia 
loc la baza 
Fairbairn din oaspeți fiind 
reședință pină la aeroport de 
guvernatorul general al Aus
traliei și soția sa.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat un călduros rămas 
bun de la guvernatorul gene
ral Ninian Martin Stephen și 
soția sa, de la primul minis
tru, Robert James Lee Hawke, 
și soția sa. A fost exprimată, 
incă o dată, satisfacția față de 
întilnirea româno-australiană la 
nivel înalt, față de convorbi
rile purtate sub semnul stimei 
și înțelegerii reciproce, al 
prieteniei.

La Brisbane, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în
tîmpinați cu deosebită cordia
litate de Walter Campbell, 
guvernatorul statului Que

ensland, și soția sa, precum și 
de primul ministru, M. J. 
Ahcrn, și soția sa.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
marți după-amiază pe primul 
ministru al statului Queensland, 
M.J. Ahern.

In timpul convorbirii, desfă
șurată intr-o atmosferă cor
dială. s-a relevat cu satisfac
ție faptul că s-a statornicit o 
bună conlucrare între compa
nii din statul Queensland și 
întreprinderi din România în 
domeniul cărbunelui. Pornind 
de la experiența pozitivă și 
progresele înregistrate în ca
drul acestei colaborări, s-a 
exprimat dorința ca. în tim
pul vizitei, să fie concretizate 
noi căi și modalități pentru 
promovarea cooperării în 
meniul minier și în alte 
toare.

capitala

In 
alătură 
în a 
Nicolae 

Elena 
călduros
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statului

a avut 
aeriană

plecării 
militară 
Canberra, înalții 
conduși de la

M. J.

do- 
sec-

★
în onoarea președintelui 

publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
guvernul statului Queensland a 
oferit, marți, un dineu oficial.

în timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru al statului 
Queensland, M.J. Ahern, au 
rostit toasturi.

Re

Astăzi, in preliminariile J. O. la fotbal
nSQKaasuMKBr-LMasua

MECIUL DINTRE SELECȚIONATELE ROMÂNIEI Șl GRECIEI
• Partida are loc pe stadionul „23 August", de la 

ora 17 “ .. ............... ‘ ‘ ‘
ordine;
• Un

• „Olimpicii" noștri au un singur cuvînt de 
victoria • Lotul oaspeților, întărit cu Bonovas I 
amplu program polisportiv va încadra acest 

atractiv joc internațional
nariilor J.O. Deși, practic, fără 
miză, oele două formații ratînd 
cursa calificării (în care au

pe cea mai mare a-Astăzi,
renă sportivă a țării, reprezen
tativele olimpice de fotbal ale

2

&

8

i er

Ș ------------------ --------------------------- ----------
„Olimpicii“ noștri, ieri, la ora ultimei repetiții... Foto : N. PROFIR 

g 
0 României și Greciei își vor

disputa primul lor meci direct
g (returul Ia 18 mai, la Atena)
g din cadrul grupei I a prelimi-
E

rămas angajate selecționatele 
R.F. Germania, Poloniei și 
Danemarcei), partida de azi ane 
O miză importantă l Nu e nici

g „Europa Top 12“ la tenis de masfl juniori

* 0 RECONFIRMARE A CALITĂȚILOR 
, JUCĂTORILOR ROMĂNI 
Șî

• Cei 5 sportivi români pe podium • Otilia Bădescu
- singura dublă cîștigătoare a trofeului • Partide de 
ridicat nivel • Băieții — în ascensiune • Premise pen- 

iȘ tru o bună comportare la Campionatele Europene

✓✓

Dupfi succesul din semifinalele „Cupei I. II. T.‘‘

H. C. MINAUR DIN NOU
ÎN FAȚA

Mai întîi o constatare 
menită să pună mai 
mult în valoare perfor
manța obținută de H.C. 
Minaur Baia Mare în 
actuala ediție a „Cupei 
I.H.F.": cele patru for
mații întîlnite de echipa 
noastră au fost cam
pioane, ale 
clei (Tatran Preșov 
1986), Suediei 7 
Halmstad în 1986), 
nemarcei (Hellerup 
1986) șl Spaniei 
Barcelona în 1984.
1986 precum și in ac
tuala ediție, cîștigînd 
titlul în chiar săptămîna 
meciului de la Pala Blau 
Grana). Parcurg’nd acest 
drum dificil, Minaur 
a ajuns din nou foarte 
aproape de cîștigarea 
trofeului, pe care l-a 
mai așezat o dată în 
propria vitrină. în 1985.

Tn sala „Dacia", dumi
nică dimineață, F.C. Bar
celona și-a confirmat

TROFEULUI

fost
Cehoslova- 

în 
(Drott 

Da- 
în 

(F.C. 
1985,

din plin renumele de 
fi mai puternică, 
combativă, mai sigură în 
jocurile din deplasare, 
comparativ cu cele sus
ținute pe propriul te
ren. Din cei 12 jucători 
înscriși pe foaie. cu 
greu am putea afirma 
că unul sau altul dintre 
ei sînt handbaliști de 
valoare medie: portarul 
Lorenzo Rico, 
„r - --___ ,
nio Serrano și 
Jose Urla, precum și pi
votul Juan de la Puente 
sînt titulari de bază în 
„naționala" Spaniei, ca
lificată pentru J.O. din 
acest an, iar ceilalți co
legi ai lor, în frunte cu 
iugoslavul Milan Kali
na, sînt tehnicieni desă- 
vîrșiți, atleți de înaltă 
clasă, avînd, în plus, un

a 
mai

interii
.Papitu", Munoz, Euge- 

Juan

Ion GAVRILESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

un paradox. Pe de o parte, în- 
tîlnirea interesează, imediat, 
din dorința echipelor de a-și 
ameliora poziția în clasamentul 
grupei (—3 și, respectiv, —6 la 
„adevăr"), după cum, pe de 
altă parte, ea suscită atenție 
In perspectivă, o victorie în 
acest meci putînd însemna un 
deosebit ascendent moral în 
condițiile în cane, reamintim,

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. 2-3)

Tot azi, de la ora 17,

pe stadionul din Bd. Ghencea

STEAUA - SPORTUL
STUDENȚESC

Astăzi, pe stadionul din Bd. 
Ghenoea, va avea loc tntîlnirea 
de fotbal, din cadrul etapei a 
23-a a Diviziei A, dintre Steaua 
(locul 1) șl Sportul Studențesc 
(locul 15). Meciul va începe la 
ora 17 șl va fl condus de o bri
gadă de arbitri din Capitală, a- 
vîndu-1 la centru Tie D. Petres
cu, ajutat la linie de M. Nlculescu 
șl A. Doncea.

La foarte scurt interval de 
ă la încheierea Campionatelor 
Ș Europene (seniori), pe agenda 

tenisului de masă internațio- 
0 nai a figurat o nouă și im- 

portantă competiție: „Europa 
S; Top 12“ pentru juniori, care a 
g: avut loc la Constanța, la sfîr- 

șitul săptămînil trecute. Și, ca 
gî în urmă cu trei săptămîni la 

Paris, și această întrecere „a 
reconfirmat calitățile jucători- 
lor români", după cum ne spu- 

S- nea, la sfîrșitul competiției, 
Jean Devys, președintele Co- 

ă misiei de juniori a federației 
S europene (E.T.T.U.).

Milan Kalina (1,8.9 m) încearcă să-l 
blocheze, inăltîndu-se, dar nu poate sări 
mai sus decît Covaciu. De la această... 
înălțime. Covaciu va ir. scrie din nou 
pentru Minaur.

Foto: Andrei FARCAȘ — Baia Mare

Această 
ciere este 
parte de 
doar una de com
plezență, ea avînd 
fundamentul unor 
argumente foarte 
solide: 1) Este pen
tru 
cînd, 
♦iilor 
tara 
fost __________
de 5 sportivi, drept 
cîștigat ca urmare 
a locurilor ocupate 
in clasamentul eu
ropean ; 2) Toți 
reprezentanții noștri ____
Bădescu, Călin Creangă. Emilia 
Ciosu, Adriana Năslase, Daniel 
Cioca — au urcat pe podium; 3) 
Sportiva Otilia Bădescu este sin
gura competitoare (îi avem în 
vedere și pe băieți) care a 
cîștigat de două ori trofeul; 4). 
Performanțele au fost obținu
te în întrecere cu cei mai buni

apre- 
de- 

a fi

prima oară 
in șirul edi- 

competiției, 
noastră a 
reprezentată

Otilia Bădescu a cucerit un nou trofeu al 
tenisului de masă continental

Foto: Eduard ENEA
Otilia juniori 

dispută 
luni, se vor afla în luptă șl 
pentru podiumul Campionate
lor Europene.

Iată, așadar, că. după re-

europeni, practic în 
cu cei care, peste trei

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare in pap 2-3)

în perspectiva Campionatelor Europene de judo

„INTERNAȚIONALELE” DE LA BUCUREȘTI - 
UN TEST PTLIVANT

• SPERANȚE ÎNDREPTĂȚITE LA CATEGORIILE MICI, 
INCERTITUDINI LA CELE MARI

Preocupată de pregătirea în 
bune condiții a sportivilor noș
tri în vederea apropiate.or Cam
pionate Europene de judo 
(19—22 mai, la Pamplona, în 
Spania), federația de speciali
tate s.-a străduit — și a reușit 
— să ofere celor mai buni ju
doka din lotul reprezentativ 
prilejul participării la o suită 
de turnee peste hotare și, re
cent, la „Internațional ie“ de 
la București. La sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, în Sala Rapid 
din Capitală s-au perindat pe 
cele trei tatami ale tradiționa
lei noastre competiții interna
ționale — aflată la a XlX-a 
ediție — toți sportivii din lot

și mulți alți invitați. A absen
tat doar Mihai Cioc, ocrotit — 
cum ni s-a spus — după acci
dentarea sa la Campionatele 
Mondiale din toamna trecută. 
Cum la aceste întreceri și-au 
apărat șansele și numeroși con- 
curenți din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.P. Chineză Franța, 
Italia, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, R.P. Mongolă, Polonia. 
Ungaria și U.R.S.S., putem a- 
vansa citeva constatări privind 
sportivii vizați pentru selecție 
la C E.

Cosfin CHIR1AC

(Continuare In pag. a 4-a)



MULTI PREMIANȚI ÎN SPORT SI LA A.S.E.
Din sălile de gimnastică ale 

Jocurilor Olimpice de la 
Melbourne. Roma și Tokio, 
cu greutatea celor două 
medalii de bronz cuoerite cu 
echipa, precum și a altor 
locuri fruntașe prof. Sonia 
Iovan a poposit în sălile de 
sport ale Academiei de Studii 
Economice, aflîndu-se astăzi 
în fruntea colectivului de ca
dre didactice de la catedra de 
educație fizică și sport. Cu 
migală șj pasiune, încearcă — 
și de cele mai multe ori reu
șește (alături de ceilalți 12 
lectori și asistenți univer
sitari) — să atragă studenții 
fie spre sălile de sport ale 
A.S.E.. fie spre stadionul Ti
neretului. fie la baza nautică 
de la lacul Herăstrău.

Și astfel, de la fileul de vo
lei la bazinul de tnot, de ia 
panoul de baschet la aista 
de atletism, de la baza nau
tică la terenurile de handbal 
fotbal și rugby viitorii eco- 
nomiști colectează cu price
pere locuri fruntașe în între
cerile la nivelul centrului uni
versitar sau la finalele Pe 
țară.

Edificatoare în acest sens 
sînt locurile I ocupate la „E-
■ a a .... s el (| J

„CUPA FEDERAȚIEI11 LA TIR CU ARCUL
• Diana Nicolaescu (Olimpia) și Victor Stănescu (Petrolul), 

învingători merituoși

Stănescu 
după ab- 
podi umul 

sală din

După patru zile, primul con
curs — în aer liber — al a- 
nului — la tir cu arcul a rea
dus în prim-plan pe maestrul 
sportului Victor 
(Petrolul Ploiești) 
sența sa de pe 
„naționalelor" de 
aoest an. și a reconfirmat bu
nele rezultate ale Dianei Ni
colaescu (Olimpia Bucu
rești). cîștigătoare a tutu
ror întrecerilor (4) din a- 
nul 1988, inclusiv a Campio
natelor Naționale de sală. De-a 
lungul competiției, ambii au 
avut o comportare remarcabi
lă, conducînd întrecerile . încă 
din prima zi și 
tot pe primul loc, 
valoroase: 2390 p. 
2434 p.

încheindu-le, 
cu punctaje 

și, respectiv,

Vineri, disputele de pe poli
gonul instalat pe unul din 
terenurile de rugby ale 
Stadionului Tineretului din 
Capitală s-au reluat cu tra
gerile pentru cea de-a doua 
manșă de simplu FITA, con- 
curenții pornind cu totalu- 
rile obținute la finele zi
lei a doua. Să le reamintim : 
V. Stănescu 1162 p. Mircea 
Firdea (Voința Satu Mare) 
1160 p. Puîu Ciubotaru (C.S.M. 
Iași) 1158 p. Alexandru Kiss

CANOTAJ. IndatA DUPĂ proba de 4 vîsle a 
Campionatului Național de fond de la Timișoara, 
Veronica Cogeanu, componentă a echipajului cîștigă- 
tor. a fost îmbrățișată, felicitată călduros, de două 
fete tinere, voinice. Erau surorile gemene Mariana 
și Georgeta Cogeanu, caiadste la același club 
(U.T.A.). cu sora lor mal mare. « ANTRENORUL 
ARĂDEAN Mihai Petruș s-a arătat extrem de nemul
țumit de decizia juriului de concurs de a nu-i primi 
ka start echipajul de 4 vîsle junioare. Ignorînd obli
gația regulamentară de a se afla înapoia liniei de 
start cu minimum 5 minute înainte de plecarea în 
cursă, echipajul cu pricina ...admira peisajul, undeva 
departe. Incît, pe bună dreptate, a fost descalificat. 
Cum contestația depusă nu a fost aprobată, antre
norul Petruș ni s-a adresat, cerîndu-ne „să scriem 
ta presă așa cum s-au petrecut lucrurile !“ Asta și 
facem... « AU IMPRESIONAT plăcut și selecția judi
cioasă, dar mal ales modul în care au fost pregătiți 
sportivii de la C.S.Ș. 2 Constanța. Subliniem acest 
lucru gîndindu-ne că, din păcate, nu sint foarte 
multe secțiile care acordă atenția cuvenită activității 
Ou juniorii. Fapt ilustrat pe deplin la Timișoara de 
unele probe (4 vîsle junioare. 4+1 rame juniori) în 
cane abia s-a realizat numărul de echipaje regula
mentar pentru a se putea desfășura Întrecerea. (S.A.)

ÎNOT. NICI O PROBLEMA DE ARBITRAJ la „na- 
țonalele" în bazin acoperit. Secretariatul a funcționat 
mereu „pe fază", iar tabela electronică a informat 
instantaneu asupra tuturor rezultatelor, fără să țină 
seamă că unele erau mai bune, iar altele... Felicitări 
se cuvin, așadar, celor care au dat o nouă dovadă 
de pasiune și competență. El nu sint puțini, © PA
TRU FETE din Suceava, pe numele lor Iullana Pan- 
tilimon, Alina Prisăcaru, Ramona Taipalariu și Da
niela Isar (vă spun ceva. acum, aceste nume ? ! 7) 
au conectat la Reșița un record vechi de opt ani 
pentru cvartetele de 4X200 liber. Oricum, rezultatul 
are relevanță, dar un amănunt îl sporește semnifi
cațiile pentru că 9:17 vine după un 9:20, cit înotau, 
la 13 ani, patru fete, pe atunci la Baia Mare toate, 
pe numele lor Anca Pătrășcolu, Teodora Hauptricht, 
Noemi Lung, Eniko Palencsar. E ceva, nu-i așa ? 
• UN TITLU în plus — neoficial — se cuvine pen
tru lotul dinamoviștilor bucureștenl, care au avut 
cea mai frumoasă ținută, grație unui inspirat ,.de-en“ 
șl colorit al treningurilor. tt LA PRECEDENTA E- 
DIȚIE a campionatelor, găzduită de Reșița, Gabriela 
Baka urca pe cea mai Înaltă treaptă a podiumului 
In probe de fluture șl de mixt. După patru ani, 
am reîntîlnit-o In dreptul culoarului patru, unde a 
oficiat ca arbitru, alături de un alt fost înotător. 
Ion Colța. Acesta din urmă avea emoții in plus 
atunci cînd concura tînărul de ÎS ani Andrei Colța.

conomiada" desfășurată la 
Cluj-Napoca, atît pe an
samblu, cit și la mai multe 
discipline în parte (atle
tism. baschet băieți, handbal 
și volei fete, tenis de masă 
fete și băieți). La atletism, pe 
prima treaptă a podiumului 
de premiere au urcat Dan 
Dumitrescu (anul III, Facul
tatea de planificare și ciber
netică economică). Ana Ga- 
vriluț (I-PCE) la 50 m și, 
respectiv, la săritura în 
lungime și George Vîlcea (Ill 
— Comerț) la 1000 m. La te
nis de masă au ocupat locurile
1 Isabella Chirea (la simplu), 
care a cîștigat și dublurile cu 
Lidia Hanc (la fete) și Mihai 
Roman (la mixt), iar M. Ro
man și Claudiu Pop, (locurile
2 și. respectiv, 3. Numai in 
această toamnă, „bobocii" par- 
ticipanți la „Cupa anilor I" au 
fost printre primii la nivelul 
Centrului Univensitar. prin 
locurile I și II individual 
(Mihaela Gliga, respectiv 
Dana Pop) și I pe echipe fa 
tenis de cîmp). locurile II la 
echipe și IV—V la individual 
(la gimnastică), II și III (la 
atletism) și II pe echipe. V la 
fotbal și handbal, iar exemple

(Voința Tg. Mureș) 1146 p, 
Victor Weszclovschi (Voința 
S.M.) 1140 p... Așadar, dife
rențe mici, recuperabile, in 
condițiile în care arcașii mai 
aveau la dispoziție 144 să
geți (cîte 36 pentru fiecare dis
tanță) și deci 1440 p. Din 
nou Stănescu pe primul loc, 
cu 2049 p, urmat de Ciu
botaru 2026 p și Firdea 2017 
p. în ultima zî, pe distanțe 
scurte (50 și 30 m). Stănescu 
este mereu primul (310+341), 
Ciubotaru se plasează de fie
care dată în apropierea lui 
(301+339). Firdea este si el 
lîngă acesta din urmă (304+ 
332) astfel că ordinea finală 
rămîne oea de mai 6us.

La senioare, vineri, s-a por
nit de la următoarea situație : 
Diana Nicolaescu 1216 p, Ma
rina Prelipceanu (Carpăți Gă- 
lănești) 1204 p. Aurora Chîn- 
Matei (Steaua) 1194 p, Ga
briela Cosovan (Voința Rădă
uți) 1145 p... Tragerile pe cea 
mai lungă distanță (70 m) au 
adus prima, dar și ultima, 
schimbare a ierarhiei, da
torată unei „căderi" a Marinei 
Prelipceanu. Ea a obținut 
doar 271 p și. deci, un total de 
1475 p. în timp ce adversarele 
sale au avut realizări nota

le bune ar putea continua. .
îndrumați de _ profesorii 

Iulian Constant'nescu (la 
baschet și canotaj), de Ale 
xandru Mureșan (la volei și 
natație), de Mircea Popescu 
(la atletism) și, evident. de 
Sonia Iovan (la gimnastică 
ritmică și sportivă), actuali 
sau foști sportivi de perfor
manță contribuie singuri sau 
alături de alți colegi (în 
cadrul echipei) la obține
rea punctelor și prem ilor 
puse în joc. Și exemplele stnt 
numeroase: Florin Tătar
fost component al lotului 
național de juniori 'a natatie. 
locul 3 la Ido m spate în eta
pa finală a Centrului Univer
sitar ; atleta Daniela Gămălie 
legitimată la clubul Rapid 
și componentă a lotului 
național de semifond. partici
pă la competițiile organizate 
de Centrul Universitar etc

Cine se îndoiește de pasiu
nea pentru sport a studenți
lor economiști e ’nvitat să 
vină să-i vadă la pregătire 
sau — și mai bine — în fo
cul" întrecerilor !...
Monica BUCUR STĂNESCU. 

coresp.

E±J C3 1=1 l=J C3 E=1=1 E3 CL-

bile : Matei 298 p și Nicolaes
cu 295. Cu acest punctaj Nico
laescu se menține pe primul 
loc cu 1511 p, însă Matei a- 
nunță că „lupta" pentru cuce
rirea trofeului este încă 
deschisă. Așa a și fost în toa
te cele trei serii care au ur
mat, cele două arcașe punc- 
tînd aproximativ egal, cu un 
plus însă pentru stelistă : 
308+293+332, față de 309+284+ 
330, numai că cele 10 puncte 
cîștigate i-au fost insuficiente 
pentru a trece în fruntea Ie
rarhiei.
Clasament, dublu FITA. se. 

niori : 1 V. Stănescu ?3M ri 162+ 
1228), 2. P. Ciubotaru 2365 <1‘,58+ 
1207), 3. M. Firdea 2349 <11(5?)+
1’89) • senioare : 1. Diana Nico
laescu 2434 (1216+1218). 2. Aurora 
Chin-Matei 2425 (1194+1231), 3.
Mariana Prelipceanu 2370 (1204 + 
1166) ; juniori I : 1. Dumitru 
Jega (Minerul Aninoasa) 2239 
(1033+1156), 2. Daniel Bogdan
(Minerul) 2048 (1040+1008), 3.
Cezar Alexandrescu (C.S.M. Iași) 
204’ (997+1044) ; junioare I : 1.
Csilla Szabo (Voința Satu Mare) 
2084 (1041+1013). 2. Simona Lă-
mășan (Minerul) 2059 (1036+
1023). 3. Csilla Balogh (Mobila 
Satu Mare) 1924 (993+925) ; ju
niori II : 1. Dorian Șestac (C.S.M. 
lași) 987. 2. Florin Ignat (Mine
rul) 984. 3. Iulian Melinte (C.S.M. 
Iași) 806 ; junioare IT : 1. Magda 
Moroșan (C.S.S. Rădăuți) 963 , 2. 
Claudia Cosovan (Minerul) 954. 
3. Noemj Honig (Voința Satu 
Mare) 823

loan NOVAC

Intr-o postură asemănătoare s-au mai aflat șl alți 
oficiali șl... părinți, ca tatăl unuia din cei mal tineri 
finaliști, Bogdan Călinescu. a UN ALT protagonist 
din ’84, o altă retragere din activitatea competițio- 
nală : Oliviu Băcuieți. • AU FOST multe fiori, 
plachete etc. pregătite de organizatori, spre frumoasa 
surpriză a fruntașilor înotului românesc. a MULȚI 
DINTRE cel prezențl în tribunele (pline !) ale pisci
nei de dimensiuni olimpice credeau (sperau) într-o 
victorie a favoritei publicului local, Luminița Do- 
breseu, după cum unii anticipau succesul Tamarei 
Costache. A cîștigai însă Livia Coparlu, chiar dacă 
ea a greșit primele două starturi. Și cine credeți că 
a avut un „pronostic" exact? Tatăl... Luminiței. (G.R.) 

JUDO. LA „INTERNAȚIONALELE" României au 
fost numeroși spectatori în tribunele Sălii Rapid din 
Capitală. Nu puțini erau veniți din provincie. Prin-

POST-SCRIPTUM
tre aceștia s-au numărat șl juniorii de la C.S.Ș. Deva, 
însoțiți de tînărul antrenor Doru Sapta. a APROPO 
DE JUNIORI. Pentru stimularea lor, federația l-s 
invitat pe cei clasați pe primele două locuri la fi
nalele categoriei lor de vîrstă (desfășurate cu o 
săptămînă în urmă, la Oradea) să concureze și la 
competiția internațională a seniorilor. Spre lauda lor. 
doi dintre el au urbat chiar pe podium : Zoltan 
Tcszari, locul I la categoria semiușoară. șl Ionel 
Țifra, locul III la „superușoară", ambii din Oradea.
• PRINTRE ARBITRII remarcați la „Internaționale" 
a fost și ionel Stoicuț (București). El a obținut, de 
altfel, de curînd licența de arbitru internațional, la 
Budapesta, unde au participat 19 candidați. Ionel 
Stoicuț s-a „clasat” merituos pe locul ai tl-lea. 
(C. Ch.).

PATINAJ ARTISTIC, reușită deplină și în pri
vința organizării „Concursului Prietenia", încheiat 
cu puține zile în urmă. La aceasta au contribuit 
C.N.E.F.S., I.E.A.B.S. (cazare, masă, calitatea g’.ieții 
— toate foarte bine), consiliile pentru educație fi
zică și sport ale celor șase sectoare din Capitală, 
precum șl C.J.E.F.S. Harghita. Forțe unite într-un 
lăudabil efort pentru ca, la sfîrșit. să se vorbească 
(din nou) de tradiționala ospitalitate românească.
• CEI PATRU arbitri principali al concursului au 
fost româncele Fcaterina Pustai și Vera Curceac 
(probele Individuale), poloneza Eugenia Gasiorowska 
(dans) și sovieticul Valentin Piseev (perechi). In 
corpul de arbitre am recunoscut șl pe fosta multiplă 
campioană europeană și mondială Anette Pfltzsch-

STUDENȚII TIMIȘORENI - 4 TITLURI DIN 5 LA BADMINTON Divij
Badmintonul a mai făcut un 

pas spre... inimile tinerilor 
din țara noastră De data aceas
ta, prin intermediul studenți
lor, finaliști ai Campionatelor 
Republicare Universitare. O fi
nală excelent organizată la 
București, sub genericul Da- 
ciadei, cu concursul conducerii 
Institutului Politehnic, dominată 
însă de reprezentanții Timișoa
rei, de patru ori pe locul I I 
Un succes net, care atestă preo
cuparea pentru consolidarea a- 
cestui sport în rîndurile stu
denților din municipiul de pe 
Bega

Pe panoul de onoare al frun
tașilor Campionatelor Republi
cane Universitare de badmin
ton — ediția 1988 s-au înscris:

FETE : 1. Liliana Soveja (Iași), 
2. Ioana Ardelean (Timișoara). 3. 
Diana Mogoșanu (Timișoara). Au

H. C. MINAUR
(Urmare din pag. 1)

gabarit impresionant. Sint, de 
altfel, și argumentele unanime 
ale specialiștilor, care consi
deră pe F.C. Barcelona ca u- 
na dintre cele mai puternice 
echipe de club din Europa. în 
acest context, Minaur are me
rite sporite, manșa semi
finală de la Baia Mare puțind 
oricînd să țină afișul unei... 
finale, chiar și a C.C.E. Păs- 
trind proporțiile, și pentru a 
ne încadra strict în limitele 
adevărului, trebuie să spunem 
că, spre deosebire de F.C. 
Barcelona (ale cărei individua
lități sint superioare celor ale 
băimărenilor) Minaur s-a de
tașat învingătoare pentru că are 
cu adevărat o ECHIPA, cu doi 
antrenori de clasă: Lascăr
Pană și Petre Avramescu. Pri
mul dintre ei ne spunea, de 
altfel, la citeva minute după 
fluierul final: „Am analizai 
meciul de la Barcelona, am 
studiat posibilitățile de expri
mare in teren ale fiecărui ju
cător spaniol și ne-am dat 
seama că numai printr-un joc 
de ECHIPA ii putem anihila 
pe tehnicienii de înaltă clasă 
care se numesc. între alții. 
Juan de la Puente, Kalina,, Pa- 
pitu” Munoz, Acest lucru ne-a 
reușit, de astă dată".

Nu vom repeta ce am scris 
în cronica meciului, ci vom 
adăuga unele detalii care să 
completeze imaginea evoluți
ilor unora dintre handbaliștii 
băimăreni. Astfel, portarul Ni- 
colae Neșovici, trimis între 
buturi în minutul 2 al repri
zei secunde, a apărat șuturi 
extrem de bine plasate în mi
nutele 32. 33 (de două ori). 34. 
40. 42 (de două ori). 44, 49. 51. 
55 (de două ori), prestație care 
ne-a făcut să consemnăm că 
a prins aproape totul. Cole
gul său. excelentul Mircea Pe- 
tran (care s-a remarcat in par- 

Witt. • UN PUNCT DE INTERES : protocolul de 
concurs, executat ca la orice competiție internațio
nală de nivel continental sau mondial, și care cu
prinde toate datele legate de concurs (comisiile teh
nice. de arbitri, clasamentele, notele), precum șl 
pozele învingătorilor. (D. S.l.

TENIS DE MASA. DIN NOU, ca șl în urmă cu 
citeva luni, cînd au avut loc Campionatele Balcanice, 
gazdele constănțene s-au întrecut pe sine în organi
zarea „Euro-Topului“ pentru juniori, fapt subliniat 
în repetate rînduri de participant!, printre cel care 
și-au adus o importantă contribuție aflîndu-se Con
stantin Aibu, Victor Prelipceanu, Traian Bucovală, 
Nicolae Apostol, Ion Eremia, Ion Popișteanu ș.a. 
• UN „CAREU DE AȘI" a fost prezent la această 
a IV-s ediție : foști! multiplii campioni mondiali șl 
europeni Ella Constantinescu, Geta Pitică, Maria 
Alexandru (România), Kjell Johansson (Suedia), 
e CÎND te arbitrează un fost campion european, ca 
Dorin Giurgiucă, atunci, desigur, șl sportivii știu 
că totul va decurge perfect. Așa a și fost. • APRO
PO de arbitraje, notăm părerea lui Pavol Hajek 
(Cehoslovacia), arbltrul-judecător al Uniunii Europe
ne : „A fost o plăcere pentru mine conlucrarea cu 
arbitrii români, care au asigurat o perfectă desfă
șurare a fiecărui meci. Nu este numai părerea 
mea, ci și a diverșilor antrenori cu care am stat de 
vorbă". Felicitări, deci, pentru Aurel Popovici (di
rector de concurs), Radu Popescu (arbitru principal), 
Szilveszter Alexa. Cristinel Romanescu. Gheorghe 
lordache, Eugen Simion ș.a. • CULESE DIN STA
TISTICA celor 121 de meciuri, care s-au desfășurat 
in doar două zile — cele mai echilibrate : Năstase — 
Medvedeva 1—2 (—20, 22, —19), V. Wirht — Hoit 2—0 
(21, 20), Grujici — Syed 1—2 (18. —22, —20) ; cel mai 
lung set (33—31) în jocul Nemcth — Noșkov ; cel 
mai scurt (21—4) în partida Cioca — Torssel ; întâl
nirea cea mai lungă : Cioca — Syed (2—1), ultimele 
două seturi jucîndu-se la activizare. a CEI MAI 
fericiți părinți din tribună au fost aceia ai Otillei 
Bădeseu, Emiliei Ciosu și Adrianei Năstase, fetele 
lor aflîndu-se toate pe podium. Bravo 1 a CU O- 
CAZIA acestei competiții a fost editat și un foarte 
reușit șl cuprinzător program. * ASOCIAȚIA flln- 
tclistilor constănțeni a pus la dispoziție citeva pilcuri 
„prima zi", purtînd emblema concursului „Europa 
Top 12”. care s-au bucurat de o bună primire 
a UN PREȚIOS ajutor a fest oferit de Clubul de 
radioamatorism Constanța, care a pus la dispoziție 
aparatura electronică de înregistrare, astfel că Radu 
șt Cătălin Bratu, cel do! operatori, precum ți Viorel 
Păuncscu, șeful secretariatului, au asigurat o rapidă 
difuzare a buletinelor. (Em. F.).

participat 20 de concurente ; 
BĂIEȚI : 1. Florentin Banu (Ti
mișoara' . 2. Gabor Deme fTg. 
Mureș), 3. Radu Ionescu (Bucu
rești). Au luat parte 35 de spor
tivi ; DUBLU FETE : 1. Diana 
Mogoșanu + Ioana Ardelean (Ti
mișoara). 2. Soveja + Bărgăoanu 
(Iași) 3 Szoke + Hajdu (Tg. Mu
reș). Au luat startul 10 perechi ; 
DUBLU BĂIEȚI: 1. Silviu Băluț + 
Vineențiu Dusnoki (Timișoara). 2. 
Ionescu + Liber (București), 3. 
Banu + Mild (Timișoara Et). Au 
participat 15 perechi ; DUBLU 
MIXT : 1. Dana Golea + Floren
tin Banu (Timișoara), 2. Deme + 
Sz8ke (Tg. Mureș) 3. Ionescu + 
Cazacliu (București). Au fost pre
zente de asemenea 15 perechi.

Clasamentul pe centre univer
sitare : 1. Timișoara, 2. Iași, 3. 
Tg. Mureș, 4. București.

Viitoarea ediție a competiției 
va fi găzduită de municipiul 
Timișoara, (t. st.).

BAIA MARE
tida de la Barcelona), are prin
cipalul merit, in meciul de la 
Baia Mare, de a fi apărat o 
aruncare de la 7 m într-un 
moment psihologic, în min. 53, 
după ce băimărenii rataseră o 
lovitură similară. Măricel Vol- 
nea, care și-a intrat in mină 
destul de tîrziu, a contribuit, 
alături de Gheorghe Covaciu. 
Ia desprinderea Minaurului In 
momentele cele mai fierbinți 
ale partidei, adică atunci cînd. 
dezlănțuiti, baroelonezii, ml- 
zînd totul pe cartea victoriei, 
și-au scos și portarul in atac, 
spre stupoarea spectatorilor — 
și chiar a jucătorilor — vS- 
zînd poarta goală I

în lunga discuție purtată cu 
Lascăr Pană, acesta ne preci
za : „S-a sfirșii o altă bătălie, 
de miine reluăm pregătirile 
pentru confruntarea decisivă, 
cu puternica formație sovieti
că Granitas Kaunas. dețină
toarea „Cupei I.H.F.".

--------------  ««■■■■■■■■■a
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marcabilul bilanț de la C.E. 
de la Paris, aceste noi succe
se completează ,paleta" reali
zărilor din această primăvară 
a jucătorilor noștri, confir- 
mindu-se, totodată, munca ce 
se depune la majoritatea clu
burilor, precum și la Centrul 
Olimpic. în această direcție 
subliniind aportul antrenorilor 
Viorel Filimon. Doina Badi 
(Centrul olimpic). Gheorghe 
Bozga (C.S.Ș. Bistrița). Șerban 
Dobosi, Mihai Bledea (C.S.M. 
Cluj-Napoca). Aurel Ovanez, 
Viorica Dragu (Spartac Stirom 
C.S.Ș. 1 București).

Fără îndoială, sistemul soli
citant de desfășurare (11 jocuri 
în doar două zile), valoarea 
adversarilor (majoritatea deja 
component! de bază în echi
pele de seniori) a făcut ca, pe
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| PUNCT PREȚIOS PENTRU LIDER
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea - F.C. Constanța 1—1 (0—0)

I

Gazdele acestui meci — angre
nate în dramatica luptă pentru 
evitarea retrogradării. Oaspeții — 
lideri al seriei — în cursă pen
tru promovare. Așadar, miză 
mare. Pe ansamblu, celor 8 000 
spectatori li s-a oferit o dispută 
caracterizată printr-rn pregnant 
echilibru. Cum era de așteptat. 
Delta (plăcută revelație) a do
minat din punct de vedere te
ritorial. atacînd cu toate liniile, 
mai puțin Cățoi, rămas să asi
gure „spatele". De fapt, el a și 
fost cel mai bun jucător al echi
pei sale prin calm, plasament șl 
intuiție, a rezolvat situațiile gre
le ivite la poarta lui Dascălu. 
iar prin lungile sale „diagonale" 
șl pase în adîncime a reușit să 
„aerisească" jocul, deseori în
grămădit pe centru. Tinărul If- 
todi. prin periculoasele sale 
incursiuni frontale, a tras toată 
echipa după el. Rusu și Mașcu 
au depus un travaliu imens, iar 
IAMANDI, atunci cînd s-a preo
cupat de fotbal, a periclitat poar
ta adversă, el egalind in min. 70, 
din lovitură de la 11 m, just a- 
cordată ca urmare a unui fault 
In careu comis asupra lui Di- 
nescu (Delta a avut bune ocazii 
de gol în min. 51, 53, 58, 67. 68 
și 88). De cealaltă parte, constăn-

din run- 
i dintre 
optată cu 
’rogramul 
a 14.15, 
te forma

TOATE GOLURILE ION NICOLAE
Prahova C.S.U. Ploiești Politehnica

I
I
I
I

FANOV

MAS/I

Evoluția echipei din Dealul 
Copoulul a fost așteptată cu 
viu interes In orașul „aurului 
negru". Din păcate, studenții die 
pe Bahlui au avut o prestație 
slabă, în timp ce ploieștenil au 
prins o zi de excepție și s-au 
impus cu un scor de forfait 
(3—0). Momentul psihologic al 
partide! a fost cel din min. 65, 
cînd Burdujan (la scorul de 
1—6 pentru gazde ; înscrisese, 
ION NICOLAE. în min. 30, Ia o 
greșeală individuală de marcaj 
a lui Gheorghiu) a executat 
excelent o lovitură liberă de la 
1S m trimițînd „ghiuleaua" în
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u care a 
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Ut acolo 
o foarte 
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11 cadete-

lot ului, 
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mijloa-

tor, ea a intrat în „careul" 
fruntașelor la junioare. înscri- 
indu-și în palmares victorii 
prețioase la jucătoare mai 
mari ca vîrstă și cu o expe
riență de concurs mai bogată.

Pozițiile ocupate de băieți 
ilustrează nu numai posibili
tățile in sine ale oelof doi — 
Călin Creangă și Daniel Cioca
— ci, mai ales, ne permite să 
subliniem faptul că există tot 
mai multe semne îmbucură
toare că și Ia băieți se poate 
constitui o echipă competitivă. 
Bineînțeles pe cei doi, și pe 
ceilalți componenți ai 
îi așteaptă o muncă 
pentru perfecționarea 
celor de exprimare tehnică și. 
de asemenea, pentru îmbună
tățirea pregătirii fizice, atle
tice. Desigur, nu trebuie să 
avem pretenția unor specta
culoase succese peste noapte
— ne referim Ia nivelul se
niorilor. cu deosebire — dată 
fiind vîrsta sportivilor, dar 
calitățile de care dispun con
stituie un fundament pentru o 
treptată șf sigură ascensiune 
valorică.

Așadar, „Europa Top 12“ s-a 
constituit nu numai intr-o 
nouă afirmare a școlii româ
nești de tenis de masă, ci și 
intr-un excelent prilej de ve
rificare a potențialului jucă
torilor în vederea pregătirii cu 
succes și a ediției nr. 31 a 
Campionatelor Europene. 

DUCAȚIF

ORT“
11 3/1988. recent apărut, cuprinde articolele : 
ERCETARI — cercetare privind tratarea 
lor în lecția de educație fizică, de conf.

Elena Marinescu ; Abordarea slstemică în 
de lector dr. Mariana Maroiicaru ; Antre- 
>efore, conținutul și rolul său în reglarea 
ilcă a sportivilor de performanță, de psl- 
; Aprecierea relațiilor dintre sportivi (as- 
de psiholog Maria Șerban : Contribuții pri- 
atoruilui în prelucrarea investigațiilor psiho- 
t. univ. N. G. Oprisan și tag. D. Voinescu; 
ȘI SPORTUL IN lNVATAMÎNT — DCZVO1- 
plasare și a forței brațelor la populația 
>rof. Al Zota și colab ; Contribuția edu- 
■tului la formarea și educarea comunistă 
-tor D. Colibaba-Evuieț și lector I. Bota ; 
VANTRENAMENT — Pregătirea fizică în 
r I. Hantău ; MEDICINA SPORTIVA — 
Ie acetyl-carnittaei la sportivi, de conf. dr. 
; OPINII-CONSULTAȚH — Importanța cer- 
1 selecțiile primare la copii și juniori, de

FILE DE ISTORIE — Un pedagog d'ln 
iorgovan despre educația fizică, de asist, 
șat.
istă cale că ABONAMENTUL este cel mal 
imi cu regularitate revista „EDUCAȚIE 
revista profesorilor de educație fizică, a 

■or activiștilor mișcării sportive.

țenil au impresionat prin tena
citatea apărării, inteligent dirijată 
de excelentul Popovici (căpitanul 
echipei), și cu Gîrjoabă în zi 
foarte bună, prin disciplină tacti
că și prin tăioasele contraatacuri, 
la linul dintre acestea, în min. 54, 
ZAHIU, lansat in adinciue, în
scriind pe lingă Dascălu.

De fapt, fotbal în adevăratul 
sens al cuvîntului am văzut doar 
în cea de-a doua repriză. Și 
aceasta deoarece în prima parte 
am înregistrat în special faul
turi, vociferări, două cartonașe 
galbene (Grosu și Dinescu) și 
două roșii (Nedelcearu și Grosu 
— pentru o penibilă altercație — 
min. 36).

Arbitrul M. Salomir (Cluj-Na- 
poca) a condus foarte bine for
mațiile :

F.C.M. DELTA: Dascălu —
RUSU, Pîrlogea, CAȚOI, Dines
cu — Nedelcu, IFTODI, Grosu, 
MAȘCU — IAMANDI (min. 88 
Cucerencu), Șacu (min. 61 Ba
dea).

F. C. CONSTANTA : GÎRJOA- 
BA — TUFAN. DINU, POPOVICI, 
CAMUI — Șt. Petcu (min. 80 Bă- 
jenaru), Birbora, Iovănescu. Ne
delcearu 
66 Roșu).

Zahiu, Popa (min.

Paul ZAIIARIA

partidei 
ori : în 
Ursachc 
au fost 
ai stu- 

în 
(cel

„transversală", de unde balonul 
a ieșit în aut de poartă I Mare 
ratare... Din acel moment, Pra
hova C.S.U. (la timonă eu Vir
gil Dridea) a pus stăptolre pe 
joc și pînă la sfîrșitul 
a mai punctat de două 
min. 80, atunci cînd 
(împreună cu Baicea, 
cei mai activi jucători „ 
denților ieșeni) l-a „agățat' 
careu pe Ion Nicolae 
mai bun jucător de Pe teren), 
iar pehaltyul, just, acorlat, a 
fost transformat de același ION 
NICOLAE, în min. 85 tot 
prin ION NICOLAE (care, rea- 
lizînd astfel hat-trick-ul) a Pe
cetluit scorul final eu un șut 
din interiorul careului, Ia o ex
celentă centrare a lui Libiu. 
Arbitrul Ion Crăciunescu (Hm. 
Vîlcea) a condus foarte bine 
formațiile :

PRAHOVA
Roșu. 
NIȚA 
ru 
(min. 
(min.

POLITEHNICA : Cîmpeanu — 
URSACHE. Gheorghiu, BAICEA, 
Frîncu — I. Constantin, Florean 
(min. 46 Paveliuc). Dușmanu 
(min. 75 Ilenlka) — Pîrv, Croi- 
țoru, Burdujan.

Aurel PĂPĂDIE

C.S.U. : Tudose — 
Constantin, Enache.

FL. NICOLAE, Cisma- 
fon NICOLAE — loniță 

32 Duma), Gălățeanu 
87 Rădulescu), LIBIU.

V.

E

LUI

GREU
UMBRA
LUNG...

La sfîrșitul partidei de la 
Tg, Muneș, cînd jucătorii, 
marcați de efort, se îndreptau 
6pre vestiare în aplauzele 
spectatorilor, i-am văzut fața 
foarte tînărului portar craio- 
vean, Crișan (este încă la 
vînsta junioratului!). Cit de 
abătut era I Se retrăgea din 
teren cu capul în pămînt, fi
indcă Universitatea pierduse 
din nou pe... mina sa, cum 
se zice.

Cît de greu este să trăiești 
în umbra unui mare portar 
ca Silviu Lung, mal ales pen
tru Crișan, care abia a făcut 
primii pași în marea perfor
manță la o echipă cu marc 
firmă, cum este cea din „Bă
nie". angajată pe drumul 
spre... cupele europene. îna
inte de meci, cineva l-a în
trebat pe Cornel Stroe, vice
președinte al clubului „alb- 
albaștrllor": „Tot cu Crișan 
în poartă?". „Ce să facem ? 
Dacă Lung este, în continua
re, indisponibil cu... dlsjuncția 
(n.n. medicul ne-a confirmat 
că situația este mult mai 
complicată), mergînd cu tine
rețea înainte să ne formăm 
un portar bun. Crișan este 
talentat și numai lipsa lui de 
experiență anulează uneori 
calitățile certe pe care le are" 
— a răspuns cel chestionat. 
Aplaudăm acest punct de ve
dere.

Sigur că la Tg. Mureș a 
contat șl starea psihică a lui 
Crișan după meciul eu Victo
ria. De subliniat este, însă, 
atitudinea corectă a întregii 
echipe craiovene în timpul jo
cului. In acele momente gre
le, cînd tînărul apărător al 
buturilor oaspeților a primit 
cele două goluri, nimeni nu 
l-a reproșat nimic. Cu tactul 
pedagogic pe care i-1 cunoaș
tem. antrenorul Gh. Constan
tin va ști să analizeze greșe
lile elevului său, îndreptînd 
ceea ce se poate îndrepta. 
Firește, și suporterii echipei 
din „Bănie" trebuie să-1 în
tindă o mină lui Crișan, fi
indcă se poate conta pe talen
tul și seriozitatea sa.

Station TRANDAFIRESCU

ÎNCĂ UN PAS 
SPRE DIVIZIA A
Strungul Arad — F.C. Bihor

0-1 (0-0)
Interesul stirnit de evoluția 

li Ierului, F.C. Bihor, a adus la 
Arad un numeros public, care 
a umplut pină la refuz coche
tul stadion Strungul și a îndu
rat cu stoicism vicisitudinile 
unei ploi mărunte și reci. Par
tida nu a strălucit prin calități 
termice, dar a plăcut prin dîr- 
zenla cu care ambele formații 
și-au apărat șansele, cu toate 
că terenul greu a solicitat din 
plin pe jucători. Așa cum era 
de așteptat, gazdele au atacat 
din start obligîndu-i pe oră- 
denl să se apere continuu, u- 
neorl cu tot efectivul, constru
ind mult, dar greșind in fazele 
de finalizare. Superioritatea a- 
rădenilor în această parte a 
fost evidentă, el fiind foarte a- 
proape de gol, dar Petrescu 
(min, 10). Cîmpeanu (min. 24 
și 29) și Ghițaș (min: 42) au 
ratat cu seninătate excelente 
ocazii.

După pauză, orâdenli, impul
sionați și de neșansa gazdelor, 
se văd mai mult în atac, ini
țiază cîteva contraatacuri foar
te tăioase. De fapt, ei vor reu
și să înscrie în min. 50, la o 
gravă greșeală a gazdelor : Uj- 
vari trimite încet un balon 
spre propriul portar, Georges
cu țîșnește șl preia, dar este 
aeroșat în careu de Nae, și pe- 
naltyul acordat este transfor
mat de ILE. După gol, gazde
le se năpustesc spre poarta o- 
rădeană, eforturile lor de a e- 
gala se lovesc de o apărare a- 
giemerată și bine dirijată de 
excelentul Lăzăreanu. dar Pe
trescu (min. 58), Cimpeanu 
(min. 62 șl 82), lancu (min. 70) 
și Szel (min. 75) nu reușesc să 
concretizeze din situații exce
lente și astfel F.C. Bihor mai 
face un pas în drumul ei spre 
Divizia A.

A arbitrat bine V. Angheloiu 
(București).

STRUNGUL : Nae — Murar. 
Pîrvu, Ujvari, STREDIE — Titi 
Nicolae Szel (min. 80 Zollner), 
Cîmpeanu — GHITAS PE
TRESCU, lancu (min. 77 Flcu).

F.C. bihor : LĂZAREANU — 
Borza BISZOK, BRUKENTAL. 
Ciocan — Tămaș. ILE, Mando- 
ea Kulcsar — Georgescu 
(min. 65 Mureșan). Lazăr.

Florin SANDU

Secvență de la unul din disputatele meciuri ale etapei de dumi
nică a Diviziei B: Mecanică Fină București — Electroputere 
Craiova (3—2) Foto: Aurel D. NEAGU

ROMÂNIA
(Urmare im pap D

primele reprezentative ale 
României și Greciei se vor 
confrunta, curînd, în cursa pen
tru turneu] final al C.M. din 
Italia 1990.

Din aceste motive, antreno
rii și jucătorii noștri au tratat 
partida cu ..olimpicii" greci eu 
maximă seriozitate. Lotul s-a 
Întrunit duminică, imediat după 
etapă, și a efectuat, zilnic, an
trenamente complexe. Ultimul 
dintre ele s-a desfășurat ieri, 
dimineață, pe gazonul (foarte 
bun) al stadionului .,23 August", 
antrenorii Mircea Rădulescu și 
Tănase Dima declarîndu-se sa
tisfăcut! de forma și pofta de 
joc a selecționabililor. Din pă
cate. renunțarea la D. Ștefan, 
accidentat, i-a obligat la o 
„rocadă", postul de libero al 
piteșteanului avînd să fie în
credințat după toate probabi
litățile, lui Ad. Popcscu, care 
îndeplinește, mai nou, această 
„sarcină" și la echipa sa de 
club. Anunțîndu-ne formația 
posibilă : Speriatu — Mesza- 
roș. Ad. Popescu. Mirea, E- 
duard — Lupu, C. Solomon, 
Badea. Mu.jnai — Cașuba (Văi- 
dean), Ralca (Cigan). antreno
rul principal, Mircea Rădules
cu, ne-a mărturisit că mai are 
unele dubii numai în ceea ce 
privește linia de atac, asupra 
componentei căreia se va de
cide miercuri dimineață. Starea 
de spirit a „olimpicilor" noștri 
e bună, cuvîntul tor de ordine 
fiind unul singur: victoria 1 
Le urăm s-o obțină, pe cît va 
fi cu putință, la un soor con
cludent !

Astăzi, pe Litoral, Intr-o „parlidătest“

LOTUL DE TINERET - F.C. CONSTANȚA
Deși meciul amical cu repre

zentativa similară a Bulgariei 
s-a contramandat, tinerii noș
tri jucători își continuă în a- 
ceastă săptămină ciclul de 
pregătire înscris pe agenda 
antrenorului Ion Voica. Cum 
se știe, acesta a convocat la 
sfîrșitul săptămînii, in Capi
tală, următorul lot de fotba
liști :

Stoica (Dinamo) și Voicilă 
(Sportul Studențesc) — por
tari ;

Colora (Inter Sibiu). Buna- 
ciu (U.T.A.). Rada și Matei 
(ambii de la Rapid) Panait 
(Petrolul). Ciobanu (C.S.M. 
Suceava) — fundași;

Lupeseu (Dinamo) Măstăcan

Debutul echipei de juniori '91

DOUĂ ÎNURNCEHI ÎN
Pe parcursul săptămînii trecu

te. reprezentativa de 1’.miori *91 
a susținut două jocuri in Bulga
ria, care au constituit debutul 
internațional al acestui eșalon de 
vîrstă. Conceput, inițial, ca o 
verificare utilă în compania for
mației similare a Bulgariei, pe 
parcursul unei duble întîlnirl, a- 
cest turneu nu și-a atins integral 
scopul, gazdele echipei noastre 
opunînd, în ambele partide, se
lecționata de juniori republicani 
a zonei Plovdiv, decalajul de 
vîrstă fiind de 4 ani în favoarea 
adversarilor (,!).

Ambele partide s-au disputat 
în orășelul Sopot, terminînd' -se 
cu scorul de 2—0 (2—0) și. res
pectiv, 4—1 (3—0). în favoarea
gazdelor. în condițiile unei vizi
bile diferențe de gabarit, forță si-

— GRECIA
Citeva vești de la oas

peți. Aceștia au sosit în Capi
tală ieri la prînz. via Belgrad, 
și au susținut, de la ora 17. o 
scurtă ședință de pregătire la 
„23 August". Față de lotul a- 
nuntat inițial presei, antrenorul 
Stefanos Pctritsis a operat, ca 
și înaintea partidei de la Ryb- 
nik (Polonia — Grecia 5—1 la 16 
martie), cîteva modificări, cea 
mai mare surpriză constând în 
convocarea internaționalului A. 
Bonovas (Olympiakos Pireu), 
care a jucat în „naționala" e- 
lenă la București, cu prilejul 
„amicalului" din 7 martie 1987 
(2—2 pe „Ghencea"). E limpe
de, deci, fie și din această în
tărire de ultim moment, că fe-

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 10 A- 
PRILIE 1988. Cat. 1 (13 rezultate) 
13 variante 25% a 32.436 lei; Cat. 
2 (12 rezultate) 4 variante 100% a 
4.597 lei și 453 variante 25% a 
1.149 lei; Cat. 3 (11 rezultate) 111 
variate 100% a 458 lei și 7 397 va
riante 25% a 115 lei. La categoria 
1, 25% Oanță Iile din București 
a obținut prin cumul pe același 
buletin, un autoturism Dacia 1300 
(70.000 lei) și, o suită de cîștiguri 
de alte categorii.

A Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, 13 
aprilie 1988 va avea loc in Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2. începind de la 
ora 15,50.

A După cum am mal anunțat, 
săptămîna în curs oferă încă o 
bună ocazie pentru ca partici- 
pantii să-și valorifice șansele la 
una dintre cele mai îndrăgite 
trageri — LOTO 2, acțiune care

(Oțelul), I. Dumitrescu (F.C. 
Olt). Ursea (Petrolul), Sta» 
(Steaua), Stere (Victoria) — 
mijlocași;

Nuță și Uleșan (ambii de la 
Victoria). Prodan (Sportul „30 
Decembrie"), M. Popa (F.C. 
Constanța), Scînleie (S.C. Ba
cău) — atacanți.

Acest efectiv, mai puțin 
Scînteic și Nuță, trimiși îna
poi la cluburile lor (vizita me
dicală oonstatînd că sînt acci
dentați), s-a deplasat luni sea
ra la Constanța, unde va sus
ține astăzi un „meci-test" pe 
stadionul „1 Mai“ (ora 17), in 
compania fruntașei seriei I a 
Diviziei B. F.C. Constanța.

C8NDIJII OEOSEBITF
bineînțeles, rutină, care l-au 
dezavantajat net, juniorii noștri 
au capotat în ciuda unei totale 
dăruiri în joc. rămînînd chiar eu 
satisfacția golului marcat de Oue 
și cu regretele a trei bare, 
„ochite" de Moldovan (în primul 
meci). Soare șl Cuc. Antrenorii 
Aurel Măndoiu și Ion Pătrașcu 
au rulat următorii 14 tocători 4 
Gîrdea — Zară, Moacă, Avășan, 
Soare — Novac (Crivoi). Tamaș, 
Bătrinu (Solmușan), Năstasc 
(Burtea) — Cuc, Moldovan. Deși, 
repetăm. în condițiile arătate, 
testul n-a putut fi concludent, 
conducerea tehnică a reținut 
prestațiile lui Moacă, Avășan, Ta
maș șl Moldovan, care s-au ridi
cat peste nivelul general. Intru- 
cît Lotul ’91 este supus unei per
manente operații de primenire, 
„cei patru” ceprezentînd certitu
dini, un veritabil nucleu al e- 
chlpei de mîine, chemată să ape
re șansele fotbalului nostru în 
preliminariile viitorului Campio
nat European al juniorilor II, ne 
determină să stăruim o clipă 
asupra lor. Deci I Moacă, fundaș 
central, bine înzestrat fizic. de 
forță șl angajament; Avășan, un 
„libero" cu plasament și simț tac
tic; Tamaș, mijlocaș de travaliu, 
cu considerabilă putere de lup
tă : Moldovan, un vîrf cu lnde- 
mînare șl simțul porții. Secreta
rul federației de specialitate, 
Grlgore Sichitiu, conducătorul de
legației noastre, ne-a declarat cS 
echipa s-a dovedit a fi deficitară 
la portari, la mijlocașii de con
strucție șl la atacantii cu viteză. 
Motiv pentru care acțiunea de 
selecție va continua prilejul cel 
mai nimerit constituindu-1 apro
piata „Cupă Viitorul", din luna 
măi, care va angrena toate selec
ționatele județene de juniori II.

De reținut că preconizatele In- 
tîlniri revanșă cu selecționata 
Bulgariei, au fost contramandate, 
la cererea federației bulgare.

Ion CUPEN

derația din Atena acordă me
ciului de azi o importanță deo
sebită! Cu excepția portarului 
de rezervă, Randos, de la Pie- 
rikos, toți ceilalți „olimpici" 
greci deplasați la București 
evoluează la formații din di
vizia A. Petritsis a refuzat să 
ne indice „ll“-le probabil, pro- 
mițînd că se va decide in di
mineața întîlnirii !

Ultimele amănunte: partid» 
va începe la ora 17, fiind în
cadrată într-un bogat program 
polisportiv (demonstrații de mo- 
tociclism, curse cicliste, „repri
ze" de fotbal susținute de co
pil etc.). Ea va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din 
Ungaria, formată din Laszlo 
Molnar (la centru). Szabo Bela 
și Lazîm Janos. Ca observator 
F.I.F.A. va oficia francezul 
Georges Favre.

este programată pentru dumini
că, 17 1988. De reținut că
se distribuie cîștiguri dintre cele 
mal mari. între care autoturis
me. La acestea se adaugă și fap
tul că există posibilitatea do a 
se cîștiga și NUMAI CU DOUA 
NUMERE !

A Administrația de Stat Loto- 
Pronosport face apel la cîștlgă- 
torll beneficiari de autoturisme 
șl televizoare color, ca aoeștia să 
respecte planificarea comunicată, 
prezentîndu-se la sediul Centra
lei din București, pentru a-și ri
dica respectivele cîștiguri, în zi
lele în care au fost programați, 
contribuind, astfel, la evitarea 
aglomerației și la buna ritmicita
te a inmînării cîștigurilor. De a- 
semenea. beneficiarii de cîștiguri 
în numerar sînt rugați să se pre
zinte Ia casieriile plătitoare, po
trivit adreselor și perioadelor în
scrise pe adeverințele eliberate 
de către agențiile din rețea.



GERMANĂ 3-1 LA
din acest an 
masculine de 

disputat 
din Ca- 
cea din- 
actualul

cu

români. Trep- 
noșlri au sesi-

• parte- 
în con- 

preluind 
au 
de

Primul meci 
al „naționalei" 
volei a țării noastre, 
ieri, în Sala Dinamo 
pitală. a însemnat și 
tîi victorie a ei în 
sezon. Intrecînd
(—13, 3, 3, 9) selecționata 
milară a R. D. Germane, 
prezentativa 
pornit, cum 
dreptul pe 
acela al... 
limpic, cu termen în 1992. 
Testul de debut al noii noas
tre reprezentative. -în lo
tul căreia au apărut o serie 
de nume noi, poate fi socotit 
Ca reușit nu numai prin pris- 

și a 
prestat

României 
se spune, 
un drum lung, 

viitorului ciclu o- 
cu termen în

voleibaliștilor 
tat, jucătorii 
zat punctele forte ale 
nerilor. au acționat 
secință. egalînd și l 
conducerea pe care, insă, 
cedat-o iar în finalul 
set. în seturile următoare, e- 
chipa noastră a evoluat foarte 
decis și din ce in ce mai si-

VOLEI (masculin)
combinații la fileu. Setul ul
tim a „curs" in favoarea oas
peților pină la 8—3. după care 
totul a revenit la... normat 
nemaifiind nici un dubiu 
asupra Învingătorilor.

M. Stamate și M. Nicolau, au 
arbitrat corect. formațiile : 
ROMANIA — Căta-Chițiga 
(Schoberl). Pralea, Rotar, S.

La concursul internațional de la Berlin

ma rezultatului. ci 
jocului de ansamblu 
de sextetul de bază.

Oaspeții au început 
bine partida, profitînd 
cîteva execuții greșite

In restanta de volei (f) cu Farul

mai 
și de

SCOR NET (3-0)

PENTRU DINAMO
Ieri, în sala Dinamo din Ca

pitală s-a jucat restanța (din 
etapa a XV-a a campionatului 
feminin de volei) dintre echi
pele Dinamo București și 
Farul Constanța, calificate în 
grupe I valorică. Bucureșten- 
oele au cîștigat în numai 55 
de minute cu 3—0 (3. 4, 8). E- 
levele lui Oct. Dimotte, în 
sextetul mereu același: Geor- 
greta Ene, Mirela Popa, Ir’na 
Velicu. Maria Chitic, Cristina 
Pîrv și Alina Pralea, au făcut 
o partidă bună, acționînd de
zinvolt atît la fileu, cit si în 
linia a doua. în schimb, echi
pierele Farului au lăsat o im
presie cu totul defavorabilă 
prin lipsa de pregătire, de to
nus șl combativitate. Ele au 
evoluat sub nivelul arătat nu 
de mult, de deținătoarea ulti
mului loc In grupa a II-a va
lorică (și, aproape sigur, re
trogradată), Știința 3acău.

Cu acest rezultat. 
®e plasează ferm oe 
cund în clasamentul 
Și în cel al grupei I
în care se iau in considerare, 
de-acum înainte, doar rezulta
tele directe dintre participan
tele la această grupă. (A.B.)

Dmamo 
locul se- 
returului 
valorice.

Pralea, foarte eficient in atac, punctează încă o dată, cu Joată 
opoziția celor trei adevrsari din blocaj Foto: Eduard ENEA

ea, a 
exacte 
blocaje

avut servicii 
și mai puter- 

injdividuale. 
trei (Czedula.

gurâ pe 
tot mai 
nice, 
in doi sau în
Rotar. S. Pop). carg au barat cel 
mai adesea căile de atac ale 
adversarilor, punctind — în
deosebi prin Pralea. S. Pop 
sau Dalacu — la capătul unor 
frumoase și surprinzătoare

Pop (Pădurețu), Dalacu 
der), Czedula (Ferariu) ; 
GERMANĂ : Ronczka 
pefeld), Dassler, Triller

(Jungnic- 
(Rcimann),

kert), 
kel), 
Holzig.

Krahnefeld
Quasdorf

George

CAMPIONATUL EUROPEAN DE
PREROV, 12 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Ul
timul meci din seria A a ofe
rit, în cazul formațiilor Româ
niei și Elveției — aflate pe po
zițiile 4 șl, respectiv, 3 tn cla
sament, fără nici un punct — 
un toc sub soarele ...cu dinți 
al primei grupe valorice a C.E. 
de hochei pentru Juniori. După 
prima repriză, echilibrată, dova
dă și scorul alb cu care s-a în
cheiat, dar mai ales din min. 
27, cînd Zsolt Antal a reușit să 
înscrie tntîiul gol al partidei, 
am nutrit speranța că reprezen
tativa noastră va scăpa de griji. 
Insă, la numai 37 de secunde, 
după aceea, Staeger a restabi
lit egalitatea. In min. 37. pe a- 
celași fond de echilibru. Schal
ler șutează puternic, portarul 
Radu parează, dar pucul îi sare 
din mănușă șl se prelinge pe 
spatele căștii în poartă : 1—2. tn 
repriza a treia, atacurile alter
nează în continuare la cele două

„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO
(Urmare din pag Z)

La categoria superușoară, 
Dragoș Bolbose a confirmat, 
deși era accidentat la un pi
cior. Atacuri îndrăznețe chiar 
din primele secunde — cea mai 
rapidă victorie a 
numai 6 secunde 
in înlănțuiri bine 
a evita „contrele" 
apreciind valoarea 
partenerii de întrecere, a 
nunțat — firește, chibzuit — să 
puncteze cu orice preț, din ori
ce poziție, preferind prizele 
sigure și multumindu-se, cînd 
a fost cazul, cu victorii la li
mită. Și, poate nu în ultimul 
rind, a reușit să-și dozeze for
țele, terminînd aceste partide 
cu suficiente rezerve. Iar faptul 
că pe urmele lui „vin" cu pași 
repezi alti doi judoka. Florin 
Băjenaru și junioru. Ionel Ți- 
fra — clasați, în această ordi
ne, pe locurile 2 și, respectiv. 
3 — este în beneficiul pregăti
rii lui Bolbose pentru întrece
rea continentală.

Ne așteptam ca la „semi- 
ușoară", categorie în cadrul că
reia au fost reuniți nu mai pu
țin de 
Șerban (campion european 
’85) și Stelian Pătrașcu ’titular 
Ia lot) “ ‘ ‘
„mare". Și unul și altul avind 
șansa recalificărilor, aa reușit 
pînă la urmă, doar să se cla
seze pe cele două locuri 3. La 
această categorie. însă, toate 
pronosticurile au fost răsmrna- 
te de juniorul (încă n-a împli
nit 18 ani) Zoltan Teszarl. Cu 
numai o săptămînă în urmă, el 
cucerise titlul de campion re
publican de juniori în'.r-o ma
nieră entuziasmând, repetată și 
la „Internaționalele" de reniori. 
Teszari a cucerit trofeul și. 
după opinia noastră, ar merita 
să fie selecționat pentru ;,eu-

obținut-o în 
— continuate 
alese pentru 
adversarilor: 
unora dintre

re-

30 de concurent!. Ilie
in

să ajungă în finala

(Ma
lt. D. 
(Sta-
(Ec-

ROTARU

HOCHEI JUNIORI (gr. A)
porți, dar cel care marchează 
sînt tot elvețienii (min. 44), prin 
Roetbeli : 1—3.
nasc în min. 51, după golul ace
luiași Zs. Antal, urmînd 10 mi
nute dramatice, tn care Juniorii 
noștri se bat pentru rezultat, 
dar fie că se pripesc, fie că se 
opune portarul Jaquet. Mai cal
mi, mal 
cetluiesc 
Schekel :

Speranțele re-

metodici, elvețienii pe- 
scorul în min. 57, prin 
2—4 (0—0, 1—2, 1—2).

TURNEUL HOCHEIȘTILOR DE
patinoarul „23 AugustIeri, pe . .

din Capitală, Dynamo Weisswas
ser s-a dovedit un adversar pu
ternic pentru hocheiștli clubului 
din Șos. ștefan cel Mare. Avînd 
un lot cu o omogenitate valorică 
superioară șl un plus la capi
tolele tehnic și tactic, sportivii

La Berlin a avut loc un con
curs internațional 
nerilor înotători 
1975 (băieții) și 
din Bulgaria,

rezervat ti- 
născuți în 

1976 (fetele), 
Cehoslovacia, 

Polonia, România, Ungaria și, 
bineînțeles, R. D. Germană. 
Dintre reprezentanții țării 
noastre, s-au detașat constăn- 
țeanca Laura Damian, învin
gătoare la 200 m mixt cu 
2:33,04 și 50 m bras cu 36,63 
— record al categoriei de vira
tă, și 
C.S.Ș. 
la 200 
ma a 
la 200 
locul al treilea la 50 m liber — 
29,01, iar bucureșteanca a fost 
a doua la 50 m spate — 33,37

Claudia Stăneseu, de la 
2 București, câștigătoare 
m spate cu 2:31.36. Pri- 
ocupat locul al doilea 
m fluture — 2:34.10 și

și a treia la 100 m spate — 
1:11,29. Reșițeanul Flavius 
Păun a sosit al doilea la 200 
m liber — 2:10,05 și 400 m li
ber — 4:33,28, suoeveanca So
rina Hanceriuc a ocupat pozi
ția secundă la 400 m liber — 
4:43,57 și pe cea de a treia la 
200 m liber — 2:16,60, concita- 
dinul său Sorin Pînzaru s-a 
clasat al doilea la 200 m flu
ture — 2:26,70 și al treilea la 
400 m liber 4:37,45, iar plo- 
ieșteanca Lavinia Cătălin a 
fost a treia 
1:03,13.

Cele patru 
pat locurile 
tele de 4X100 m liber, 
4:25,22, și 4X100 m mixt, în 
4:57,86.

Lavinia Cătălin 
la 100 m liber

fete au mai ocu- 
secunde in ștafe- 

cu

NOU RECORD MONDIAL FEMININ LA 50 m LIBER
BEIJING, 12 (Agerpres). tn 

ultima zâ a campionatelor de 
natație ale Asiei, desfășurate 
la Guangzhou, sportiva Yang 
Wenyi (R.P. Chineză) a stabi
lit un nou record mondial in 
proba de 50 m liber cu tim
pul de 24,98. Vechiul record 
era de 25,28 și aparținea îno
tătoarei române Tamara 
Costache.

în turneul de polo pe apă. 
selecționata tării gazdă a în
trecut cu scorul de 19—3 (5—1, 
5—2. 5—0, 4—0) formația Hcng 
Kong. iar reprezentativa Ja-

poniei a dispus cu 19—2 (6—0,
3—0. 4—1. 6—1) de formația
Malayeziei.

FINALISTELE C.C.E.
LA HANDBAL MASCULIN

Au arbitrat foarte bine Fedoseev 
(U.R.S.S.), ajutat de Furmanek 
(Cehoslovacia) și Svarstad (Nor
vegia).

Urmează, la 14, 16 șl 17 apri
lie, cele trei meciuri cu ultima 
clasată în seria B (Polonia, în
vinsă cu 7—3 de Norvegia), 
oare decid rămînerea tn grupa
A. Alte rezultate : în grupa A, 
Suedia — Elveția 9—4 ; tn grupa
B, U.R.S.S. — Norvegia 9—0, 
Cehoslovacia — Polonia 6—0, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 6—4.

Mircea COSTEA

MOSCOVA (Agerpres). La Mos
cova, in meci retur pentru semi
finalele Cupei Campionilor Eu
ropeni la handbal masculin, e- 
chipa locală Ț.S.K.A. a terminat 
la egalitate, 16—16 (10—8), cu for
mația Iugoslavă Metaloplastika 
Sabac.

In primul joc scorul a fost de 
asemenea egal : 24—24, astfel că 
handbaliștli sovietici s-au califi
cat în finala competiției datorită 
numărului mal mare de goluri 
înscrise în deplasare. In finală. 
Ț.S.K.A. Moscova va întilni for
mația vest-germană Tusem Essen.

TURUL CICLIST
NIEDERSACHSEN

LA DYNAMO WEISSWASSER

ropene", cu toată virsta lui fra
gedă. Victoriile sale prin .ppon, 
obținute în fața unor adversari 
puternici, stabilitatea pe tatami 
și modul cum știe să evite atacu
rile „tăioase" îl recomandă ca 
principal cand!dat ia titularizare.

După ce, în urmă cu doi ani, 
Stanică Olteanu a devenit vi- 
cecampion european de tineret 
la „ușoară", atenția specialiști
lor s-a îndreptat spre el. în 
cazul unui succes și la „Inter
naționale". totul ar fi test clar. 
Dar învins de două or. Oltea
nu si-a diminuat substanțial 
șansele- Cu atît mai mult cu 
cît alți doi sportivi din lot, 
Ștefan Nagy și Adrian Szekeli, 
și-au disputat finala, primul 
cîștigînd spectaculos prir- ippon

La categoriile mari nu se 
stă pe... roze. „Semlmijlociul" 
Florin Lascău — speranța nr 
1 — a greșit iar, cum s-a ?n- 
tîmplat și la finalele dc seniori 
de anul trecut, pierzînd prin 
ippon primul meci și fiind eli
minat din competiție. Campio
nul categoriei. Iulian Rusii, a 
„mers" bine — exceptînd me-

ciul: cu francezul Daniel Berti
ni, pe care l-a cîștigat la han
ței —, dar a pierdut lamentabil 
finala. Greșelile se plătesc 
scump, cum a șl fost cazul ti
tularului „mijlociilor", Petre 
Anițoae. Să treci cu succes 
prin toate tururile eliminatorii, 
să ai asigurată victoria în fina
lă și s-o pierzi cind mai erau 
doar 25 de secunde este, orice 
s-ar spune, o eroare nepermisă 
unui judoka prezent, nu mai 
departe decît anul trecut, și la 
C.E., și la C.M. De citva timp, 
la această categorie emite pre
tenții și Nicolae Iosif, numai că 
el a fost „.............
după primul meci și 
acolo

De 
vorba 
prezentanții __„
repede din cursă. în 
campionului european 
„greilor", Mihai Cioc, oaspeții 
s-au instalat 
primele locuri.

Concluziile 
Campionatelor 
așadar, destul 
privind categoriile mici, cît si 
cele mari. Speranțele și — mai 
ales — șansele sînt complet 
diferite...

din R.D. Germană au dominat 
partida de la un capăt la ce
lălalt, reușind să se impună, in 
final, cu scorul de 10—3 (4—1,
2—2, 4—0). Au arbitrat bine M. 
Presneanu — Gh. Mîcu și D. 
Trandafir. Au marcat : Pisăru 2, 
D. Popovicî pentru bucureștenl, 
respectiv Ludwig 4, “
Hordler, Engelmann, 
Noacki.

Azi, de la ora 17, . 
patinoar, Steaua — Dynamo 
Weisswasser. (Marian NEGOIȚA).

Bolke 2, 
Feller și

pe același

MUNCHEN, 12 (Agerpres). Tu
rul ciclist „Nledersachsen" a con
tinuat cu etapa a 8-a, KOnigslut- 
ter — Einbeck (175 km), clștlgată 
de rutierul sovietic Arvid Tamme- 
salu, în 4.25:47. Cu primul plu
ton, în același timp cu Învingă
torul, au sosit și cicliștii români 
Costlcă Paraschiv, Stelian Bu- 
lăreanu șl Valentin COnstanti- 
nescu.

In clasamentul general indivi
dual conduce Dirk Meier (R.D. 
Germană), urmat de polonezul 
Zenon Jaskula, La 12 sec. Pe e- 
chlpe primul loc este ocupat, de 
R.D. Germană, urrmată de Polo
nia, U.R.S.S., Cehoslovacia, Olan
da, Danemarca, R.F. Germania, 
Suedia, Franța, România, Finlan
da, Bulgaria șl Tunisia.

FOTBAL meridiane
• Luptă strînsă în campionatele Belgiei și lugosla 
viei <• Gcrnik Zabrze conduce detașat • P.S.V. Eind 

hoven, virtuală campioană

„trimis" in recalificări 
stopat 

în cel de ăl doilea ! 
„semigrea" nu poate fi 
pentru „europene", re- 

categoriei ieșind 
absența 

al
cu ușurință pe
în perspectiva 
Europene sînt, 
de clare. atît

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM a Iugoslavul Mirko 

Vindir a terminat învingător tn 
maratonul de la Vlena fiind în
registra1 eu timpul de 2.17:45. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
austriacul Helmut Schmuck tn 
2.17:50. și -aolonezul Zb'-niew Ku- 
bala. tn 2.13:11. La feminin, cel 
mal bun timn (2 36:43) a fost 
realizat d» sportiva engleză penny 
Glennls Ar nartldpat peste 6 000 
de concurenți.

CtCLISM a Turul Vauclu’e" 
desfășurat tn Franța. s-a încheiat 
la Avignon cu victoria rutieru
lui francez Charlv Mottet. ur
mat în clasamentul final de 
Claude Crlquellon (Belgia) la 21

sec. și Jan Schur (R.D. Germană) 
la 39 sec.

POLO * Turneul de la Havana 
a revenit echipei Italiei (9 punc
te) urmată de formațiile Cubei 
(7 puncte! șl S.U.A. (7 ouncte).

SCRIMA ai Concursul de spadă 
de'la Heidenheim (R.F. Germa
nia) contînd pentru .Cupa Mon
dială" a revenit scrimerului so
vietic Andrei Suvalov care l-a 
Întrecut. în finală, cu 10—7 pe 
francezul Erie Sreski în asaltul 
centru locurile 3—4. Andrea Ber- 
mont (Italia) a dtsnus tot eu 
10—7 de Philippe Bolsse (Franța).

ȘAH a Tn runda a 8-a a tur
neului de la Bruxelles au fost 
consemnate următoarele rezulta-

BELGIA, după 28 de etape, 
pentru primul loc continuă 
trei echipe : F.C. Bruges și

IN 
lupta 
între __  _____
Antwerpen (ambele cu cite 42 p). 
urmate de Malines (41 p). în a- 
ceastă etapă, Bruges a dispus de 
St. Trond cu 2—1, Antwerpen a 
terminat la egalitate (1—1), în 
deplasare, cu La Gantoise, iar 
Malines a cîștigat cu 1—0 (tot in 
deplasare) cu Beerschot. Alte re
zultate : Waregem — Racing Jet 
0—0, Wlnterslag — Courtral 0—0, 
Beveiren — Standard Liăge 1—0, 
Anderlecht — Cercle Bruges 2—0. 
F.C. Llăge — Lokeren 3—0.

LIDERA în campionatul Polo
niei continuă să fie Gomik 
Zabrze, care totalizează 35 p. Ur
mătoarele clasate : L.K.S. Lodz 
27 p șl Legia Varșovia 28 p. In 
etapa a 20-a. Zabrze a terminat

SCURT • PE SCURT
te : Karpov — Sokolov 1—0 ; vi- 
nants — Korcinoi 0—1 : Sax — 
Liubojevtei remiză ; Nogueiras — 
Bellavski 0—1 ; Tal — Portisch 
remiză ; Salov — Timman remi
ză. In clasament oonduce 'Speel- 
man (Anglia) cu 5 puncte (1), 
urmat de Karpov și Satov 
(U.R.S.S.) 5 puncte.

TENIS • tn finala turneului 
feminin de la Hilton Head (Ca
rolina de Sud), Martina Navra
tilova a tnvins-o cu 6—1. 4—6.
6—1 pe Gabriela Sabatini. • A- 
mericanul Tim Mayotte a termi
nat învingător în turneul de la 
Chicago, tnbrecînd în finală, cu 
6—1 6—3 pe coechipierul său
Paul Annacone.

la egalitate (0—0) cu Widzew 
Lodz, oe terenul acesteia. Legia 
s-a impus clar în fața lui Baltyk 
Gdynia (3—0), în timp de G.K.S. 
Katowice a întrecut pe L.K.S. 
Lodz (1—0). Alte rezultate : Po
gon Szczecin — Olimpia Poznan 
3—0. Lech Poznan — SUri’ — 
olaw 0—0.
Jagellonia Bialystok 1—0.

Slask Wro- 
Szomblerkl Bytom — 

__=______ Zl_"-„_1-1: ’ “, Lechia 
Gdansk - Stal Stalowa Wola 1—1, 
Zagleble Lubin — Gornik Wal- 
brzych 1—1.

P.S.V. EINDHOVEN este virtua
lă campioană a Olandei, cu 4 
meciuri înainte de terminarea 
competiției. Duminică, fără să se 
întrebuințeze prea mult, ea a dis
pus cu 1—0 de codașa A.Z. Alk- 
maar, prin golul marcat de Wim 
Kleft (min. 85). Alte rezultate : 
Twente — Groningen 2—1. Utrecht 
— Haarlem 2—0, Den Haag — 
Zwolle 2—1, Ajax — Tilburg 3—1, 
Slttard — Feyenoord 1—2. Volen- 
dam — Venlo 2—3, Sparta — Den 
Bosch 3—1, Dordrecht — Ker- 
krade 4—4. In fruntea clasamen
tului : P.S.V. Eindhoven 54 p (30 
J). Ajax 44 p (29 j), Twente 
35 p (30 j).

IN ETAPA a 23-a din campio
natul Iugoslaviei, lidera clasa
mentului. Velez Mostar a termi
nat la egalitate (1—1). în deplasa
re. cu Buducnost. Alte rezultate: 
Novl Sad — Zelezniciar Saraievo 
2—1, F.C. Sarajevo — Zenica 2—1, 
Tuzla — Skoplje 1—0 Partizan — 
Rad Belgrad 5—1. Pristina — Haj- 
duk Split 1—1. RijekaSteaua 
Roșie 0—0, 
Osijek 3—1,
Clasament :
2. Dynamo 
tlzan 28 p.

Dynamo Zagreb — 
Niș — Sutjeska 2—0. 
1. Velez Mostar 29 p;

Zagreb 29 p : 3. Par-


