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Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarăș» 
Elena Ceaușescu s-au Intilnit, 
miercuri, cu Walter Campbell, 
guvernatorul statului Que
ensland. și doamna Georgina 
Campbell.

Guvernatorul Walter Camp
bell și-a exprimat satisfacția 
pentru vizita pe care distinșii 
soli ai poporului român o efec
tuează in Australia — și, eu 
acest prilej, și în statul Que
ensland —, care are o semni
ficație deosebită pentru an
samblul raporturilor româno- 
australiene și pentru perspec
tivele lor favorabile de dez
voltare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
» mulțumit pentru primirea 
prietenească și a subliniat, la 
rîndul său, că vizita în Aus
tralia, în statul Queensland, 
constituie o ilustrare a bune
lor relații care s-au statorni
cit și se dezvoltă Intre cele 
două țări, o expresie a dorin
ței comune de a ridica pe un 
pian superior conlucrarea din
tre ele, corespunzător aspirați
ilor de pace și progres ale po
poarelor român și australian.

Intîlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere re
ciprocă. înscriindu-se ca un 
moment Important al convorbi
rilor la nivel înalt româno- 
australiene.

_ ★
In cursul dimineții de 

miercuri, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat 
Centrul cultural al statului 
Queensland. Inalții oaspeți au 
fost salutați Ia sosire cu deo
sebită stimă de membri ai gu
vernului și de conducerea a- 
•estei Instituții. Exprimind 
calda gratitudine pentru vizi
tă, din partea populației ora
șului Brisbane și a oficialită
ților capitalei și statului Que
ensland, gazdele au prezentat 
distinșilor oaspeți activitatea 
eare se desfășoară în acest a- 
șezămînt de cultură ce reuneș
te o mare bibliotecă, galerii 
de artă, săli de spectacole și 
concerte, expoziții, construc
țiile respective reprczentînd, 
în același timp, o realizare ar
hitectonică deosebită.

Au fost vizitate cu acest 
prilej Biblioteca statului Que
ensland și Galeria națională

Ieri, în cadrul clapei a 23-a

a Diviziei A la iotDal

STEAUA 3(0)
SPORTUL STUD 0

(Cronica în pag. 2-3)
După meciul de 

tul arată astfel :
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Dc mllnc, Ia Câlimâncști

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE FOND LA CAIAC-CANOE
Pe Olt, între Călimăneștl și 

' , vor începe mîine 
de 

Vor lua 
Stolan, An- 

Aurel Maca- 
Constantin, lo- 

Feodosel,

Daniel 
Velea, 
Ionel

Căciulata, __ ___
Campionatele Republicane 
fond Ia caiac-canoe- 
startul 
gelin
rencu, 
nel Lețcae, Nicolae _______
Tecla Borcănea. Luminița Mun-

tovarășul 
și tovarășa 
răspunzind

de artă, muzeul, precum și 
pera și sala de concerte ale 
orașului Brisbane, ilustrative 
pentru viața culturală ce se 
desfășoară în capitala statului 
Queensland.

In eontinuare, 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu, 
invitației gazdelor, au vizitat 
Rezervația Lone Pine -Koala 
pentru protejarea unor specii 
de animale din fauna austra
liană.

A fost vizitat, de asemenea, 
centrul orașului Brisbane, re
marcabilă realizare urbanis
tică.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați pretutindeni 
cu simpatie șl deosebită cor
dialitate de locuitorii capita
lei statului Queensland.

♦
Miercuri după-amlază, pre

ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Gavin McDonald, director ge
nerai ai companiei Utah Coal, 
însoțit de directorii acesteia, 
Geoff Lili, Roger Harding și 
Phil Gifford, director a! socie
tății Mineral Deposits.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, viceprim-ministru al 
guvernului.

In cadrul convorbirii, por
ni ndu-se de 1* raportările bu
ne de conlucrare dintre compa
nia Utah Coal și întreprinderi 
din țara noastră in ceea ce pri
vește livrarea de cărbune coc- 
sificabi! în schimbul produse
lor industriale românești, s-a 
convenit să se realizeze, pe a- 
eeastă bază, acorduri de lungă 
durată, pînă în anul 2000, care 
să asigure stabilitate și dez
voltare amplă colaborării exis
tente.

★

In onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu a 
fost oferit, miercuri, un dineu 
de către guvernatorul sfatului 
Queensland, Walter Campbell, 
și doamna Georgina Campbell.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut cordial cu gu
vernatorul Walter Campbell și 
soția sa, cu personalitățile pre
zente Ia dineu, care s-a desfă
șurat într-o ambianță caldă, 
prietenească.

CUPA PRIMĂVERII LA TIR
Primăverii. primul 
în aer liber al

Cupa 
concurs 
sezonului de tir. a debutat sub 
bune auspicii. E adevărat că. 
revenite în ajun din Cuba, cele 
mai bune trăgătoare de pistol 
sport ale noastre n-au realizat 
performanțele ridicate pe ca
re le așteptam de obicei. 
Dar și în aceste condiții, 
concursul și mal ales fina
la fetelor au avut suspans, 
anumite virtuți spectaculare, 
oferite de cursa de urmărire pe 
care Anișoara Matei (573 p în 
concursul propriu-zis) a efec
tuat-o în finala de opt pentru 
a o ajunge pe tînăra (încă ju
nioară !) Daniela Dumitrașcu, 
Instalată în fruntea clasamen- 
tului intermediar cu 575 p. Li- 

. dera a știut însă să-și stăpî- 
nească nervii, să reziste și 
chiar să-și sporească avantajul 
în ultimul act al întrecerii: cu 
98—97 în finală, tînăra speran
ță a acestei probe a ciștigat fă
ră probleme concursul.

tcanu. Marina Bituleanu, alți 
performeri, laureați ai diferi
telor mari regate internaționa
le. Concursul programează pro
be pe distanțe de 10 000 m (bă
ieți. caiac simplu, dublu și pa
tru. canoe simplu și dublu) și 
5 000 m (fete, caiac simplu, 
dublu și patru).
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LA IAȘI, O MARE COMPETIȚIE INTERNAȚIONALA,
nrr.r./

„CONCURSUL PRIETENIA" LA SCRIMA
Tineri sportivi din 8 țări vorI* r

0 Sîmbătă dimineață, lașul 
g debutează ca organizator al 

unei mari competiții interna- 
g ționale de scrimă. Pe planșele 
g instalate în Sala Sporturilor 
ș- se va desfășura, intre 15 și 
Șî 20 aprilie, tradiționala intre- 

cere a tinerilor scrimeri și 
g scrimere (pînă îrr 20 de ani) 
Ș din țări socialiste, „Concursul 
g Prietenia". Aflată în acest an 
j la a XXIII-a ediție, competi- 
g ția reunește sportivi din 8
g țări: Bulgaria, Cuba, Cehoslo- 
g: vacia, R.D. Germană, Polonia.

Ungaria, Uniunea Sovietică și 
g România, toate ăvînd, în de- 
g cursul ultimelor două decenii 
I reprezentanți de marcă pe 

podiumul întrecerilor de re
zonanță, Campionatele Mon
diale sau Jocurile Olimpice, 
nu puțini dintre aceștia fă- 
cînd primii pași spre afirmare 
în arena internațională 
planșele „Concursului 
tenia".

In acest context ne

pe 
Prie-

face

I Dincolo de spectaculozitatea C. N. in bazin acoperit

STARTUL LANSAT A FOST AMÎNAT
8 Uvertură a sezonului intern 

in acest an olimpic. Campio
natul Național în bazin acope
rit a avut un excelent cadru 
de desfășurare, din punctai de 
vedere al organizării putin- 
du-se vorbi, prin urmare, de 
un suooas al oamenilor rtata- 
țieî reșițene, și pasionați, și 
pricepuți. A fost, de bună sea
mă, o competiție generatoare 
de interes, din moment ce in 
rîndul protagoniștilor s-au a- 
flat — cu excepția băiniăren- 
cei Noemi Lung — numele de 
prim-plan pe care înotul ro
mânesc le dă actualei perfor
manțe internaționale. După

Și mai interesantă a fost fina
la seniorilor la pușcă liberă 60 
f.c. Separați de un singur punct 
(597—596) în concursul propriu- 
zis, Paul Gruia și, respectiv. 
Constantin Stan, au luptat pînă 
la ultimul foc pentru victorie. 
Stan și-a egalat partenerul la al 
4-lea cartuș al finalei, cînd 
Gruia a tras un nouar și l-a 
întrecut în antepenultlma exe
cuție cînd, din nou. teleormă- 
neanul a greșit cu pn punct. 
Astfel, Constantin Stan și-a 
adjudecat proba ia un punct 
diferență, fără însă ca merite
le învinsului său să fie mult 
mai mici. Pe poziția a treia a 
clasamentului final s-a nlaăat 
Mircea Iîca, chiar dacă Florin 
Cristofor a avut o finală mai 
bună cu un punct decît el: zes
trea acumulată in concursul 
propriu-zis i-a fost suficientă.

Radu TI MORE
REZULTATE TEHNICE, pușcă 

liberă, 60 f.c. seniori : 1. C. Stan 
(Steaua) 696 p, 2. P. Gruia (CT 
Alexandria) 695 p, X M. Ilca 
(CFR Arad) 693 p. 4. F. Cristo
for (Steaua) 690 p. 5. M. Scelcu- 
nov (Steaua) 690 p, 8. J. Pona 
(Universitatea Cluj-Napoea) 688 
p; juniori: 1. M. Malls (IEFS) 
588 p, 2. o. Marin (Steaua) 587 
P. 3. V. Petrescu (Olimpia) 585 p. 
4. S. Micușan (Universitatea Cluj- 
Napoca) 585 p; junioare: ' ~
Mălina (Metalul) 592 p, 2. __
Neașcu (IEFS) 582 p, 3. M. Rusu 
(Dinamo) 581 p: pistol sport : 1. 
Daniela Dumitrașcu (CT Ale
xandria) 673 p, 2. Anișoara Matei 
(Olimpia) 670 p, 3. Marla Maco- 
vei (Dinamo) 669 p, 4. Elena Ta- 
ciuc (Steaua) 568 p. 5. Simona 
Stefan (Steaua) 667 p, 6. Maria 
Ciobanu (CSU Brașov) 667 p.

1. c. 
c.

evolea. Intre 16 și 20 aprilie,
De la întrecerea juvenilă, pe

Mondiale de seniori
trei 

echipă

pentru scrima româ- 
Prima dintre ele a 

în acest interval de 
titlul de camp’oană 
de tineret, cea de 

trofeul individual al 
iar 

se va afla

plăcere să reamintim că 
floretiste din actuala 
reprezentativă feminină a 
României, vicecampioană mon
dială ’87: Reka Lazăr, Geor- 
geta Beea șl Claudia Grigo
rescu au făcut parte din for
mația noastră cane a ci j li gat 
„Concursul Prietenia" 1935 (o 
premieră 
nească). 
dobîndit 
timp și 
mondială 
a doua, 
„Concursului Prietenia", 
ultima (mezina) _  ____
acum din nou în această com
petiție Internațională iuvenilă, 
dorind să dovedească că este 
cea mai valoroasă și cea mai 
experimentată. Acum, nu cu 
mult timp înaintea Jocurilor 
Olimpice de vară, unde flore
ta feminină românească are 
un palmares onorant și un o- 
biectiv major de performanță.

O asemenea întrecere spor- 

patru zile de concurs, după 
opt reuniuni sînt destule de 
spus, înoepînd cu o constatare 
de ansamblu, oe vizează spec
taculozitatea multor curse, dar 

puținătatea modificărilor 

Ca la orice competiție, din țară sau de peste hotare, și la Reșița, 
Luminița Dobrescu, Livia Copai iu, stela Pura șl Tamara Costache 
au fost, firește, protagoniste ale concursului.

FOTO : Petru FUCHS — Reșița

Luminița Dobrescu, cu sosiri 
la diferențe sesizate. în fond, 
doar de instalația electronică. 
Cele trei componente ale gru-

din tabela de recorduri (in 
paranteză fie zis, nivelul atins 
de unele realizări ale fetelor 
e înalt și e greu de depășit 
mai ales că nu se putea aș
tepta acum, la nu prea mult 
timp după lungul circuit de 
întreceri peste hotare, vreun 
vîrf de formă).

Dupâ C. N. de canotaj fond

0 PRIMA Șl PROMIȚĂTOARE VERIFICARE
Conform practicii împămîn- 

tenite în ultimii ani. Campio
natele Naționale de canotaj 
fond au deschis sezonul — 88. 
Distanțele neobișnuit de lungi 
(întreite față de cele olimpice) 
fac ca această întrecere să 
fie, mai degrabă, nu una de 
canotaj în sensul clasic al no
țiunii, ci un excelent mijloc 
de verificare a modului în 
care au decurs pregătirile la 
bac, cele fizice în general, ale 
sezonului „pe uscat".

Pe deplin edificatoare,
acest punct de vedere, a fost 
disputa senioarelor. In dorin
ța de a folosi flecare concurs 
pentru o mai bună omogeni
zare a echipajelor olimpice, 
s-a convenit ca fetele să evo-

din

flecare 
scrimă prezentă. Ia- 
nu vor lipsi de pe 
ieșene floretisiele 

Grigorescu. Mioara

tivă, care aduce, de regulă, 
viitori protagoniști ai marilor 
concursuri de categoria A la 
scrimă, constituie o probă a 
adevărului pentru detașamen
tul speranțelor din 
școală de 
tă de ce 
planșele 
Claudia
David, Carmen Leahu Și Laura 
Badea, sabrerii Dan Costache, 
Gabriel Atudorei, Călin Fra
sin și Bogdan Horeanu. spa
dasinii Adrian Pop, Mirel A- 
dam, Gabriel Pantelimon șl 
George Epurescu, tloretiștii 
Andrei Săveanu, Mihai Predes- 
cu, Andrei Balint și Zsolt Czi- 
ra. investiți la această oră cu 
responsabilitatea reprezentării 
noului val din scrima româ
nească.

Tinerii scrimeri sînt aștep
tați în străvechiul centru mol
dovean cu tradiționala ospita
litate și cu o curiozitate fi
rească de a vedea un specta
col sportiv inedit și de reală 
valoare, premisa participării 
unui public pe care-1 dorim 
cit mai numeros și entuziast, 
pe măsura unei întreceri a ti
nereții.

Paul SLĂVESCU

Dacă cursele vitezistelor 
noastre nu au adus rezultate 
de fruntea topurilor mondiale, 
se cuvine reamintită în schimb 
disputa strînsă dată de Tama
ra Costache, Livia Copariu și

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

lueze în formulele de lot na
țional. De menționat că, ast
fel, cluburile nu au fost cu 
nimio păgubite, ele fiind cre
ditate cu titlul respectiv, de 
campioană. în cazul în care au 
avut reprezentantă în una sau 
alta din ambarcațiunile cîști- 
gătoare. Așadar. echipajele 
„tricolore" au terminat învin
gătoare pe linie, excepția nu- 
mindu-se Voința Timișoara, 
care s-a clasat prima in pro
ba de 2 vîsle. Rămîne numai 
să convenim dacă 
caz este realmente 
o excepție, ambele

în acest 
vorba de 

îomoonen-

Sorin SATMARI

(Continuare în pag. 2-3)



etapa a XlX-a clasamen-
tele în Diviz’e A arată astfel :

FEMININ
1. Mureșul 19 16 2 513-362 52
2. Chimistul 19 16 0 3 490-419 51
3 Știința 19 13 4 2 545-420 4!)
4. Rulmentul 19 12 0 7 411-371 43
5. TEROM 19 8 4 7 498-472 39
6. Rapid 19 8 2 9 442-477 37
7. Confecția 19 8 0 11 420-458 35
8. Hidrotehn. 19 6 1 12 358-386 32
9. Construct 19 5 3 11 382-420 32

10. Dorobanțul 19 4 2 13 362-448 29
11. CSM Sibiu 19 4 2 13 333-450 29
12. Oțelul 19 3 3 13 384-455 28

masculin
1. Steaua 19 17 0 2 526-424 53
2. Din Buc 19 14 2 3 490-418 49
3. Minaur 17 10 5 2 480-410 42
4. ,Poli“ 18 11 0 497-432 40
5. Dinamo Bv. 19 8 1 10 443-449 36
6. Știința Bc.
7. ASA Tg. M.
8. Dac .a
9. Univ. CV.

10. „U‘ Cj.-N.
11. Metalul
12. Relonul

19
19
19
19
19
19
19

36
34
34

„TROFEUL

459-489 
436-471 
450-506 
410-433 33 
446-485 32 
398-464 31 
386-440 28

SPORTUL44 PENTRU 
EFICAC’TATE
— Feminin —

1. Mariana Tîrcă 'Știința) 179 de 
goluri ; 2. Esztera Matefi (Mure
șul) 170 ’, 3. Simona Tudor (Do
robanțul) 159 : 4. Gabriela Anțo- 
neanu (Oțelul) 135 • 5. Rodica
Grigoraș (Confect1 -i 130 : 6. Da
niela Paștlu (C.S.M. Independen
ța Sibiu) 125 • 7 Maria Verlgea- 
nu (Chimistul' 116 : 8. Rodoca
Covaliuc (TEROM) 114 ’ 9. Rodica 
Pălici (Constructorul) 112 ; 10. 
Edit T6r6k (Chim’stul) 110 : 11. 
Irina Cămu* 'Hidrotehnica) 104 : 
12 Vaslllca Dobre-Mirea (Ra
pid) 93

Masculin —
1. Măricel Voinea (Minaur) 139 

de goluri (două meciuri mai pu
țin jucate de echipa sa) ; 2. Pe
tre Cozma (Dacia) 112 ’ 3. Tudor 
Roșea (Dinamo Brașov) 110 : 4. 
Sergiu Pop (Universitatea C.U.G. 
Cluj- Napoca) 109 : 5. Marian Du
mitru (Steaua) 106:6 Gabriel Ma
rian (Universitatea Craiova' 99: 7. 
Alexandru Matei ..Poli"' 98 (un 
mec-1 mai puțin jucat de echipa 
sa) ; 8 Adrian Bondar (Știința) 
96 : 9. Mircea Grabovschi (Dacia) 
90 : 10 Vasile Stângă 'Steaua) 85: 

- - - 81;
80 ; 

mai

au , iu vasne ovxiigc»
11. Cristine’. Bursuc (Relonul)
12. Marian Zamfir (RelonuJ) 
(ultimii doi cu cîte un moci 
puțin Jucat dc echipa lor).
astAzi. etapa a xx-a 

CAMPIONATUL FEMININ
ÎN

„Cupei României" și a partici
pării echipei reprezentative femi
nin la o importantă acțiune in
ternațională. prilejuiește cîteva 
partide interesante. In primul 
rînd fruntașele clasamentului — 
Mureșul Chimistul și Știința — 
susțin jocuri în deplasare, așa că 
vom asista, în continuare, la un 
dialog... la distanță. In „zona 
fierbinte" meciul de la Sibiu, 
dintre C S.M. Independența șl O- 
țelul Galați, capătă valențe deo
sebite învinsei rămînîndu-i puține 
șanse de supraviețuire în prima 
divizie. Programul meciurilor: 
Confecția — Mureșul Tg. Mureș 
(Sala Floreasca, ora 17,00; arbitri: 
Al Isop din Pitești — Gh. Mi- 
halașcu. din Buzău) Rulmentul 
Brașov — Știința Bacău (R. Ia- 
mandi — Tr. Ene, din Buzău). 
TEROM Iași — Chimistul Rm. 
Vîlcea (Tr. Popescu — St. Mac 
Jhescu. din București), Construc
torul Timișoara — Hidrotehnica 
Constanța (T. Curelea — I. Pău- 
nescu. din București) Doroban
țul Ploiești — Rapid (D. Gher- 
ghîșan — C. Drăgan, ddin Iași) și 
C.S.M. Independența Sibiu — Oțe
lul Galați (M. Marin — H. Mar- 
zavan. din București).
• Meciul dintre formațiile fe

minine TEROM Iași șl Mureșul 
Tg. Mureș din prima manșă a 
semifinalelor „Cupei României" 
de duminică, 17 aprilie a fost 
reprogramat pentru joi 21, la Iași.

■ Selecționata de sentori a țării 
noastre va participa. în zilele de 
16 și 17 aprilie, la cea de-a in-a 
edttie a „Turneului capitalelor", 
găzduit la Sala „Berey" din Pa
ris. In prima zi vor avea loc me
ciurile București — Berlin șl 
Paris — Seul, urmînd ca dumi
nică să se întâlnească învingă
toarele și învinsele între ele. pen
tru locurile 1—2 și 3—4 (partene
rele de întrecere se confundă cu 
echipele reprezentative). Lotul se
lecționatei noastre, pregătit de 
antrenori! Cornel Oțelea și Ghlță 
Lieu, cuprinde pe următorii ju
cători : Alexandru Buligan și 
Adrian Simion — portari ; Vasîle 
Stingă. Marian Dumitru, Dumitru 
Berbece, Adrian Ghimeș, Constan
tin Petre, Măricel Voinea, Cris
tian Zaharia, Robert Lieu, Con
stantin Ștefan. Tltus Donosa, Ion 
Mocanu . și Nicolae Popescu. Lo
tul este însoțit de antrenorul fe
deral Nicolae Nedef șl medicul
Barbu Alexiu.

• La feminin, Universitatea C.F.R. Craiova 
echipe - 
masculin,

Etapa intermediară de astăzi, 
înaintea jocu-ridor din semifinalele

ȘTIRI DIN TENIS
• Concursul dotat cu >>CuPa 

Oțelul" desfășurat în Oraș Dr. 
Petru Groza, s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : seniori, sim
plu, finală — Bela Mozeș (Dina
mo Brașov) — Emil Dascălu (Di
namo Brașov) 6—2, 6—3 ; semifi
nale : Mozeș — Mihai Drăghici 
(Mecanica Bistrița) 6—3. 6—4 ; 
Dascălu — Cătălin Chites (Dina
mo Brașov) 6—4, 6—4; dublu, fina
lă : Dascălu, Mozeș — Drăgnici, 
Cristian Sărmășan Mecanica Bis
trița) 6—4. 6—1; semiîinale: Dască
lu, Mozeș — Chites. Ștrban Moraru 
(Dinamo Brașov) 6—3 6—1 : Dră- 
ghici. Sărmășan — tear "— 
Florian Marica (Oțelul 
Petru Groza 
6—4 6—‘3.
• Plenara 

loc sâmbătă, 
la sediuâ C.N.E.F.S.

Mecanica
loan Gurban. 

Oraș Dr. 
Bistrița)

F.R. Tenis18 aprilie

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 13 APRILIE 1988

EXTRAGEREA
2 5 15

EXTRAGEREA
1 12 41 39

FOND TOTAL

I : 6 16

a Il-a : 32

21

31

DE CIȘTI- 
GURI : 599.229 lei, din care 562 
lei report la categoria 1.
• Informăm pe participant! că 

NUMAI ASTAZI se mai pot 
procura bilete cu numerele fa
vorite ia TRAGEREA OBIȘNUI
TA LOTO de mîine vineri. 15 
aprilie. Rețineți de asemenea, că 
mai sînt NUMAI CITEVA ZILE 
pînă la TRAGEREA LOTO 2 și 
CONCURSUL PRONOSPORT 
duminică. 17 aprilie!

A Intre feri citii cîștlzători 
autoturisme care s-au prezentat 
în ultimele zile la sediul cer.tral 
ai Administrației de Stat Loto- 
Pronosport pentru a-si primi ac
tele de proprietate s-au numărat 
Scarlat Petre si Șerban Ovidiu. 
ambii din București. Veres Agnes 
(Baraolt. Covasna). Tăranu Ioan 
și Pădurariu Neculai (ambii din 
județul Botoșani). Chirilă Nelu 
(din Brăila). Panga Gheorgbe 
(Reghin) alături de multi alții 
Din discuțiile purtate cu aceștia 
de redactorul rubricii noastre a 
reieșit că inspirația dar mai ales 
perseverenta în ioc oarticlparea 
constantă la toate sistemele (une
ori cu mal multe bilete și res
pectiv variante de joc) sînt cîte
va din elementele „cneic" ale ma
rilor succese înregistrate. De re
ținut că unele autoturisme cîști- 
gate sînt o urmare directă a ur.or 
cîștiguri cumulate asa cum s-a 
întîmplat si la ultimul concurs 
Pronosport de duminică. 10 aprilie.

de
de

prim-solistă • Dinamo, reînnoită, revine I • Două 
din plutonul doi spre... podium • Candidatele la titlul 
Liniște in zona retrogradării ? • Pe 24 aprilie

Flacăra Roșie și Farul — urcă 
amenințate de out-sidere • 

grupele valorice, cu o premieră : etape cu jocuri dubleturul întrecerii in
de etape (tarul și re-După 22

cu toate echipele), campio- 
primei d i vi zid de vodei a u 
în faza a doua, cea a gru- 
valorice. Pîna aici, nici o 
surpriză, departajarea res-

tarul, 
matele 
trecut 
pelor 
mare 
mectlnd situațiile concrete în care 
se află competitoarele în acest 
sezon. Nici chiar căderea echipei 
băimărene ~ ’ ~~ '
C.S.Ș. 2 în plutonul secund mas
culin nu a fost ceva imprevizi
bil dată fiind acțiunea de re
structurare a lotulud acesteia, în
cepută încă diin toamnă. Dacă 
am fi putut vorbi într-adevăr de 
surprize, ele ar fi constat în e- 
ventuala calificare a formațiilor 
feminine Oltcit Craiova, Penici
lina Iași sau Rapid București în
tre primele 6, ceea ce părea po
sibil la un moment dat, cînd a- 
cestea au prins, pe rînd, unul- 
dou-ă vîrfuri de formă, care le-au 
apropiat de locuri ferite de grija 
retrogradării. Nici una n-a avut, 
însă șansă să infirme pronos
ticurile...

Dacă au lipsit marile surprize, 
în schimb cele 22 de etape au oferit 
destule aspecte demne de subli
niat. Să notăm, mai întâi, iinvin-

Explorări Motorul

clblllitatea campioanei feminine, 
Universitatea C.F.R. Craiova, ca
re s-a detașat mai ales valoric, 
de restul divizionarelor A (chiar 
și fără aportul puternicei trăgă
toare Mirela Bojeseu). De ase
menea' tot la fete, mai este de 
relevat „pasul înainte" făcut de 
Dinamo (ou o garnitură masiv 
întinerită, deși cu un lot prea 
rettrîns) precum și de fostele 
componente ale grupei secunde. 
Flacăra Roșie București și Farul 
Constanța în ciuda 
ma oscilant

în ceea
unul retur 

sau chiar șters... 
ce privește calitatea 

jocurilor, echipele de fete au fur
nizat mal multe partide atractive, 
adesea spectaculoase, determlnînd 
o mai mare afluență de public. 
Explicația stă nu numai intr-un 
mai pronunțat echilibru valoric 
(inu însă la nivel deosebit), ci și 
în preocuparea mal vizibilă a 
antrenorilor pentru îmbunătățirea 
randamentului în faza de apăra
re, îndeosebi a aportului liniei a 
doua. Au existat totuși — ca și 
la băieți de altfel — și multe 
jocuri de slab nivel.

Campionatul masculin se deose
bește de cel feminin mal ales în

Campionatul de șah pe echipe

O ÎNTRECERE ANIMATĂ
PREDEAL, 13 (prin telefon). E- 

dițla din acest an a campionatu
lui divizionar de șah pe echipe se 
anunță deosebit de animată. Echi
pa I.T.B.-ulul, candidată la titlu, 
a început cu o înfrîngere. După 
a doua întrerupere a partidei de
cisive, împotriva Metalului. a- 
ceasta din urmă termină victo
rioasă cu 5,5—4,5 (Ș’efanov a fost 
învins de Pessi, la mutarea 100). 
In cealaltă întâlnire din prima 
rundă, rămasă neîncheiată, Poli
tehnica Iași a dispus de Univer
sitatea București cu același scor.

In runda " 
șește să se 
A.E.M.-ului, 
anul trecut, 
scorul sever . . .. ___ __
decise: ștefanov — Grilnberg 1—0. 
Margareta Teodorescu — Llgla 
Jicman 1—0, Viorica Ionescu — 
Liliana Sușnea 1—0. Mădălina 
Stroe — Mălina Nicoară 1—0). 
Astfel, timișorenii ee află ta a

a doua. I.T.B. reu- 
revanșeze, în dauna 

vicecampioana de 
pe care o învinge cu 
de 7—3 (în partidele

doua înfrîngere consecutivă. O 
altă echipă din Timișoara se a- 
firmă, în schimb, cu două victo
rii la rînd. Este vorba de Elec- 
tromotor, care cîștigă net în fa
ța Metalului: 7,5—2,5 (Radovici — 
Spulber 1—0, Ardeleana — Bon
doc 1—0, Otllia Gant — Cristina 
Stanca 1—0). Dar scorul rundei 
îl realizează actuala campioană. 
Politehnica București, învingă
toare cu 9,5—0,5 în fața Otelului 
Galați. In celelalte întâlniri: Cal
culatorul — Universitatea 5.5—4.5 
(Urzică — Drimer 1—0): E'ectro- 
motor Cluj-Napoca — Politehnica 
Iași 3—7; Voința Rm. Vîlcea — 
Mecanică Fină 4,5—5,5

Cinci formații au obținut cîte 
două victorii și conduc în clasa
ment după două runde Calcu
latorul, Electromotor. Mecanică 
Fină, Politehnica București si 
Politehnica Iași, fiecare cu 8 n.

Porilc ȘTEFANOV

«88583Bk

DUPĂ C.N. DE CANOTAJ FOND
(Urmare din pag 1)

te (surorile Maria Sava ți 
Camelia Macoviciuc) fiind și 
ele componente ale lotului na
țional, dar au fost lăsate să 
concureze pentru echipa de 
club, deoarece Maria Sava, 
multipla campioană mondială 
a schifului de categorie ușoa
ră, nu va fi prezentă, cu pro
ba ei, la J.O., iar Macoviciuc 
nu intră, deocamdată, to com
ponența nici unui alt echipaj- 
in rest, și echipajele de 4 vîs
le (Mînea — Ciucanu — Co- 
geanu — Bălan), 8+1 tlllca — 
Tieanu — Pleșca •— Arba —• 
Ispas — Anițaș — Tițcscu — 
Trif + Oancia), 4+1 (Trașcă 
— Necula — Vîrlan — Bălan + 
I. Ilie), 2 rame (Armășescu — 
Bazon), ca și Marioara Popes
cu, la simplu, au tiștigat cu 
avans substantial, într-o ma
nieră care le arată situate la 
un ridicat plafon valoric și de 
antrenament. Rămîne ea pre
gătirile. și mai ales verifică
rile de la apropiatele regate 
internaționale, să confirme a- 
ceastă primă impresie. Fiindcă, 
evident, o dată dat startul în 
acest sezon competiționai, to
tul se raportează (cum alt
fel ?) numai și numai la 
•88.

Băieții ne-au dovedit și ei

Că n-au stat eu brațele încru
cișate în lunile de iarnă. Se
niorii au concurat în echipa
jele de la duburi. urmînd să 
treacă de la proximul concurs 
pe formulele de lot național. 
Steaua s-a detașat în clasa
mentul general. cu 5 titluri 
cucerite. Dinamo a urmat-o cu 
3. Cuvinte frumoase se cuvin 
și pentru alte asociații spor
tive, care au demonstrat din 
nou că pun serios umărul ta 
progresul acestei discipline — 
Marina Mangalia, Marina Or
șova, Poli Timișoara. Au apă
rut pe podiumuri șl centre 
mai puțin obișnuite — Olim
pia Călărași, Petromar Con
stanța. Faptul că aria de răf- 
pîndire a canotajului nostru se 
lărgește continuu, ar t. ta- 
răsi. un aspect îmbucurător.

în concursul juniorilor au 
Impresionat îndeosebi repre
zentanții C.S.Ș. 2 Coastanța, 
care au intrat în posesia a 5 
titluri de campioni din cele 
10 puse în joc. Selecția bine 
efectuată, pregătirea cores
punzătoare. ni s-au părul a 
fi principalele atuuri ale ele
vilor 
Rusu 
să-și 
Bega
3 Steaua (cîștigători la 2 ra
me junioare), Olimpia Bucu
rești (simplu junioare). C.S.Ș.

Marina Orșova (4+1 rame ju
niori) sau C.F.R. Timișoara (2 
vîsle juniori). După cum ar
gintul" obținut de un echipaj 
din Fălticeni în proba oe 4 
vîsle junioare întregește im
presia de „stegulete" mereu • 
mai multe la număr înfipte pe 
harta răspîndirii geografice a 
acestei discipline.

Păcat că au existat nu numai 
„lumini", ci și „umbre" pe 
aceste trei zile de concur»: și, 
de fapt, nu pe aceste trei zile, 
d pe un întreg tablou de mo
ment al canotajului nostru. 
Am consemnat, de exempiu. 
situații în care abia se real:- 
za numărul necesar de ambar
cațiuni pentru a putea fc dat 
startul, am asistat la prezente 
formale, la curse în care, cum 
se spune in ciclism, se sosea 
practic după încheierea tim
pului de control. Lista antre
norilor „fără puncte", a celor 
care nu au nici un fel de con
tribuție la loturile nat’onaie. 
continuă să includă cam 
aceleași nume. Repetăm, 
sînt aspecte definitorii:
chiar și așa stînd lucrările, ele 
trebuie 6ă dispară grabnic. 
Pentru a putea vorbi nu doaT 
de strălucirea medaliilor lui 
Homeghi — Arba — 
compania, ci și despre 
și puternică bază de 
canotajului nostru.

tot
r.u

Qar.

debutează 1 Dl

profesorilor Smaranda 
și Mircea Popa. Au știut 
facă simfită prezența pe 
și sportivii de la C.S.Ș.

C. DUMITRESCU REVINE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Suva și 
o reală 
masă a

HI P I S M 7

privința situației din 
rarhiei. Dacă la fete 
și anul trecut o prim-solistă, 
campioana, ia băieți lucrurile 
stau altfel Steaua, care în edi
ția precedentă domina autoritar 
plutonul fruntaș și-a găsit acum 
rivale mult mai decise să-l zdrun
cine poziția. în primul rînd. Di

vizibil 
plusuri 
și cele- 
se mai 
în fața 

motivul

namo, care a făcut un 
salt cali'tativ (prin cîteva 
în concepția de joc) dar 
lalte fruntașe. care nu 
s'fiesc să pretindă victoria 
bucureștenelor. Este și 
care ne face să credem că între
cerii^ 
cui in ă 
vante. 
pelor 
firesc, 
tativ, 
rîndul 
numeros oublic. iar cursa spre 
titlu nu se va mai duce, ca de 
obicei, în doi ! în plutonul se
cund însă, emoțiile sînt estom
pate de rămînerea în urmă a for
mațiilor orădeană și timișoireană,

Aurelian BREBEANU

din grupa I valorică mas- 
vor fi deosebit de cap ti - 
Și, dacă pregătirea echi- 

va cunoaște, cum este și 
un salt cantitativ și cali- 

aeestea vor recîștiga, la 
lor. sufragiile utnud mai

• Iată cum se prezintă clasa
mentele alcătuite în baza rezul
tatelor directe din turul și retu
rul campionatelor. între echipele 
calificate în aceeași grupă valo
rică. clasamente de la care se va 
continua întrecerea (începînd din 
24 aprilie în cadrul grupeloT se 
vor de fășura încă 10 etape 
tu.r si retur, cu jocuri duble) :

FEM’NIN, GRUPA 1-6

fruntea ie- 
există, ca

I
I
I
I
I
I
I
I

I
1.
2
3.
4.
5.

Univ. CFR Cv. 
Dinamc Buc. 
Flacăra Roșie 
Farul 
CSU

6. Dacia
C-ța.

Rapid Gl.
Pitești
GRUPA

i Craiova 
I BUC.
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a Gi 
chip, 
Olyrr 
en t 
naiki 
vers; 
să p 
conți 
adev. 
tră a 
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comr 
cond 
rie i 
torici 
Bucu 
ca ri 
mai 
sie 
gazdi 
încep 
presi'

Del 
„olirr 
alta 
dacă 
corda 
cuvei 
mis 
du-și 
El ir 
să fi 
nelin 
ocazi 
Talik 
si ve 
C. S( 
tie ii

7. Oltcit
8. Rapid
9 Penicilina Iași

10. Chim. Rm. ""
11 CSM Lib. Sibiu
12. Știința Bacău

v.

MASCULIN, GRUPA
1. Steaua Buc.
2. Dinamo Buc.
3. Eleond D. Zalău
4. Univ. CFR Cv.
5. Viitorul D. Bc.
6. Tractorul Bv.

GRUPA 7-12
ExplorărJ B.M.
Elecțro mureș 
RelonuJ Săv.
CSMU Suceava 
CSU Sănă-t. Or.
„Poli44 Timiș.

s-a des-• Ieri, la Rm. Vîlcea, 
fășurat partida restantă dintre e- 
chipele feminine Chimia din lo
calitate și Rapid București. A 
cîștâgat Rapid cu scorul de 3—2 
(!'. —13 —10. 10, 8). rezultatul
conțînd și în clasamentul d 
mai sus al grupei valorice se 
cur de.

DINCOLO DE SPECTACU
(Urmare din pag 1)

După consumarea primelor 11 
reuniuni hipice din acest an, li
der este C. Dumitrescu, care, eu 
cele trei victorii obținute dumini
că, revine în fruntea cla
samentului. De altfel, se pare 
că-și va menține poziția, deoare
ce posedă un grajd cu cai în 
mare formă. Cele trei victorii au 
fost realizate cu Hornița, care. în 
mina conducătorului ei preferat, 
D.V. Mihai, și-a corectat recor
dul carierei cu încă 1,3 secunde, 
Nuți șl Real, ambii în frumos 
progres de formă. G. Tănase, ca
re în toți anii și-a prezentat încă 
din start pensionarii la valoarea 
lor, a învins și el în trei probe, 
cu Lanterna, care a devenit pri
ma favorită a derbyului 1988. _Ri- 
zoriu condus de 
rea în excelentă 
tare, șl Solid, la 
ce» din carieră, 
cestuia din urmă 
tală contradicție

tînărul I.I. Flo- 
cursă de aștep- 
primul său suc- 
Performanța a- 
este însă în to- 

cu ultima

sa evoluție. O formație cu patru 
victorii în ultimele două reuniuni 
este aceea a lui M. ștefănescu, 
care s-a impus Cu Samson și 
Vulturaș ambii conduși de talen
tatul V. Niță, Heron și Clama. 
Ia noi recorduri ale carierei. N. 
Nicolae, care se menține în plu
tonul fruntaș, - 
în principala 
loarea arătată 
să (1 :24 3/km) 
realizează cu 
cordul din acest an al generației 
sale (1:26 (/km). Am mai remar
cat pe G. Suditu, care l-a făcut 
mai docil pe Riveran, aflat în 
frumos progres. Cu Fornădia, F. 
Balcu a reușit una din perfor
manțele contradictorii ale acestui 
început de sezon (să sperăm că 
va fi și ultiima). M. Dumitru a 
confirmat seria de bune valori 
realizate de Stejerel. care dove
dește calități de fondlst, intrind 
în rînd'ufl concurențllor la der-

a cîștigat cu O rac 
cursă a zilei, va- 
de el fifaid de cla- 
și Tufănela, care 

această ocazie re-

byul din acest an. Arătîndu-se 
în progres de formă, Humber a 
reușit o victorie muncită, cu 3 
cai 1a sosire, depășiți prin mici 
intervale. R.I. Nicolae a realizat 
o frumoasă perfo-nianță cu Su
ditu iar T Marinescu, eu Stra
da condusă In stil personal, a 
reușit una din marile • surprize. 
Nu înțelegem însă performanțele 
foarte slabe ale lui V. Pătrașcu. 
campion > anului 1987 care se 
află acum ne ultimul loc. cu nu
mai două victorii.

De remarcat măsurile luate de 
conducerea hipodromului, datorită 
cărora în ultima reuniune am vă
zut majoritatea cailor conduși cu 
convingere de antrenori sau a- 
juitorii lor pînă la sosire. Aștep
tăm ca reuniunile viitoare să 
confirme această evoluție po
zitivă.

pel de sprint și-au împărțit... 
frățește, în cele din armă, vic
toriile de la 50. 100 și 200 m 
liber in ordinea citată, râmi- 
nindu-ne. apropo de înregis
trările cronometrelor, credința 
in resursele lor evident supe
rioare, Luminița apropiindu-se. 
spre pildă, tot mai viguros in 
..bazinul de acasă" de limita 
celor două minute pe 200 me
tri. O altă laureată a compe
tițiilor de amploare. Stela 
Pura, a fost veritabila per
formeră a „națio'ia.elor" de la 
Reșița, prin cele patru titluri 
de campioană adjudecate, prin 
însușirile de concurentă ce-i 
permit să cîștige o cursă. 100 
m fluture. în care sansele îi 
păreau compromise. Si totuși, 
așteptăm (și) de ta băimă- 
reancă rezultate mai mari, ci
fre mai mici. în primul rind. 
la Olimpiadă I După cum tim
pii consemnați în drentol An- 
căi Pătrăscoiu. fie ei suport 
pentru victoriile din procedeul 
spate, nu pot oferi motive de 
satisfacție: anul trecut 1 ’02.82 
Si 2:12 02. acum 1:04.11 și 
2-15 73 Așadar...

Dintre ceilalți învingători 1a 
seniori, unii au jucat roluri 
de favoriți. precum lonaț Mu
sai, Andreea Sighiarto, Alexan
dru Moldoveanu — eu cite 
două sau chiar trei victorii 
(ultimul). Viorica Marin. Fla
vius Vișan, Laszlo Bay sau 
Dan Drăguleț. Dar au existat 
și cîștigători mai mult 
puțin surprinzători, 
cu Marius Crișan si 
Satnoianu. realizatori
unei ..duble", apoi Mioara Con
stantin sau Laurențlu Nicoles- 
cu, toți trei băieții reușind re
corduri de juniori. Iar unul

sa i mai 
mcepînd

Marian 
ai rite
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Sigur că e- 
cători de la 

campioana 
la Panathi- 

ituit un ad- 
sri, capabil 

variat, in 
r la fel de 
itura noas- 

mis de slab, 
îtor în toate 
In aceste 
area victo- 
ima din is- 
directe la 

t mai puțin 
ților lor și 
, ca expre- 

formației 
tit decît la 
lase o im- 

orabilă.
a aparținut 
și poate că 
rta partidei 
r ar fi a- 

1, penaltyul 
careu co- 

dar creîn- 
Kalitzakis ! 
hii și, ea 

tna nu s-a 
sperînd că 

1 poarta lui 
întîrzia. Au 

bă“ a lui 
), interven
ții Koutro-

ea lui

grecii au trecut la cîrma lui. 
In vreme ce jucătorii noștri au 
atacat stereotip pe stingă și 
înghesuit pe centru, oaspeții au 
etalat un fotbal simplu, rapid 
și direct, adică modern, mar- 
cînd prin ALEXIOU !min. 24) 
și fiind la un pas de 2—0 în 
minutele 34 și 42, cînd Dimi
triadis s-a pripit în situații 
ideale.

La pauză sau imediat după 
ea, antrenorii Radulescu și 
Dima au schimbat 2 jucători, 
cînd ar fi trebuit să schimbe... 
jumătate din echipă ! Intrarea 
lui Goanță a mai înviorat jo
cul, dar nu pentru mult timp. 
Cum C. Solomon, mai activ 
pină la reluare, a obosit și cum 
Lupu și Badea au continuat să 
„care" mingea fără limită și 
fără orizont, fotbaliștii eleni 
au îndrăznit iarăși, în min. 60, 
la o gafă a lui Ad. Popescu, 
Hagidis irosind o mare ocazie. 
Spectrul înfrîngerii i-a deter
minat pe „olimpicii" noștri să 
accelereze, numai că Goanță a 
șutat slab dintr-o poziție fa
vorabilă (min. 73), pentru ca, 
trei minute mai tîrziu, șansa 
să-i surîdă portarului Talikria- 
dis, mingea care îl depășise, 
plecată din bocancul lui Badea, 
trecînd de puțin pe lingă 
stîlpul din stingă porții oaspe
ților. Finalul meciului, ca și 
debutul lui, ne-a aparținut. 
Doar că, într-o criză de timp 
tot mai apăsătoare, jucătorii 
români n-au știut și n-au putut 
să „aerisească" zona din fața 
careului elen, mulțummdu-se 
— slabă consolare — cu o do
minare teritorială care n-a 
adus nici măcar golul egaliza-

Cu excepția fazei din min. 11, 
arbitrul Lasziu Molnar din 
Ungaria a condus corect și au
toritar (cartonase galbene pen
tru Cașuba, Eduard și Kou
tropoulos) formațiile :

ROMANIA : Sperlatu — 
Meszaroș, Ad. Popescu, Mirea, 
Eduard — Mujnai (min. 53 
Goanță), C. Solomon, Lupu — 
Ralea (min. 46 Văidean), 
Cașuba, Badea.

GRECIA : Talikriadis — BC- 
NOVAS, Koutropoulos, Kalitsa- 
kis, Hagiatanasiou — ĂLEXIOU 
(min. 46 Andonopoulos), Tsiolis, 
Kourbanas, Kanaras — HAGI- 
DIS, Dimitriadis (min. 
Toudziaris).
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CLASAMENTUL GRUPEI I

Ovidiu IOANIȚOAIA

1. R.F. Germania 6 4 11 12- 3 9
2. Polonia 6 4 11 10- 6 9
3. Danemarca 0 3 12 16- 5 7
4. România 6 114 2-12 3
5. Grecia 6 10 5 2-16 2

de disputatAu mal rămas 
partidele : Danemarca — Grecia 
(2' 'V). Polonia — R.F Germania 
(27.IV). Grecia — ROMANIA, Da
nemarca — Polonia (ambele 
18.V) R.F. Germania - ROMA
NIA (31. V).

MECIUL A ÎNCEPUT ÎN
Steaua atacă din start. Spor

tul Studențesc se retrage au
tomat in apărare, 
cu înverșunare propria .trei
me" de teren. Dar Steaua 
poate fi dezinvoltă decît 
mijlocul terenului. căci 
junsă în zona de finalizare 
mai reușește să contracareze 
fotbalul fără mari preten
ții, dar și fără mari greșeli al 
studenților, limitat la scurte 
ieșiri de întîftipinare, marcaj 
strîns și dublaj atent. Ofensi
va 
de 
Și 
în

păzindu-si

nu 
la 
a- 
nu

Stelei se stinge în suturi 
la distanță, nepericuloase. 

în cornere fără efect, dar. 
min. 33, Sportul atentează 

de-unul singur la convenabilul 
echilibru pe care-1 
atunci cînd Cristian 
condamnabil gest 
(lovirea lui Pițurcă.
rul. în spate, la doi metri de 
propria-i poartă, după oe 
faza se încheiase cu bine pen
tru echipa sa), atrăgîndu-și 
o dublă penalizare : elimina
re din joc și lovitură de la 11 
m. ! Noul introdus în poartă. 
Mânu. reușește. însă, să 
pareze lovitura trasă de Io- 
van. desemnat s-o execute, 
printr-un (curios) mesaj ve
nit în ultima clipă de la ban
ca tehnică, după ce Hagi fu
sese cel care potrivise 
nul 
în 
tă 
se 
părane, Iorgulesou și 
strunesc cu mină sigură

menținea, 
comite un 
nesportiv 
cu picio-

balo- 
pe punctul marcat cu var.

10 oameni. Sportul renun- 
la orice intenție ofensivă, 
dedică exclusiv fazei de a-

Pană

Ieri, intr-o parlidă-test

• •• MIN. 73! STEAUA 
SPORTUL STUD.

t jucătorii noștri, inclusiv fundașul central 
Talikriadis, ei n-au găsit drumul spre gol!

Foto: Nicolae PROFIR

ÎN BAZIN ACOPERIT
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10 m spa- 
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. Hunedo- 
bă. dispo- 
i el abia 
a intrarea 
onale. 
la 100 
de o

în 
m. 

se-

sau Iuliana Pantilimon, 
deanul 
încă. Un val 
se dorește un 
pele bazinelor 
că pină acum 1 
rii „vîrfurilor" 
puternioe centre 
vizavi de reprezentarea inter
națională. trebuie continuat pe 
același drum. Argumente de 
genul „e al meu. nu-I dau al
tor antrenori" nu oot ti luate 
în seamă. Primează interesul 
național...

arâ- 
alțiiCristian SterțI,

nou de la care 
suflu nou in a- 
noastre. Iar da- 
ideea coneentră- 

' în oele mat 
a dat roade

UL
R, 
II

UN SIMPLU BILANȚ
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Cele mai multe titluri au 
revenit la Reșița ploieștemlor 
de la C.S.Ș.-Petrolul și băi- 
mărenilor de la C.S.M.Ș. — cite 
6. Dinamo București ?urei md 
5. C.S.Ș. - 
nedoara 
Oradea. 
Sibiu și 
un reprezentant 
Aceasta la seniori. în fruntea 
unei ierarhii ad-hoc, la juniori, 
după un criteriu similar, gă- 
sindu-i pe brăilenj înv-ngă- 
tori în șapte probe, urmat de 
ploiesteni, cu cinci victorii 
băimăreni — patru, sitreni Si 
reșiteni — cite trei, eonstăn- 
teni și hunedorenj — cite două 
Sigur, asemenea date de bi
lanț au unele semnificații In
să mai presus de ale rilmine 
o constatare de ansamblu: as- 
tentatnl start tansat ’n nona 
stagiune a fost aminat. Și. 
cum zilele pină la J.O. sînt tot 
mai puține, 
fie folosite 
cu întreaga 
competența.
sar noi performante care ui
mesc. Să ținem seama de ele !

Brăila 3. C.S.Ș. Hu- 
2. în timp oe Crișul 
C.S.Ș. Reșița. C.S.Ș.
Steaua au avut cite 

pe podium.

rămîne ca ele să 
minut cu minut 
dăruire, cu toată 

Tată. în lume ră-

tregul bloc defensiv agilita
tea „rezervei" Mânu insuflă 
Încredere suplimentară.

Dar Sportul este, totuși o 
echipă în 9 oameni și... jumă
tate (imediat după reluare 
Țîrlea. accidentat 
figurație. părăsind 
terenul în min. 80) si. în a- 
celași timp, o echipă despăr 
tită de 15 trepte în clasament 
de partenera sa. Și în min. 73 
cedează, atunci cînd HAGI se 
înșurubează și șutează pe 
neașteptate, la 20 m. de poar
ta lui Mânu, surprins avansat, 
deschizînd scorul. Ei bine, 
din min. 73 avea să înceapă, 
de fapt, un alt meci. cu 
atacuri în cascadă ale steliști- 
lor, care-și regăsesc aplombul, 
fantezia și apetitul de gol. 
Steaua devine acum un tăvă
lug care ..strivește" careul din 

forțîndu-și oaspetea

va face 
definitiv

3 (0)
o

Stadion „Steaua1 ; timp fru
mos ; teren bun ; spectatori — 
aproximativ 30.000. Șuturi : 20—5 
(pe poartă: 10—1). Cornere: 16—2. 
Au marcat t HAGI (min. 73), G. 
POPESCU (min. 79) și BUM
BESCU (min. 89).

STEAUA : Liliac 7 — fovan 6. 
Bumbescu 7, Belodedici 6.5. Un- 
gureanu 6,5 — T. Stoica 6, Ma
lar 5 (min. 62 Bălan 7), G. Po
pescu 7 — Balint 6. Pițurcă 6 
(min 66 Cojocaru 6), Hagi 8.

SPORTUL STUDENȚESC :
Cristian 3 — M. Marian 6.’ Pană 
7 Iorgulescu 7, Oiucă 5 — Po- 
logc- 5 Ticleanu 6 (min. 26 A- 
chim 5,5), Munteanu II 6 — Țîr
lea 5, s. Răducanu 5 (min. 33 
ianu 7) Stănici 6.
A arbitrat foarte bine D. Pe

trescu; la linie: M. Niculescu și 
M. Doncea (toți din București).

Cartonașe galbene : POLOGEA, 
HAGI. MUNTEANU II.

Cartonaș roșu : CRISTIAN.
■ - speranțe : 1—1 (1—1).

G. Popescu
Portarul Mânu nu 
al lui

se mai poate opune la gutui din apropiere 
(in dreapta) și Steaua înscrie al doilea gol 

Foto: Aurel D. NEAGUF.C. CONSTANTA - LOTUL DE TINEREI 2-2 (1-0)------ -------- ------- -
CONSTANȚA, 13 (prin tele- 

fon). Continuîndu-și seria me
ciurilor de verificare în ve
derea găsirii formulei de echi
pă pentru preliminariile Cam
pionatului European, ediția 
1983—1990, Lotul de tineret a 
întîlnit, pe stadionul „1 Mai" 
din localitate, în fața a 5 000 
de spectatori, pe liderul seriei 
I a Diviziei B, F. C. Con
stanța.

Prima 
perioade 
din vina 
cărei joc 
și neinspirat la 
„blocîndu-se" in 
părări ermetice, 
tinele faze la poartă 
trate. Momentele mai 
tante ale primei părți ; 
lui au fost penaltyul 
cordat, dar ratat de I. 
trescu (min. 13 — balon tri
mis într-unul din stilpii por
ții) și cel transformat de 
POVICI (min. 39 — fault 
mis de Matei asupra 
Funda).

La reluare, schimbările 
venite in formații (gazdele au 
trimis in teren pe Dumitru, 
Iovănescu. Șt. Petcu, Cămul, 
Buduru) dinamizat jocul,

repriză a avut lungi 
de echilibru, asta și 
echipei de tineret, al 
a fost destul de lent 

construcție, ea 
fața unei a- 

De aici și pu- 
fnregis- 
impor- 

a iocu- 
just a- 

. Dumi-

PO- 
co- 
iui

sur-

fazele au devenit mai cursive, 
dar șl de data aceasta finali-i 
zarea a lăsat de dorit. Egala- 
rea se va produce destul de 
tîrziu, în min. 79, la un atac 
niai consistent, la capătul că
ruia M. POPA a trimis balo
nul sub „transversală". Un mi
nut mai tîrziu, la o acțiune 
ofensivă a gazdelor, Rada a 
comis henț în careu și ȘT. 
PETCU a transformat cu pre
cizie. Cu trei minute înainte 
de final. DICAN va aduce din 
nou egalitatea pe tabela de 
marcaj, în urma unei pase îna
poi a Iui Stan.

Arbit rul 
a condus

LOTUL
lea (min.
ciu. 
Rada,
(min. 46 Stan), I. Dumitrescu 
(min. 27 Dican), Ursea, Lupes- 
cu — Uleșan (min. 46 M. Popa), 
Prodan.

F. C. CONSTANȚA a început 
jocul cu : Gîrjoabă — Tufan, 
Mangri, Dinu, Băjenaru — Bîr- 
bora, Popovlci, Nedelcearu — 
Roșu, Cotrocea, Funda.

să mai
mingea . _ _____  _
cînd GICA POPESCU .. 
scris după o pasă magistrală a
Iui Hagi (2—0), și în min. 89, 
cînd BUMBESCU a trimis cu

scoată de 
din plasă :

două ori 
in min. 79.

a în-

capul 
la cel 
ținut 
de Hagi 
noscută.

sub transversală (3—0) 
de
de

al 16-lea corner ob- 
echipa sa. executat 
cu măiestria-i recu

Ion CUPEN

Au fost stabilite orașele

„OPTIMILOR" CUPEI ROMÂNIEI 
mai sini programate partidele dii 
competiție care se desfășoară sub 
regulamentului, în această fază mc-

V. Curt (Constanța) 
bine formațiile :
DE TINERET : Ste-

46 Voicilă) — Buna- 
Matei (min. 46 Panait), 

Ciobanu — Măstăcan

Stelion TRANDAFIRESCU

ECHIPA SPE
RANȚE a Petrolului de
ține o poziție fruntașă în 
clasament. Pe lingă tine
re talente, sîmbătă ani 
revăzut însă in această 
formație destul jucători 
consacrat! - Pitulice, 
Pancu, Hîncu Ștcfănes- 
cu, Drăgan — și lipsa 
celui dinții, mai ales, 
din prima formație sur
prinde oe toată lumea. 
• Fotbaliști... handba- 
liștl. Tot ma: muiți ju
cători încearcă să în
scrie gol cu mîna. Așa 
a făcut în mir. 37 și Ion 
Gușă, dar arbitrul Stoe- 
nescu a fost pe fază si 
nu s-a lăsat păcălit. • 
Colocviul arbitrilor la 
Ploiești. In afara celor 
trei, care au condus par
tida. la Ploiești se mal 
aflau I. Crăciuneseu, ca
re conducea a doua zi 
meciul Prahova — Poli
tehnica Iași prietenul 
lui. Gh. Constantin, ve
nit să-și vadă mama 
Fl. Popescu, care ioctiies- 
te în Ploiești. După 
meci, aseultînd’j-i aveai 
impresia că te afli la... 
consfătuirea arbitrilor. (AL. C.)

* Înaintea meciu
lui Victoria — C.S.M. 
Suceava D. Dragomir. 
din conducerea clubului 
bucurestean afirma că 
apărătorul său Cojocaru 
este unul dintre cei trai 
buni fundași dreapta din 
tară. L-am urmărit cu 
atenție. Fostu’ mijlocaș 
Cojocaru îsi valorifică

foarte bine — și pe noul 
post — calitățile tehnice. 
Dar parcă ar fi mai bi
ne ca aceste calități teh
nice remarcabile să fie 
valorificate mai mult in 
iumătatea adversă, decît 
în sprinturi deseori soli
citante de pe linia ca
reului propriu. De ‘ 
Cojocaru. care a 
fără greșeală în 
repriză, a mai 
după pauză. 0 ___
a stîrnit deseori admi
rația spectatorilor prin 
subtilitate mobilitate șl 
chiar joc... colectiv. Ca
șuba a fost întotdeauna 
un jucător controversat, 
diapazonul aprecierilor 
fiind toarte larg. Ne a- 
ducem aminte că în pe
rioada de iarnă de la 
Vatra Dornei. antrenorul 
Chimiuc (Progresul Ti
mișoara). urmărlndu-1. 
făcea observația (ușor 
șocantă) că jucătorul su
cevean este singurul ca
re ar putea intra în 
combinație cu Hagi. Să 
sperăm că odată și oda
tă i se va oferi această 
ocazie în cadrul lotului 
mare. (O ocazie care le-a 
fost oferită cu generozi
tate lui Floareș. lui Ter- 
heș șl. dacă nu ne în
șelăm lui Peniu...) 
Forța de ioc a iui 
tel Solomon a fost 
Armată din plin în 
ciul eu C.S.M. Suceava. 
Solomon a fost „împins" 
mai in fată din cauza 
fantului că Victoria are 
doi „centrali" destul de

altfel, 
jucat 

prima 
slăbit 

Cașuba

cos- 
con- 
me-

După cum se știe, la 4 
„optimile" Cupei României, 
genericul Daciadei. Conform 
ciurile se dispută pe terenuri neutre. Iată localitățile și progra
mul celor șapte întîlniri. A opta, Steaua — F.C. Maramureș, s-a 
disputat, la 10 aprilie, și a revenit, cu scorul de 3—1, echipei 
noastre campioane, calificată în „sferturi".
Tîrgoviște
Brăila :
Brașov
Tg. Jiu

Făgăraș
Sibiu
Alba Iulia :

valoroși (Mirea — Zare); 
el s-a manifestat din 
plin la goiul trei, cînd 
fostul fundaș central a 
pătruns spre poarta ad
versă într-o „șerpuire" 
de vîrf pe cît de puter
nic, pe atîta de subtil. 
(I. CH.)
• PROMPTA ȘI EDU

CATIVA intervenția an
trenorilor echipei băcă
uane, Nicolae Vătafu și 
Ion Munteanu, care. în 
min. 51 — după ce Ar
ieni l-a faultat pe rapi
dul Banu — au decis în
locuirea imediată a a- 
cestula. Cum fundașul 
gazdelor a și primit car
tonașul galben antreno
rii. scotîndu-1 din

RAPID
DINAMO
F.C. OLT
VICTORIA
CORVINUL

F. C. ARGEȘ
— F.C.M.

C.F.R.
C.S.M.

PROG. Brăila
Pașcani
Reșița

— PETROLUL Ploiești
OLIMPIA I.U.M. S. M. — SP. STUDENȚESC
UNIV. CRAIOVA S. C. BACAU

fi

afirmăm că „Poli” se 
află pe punctul de a de
păși efectul negativ al 
startului atît de ezitant 
din retur. <L. D.)
• DOUA ABSENTE DE 
MARCA Îa F.C. Olt Si 
Otelul Galați: Turcu 
(două cartonașei și, res
pectiv, Antohi (acciden
tat). Explicabil, deci.sla
bul randament al atacu
lui gălătean care nu a 
periclitat mai deloc poar
ta lut Gherasim. In 
schimb, absenta lui Tur
cu a fost din plin com
pensată de M. Popescu, 
în două rîndurl, și Pena.
• Minea, reprofilat mij
locaș a împins mereu 
jocul în fată, apărînd si

Grea este viața 
un „ostaș" ca 
cînd ai alătur! un 
reșal" de talia lui 
care tot timpul 
postrofează și îți 
șează... tupeul de < 
ta noartă. de a i 
de a pasa toate !_ ... 
tenția de a contribui ta 
reușita echipei. Un 
lent cum este 
trebuie încurajat, 
postrofat. IA. V.I
• PORTARUL 

ȘI... TRIBUNELE.

pentru 
Stânici 
i .ma- 
Coraș, 
te a- 
repro- 
a șuta 
dribla 
în in-

ta- 
Stăniei 
nu a-

*

M>

l-au ferit de o eventua
lă eliminare „Astăzi 
a fost ziua de excepție a 
Iul Penoff" — afirma, 
după meci, arbitrul în
tâlnirii de la Bacău, pi- 
teșteanul Al. Mustățea. 
Intr-adevăr, deși a evo
luat pe post de " 
dreapta, el a I 
gintul viu 
actlonînd .. _ _ 
mult mai mare, centrînd 
impecabil la primul gol 
pentru a-1 marca ne al 
treilea dună c spectacu
loasă acțiune personală. 
* De. la timișoreni ce' 
mai bun lu-ritor a fost 
fundașul centra! Oancea. 
Comportarea Iii. ca sl a 
coechipierilor săi Varea, 
Pascu, Vlfttăr.esnu și Ba- 
nu, ne fp-’-m-s'-ee să

bl 
ne

■ fundaș 
fost „ar- 

echipe!
o zonă

ta finalizare. In schimb. 
Eftimie n-a fost în apele 
lui, fiind înlocuit, spre 
sfîrșitul partidei. cu I. 
Dumitrescu. Același
semn de întrebare și cu 
Pistol, care nu-șl găseș
te făgașul... formei spor
tive. (GH. N.)
• SE POATE PRIMI 

un cartonaș galben cînd 
ești jucător de rezervă 7 
Răspunsul ea’e afirma
tiv. Iar exemplul a fost 
oferit de rauidlsttil Tă- 
nase, care aftat pe mar
gine. la încălzire, a in
trat în teren să-l felicite 
pe coechipierul său Dră- 
ghici dună deschiderea 
scorului în meciul cu 
Snortul Studențesc. Bucu
ria trebuie să aibă întot- 
d-q’ma si margini... •

vodă
Cînd 

portarul echipei A.S.A., 
Vodă, a greșit scăpînd 
în corner mingea. din 
care Bîcu a advs epata
rea pe tabeta de scor, 
tribunele au murmurat a 
nemulțumire. Unii au și 
cerut în gura mare an
trenorului Cornel Dinu 
să-l înlocuiască, mai ales 
că Vodă se cam ..bîlbîia" 
ia mingi destul de ușoa
re. A venit pauza, după 
care echipa locală a in
trat ne teren tot cu Vo
dă. Antrenorul său 
creditat, L. __
Si bine a făcut, 
șeanul 
lat si 
cîteva 
ventil. ____
fost bine ca în acele mo
mente tribunele să-1 a- 
blaude. fiindcă acesta 
este adevăratul fair-ptay 
al suporterilor. • Sabău, 
lucătorul despre care s-a 
vorbit în termeni elogîoși 
în ultima vreme, a vrut 
sîmbătă. să facă de toa
te sl a driblat mult în 
stil de... vedetă. Pe la 
Tg. Mureș c'rculă o vor
bă. că laudele l-ar str’ca 
talentatului mijlocaș. 
Oare așa să fie. Sabău?

TR.)

___  __  l-a 
în continuare. 

Mure- 
încura- 
a avut 

inter- 
ar fi

s-a vftzut 
astfel, el 
inspirate 
Poate că

■

■



GIMNASTE ROMANE,
PE LOCURI FRUNTAȘE LA LJUBLJANA

tinerele gimnaste române: Flo
rentina Cîmpurean — locul 2 
la sol și 3 la sărituri, paralele 
și bîrnă. De asemenea, Julia
na Filip s-a situat pe locul 
3 la sol.

au 
din

Aspect de la unul din antrenamentele lotului de rugby al Româ
niei. In plină acțiune, t'.nărul fundat al tricolorilor. Piti

Foto: Aurel D. NEAGU

La Ljubljana s-a desfășurat, 
zilele trecute, un important 
concurs internațional de gim
nastică feminină, la care 
fost prezente sportive
România (Iuliana Fllip și flo
rentina Cimpurean), Bulgaria, 
U.R.S.S., Ungaria, Italia, R.F. 
Germania și Iugoslavia. Gim
nastele române au avut evo
luții aplaudate, cu deosebire 
Iuliana Filip, cîștigătoare a 
întrecerii la individual com
pus și prima clasată >a două 
aparate (paralele și bimă). 
Alte locuri fruntașe ocupate de

CUPA MONDIALĂ LA ȘAH
BRUXELLES, 13 (Agerpres).

Ciștigind., cu „negrele** la Ljubo- 
jevici, Karpov a devenit lider in 
turneul de șah de la Bruxelles,_cu 
6 p după 9 runde, 
liavski și Salov, cite 
man și Portiseh 
Alte rezultate ale 
liavski — Tal 1—0 .
Viinants 1—0 ; Sokolov — Ander
sson remiză ; Speedman — Sax 
0—1 ; Korcinoi — Seirawan 0—1 2

urmat de Be-
5,5 p„ Spee-1-

5 p. etc. 
rundei : Be- 

; Portiseh —

Campionatele Europene de hochei — juniori

TREI MANȘE PENTRU RAMINEREA IN GRUPA A

Rugbyștii tricolori, înaintea partidei cu Spania

OPTIMISM REȚINUT, DEȘI ȘANSELE
SINT DE

Fără a căuta să diminueze 
dimensiunile victoriei obținute 
la Milano asupra „squadrd 
azzurra". în Campionatul Eu
ropean de rugby. antrenorii 
însărcinați șă pregătească echi
pa României. Theodor Rădules
cu și Gheorghe Nica. manifes
tă. firesc, un optimism reținut, 
acum, in preajma altui examen 
internațional: meciul cu Spa
nia.

Ce-i drept, datele problemei 
diferă fată de cele ale parti
dei precedente: rugbyștU noș
tri vor juca acasă (Focșani, 17 
aprilie) in fata unui adversar 
care n-a reușit niciodată, in 
confruntările sportive oficiale 
sau amicale, să se impună. Cel 
mult. rugbyștU spanioli vor 
căuta să se exprime în așa fel 
incit să ateste o anumită creș-

Pentru stabilirea reprezen
tativei care retrogradează, ul
timele clasate în serii — Româ
nia și Polonia — vor susține 
intre ele trei meciuri, avind 
fiecare încă o șansă pentru 
râmi nerea în grupa de elită, 
realmente foarte puternică. în 
care o bună parte dip jucă
tori se deosebesc de unii se
niori numai prin... grila de 
tecție montată pe cască.

Clasamentul seriilor — 
Finlanda 6 p. 2. Suedia 4 
Elveția 2 p, 4. România

OLOMOUC, 13 (pnn telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Partidele de miercuri seara, 
din seriile preliminare, au în
cheiat prima parte a CE. de 
hochei pentru juniori (13 ani) 
— grupa A, care se desfășoară 
în patru localități din Ceho
slovacia. Echipa României s-a 
clasat ultima în seria A, după 
două înfrângeri categorice la 
formațiile Suediei și Finlandei 
(una din favorite) și una. la 
numai două puncte diferen
ță, în fața Elveției. Marele 
decalaj de valoare eare-i des
parte pe ai noștri de primele 
două advensare a impus an
trenorilor prudență în aborda
rea partidelor respective cu 
intenția de a se încerca totul 
în meciul cu echipa Elveției, 
care asigura încă din preli
minarii" răminerea în grupa 
A. Juniorii noștri au avut i- 
nițiativa în cea mai mare 
parte a timpului, au condus cu 
1—0, au avut destule ocazii, 
din care au fructificat numai 
una, și au primit cel puțin 
două goluri parabile, portarii 
Radu și Nagy greșind, și ei 
deși apăraseră multe șuturi 
periculoase. Rezultatul final 
(2—4) a fost, la prima vnsdere. 
în contradicție cu desfășura
rea jocului, dar o analiză a- 
tentă arată plusul de valoare, 
totuși, al juniorilor elvețieni.

Regulamentul competiției a- 
sigură ca și câștigarea titlului 
european și retrogradarea din 
grupă să nu depindă de o a- 
numită conjunctură, cum ar fi, 
să zicem, o zi mai bună 
mai slabă a vreuneia 
participante. Drumul 
fruntea clasamentului nu 
sește de griji pe câștigătoarele 
seriilor — Finlanda si Uniu
nea Sovietică, neînvinse plnă 
acum — și nu interzice for
mațiilor de pe locurile secun 
de — Suedia și Cehoslovacia, 
cu cîte o înfrângere — acce
sul la medaliile de aur. cum 
se poate vedea 
mul turneului 
locurile 1—6 și 
pele Intră cu 
mulate în seriile preliminare.

pro-

PARTEA NOASTRA... a
continuare, trei înaintași — 
Ciorăscu, Moțoc, Doja — și tot 
atîția jucători de treisferturi, 
Năstase, Ținea și Hodorcă. 
Principiul care îi călăuzește pe 
antrenori, acela de a nu modifi
ca o echipă care vine după 
o victorie, se pare că va fi 
respectat Sigur, cu condiția ca 
jucătorii accidentați la Milano 
(Murariu. Rădulescu. Muntea- 
nu. Tofan) să redevină dispo
nibili. Este posibil? Dr. Ma
rian Angelescu, medicul lotu
lui de rugby al României, con
sideră că pină acum „nu este 
cazul unor semne de întreba
re. Jucătorii care au suferit 
diferite accidente, in general 
ușoare, pot fi recuperați pină 
la ora meciului cu Spania", 

în aoelași timp, antrenorii lo
tului nostru avansează și ideea 
utilizării lui Fulina. fie in lo
cul lui Vărzaru, fie al lui Bul
elor. Dar nu pentru că cei doi 
jucători ai Stelei n-ar fi in 
măsură să facă fată meciului 
de duminică, ci pentru a ve
rifica, intr-un meci oficial, un 
jucător care a dovedit frumoa
se calități și care poate consti
tui o rezolvare în partidele din 
sezonul de toamnă, știut fiind 
că medul cu Spania încheie 
pentru noi seria întrecerilor 
oficiale din Campionatul Eu
ropean, acestea imiînd să se 
reia o dată ou returul compe
tiției.

Deci, cu cîteva zile înaintea 
întîlnirîi cu Spania, antrenorii 
și jucătorii continuă cu asidui
tate procesul de pregătire fizi
că generală și specifică. exer
sarea unor scheme tactice, 
pentru a obține un rezultat dt 
mai bun.

tere valorică a sportului cu ba
lonul oval din tara lor.

„Deși, cel puțin teoretic, por
nim favoriți, ne așteptăm, to
tuși, la o replică viguroasă din 
partea unui adversar cu două 
atuuri demne de luat in sea
mă: un pachet de înaintași pu
ternic, care se apropie de 800 
de kilograme, și o linie de 
treisferturl cu o recunoscută 
mobilitate si eu o concepție o- 
fensivă de orientare franceză—” 
— tine să sublinieze antrenorul 
Th. Rădulescu. Iar celălalt an- 

Gh. Nica, vine cu o 
aid
mc-

trenor. 
completare: „Desigur, de 
sl necesitatea de a aborda 
ciul eu toată atenția**.

Practic, lotul a rămas 
schimbat față de partida
Italia. Lingă cei care au evo
luat pe San Siro se află. în

A; 1. 
o. 1 

___ _ ... Op; 
B: 1. U.R.S.S. 6 p. 2. Cehoslo
vacia 4 p, 3. Norvegia 2 P. 4. 
Polonia 0 p. (Marti. în seria 
A, Finlanda — Suedia 7—3.)

Programul turneului tina1 — 
14 aprilie: U.R.S.S. — Suedia, 
Finlanda — Norvegia. Ceho
slovacia — Elveția. România — 
Polonia; 16 aprilie: Finianda 
— Cehoslovacia, U.R.S.S — 
Elveția, Suedia — Norvegia, 
România — Polonia; 17 apri
lie: Finlanda — U.R.S.S.. Sue
dia ~ Cehoslovacia, Elveția — 
Norvegia, România — Polonia.

Mircea COSTEA
ne- 
cu

Pupă „Concursul Prietenia** la patinaj artistic

MARLA DITILliLTATt A EXtRClȚHLOR 
SOLICITA 0 PRLOATIRE PE MĂSURĂ
• Cu o excepție, medaliatul cu bronz Z. Kerekeș, 
reprezentanții noștri au rămas datori la „impuse"

Ultima ediție a „Concursu
lui Prietenia" la patinaj artis
tic, încheiată de puține zile în 
Capitală a fost, fără naoială, 
una dintre cele mai reușite și 
mai puternice din ultimii ani. 
O spun o serie de antrenori ~ 
Romy Osterreich iR.D.G.), 
Cornel Munteanu, antrenor co
ordonator al lotului nostru — 
și apreciați arbitri internațio
nali — Valentin Piseev 
(U.R.S.S.), Anette Potzsch-Witt 
(R.D.G.), Fiorin Gămulea, cu 
care am stat de vorbă. Avem 
în vedere nivelul tehnic foar
te ridicat al exerclțiilor. 
de numărul mare 
sau combinații cu 
de dificultate din 
multor concurent: 
nă la locul 12—13 __ ____
— .19 laștart—și 17—18 în cel 
feminin — 24), mai ales că 
vîrsta maximă admisă a oarb
ei pan țiior este scăzută <15 ani 
în probele individuale ș< 17 
ani în cele de dans și perechi).

Fără doar și poate. școala 
sovietică de patinaj — cp trei 
învingători (masculin, dans și 
perechi) și alți patru urcați 
pe podium (dte un loc doi la 
masculin, dans și perechi și 
un loc trei la feminin), din 
zece oare au luat startul (ceea 
ce reprezintă formații comple
te) — și-a demonstrat din nou 
valoarea. De cealaltă parte.

dat 
de ăărituri 
grad mare 
Drogramele 
(clasați pi

la masculin
ma! ales că

patinatoarele din R.D. Germa
nă par să aibă asigurată con
tinuitatea marii 
mondiale în proba 
au ocupat primele 
(și anul trecut a 
o sportivă din această țară).

Patinajul artistic românesc 
a obținut o medalie de bronz, 
prin Zsolt Kerekes, care a 
confirmat, astfel, speranțele, 
în privința celorlalți, cum e- 
ram... obișnuiți, „istoria s-a 
repetat" și de această dată; 
reprezentanții noșțri concurând 
slab în prima 
pusele" !). dar 
programele de 
și liber ales), 
exemplu îl reprezintă 
Taifas, care a terminat pro
gramul scurt pe locul 6. cel 
liber ales pe 8, pentru cp în 
final să nu poată ocupa decît 
poziția a 10-a, datorită (si da
torată !) acelui loc 17 de la 
impuse. în aceeași idee, me
dalia de bronz a putut fi ob
ținută numai pentru că repre
zentantul nostru a avut o cla
sare superioară (locul 
pă prima probă.

Sîntem convinși că 
trase concluziile ce ee 
astfel ca. în viitor, activitatea 
să se desfășoare după metode 
optime, iar rezultatele să fie 
mai bune.

Doina STANESCU

performanțe 
feminină: 

două locuri 
cîștigat tot

Tiberiu STAMA

sau 
din 

spre 
iiț>-

și din progra- 
final pentru 
în care echi- 

punctele acu

în finala „Cupei I. H. F."

zi (ah, „im- 
foarte bin© la 

compoziții (scurt 
Cel mai bun

Luis

5) du-

vor fi 
fmpurj.

MINAUR BAIA
PRIMUL MECI
De Ia Basel, sediul Federa

ției Internaționale de Hand
bal, se anunță că finala „Cu
pei I.H.F.**, dintre formațiile 
H.C. Minam- Baia Mare și 
Granitas Kaunas, a feet qfo-

TURUL CICLIST
MVNCHEN, 13 (Agerpres). E- 

tapa a »-a a turului ciclist Nie- 
dersachsen, disputată pe traseul 
Einbeck — Bad Harzburg (150 
km) a revenit rutierului polonez 
Zenon Jaskula tn 3.3» :4S. Lider 
al clasamentului generai se men-

MARE JOACĂ
IN DEPLASARE

gramată astfel: prima mană 
se va disputa în ziua de 15 
mai la Kaunas, iar meciul re
tur va avea loc la Baia Mare, 
la data de 22 mai.

NIEDERSACHSEN
ține Dirk Meier (R.D.G.). urmat 
de Jaskula la 12 s și sovieticul 
Tammesahi la 131. Pe echipe 
conduce Polonia, urmată de R.r>.
Germană la 38 s. U.RB.S. la 1:31 
etc.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Tradiționala cursă 

internațională de la Palermo a 
revenit. în acest an, italianului 
Salvatore Antlbo care a parcurs 
distanța de 13 km în 34:58. La 
feminin, cel mal bun timp, 40:32, 
a fost realizat de Rita Marchisio 
(Italia).

CĂLĂRIE • „Cupa Mondială” 
— proba de obstacole — s-a în
cheiat la Găteborg cu succesul 
sportivului canadian Ian Miliar 
(..Big Ben"), urmat de francezul 
Pierre Durand (..Janoeioupm. In 
ultima probă a oomnetiției. Du
rand l-a învins dună baraj, ne 
americanul Rap Hanson (..Ju
ri Inert îs").

ciclism • Competiția Inter

națională „Turul Texasului" a 
fost cîștigată de rutierul canadian 
A tex Steida, urmat In clasamen
tul final de americanul Brian 
Walton la 14 s și danezul Jens 
Veggbery. la 17 s. tn cursa fe
minină. pe primul loc s-a situat 
Bunk? Davis (S.V.A.).

TENIS a In primul tur al con
cursului 'no-vnațional de tenis 
de la Nisa, Vilas (Argentina» a 
cîștigat cu 8—3 6—1 la Maurer
(R.P G.). Alte rezultate : Kroon 
'Suedia' — Segărceami (România) 
9—9 8—4 ; Pimek (Cehoslovacia»
— Doumbia (Senegal) 6—4 6—0.

tir « Proba de nistol liber 
du» cadru, concursului de la Ciu
dad de Mexico, a fost cîștigată

de sportivul bulgar L. Dlakov cu 
651 puncte. Pe echipe, locul în- 
tîi a revenit selecționatei S.U.A. 
cu 1 661 puncte.

TRIATLON A Concursul de 
triatton sportiv disputat la St. 
Croix a fost cîștigat de ameri
canul Mike Pigg, care a realizat 
timpul total de 4.07:14 urmat In 
clasamentul general de coechipie
ri’ săi Mark Allen — 4.13:30 și
Sco- Thlnley — 4.16:00. Tn progra
mul comoetitiel a figurat o probă 
de înot (3 km), o cursă clelistă 
(95 km' ti un semlmaraton pe 
d’t'in'n de 20 km.

SCRIMA • In finala comoeU- 
tic fem'ntne de floretă de ta 
Minsk echipa U.R.S.S. a Între

cut cu 9—6 formația R.F. Ger
mania. In ln-tîlnlrea pentru locu
rile 3—4. reprezentativa R.P. Chi
neze a dispus cu »—7 de selecțio
nata orașului Moscova.

VOLEI * Echipa de juniori a 
RP Chineze, aflată în turneu In 
Japonia a evoluat la Tatsuno In 
companie selecționatei similare a 
țări! gazdă. Voleibaliștii niponi au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 
(13—11 16—14, ÎS—9).

YACHTING • Campionatul Eu
ropean la clasa ..Olandezul zbu
rător" s-a încheiat la Palma de 
Mallorca cu victoria echipajului 
spaniol Dorește — Noguer. Pe 
locul doi s-au situat norvegienii 
Podlen șl Bjorkrom.

★

patinoarul „23 August" din Ca
pitală a găzduit ieri după-amia- 
ză partida internațională amica
lă de hochei dintre SUvu și 
Dynamo Welsawasser din R. D. 
Germană. După un joc plăcut, 
viu disputat oaspeții au reușit 
să se impună cu scorul de 5—» 
<3—1. 2—1. 0—2). Steaua a avut 
in ultima repriză o revenire 
spectaculoasă, reduetnd handica
pul la un singur gol, ultimele 
minute desfâșurîndu-se la poarta 
echipei oaspete, numai neșansa 
privtndu-i pe campioni de un 
rezultat egal. Au marcat : Nis- 
tor, Burada. K. Antal, Drogomir 
(Steaua), respectiv Felier 2, Hahn, 
Lieberth și Engelmann. Au arbi
trat : FI. Gubernu — Gh. Mica 
șl D. Trandafir.

Azi. de la ora 17. pe același 
patinoar, revanșa Dinamo Bucu
rești — Dynamo Weisswasser. 
(G, FLORIN, coresp.).

ÎN CLASAMENTUL golgeteri- 
lor campionatelor europene con
tinuă să conducă fotbalistul turq 
Tanju Colak (GaLatasaray Istan
bul) cu 32 de goluri, urmat de 
scoțianul Tommy Coyne (F.C. 
Dundee) 29 de goluri. Hugo San
chez (Real Madrid) $1 Ally 
McCoist (Glasgow Rangers) cite 
27 goluri. Aii (Beșiktaș Istanbul)’ 

.25 de goluri, Andy Walker (Cel
tic Glasgow) 24 goluri etc.

ÎN PRELIMINARIILE CAMPIO
NATULUI ASIEI, ia Kuala Lum
pur, echipa Kuweitului a între
cut cu 1—0 (1—0) formația Japo
niei. Reprezentativa Maiayeziei a 
învins cu 4—0 (0—0) selecționata 
Pakistantulul.

SELECȚIONATA Ecuadorului va 
susține un meci de veriftCxire în 
compania echipei braziliene Bota- 
fogo. Partida se va disputa, la 2T 
aprilie. Ia Quito.

ETAPA a 21-a în Ungaria < 
Ujpești Dozsa — Fees 1—0, Fe~ 
rencvaros — Szombathely 1—0, 
Siofok — Honved 0—0. Videoton 
— Vasas 0—0. Zalaegerszcg — 
Bekescsaba 0—0. M.T.K — De
brețin 1—0. Vac — Kaposvar 2—1, 
Tatabanya — Gydr 3—1. Conduce 
Honved cu 28 p. urmată de 
U.jpesti Dozsa 27 p $i Tatabanya 
26 p.

DUMINICA. în campionatul t- 
talM s-au înregistrat dteva sur
prize. După un an. A.3. Roma a 
fost învinsă pe teren pronriu 
(0—2, cu Sampdoria. prin golu
rile lui Vialll și Bonomi), iar 
Verona (tot acasă) a pierdut cu 
0—1 în fața Cesonei. După o ab
sență de cîteva luni, austriacul 
Polster a reintrat în echipa To
rino. m-areîneî un gol (2—0 cu 
Pescara). Celălalt punct a fost 
realizat de danezul Berggreen. 
Maradona a înscris singurul 
punct (din lovitură liberă) în 
partida Napoli — Inter. Tot st**ns 
s-a încheiat jocul dintre Mi
lan și Empoli (1—0. a înscris 
olandezul Van Basten, reintrat 
după o absență de 5 luni?). în 
clasamentul golgeterllor conduce 
Maradona, cu 13 g. urmat de Ca- 
reca (Napoli) — It g, Giannini 
(Roma) — 9 g, Gullit (Milan). 
Vialli (Sampdoria) Folster (To
rino) — 9 g.
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