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VIZITA OFICIALĂ A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU
ÎN AUSTRALIA

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au înche
iat, joi 14 aprilie, vizita la 
Brisbane, statul Queensland, 
plecind spre Perth, capitala 
statului Australia de Vest.

Vizita in statul Queensland 
s-a desfășurat, ca și la Can
berra, capitala Australiei, sub 
semnul celor mai bune aus
picii pentru evoluția viitoare 
a raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele 
celor două țări, al stimei și 
înțelegerii reciproce.

Cu această convingere, gu
vernatorul și premierul statu
lui Queensland au ținut să 
sublinieze, înaintea plecării 
distinșilor oaspeți, satisfacția 
lor pentru înțelegerile la care 
s-a ajuns cu prilejui vizitei 
tn co privește extinderea co
operării economice dintre com
panii din Brisbane și întreprin
deri românești.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
mulțumit pentru primirea ce 
le-a fost rezervată, relevind că 
pleacă cu cele mai frumoase 
impresii despre convorbirile 
purtate la Brisbane cu guver
natorul și premierul statului 
Queensland, ou conducerile 
unor companii minieri.

De ambele părți s-a subli
niat că inlilnirile și convorbi
rile de la Brisbane se consti
tuie intr-o importantă contri
buție la ridicarea relațiilor din
tre cele două țări la un nivel 
superior, 1« afirmarea acestora 
ca raporturi reciproc avan
tajoase ce se pot statornici și 
dezvolta, indiferent de distan
ța geografică, de deosebirea de 
sisteme social-politice.

Conduși, la plecare, pe ae
roportul din Brisbane, de gu
vernatorul Walter Campbell, 
și doamna Georgina Campbell, 
precum și de premierul 
M. J. Ahern, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la gaz
de, caro i-au salutat cu senti
mente de caldă prietenie și 
le-au urat o vizită cit mal plă
cută, în continuare, in Aus
tralia.

Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit, joi 
la amiază, in 
de Vest.

La sosire, 
din Perth, ...__ _ x___
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinați cu multă căldură de 
guvernatorul Gordon Reid și 
doamna Ruth Reid, care le-au 
adresat cordiale urări de 
venit in statul Australia 
Vest

înalții oaspeți români au fost 
salutați, de asemenea, cu deo
sebită stimă și considerație, 
de Peter M'Callum Dowding, 
primul ministru al statului 
Australia de Vest, și David 
Parker, viceprim-minisiru și 
ministru al dezvoltării econo
mice și comerțului, Împreună 
cu soțiile, de alte persoane o- 
ficiale australiene.

De la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușesou, însoțiți de 
gazde, au luat loc in mașini 
escortate de motocicliști, în- 
dreptindu-se spre reședința ce 
le-a fost rezervată la Perth.

ta reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au Întreți
nut cordial cu guvernatorul 
Gordon Reid și doamna Ruth 
Reid.

^Proletari din toate țările, unlti-vi l
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„Criteriul primăverii" la tenis

AU FOST DESEMNAȚI ÎNVINGĂTORII
Primul concurs de tenis*  în 

aer liber rezervat seniorilor. 
„Criteriul primăverii", și-a de
semnat învingătorii: Florentina 
Curpene (IQIM Brașov) fi 
Cornel Enache (Steaua).

După cum se știe, din 
semifinalelor, întrecerile 
disputat după formula 
care cu flecare .

întrecerea feminină a
nit la start aproape tot ce 
are mal bun tenisul nostru la 
ora actuală, de fapt, fiind în
registrată doar o singură ab-

reu-

|------------------- ,-------------
g sență, cea a stelistei DanielsI ■
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De azi, la Gheorgheni

*
In cadrul vizitei 

care o efectuează 
lia, președintele 
Socialiste România,

oficiale pe 
in Austra- 

Republicii 
tovarășul

★
Președintele Republicii 

eialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
ou tovarășa Elena Ceaușescu, 
a primit, joi, la Perth, pe Pe
ter M’Callum Dowding, pri
mul ministru al statului Aus
tralia de Vest.

A luat parte David Parker, 
vioeprim-ministru și ministrul 
dezvoltării economice și co
merțului.

în timpul convorbirii, s-a e- 
vidențiat conlucrarea fructuoa
să care s-a statornicit și se 
dezvoltă intre România și sta
tul Australia de Vest și s-a 
apreciat că sint întrunite con
diții pentru intensificarea și 
diversificarea pe mai departe 
a acesteia. In acest sens, au 
fost discutate o serie de căi 
șl modalități 
te să asigure extinderea, 
bază de acorduri de lungă du
rată, a colaborării economice 
șl schimburilor comerciale.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de cordiali
tate.

So- 
tovarășul 
împreună

concrete, meni- 
pe

I

!

Pa văl în grupa valorică pen
tru locurile 1—4 au intrat Flo
rentina Curpene, Diane Sa- 
mungi, Loredana Bujor și Teo 
dora Tache (ultimele trei de 
la Dinamo).

Ultimul meci, Curpene — Sa- 
mungi (ia revenire de formă 
în acest inoeput de sezon), a

fost, într-un fel, finala ferm 
nină, pentru că ambele iucă- 
toane aveau la activ cile două 
victorii. Am remarcat califi
carea, între primele patru se
nioare, a junioarei (16 ani) 
Loredana Bujor, un exem
plu de seriozitate în pregătire 
și pe teren.

Concursul masculin a fost 
cîștigat, deci, de tenismanul 
stelist Cornel Enache, depar
tajat la setaveraj de juniorul 
Marian Onilă (Progresul), am
bii cu cîte două victorii. A- 
cesta din urmă a practicat un 
tenis frumos, s-a dovedit foar
te tehnic (cum îl știam, de 
altfel), șl sperăm că in acest 
an nu va mai evolua în... sal-

Doina STANESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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PATINAJ ARTISTIC
Timp de trei zile, — vineri 

sîmbătă și duminică —, Pati
noarul acoperit din Gheor
gheni va găzdui ultima între
cere de patinaj artistic a se
zonului : Campionatele Națio
nale pentru seniori. Ii vom re
vedea, astfel, pe cei mal buni 
patinatori al tării, alături de 
cate vor evolua alți tineri care 
aspiră la locuri fruntașe în 
ierarhia națională. întrecerii® 
se vor desfășura după urmă
torul program: vineri — figu
rile obligatorii, aîmbătă —.pro
gramul scurt, duminică — pro
gramul liber ales.

Etapa a XX-a a Diviziei A de handbal feminin

MUREȘUL Tg
• Chimistul pierde Ia lași

Ieri, în etapa a XX-a a Di
viziei feminine A de handbal, 
MUREȘUL TG. MUREȘ și-a 
consolidat poziția in clasament 
(55 p), apropiindu-se foarte 
mult de titlu, in timp ce... ur- 
măritoarea, Chimistul, a ce
dat în fața TEROM-ului.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 16—25 
(9—12). Cu victoria obținută 
ieri în sala Floreasca — coro
borată și cu înfrîngerea Chi
mistului Mureșul Tg. Mu
reș (acum cu 55 p în clasa
ment) s-a apropiat mult de... 
titlul acestei ediții a Campio
natului Diviziei feminine A 
de handbal. Trebuie să preci
zăm din capul locului că mu- 
reșencele au zburdat, real- 
mente, în primele 15 minute 
ale meciului (7—1 pentru ele), 
Eva Mozsi fiind cea mai

PATRU RECORDURI IN CONCURSUL DE TIR
Evenimentul principal al ce

lei de a doua zile a Cupei Pri
măverii la tir, desfășurată la 
poligonul Tunari, din Capitală, 
a fost excelenta performanță a 
trăgătorului Eugen Antonescu 
care a realizat în proba de 
3X40 f (concurs clasic) un nou 
și valoros record național, cu 
un total de 1174 p (vechiul re
cord aparținea din 1982 lui Flo
rin Cristofor). „în trecere", dl- 
namovisțul a reușit 400 din 400 
p la poziția culcat și o altă 
performanță remarcabilă, la 
poziția în picioare, ambele re
corduri, iar împreună cu punc
tele adăugate în finala de opt 
un al patrulea record național : 
1270,3 p. Rezultatul este com
petitiv pe plan internațional a- 
nunțînd că, în sfîrșit, activita
tea secției de pușcă de la Di-

namo (antrenor Petre Sandor) 
începe să dea roadele aștepta
te. Eugen Antonescu a dominat 
net pe toți partenerii săi de 
întrecere. Notînd și locul 
trei al lui Joldea — o re
alizare care-1 aduce din nou 
spre primul plan pe acest tră
gător talentat —, să notăm că 
în finala de opt. Dinamo a a- 
vut 3 reprezentanți. Steaua 3, 
iar C.T. Alexandria și I.E.F.S. 
cite unul.

Dacă pușcașii au avut un 
„solist" incontestabil, în schimb 
fetele de la aceeași armă s-au 
întrecut în... surprize ! în 

princl- 
Ștefan, 

con- 
pe lo- 
lidera 

20 de

întrecut în...
Primul rînd pentru că 
pala favorită, Aurora 
n-a cîștigat, venind în 
cursul propriu-zis chiar 
cui 3, la 4 puncte de 
Intermediară, tînăra de

ani Monica Ioniță, cu 575 p. 
Dinamovista (clubul din șos. 
Ștefan cel Mare a avut 3 re
prezentante în finală, Olimpia 
— 2, C.S.U. Oradea — 1, A.S.A. 
Metalica Oradea — 1, Steaua — 
1) n-a putut însă rezista stre
sului finalei, a capotat la fo
cul al șaptelea (pînă atunci 
conducea autoritar), deranjată 
de un zgomot perturbator, cînd 
a tras un șesar fiind ajunsă 
de Daniela Toader (10,2 p la 
același foc!), pentru a fi de
pășită la ultimul cartuș și de 
Aurora Ștefan... Monica Ioni
ță rămîQe, totuși, plăcuta sur
priză a competiției, ea cîștigînd 
întrecerea de 60 f. culcat !

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)

MURES, VICTORIOASĂ ÎN CAPITALĂ

Mureșul îșiUn nou atac, și va majora substantial avansul
Foto: Aurel D. NEAGU

de pe te- 
lungul între-

bună jucătoare 
ren, lucidă de-a 
gulyl meci, și de aceea acțiu
nile el pe poarta Confecției 
s-au încheiat cu goluri. Aceas
ta, spre deosebire de colega 
sa, Estera Matefi, și ea deose
bit de utilă echipei învingă
toare, dar oare ieri 
destul de neglijent 
trei aruncări de la 7 
reșul a cîștigat pentru că a 
abordat jocul în mane viteză, 
dar în obținerea succesului 
un foarte mare roi l-a avut 
Angela Bloj care, în poartă, a

a jucat 
(a ratat 
m). Mu-

apărat nu mai puțin de 18 
șuturi 1

Confecția, pînă la un 
punct împăcată cu ideea unei 
înfrîngeri la scor, și-a schim
bat, pe parcurs... opinia, ast
fel că In min. 32 s-a apropiat 
la un gol de Mureșul : 11—12. 
Au urmat. însă, serii lungi de 
ratări, pe fondul cărora — 
pentru â fi țnal edificatori în 
ceea oe consemnăm — Mure-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

„CUPA CARPAȚI" LA SĂRITURI ÎN APĂ
„Cupa Carpați", unul dintre 

cele mai importante concursuri 
interne ale săritorilor în apă 
din țara noastră, se desfășoa
ră sîmbătă și duminică. în 
Bazinul Olimpia din Sibiu. 
Iau parte fete născute în 1972 
și băieți născuți în 1971, ur- 
mînd să fle alcătuite clasa
mente individuale și pe echi-

pe. întrecerile constituie și ul
tima verificare a oomponenți- 
Ior lotului național în vederea 
Campionatelor Internaționale 
ale României, programate în 
zilele de 23 și 24 aprilie, în 
același bazin. Sîmbătă: tram
bulină 3 m fete și platformă 
băieți; duminică: trambulină 
3 m băieți și platformă fete.
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SPORT ÎN MAI
MULTE „REPRIZE"...

Program polisportiv pe Stadio
nul „23 August" din Capitală, cu 
ocazia partidei oficiale a „olim
picilor", România — Grecia. A 
fost, mal IntH, un atractiv „joc 
de copii» (fotbal, bineînțeles 1), 
care a demonstrat, din nou, că 
Dobrin și Dumitrache, Hagl șl 
Belodedici au destul urmași (sau... 
viitori Internaționali) pe gazon. 
Au urmat „reprizele» de sărituri 
acrobatice cu motocicleta șl o spec
taculoasă, la rlndul el, cursă de 
urmărire a cicliștilor de la prin
cipalele cluburi bucureștene.

Fotoinformație de 
Nicolae PROFIR

MP * r *



uticmîineVoinich
„PRIMĂVARĂ" FĂRĂ

— Copil, de ce vă place 
rugbyul î...

— Pentru că ne face cura
joși I

— Fiindcă ne ajută să deve
nim puternici I

— Prin rugby ajungi un 
adevărat bărbat 1

Răspunsurile la întrebarea 
noastră, adresată cu 9 ani in 
urmă elevilor din ciclul pri
mar al Școlii nr. 166 din Capi
tală, au fost mai multe. Am 
reținut doar cîteva. Toate, 
însă, conțineau aceeași idee : 
prin rugby devii sănătos 
și plin de vigoare, un voinic 
adevărat.

Aidoma minifotbalului, „rugbyul pitic" atrage, incintă, cucerește 
copiii prin fazele sale spectaculoase, cu o remarcabilă mobilitate 
și o infinită fantezie.... Foto: Gabriel MIRON

Sondajele efectuate in mul
te alte școli din Capitală, pe 
această temă, au primit ace
leași răspunsuri. Și nu ne-a 
surprins cind, la inițiativa 
Consiliului Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică și 
Sport, de a organiza o compe
tiție de rugby pentru copii, a- 
veau să răspundă peste 500 de 
mici amatori. Elevi din toate 
sectoarele. Ba, mai mu't, chiar, 
și din alte orașe ale țării I

Pornind de la această iniția
tivă intitulată sugestiv „Pri
măvara rugbyului bucureș-

i—ii—imrn~l 2 3r~ir~irTirT!ODCZ]at--IOt

șui a Înscris de trei, de cinci 
și iar de trei ori consecutiv, 
în poarta Confecției Jianu 
și-a făcut din plin datoria, ca 
și Preoțescu, de altfel, adevă
rat stîlp al echipei. în efîrșit. 
consemnăm lipsa din teren a 
lui Grigoraș și Nuțu. două 
piese de bază ale. bucureșten- 
celor. Au înscris : Preoțescu
8. Croitorii 3, Mincu 3. Tincu 
2 — pentru Confecția ; Mozsi
9, Matefi 6. Z. Biro 3, Stroia
2. Mușat 1, Pardi 1. Bărbat 1, 
Kozma 1, Florea 1. Au arbi
trat satisfăcător Al. Isop 
(Pitești) și Gh. Mihalașcu (Bu
zău).

TEROM IAȘI — CHIMISTUL 
RM. VÎLCEA 23—18 (10—8).
Jocul a fost echilibrat în pri
ma repriză, ieșencele neavînd
— pe parcursul celor 30 de 
minute de joc — mai mult de 
2 goluri avans. în partea a 
doua, însă, pe fondul unei pre
gătiri fizice superioare, a unei 
tactici corespunzătoare și a 
faptului că Rădășanu a apărat 
foarte bine, handbalistele de 
la TEROM au preluat Iniția
tiva. Au marcat: Covaliuc 6, 
Chelaru 4, Nisipeanu 3, Cozma
3, Anton 3, Alexescu 2. Duca 2
— pentru TEROM ; Bloju 8,

MASCULIN. Seria I : CSU Pra
hova Telgajen — IMU Bacău 27—23 
Independența Carpați Mirșa — 
Arctic Gă-ștl 24—17, Calculatorul 
IIRUC București — Moldosln 
Vaslu 22—25, CSU Galați — 
Tractorul Brașov 28—24, Hidroteh
nica Constanța — IMP SI. Gheor- 
ghe 25—27, CSM Borzești — ASA 
Buzău 19—16. Seria a Il-a : Con
structorul Arad — Comerțul Sta- 
nicolau Mare 34—23. Metalul Lu
goj — Autoturisme Timișoara 
31—25. Unio Satu Mare — Meca
nica Oradea 16—5 Constructorul 
Oradea — Minaur n Cavnic 27—26, 
Tehnoutllaj Odorhel — Utilaj Ști
ința Petroșani 27—26, Metalul Hu
nedoara — Strungul Arad 27—19.

FEMININ. Seria I : Chimia Bră
ila — Mecanică Fină București 
20—22. CSM Sf. Gheorghe — Fi
latura Focșani 38—20, Cetatea Tg. 
Neamț — Argetex Pitești 21—18. 
Precizia Vaslui — Relonul Săvi- 
nești ^22—20 Sportul Muncitoresc 
Caracal — Textila Buhuși 20—20, 
IT București — Metalul Plopeni 
20—22. Seria a Il-a : AEM Timi
șoara — Constructorul Hunedoara 
20—20, Textila Zalău — Voința 
Odorhel 40—22 Constructorul 
Baia Mare — Industria Ușoară 
Oradea 20—20. Universitatea Far

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag 1) 

DIVIZIA B — ETAPA A Xlll-a

tean“ (impropriu, desigur, de 
vreme ce la ea au luat parte 
și copii din afara Capitalei), 
iată, comisia de resort a pus 
bazele unor adevărate cam
pionate de rugby pentru co
pii. Rugby in 8, in 12 și în 15 
jucători. Adică pentru cei ce 
doresc să se inițieze, pentru 
avansați și pentru minirug- 
byști in măsură să promoveze 
în secțiile de juniori ale unor 
cluburi. Campionate cu aproa
pe 1 000 de participanți. Cu 
programări riguroase, cu ar
bitri (deci, cu evidența clară 
a jocurilor), cu clasamente, cu 
o selecție adesea mult mai se

rioasă decît la eșaloanele de 
virstă superioară...

Ce spune, de pildă, întrece
rea anului 1987, cea a anului 
in curs urmînd să înceapă 
după 20 aprilie 7

La rugby în 8 (rezervată co
piilor născuți după 1977), re
prezentanții asociației spor
tive Gloria, a întreprinderii 
„Republica" s-au impus de 
departe, nu numai prin cele 
8 victorii obținute, ci și prin- 
tr-un eseaveraj remarcabil > 
348—12 I Elevii antrenorului 
Dumitru Stelian, reprezen-

Verigeanu 4, Torok 2, Lazăr 2, 
Romete 1, Nedelcu 1. Au ar
bitrat Tr. Popescu și S. Mar- 
ghescu (București). (Al. NOUR, 
coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA - HIDROTEHNICA CON
STANȚA 16—13 (10—5). Interes 
major pentru această partidă, 
timișorencele jucînd numai și 
numai pe... cartea victoriei. Pe 
care au obținut-o pe merit 
pentru că au fost mai lucide 
și și-au organizat mai bine jo
cul. Au înscris : Ștefanovici 7, 
Torjoc 3, Trucă 2, Stancov 2, 
Gurgu 2, respectiv Mihăilescu 
6, Căni ui 2, Motoșcă 2, Cara- 
petru 2, Manea 1. Au arbitrat 
T. Curelea și I. Păunescu 
(București). (C. CRETU, co
resp.).

CSM INDEPENDENȚA SI
BIU — OȚELUL GALAȚI 
24—20 (14—8). Mai lucide în a- 
tac, gazdele au învins pe me
rit într-un meci în care victo
ria le era necesară ca aerul ! 
Gălățencele au avut o evolu
ție bună în atac, dar apărarea 
a fost neinspirată. Au înscris : 
Paștiu 8, Mohanu 5, Encscu 4, 
Rău 3, Stroia 2, Brănuf 2, res
pectiv Anloneanu 8, Calmuc 3, 
Oprea 2, Stan 2, Constanți- 
nescu 2, Iv.-in 1, Stoica 1, Ur- 
sache 1, Au arbitrat M. Marin 
și H. Marzavan (București) 
(Hie IONESCU, coresp.). ' 

mec Cluj-Napoca — Voința Sighi
șoara 33—29 CFR Craiova — CSM 
Bistrița 33—27, Textila Sebeș — 
Electromotor Timișoara 34—31. 
(Corespondenți : M Simulenciu, 
I. Ionescu, V. Pelenghian, M. Flo
rea, V. Sabou, V. Popovici, I. 
Vlad C. Crețu, A. Pialoga, C. 
Olarii, N. Străjan, O. Bălteanu, 
Ch Gol-’enberg, T. Siriopol, N. 
Danciu).

■ Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 15 aprilie, va avea 
loc în București, in sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, începînd 
de la ora 15,50. Radiodifuziunea 
va transmite, pe programul I, as
pecte de la desfășurarea opera
țiunilor de tragere, la ora 16,35.
• Consemnăm din nou, pentru 

pasionațli concursurilor PRONO
SPORT, partidele înscrise la con
curs duminică, 17 aprilie: 1. C.S.M. 
Suceava — A.S.A. Tg. Mureș ; 2. 
„U“ Cluj-Napoca — F.C. Argeș ; 
3. Rapid — Flacăra Morenl ; 4. 
AscoT — Sampdoria ; 5. Empoli 
— Torino ; 6. Inter — Fiorentina; 
7. Juventus — Napoli ; 8. Pisa —

SFÎRȘIT... t 
tanti ai școlilor din cartierul 
Pantelimon, iată, au reușit să 
se afirme înaintea celor de la 
l.M.G.B. (prof. Ion Suditu) și 
Steaua (prof. Paul Iliescu). La 
rugby în 12 — copii născuți 
după 1975 — s-a detașat tor- 
mafia C.S.U. Construcții (an
trenor. Cornel Bosenmayer), 
neînvinsă. Iar la rugby în 15— ; 
juniori III, născuți in 1973 — 
lideră este echipa Grivița Ro
șie (prof. Gh. Piștalu).

Indiferent, însă, de aceste 
ierarhii, important este că 
rugbyul pitic a prins rădăcini 
adinei, și-a statornicit o tra
diție. Poate și pentru că co
misia de specialitate a Capita
lei (alcătuită din foști inter 
naționali de mare reputație, 
în frunte cu sng. Paul Ciebăx 
nel) îl tratează cu aceeași aten
ție ca și competițiile oficiale 
rezervate seniorilor. Poate șl 
pentru că între mlnijucători 
pot fi întîlniți copiii unor foști 
rugbyști (Bărgăunaș, Stoica 
Enciu, Mitrea etc). Si, desigur, 
pentru că la meciurile copiilor 
oficiază, cu toată solicitudi
nea, dar și cu maximă exigen
ță, cîțiva arbitri divizionari A 
dintre cei mai cunoscuți: 
Paul Soare, Gheorghe Huș- 
tiu, Victor Marinescu, Ion Da- 
vidoiu...

Ca un preambul la actuala 
ediție a competiției iată, din 
această săptămînă, o dată cu 
cea de a doua recreație a 
anului școlar, stadionul de la 
Șosea găzduiește cea d- 
a IX-a ediție a Primăverii rug
byului bucureștean. O repeti
ție generală „cu peste 1 000 de 
minijucători" — ne comunică 
organizatorii. Un adevărat fes
tival al rugbyului pitic. Un 
prilej de bucurie și de spe
ranță in viitorul primului din
tre sporturile de echipă prac
ticat in țara noastră.

Tiberiu STAMA n
RULMENTUL BRAȘOV — 

ȘTIINȚA BACAU 19—24 (11— 
13). Joc avîntat, cîștigat de e- 
chipa care a insistat mai mult 
și a risipit mai puțin Au în
scris : Demeter 8, Marian 3, 
Tache 3, Boriceanu 2, Ion 2, 
Ilie 1, respectiv Ciubotaru 6, 
Butnărașu 5, Danilof 5, Tircă 
4, Lunca 2, Petrea 1, Luca 1. 
Au arbitrat R. Iamandi și Tr. 
Ene (Buzău). (Carol GRUIA, 
coresp.).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 23—19 
(14—9). Doar 10 minute au fă
cut față rapidistele jocului 
foarte bun prestat de gazde, 
care au cîștigat pe merit. Au 
înscris : Tudor 9, Anton 5, 
Scărlăiescu 4, Petre 2, Barbu 
2, Stoenescu I, respectiv Do- 
bre 6, Ignat 3, Lefter 3, Oanca 
2, Ivan 2, Dincă 1, Stancil! 1, 
Doiciu 1. Au arbitrat D. Gher- 
ghișan si C. Drăgan (Iași). (I. 
TANASESCU, coresp.).
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UN VAGON NUMIT... DORINȚA
Citeam de c urî nd într-un almanah că un pen

sionar din Constanța a făcut un tur ciclist al 
țării în 28 de zile. Așadar, aproximativ 3000 de 
kilometri în mai puțin de o lună. Pe bicicletă...

Aflăm tot de curînd, că de la S.P.I.A.C.T. 
Craiova s-a expediat către A.B.S. Snagov, 
recurgîndu-se la clasicul vagon-marfă al C.F.R.- 
ului, un transconteiner conținînd aparatură teh
nică de pregătire și testare a sportivilor de 
performanță. De curînd am aflat doar, fidndcă 
de expediat, transconteinerul a fost expediat 
de mult. Mai exact de la data de 10 februarie. 
Să mai precizăm că pînă în ziua de azi, deci 
la mai bine de două luni de la data trimiterii, 
nici urmă de colet ! ? ! Hai să facem, totuși, 
și această mențiune, deși e limpede că în cazul 
apariției trans-conteineruilui n-u ar. ,paai .fl••apărut.,, 
rîndurile de față.' Șl n-ar mai fi fost nevoie 
nici să anunțăm că numărul avizului de expe
diție este 4179, și că scrisoarea de trăsură nr. 
43.31.05 însoțește conteinerul nr. 512.706.221.050.

Tn zadar însă, această evidență foarte ri
guroasă a Federației de Canotaj-Yachting, fiind
că toate demersurile făcute au rămas fără re-

î*

1D-IIMSIMÎIA O! SUI I OrO-KIMMHPORl INÎODMEAZA
Verona : 9 Roma — Milan ; 10. 
Arezzo — Lazio ; 11. Barletta — 
Ataianta ; 12. Brescia — Lecce ; 
13. Catanzaro — Cremonese.
• Nu uitați de Interesanta 

TRAGERE LOTO 2 care încheie 
săptămînă În curs și care se va 
dovedi, fără îndoială și de data 
aceasta, demnă de renumele deja 
cîștigat în rîndurile numeroșilor 
Darticipanți. Reamintim că din 
gama largă a cîștigurilor nu lip
sesc autoturismele și că, spre 
deosebire de alte trageri, la 
LOTO 2 se ciștigă și cu NUMAI 
2 NUMERE I

O COMPETIȚIE BINEVENITĂ : 
„CUPA F.R. BASCHET"

tn scopul prelungirii activi
tăți' compebiționale a echipelor 
participante la Campionatul Na- 
țiorai feminin, federația de 
spec alltate a organizat „Cupa 
F.R Baschet-, Deoarece din e- 
chipele divizionare A vor lipsi 
componentele lotului republican, 
antrenorii vor avea prilejul să 
folosească mai mult decît pină 
acum jucătoarele tinere, inclu
siv junioarele cu perspective 
de • firmare.

Cele 12 divizionare A, împărți
te in trei serii, îșl vor disputa 
trei turnee preliminare. după 
cast vor avea loc turneele fi
nale (pe grupe valorice). Iată 
alcătuirea seriilor, datele de dis
putare și orașele gazdă ale tur
nee or preliminare — seria A : 
Universitatea C.S.ș. Viitorul 
Cluj-Napoca, Metalul C.S.ș. Sa- 
lonta, Mobila C.S.ș. Satu Mare, 
Pcli'ehnica C.S.ș. Timișoara 
(turneul I : 21—23 aprilie, la
Timișoara : turneul II : 5—7 mai, 
la Satu Mare ; turneul HI : 15— 
17 mai, la oradea) ; seria B ; 
voința Brașov, Comerțul C.S.ș. 
Tg Mureș, C.S.U. Prahova Plo
iești, Rapid C.S.Ș. 5 București 
(turneul I : 26—28 aprilie, la 
Ploiești f turneul II : 5—7 mai, 
Ia Brașov ; turneul III : 15—17
mai la Tg. Mureș) ; seria C : 
Voința C.S.S. 2 București, Chi
mistul C.S.ș. Rm. Vîlcea, Olim
pia București. Politehnica Mine- 
Energle C.S.Ș. 4 București (tur
neul I : 21—24 aprilie, la Bucu
rești ; turneul II : 5—7 mai, la 
Rm. Vîlcea ; turneul ni : 15—17 
mal București).

Turneele finale se vor disputa 
intre 24—28 mai, ta localități 
cam vor fl stabilite ulterior.

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

110 puncte înscrise Intr-o sin
gură etapă, iată o performanță 
frumoasă realizată de Virgil 
Băiceanu (Farul Constanța), ca
re s-a distanțat^șl mai mult, ta 
fruntea clasamentului „Trofeului 
Sportul- pentru eficacitate, el 
toalizind acum 1223 puncte.

MECIURILE-DERBY 
STEAUA - DINAMO

S-a stabilit ca meclurile-derby 
Steaua — Dinamo, din cadrul 
etapei a XX-a a Diviziei A, să 
se dispute ta sala Floreasca, 
sin- bătă la ora. 17,30 șl duminică 
Ir ora 11.

CALIFICĂRILE PENTRU C.E. 
DE JUNIOARE

Reprezentativa de junioare a 
țării noastre va participa vineri, 
simbătă șl duminică, in locali
tatea Natanya din Israel, la tur
neu de calificare pentru Cam
pionatul European rezervat a- 
cestei categorii de baschetba
liste. Din seria de la Natanya 
mai fac parte selecționatele Gre
ciei, Israelului și Spaniei •„ echi
pele clasate pe primele două 
locuri se vor califica pentru 
turneul final al C.E. (25—31 lu-

CONCLIRSUL DE TIR
(Urmare din pag 1)

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
liberă 3 X 40 f : 1. E. Antonescu 
(Dinamo) 1270,3 p — nou rec. 

nat.. 2. C. Stan (Steaua) 1260, 7 
p, 3. I. Joldea (Dinamo) 1254, 
7 n 4. P. Gruia (CT Alexandria) 
1250 2 p 5. F. Cristofor (Steaua) 
1246 7 p, 6. M. Scelcunov
(S-eaua) ,239, 2 p ; pistol liber, 
seniori : 1. S. Biolan (CT Ale
xandria) 643 p, 2. O. Vișan (Di-

zultat, vagonul cu pricina rătâcindu-se nu se 
știe în ce gară nu se știe din vina cui. Nici 
noi nu știm exact din vina cui dar considerăm 
că factorii responsabili ar trebui, totuși, să știe. 
Mai ales că un lucru este cert : vina nu apar
ține în nici un caz sportivilor, a căror pregă
tire are de suferit din această pricină. Antre
norul federal Victor Mociani ne spunea că pînă 
acum antrenamentele programate au trebuit să 
fie modificate, tocmai dir pricina absenței aces
tor aparate. Incît nefiind loc de glumă într-o 
atare situație nu vom spune că mai bine... era 
rugat pensicnarul ^onstănțean să remorcheze 
transconteinerul — cu siguranță ar fi ajuns mult 
mai rapid ta destinație. Dar ne vom întreba •- 
oare în serviciul de resort r’ M
există iubitori af sportului, în măsură să reme
dieze atari situații ce afectează pregătirea unor 
loturi naționale 7 Ca să nu mai vorbim de ele
mentara îndatorire de a asigura ajungerea la 
timp a oricărui colet, către orice destinatar.

Sorin S^TMARI

• LOZUL în PLIC. In ciuda 
simplității sale (sau poate toc
mai de aceea) continuă să atra
gă noi mase de participanți, de 
unde și marele număr de cîști- 
gători în bani și autoturisme, din 
ultimul timp. Ținlnd seama de 
sufragiile tot mai numeroase ex
primate de participanți A.S. Loto- 
Pronosport pregătește, în prezent, 
noi surprize, care vor da și mai 
multe satisfacții celor care per
severează. Adresați-vă cu încre
dere agențiilor șl vînzăt.orilor vo- 
lanți din rețeaua noastră I

lle. în Bulgaria, lo
calitatea Veliko 
Trnovo).
DIVIZIA ȘCOLARĂ 
Șl DE JUNIORI
Turneele finale ale 

Diviziei școlare și 
de juniori se vor 
disputa între 1—5 
Iunie la Tirgovlște. 
Inițial, turneele res
pective trebuiau să 
aibă loe între 25—29 
mai.

DIVIZIA B 
DE TINERET

Rezultate din Di
vizia B de tineret 
— MASCULIN, seria 
I : Carpați A.C.M. 6 
I.C.E.D. C.S.ș. 4 
București — C.S.U. 
Oțelul Galați 71—72 
(28—27) C.S.U. Ga
lați — Politehnica 
Mine-Energie Bucu
rești. 74—71 (30—35) 
OȚELINOX Tirgo- 
viște — Carpați 
București 86—71
(40—46), Sodistul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea — 
Politehnica Bucu
rești 92—96 (46—50).
URBIS București — 
Carpați București

Aruncă la coș V 
propriu) de Gh. 1 
așa apărare,.. Fază 
tapa trecută a Divi

81—94 (26—46), Car
pați București —
Politehnica București 87—103 
(38-59) C.S.U. Galați - Sodis
tul Rm. Vîlcea 87—58 (54—41).
C.S U. Galați — Carpați Bucu
rești 74—72 (41—27) ; seria a U-a: 
Unsversitatea Metalul Roșu 
C S Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
Olimpia C.S.Ș. Arad 87-37 (44- 
21) Metalotehnioa C.S.Ș. Tg. 
Mureș — Automatica București 
120— 86 (61—48) Mecanica C.S.Ș.
Mediaș — Pandurii C.S.Ș. Tg. 
Jiu 107—51 (60—30), Olimpia A-
rad — Metalotehnlca Tg. Mureș 
50—63 (17—41), Automatica Bucu
rești — Pandurii Tg. Jiu 105—75 
(58—40) . Mecanica Mediaș — U- 
niversitatea Cluj-Napoca 98—112 
(39—52) ; FEMININ, seria I î 
Robotul C.S.Ș. Bacău — Electro 
C.S.Ș. Botoșani 82—76 (44—30),
Voința C.S.Ș. Unirea Iași — Ra
pid II C.S.Ș. 5 București 55—40

rad 
69—50

Cori 
C. Al 
S Ni 
șa E 
Streja 
Ies. 1 
Soo.re

PRO

(31—19) Confecția C.S.Ș. Focșani
— C.S.Ș. 1 CONPREF Constan
ța 57—48 (18—27), Rapid II Bucu- 
rept4 — C.S.Ș. 1 Constanța 83—67 
(48—35) ; seria a II-a î C.S.M. 
Vl’.+orul Gheorghenl — Ciișul 
C.S Ș 2 Oradea 65—53 (32—24),
Mobila II C.S.ș. Satu Mare — 
Constructorul T.A.G.C.M. Cra
iova 58—71 (29—28). Constructo
rul C.S.Ș. Arad — C.S.M. Gheor- 
gheri 85—68 (42—37), Mobila II
Satu Mare — Crișul II Oradea 
56—76 (23—34), Crișul II Oradea
— Constructorul Arad 67—56 
(32—23), Constructorul Craiova
— C.S.M. Gheorgheni 84—66 (46—
35) Comerțul C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe — Mobila n Satu Mare 
91—49 (44—25), Constructorul A-

nanro) 638 p, 3. C. Juncu 
(Steaua) 638 p ; juniori : 1. T. 
Constantin (Olimpia) 546 p, 2. 
M Berechet (Dinamo) 534 p, 3. 
T sarkozi (UT Arad) 529 p ; 
pușcă standard. 60 f.c. senioare: 
1. Monica Ioniță (Dinamo) 588 
p, 2. Aurora Ștefan (Olimpia) 
58" p. 3 Minerva Popa (Univer
sitatea Cluj-Napoca) 587 p ; 3 X 
20 f senioare : 1. Daniela Toa- 
der (Dinamo) 667 p ; 2. Au
rora Ștefan (Olimpia) 664.6 p. 
3. Monica Ioniță (Dinamo) 664,3 
p 4. Daniela Zamfir (Dinamo) 
660,2 p 5. Roxana Crețu (A.S.A. 
Metalica Oradea) 656.8 p. 6. Au
relia Bi'striceanu (Steaua) 654.7 p.
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• CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 8 APRILIE 1988. Cat. 
1 : 1 variantă 100% — autotu
rism Dacia 1300 șl 1 va
riantă 25% a 17.500 iei ; 
cat. 2 ■ 2 variante 100% a 25.249 
lei si 4 variante 25% a 6.312 lei ; 
cat. 3 : 16,75 variante a 4.522 lei;
cat 4 : 27,25 variante a 2.780 Iei;
cat 5 : 147,25 variante a 514 lei;
cat. 6 : 257,25 variante a 294 lei;
cat. x : 1.525,50 variante a 100 lei. 
REPORT LA CAT. 1 : 123.600 lei.

Autoturismul Dacia 130C de la 
cat. 1. obținut pe o variantă 
100% a revenit participantului 
Florin Nechifor din comuna 
Preoțești, județul Suceava.



EAGU
Craiova

de
LESCU

asistat (la 
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Arsenie,
M. Radu, 

a, 1. Ghi- 
heanu, N. 
C. Barta-

stache, A-

Divizia A

DERBY TIMIȘOREAN
PREDEAL, 14 (prin telefon). 

Derbyul rundei a 3-a din în
trecerea echipelor de șah a fost 
cel al formațiilor timișorene. 
A.E.M. a întrerupt seria po
zitivă a Electromotorului, ciș- 
tigînd cu 6—4. în partidele de
cisive : Șubă — Ungureanu 1—0 
Mărășescu — Biriescu 0—1 
Mozes — Ilijin 1—0, Zetocha — 
Kocsis 1—0.

Actuala campioană, Pol.leh- 
nica București, deși a obținut 
numai remize la primele mese, 
reușește să înscrie o victorie 
confortabilă în fața Mecanicii 
Fine, învinsă cu 7,5—2,5 (la 
senioare: Elisabeta Polihronia- 
de — Mariana Ioniță 1—0, Ga
briela Stanciu — Mariana Du
minică 1—0). Cealaltă Politeh
nică, cea ieșeană, a cîștigat 
greu meciul cu Voința Rm. Vil
cea: 5,5—4,5 (la prima 
Foișor — Țaga.l—0).

La a treia victorie se 
Calculatorul București, 
gînd cu 6—4 la C.S.M. Electro- 
metal Cluj-Napoca (Crișan — 
Buza 0—1, Negureanu — Brea- 
zu 1—0. Cojocaru — Kovacs 
1—0). Trei înfrîngeri la limită 
înregistrează pină acum Uni
versitatea — 
aceasta 1 
care a marcat puncte 
se în partidele Armaș 
bronăuțeanu 1—0. și 
rica Ionescu — Irina 
1—0. în sfîrșit, într-un 
care se anunța echilibrat. Me
talul obține o victorie la scor 
în fața Oțelului Galați : 6,5— 
3,5 (Pessi — Tratatovici remi
ză, Spulber — Gordan 
Bondoc — Cozianu 1—0).

masă

află 
Oiști-

i București, de data 
în dauna I.T.B.-ului, 

prețioa- 
- Do- 

Vio- 
Candea 

meci

CIUC și ’viitorul gheorgheni.
FT?

n Mlercu- 
mp de o 
ruriior 3 la hochei 
roia au 
1 s pa rtl- 

valorică
ah ,31 Di- 
‘«^Acest 
formațiile 
Ciuc si 
eni, care 
numai un 
hochelu-

dovedit 
oarcursul 
ie un 

Hit și cu 
Viitorul. 

. s-a corn- 
susținute 

amentului 
•chilibrate. 

Cinai dra- 
e dintre 

T.M.U.C 
ireș Tg. 
ireînd go- 
de înainte 
chiar că 

de 3—2 în

RIMUL EȘALON VALORIC>
La buna organizare asigurată 

de gazde s-au adăugat arbitrajele 
corecte, competente 
M. Presneanu, Gh. 
Covaliu, Gh. Lupu, 
Al. Molnar.

Rezultate tehnice:
Ciuc 8—3 și 11—2 cu Electromu- 
reș; 9—3 și 8—3 cu Sportul Stu
dențesc T.M.U.C.B. ; 3—2 și 5—4 
cu Viitorul. C.S.M. Viitorul 
Gheorgheni 15—4 și 6—2 cu Spor
tul Studențesc ; 10—6 și 7—3 cu 
Electromureș. Sportul Studen
țesc T.M.U.C.B. — Electromureș 
Tg. Mureș, 8—2 și 4—3.

CLASAMENT FINAL
1. Progr. M. Ciuc
2. Viitorul Gheorg.
3. Sp. Stud. TMUCB
4. Electromureș
C.S.Ș. MIERCUREA 
PIOANA NAȚIONALA LA 

NIORI II
Recent, la Miercurea Ciuc, s-au 

desfășurat întrecerile ultimului 
turneu (jocuri duble) al Campio
natului Republican de hochei re
zervat juniorilor II, la care eu 
participat formațiile C.S.S. 2 Ga
lați, C.S.S. Sf. Gheorghe șl C.S.S. 
Miercurea duc (Steaua — Triumf 
nu s-a prezentat).'

ABSENȚA OMOGENITĂȚII PSIHICE

CISTIGAT DE A.E.M
Trei echipe se află în frun

tea clasamentului, cu cîte 9 p : 
Politehnica București (23,5), 
Politehnica Iași (18), Calculato
rul (17,5). Cu 6 p sînt credi
tate Electromotor (19,5), I.T.B. 
(17), Mecanică Fină (16) și 
Metalul (14,5). în clasamentul 
masculin, prima este Politehni
ca București cu 14,5 p. La fe
minin, Politehnica București 
și Calculatorul — 5 p. Iar la 
juniori-junioare, Politehnica 
Iași 4,5 p.

întrecerile continuă în săli
le elegantului complex hotelier 
„Cioplea- în fiecare după- 
amiază. de la ora 14,15.

Parik ȘTEFANOV

I
I
I
I
I

Simbătă și duminică |

CONCURS 0£ CJLARiE
Comisia municipală de spe

cialitate organizează. împreu
nă cu Clubul Olimpia Bucu
rești. un ooncurs de călărie 
dotat cu „Cupa 1 Mai", la 
Stadionul Olimpia. în pro
gram, probe de sărituri peste 
obstacole, care se desfășoară 
simbătă — de la ora 15 și du
minică — de la ora 10, cu 
participarea sportivilor de la 
Steaua Dinamo. Olimpia, A- 
gronomia și echipa Centrului 
Republican de creșterea cailor.

I
I
I 
I
I
I

prestate dc 
Tașnadi, C. 

Gh. Mîcu si
ProgresulM.

13 11 1 1 81-33 23
13 8 1 4 69-51 17
13 4 1 8 50-81 9
13 3 1 9 52-87 7
CIUC — CAM-

JU-

O frumoasă comportare au a- 
vut și de această dată tineri) ho- 
cbeiști din Miercurea Ciuc, în
vingători In toate cele patru 
jocuri, cu un golaveraj excelent 
(43—11). golgeterul turneului fi
ind desemnat tot un component 
al formației gazdă: Csibl Iosif, cu 
15 puncte.

Așadar, elevii antrenorului An
tal Zsombor reușesc pentru a 
doua oară consecutiv să cuce
rească titlul de campioni națio
nali, fără să fi cunoscut infrîn- 
gerea. cu un total de 12 victorii 
din tot atîtea partide susținute, 
confirmînd tradiția acestui puter
nic izvor de talente din Miercu
rea Ciuc.

Rezultate tehnice: C.S.S. M. 
Ciuc 18—2 șl 8—4 cu C.S.S. 2 
Galați : 7—4 și 10—1 cu C.S.S. 
Gheorgheni. C.S.S. Gheorgheni — 
C.S.S. 2 Galați 7—9 și 5—1..

Clasament final :
1. CSS M. Ciuc
2. CSS Gheorg.
3 CSS 2 Galați 
4. Steaua-Trlumf

0113-29 24
4 65-47 16
9 37-74 6

BURILOR SPORTIVE ȘCOLARE LA GIMNASTICA ritmică

I
I
I
I
I

I
I
I

Faptul că s-a pierdut meciul 
I cu „olimpicii" greci nu face de

cît să sublinieze că drumul re- 
I zervat echipei olimpice nu a 
; fost inspirat și asta chiar de 

la început. (Nici nu știm dacă 
acest ultim rezultat este mai a- 
larmant decît cel de la Aal
borg de pildă..,)

„Seria" slabă a „olimpicilor", 
ca și aceea 
lui" atrage 
faptului că 
tre naționale 
o viată de ___ _________
(Nu e deloc întîmplător faptul 
că am auzit chiar ieri, pe cu
loarele fotbalului, că jucătorii 
— și nu numai cei tineri — vin 
deseori formal la lot, ca și cum 
ar avea de îndeplinit o obliga
ție și nimic mai mult...).

Dacă așa stau lucrurile — și 
rezultatele vorbesc mai mult 
decît o... pledoarie —, atunci e 
nevoie sâ se ia efectiv un «tart 
nou, unul care să facă uitate 
aceste contraperformanțe greu 
de explicat prin valoarea indi
viduală a jucătorilor.

Este adevărat, echipa națio
nală, care a jucat onorabil 
chiar și fără jucătorii de la 
Steaua — și aici e de mențio
nat efortul generos al unor ju
cători trecuți oarecum pe pla
nul doi în aprecierile presei și 
ale publicului — apelează în 
general la fotbaliștii din partea 
superioară a clasamentului. Ș; 
asta în timp ce „olimpicii" și 
tineretul se formează cu jucă
tori care au mereu prezentă do
minanta luptei pentru evitarea 
retrogradării, cu spectrul ei im
posibil de eludat.

Din păcate, stratificarea nouă 
a clasamentului nostru face ca, 
din numărul celor aproximativ

a „tineretu- 
atenția asupra 
echipele noas- 

nu mai au 
sine stătătoare.

350 de jucători de Divizia A, 
vreo 250 să fie expuși acestei 
stări de spirit, în care preocu
parea principală e „ce facem 
duminică, pentru a mai adăuga 
un punctuleț, fie și cu un 0—0, 
care să mai amine deznodă- 
mîntul...".

La baza rezultatelor slabe pt 
aceste două fronturi se află în 
primul rînd starea de spirit de
ficitară a componenților loturi
lor, componenți pentru care pa
re să fie mult mai importantă 

.cota unui minus patru la „ade
văr" (cotă salvatoare!) decît 
perspectiva unei călătorii în 
orașul Jocurilor Olimpice — și 
aceea greu de întrevăzut după 
cele întîmplate la Aalborg.

Care ar fi soluția? în gene
ral, se spune — pe bună drep
tate — că fotbalul nostru tre
buie reprezentat la nivelul na
ționalelor (A, „olimpică", „tine
ret") prin tot ce are mai bun. 
Acesta ar fi idealul. Dar iată 
că idealul nu poate fi atins. Șl 
atunci, dacă așa ceva nu e — 
din păcate — posibil, atunci 
revine pe ordinea de zi ,deea 
că echipa olimpică să fie obli
gația de onoare a unei echipe 
(sau a unui cuplu de echipe) 
care să nu mai presupună efor
turi în direcția omogenizării.

Am schițat, nu de mult, „deea 
de a e acorda cuplului Coi vi
nul — Oțelul cinstea de a repre
zenta fotbalul nostru în arena 
olimpică. Repetăm cinstea de a 
reprezenta, pentru că această 
cinste trebuie să se afle la ba
za unei echipe hotărîte să e 
apere. O dată acest principiu ac
ceptat, totul ar deveni mai 
simplu, deoarece potențialul 
unui grup de jucători animați 
cu adevărat de dorința apără
rii culorilor Lotului x sau y 
devine incomparabil mai mare, 
mai ales într-o perioadă în ca
re cei mai cunoscuțj antrenori 
afirma că una din sursele de 
progres in fotbal o constituie 
valorificarea 
hice !

Se spune 
pledoarie nu 
că fotbalul nostru nu are re
sursele tehnice necesare bătă
liei pe mai multe fronturi. 
Fie-ne permis să nu fim de a- 
eord și să mai spunem o dată 
că la baza insucceselor din ulti
ma vreme se află o anume lip
să de mobilizare, care poate 
destrăma și cele mai avintate 
energii individuale.

omogenității psi-

că toată această 
poate evita Ideea

loan CHIRIlA

După jocul de verificare a echipei de tineret

N-A FOST DOAR LIPSA
DE COEZIUNE...

ARBITRII DIN ETAPA
DE DUMINICĂ A DIVIZIEI A

trecut și „jocul- 
Constanța al lotu- 

de tineret

Timișoa- 
■urilor de 
nala ,Cu- 
stlcă rit- 
Surat în 
. Politeh- 
inizatorlce 
mal spor- 
V » și □ 
o Con- 

Brașov, 
Iba lulia 
ăila. PIo- 
București

4. C.S.Ș. „Brașovia*  Brașov 35,25 
p ; 5. C.S.Ș. Bacău 34,80 p ; 6. 
C.S.Ș. Tg. Mureș 34,80 p. Indi
vidual compus : 1. Consuela Ha- 
ralambie (CSȘ 1 Constanța) 18,25 

Mihaela Tudorică (CSȘ 1 
Cristina 

Buc.) 
(C. N. 
Maier 
LI vi a 
Echl-

CE : CA- 
sambluri :
București 

trița 36,35 
a 35,90 p ;

p ; 2.
Constanța) 18.15 p ; 3. 
Nemțeanu (CSȘ 7 Dlnamo 
18,15 p ; 4. Andreea Csasar 
Bistrița) 17,80 P ; 5. Ionela 
(C. N. Bistrița) 17,75 p ; 8. 
Ilief (CSȘ Bacău) 17.55 p. 
pe : 1. CSȘ 1 Constanța 70,55 p : 
2. CSȘ 7 Dinamo Buc. 70,05 
p ; 3. CSȘ Bistrița 69,55 p ; 4. 
CSȘ Bacău 68,15 p ; 5. CSȘ „Bra- 
șovia*  Brașov 66 95 p ; 6. CSȘ 
Tg. Mureș 66.45 p. CATEGORIA 
A III-A ; ansambluri — 1. CSȘ 1 
Constanța 36,43 p ; a. CSȘ 1 Baia

ICA

itte bilete jucata, 
nai multe 
isedectștig!

FORMULĂ SIM
PLĂ, CIȘTIGURI 
MARI I
• 12 numere, 
în 3 extrageri 
succesive

SE CISTIGA 
CU NUMAI 

NUMERE I
Autoturisme 

Dacia 1300“ și 
importante 
me de bani
• Bilete cu 
xă unică, 
numai 10 lei
• ULTIMA zi de 
participare, SIM- 
BATA, 16 aprilie I

Mare 36,33 p ; 3. CSȘ l Timi
șoara 35.39 p ; 4. CSȘ 1 Oradea 
34,90 : 5. CSȘ Brăila 33,10 P ; 8 
CSȘ Tg. Mureș 33,00 p. Indivi
dual compus : 1. Alina Pădura- 
ru (CSȘ 1 București) 37.35 p t
2. Adela Millncu (CSȘ 1 Timi
șoara; 27.03 p ; 3. Carmen Cră- 
can (CSȘ 1 Constanța) 26.95 p ; 
4. Adela Popa (CSȘ 1 Oradea) 
26,85 ; 3. Angelica Frânt (CSJ 1 
Timișoara) 26,70 p ; 8. Antoanela 
Frîncu (CSȘ 1 Constanța) 26,60 p. 
Echipe : 1. CSȘ 1 Timișoara 106,05 
p ; 2. CSȘ 1 Constanța 105,63 p
3. CSȘ | Oradea 102,45 p ; 4.
CSȘ Tg. Mureș 102,33 p ; 5. CSȘ 
Ploiești 101,05 p ; 6. CSȘ 1 Bucu
rești 100,40 p.

In urma rezultatelor obținute 
la cele 2 categorii. Cupa CSȘ — 
ediția a III-a — a revenit CSȘ 1 
Constanța cu 50 puncte, pe locu
rile următoare clasîndu-se CSȘ 1 
Timișoara șl CSȘ 7 Dlnamo 
București.

C.S.M Suceava — A.S.A. Tg. 
Mureș : V. Alexandru — 
rești) ; I. Ghergheli (Bala Mare) 
și I. Caraman (Oradea) ;

„U“ Cluj-Napoca — F.C. Argeș: 
I. Igna j I. Ferenczi (ambii din 
Timișoara) șl A. Porumboiu 
(Vaslui) ;

• _ Oțelul Galați — Petrodul Plo- 
’ : J. Grama ; G. Ionescu șl

Ciucu 'trțl din București).
Dlnamo — Victoria : A. Morola- 

nu ; Fl. Popescu și V. Banu (toți 
din Ploiești) ;

Univ. Craiova — S.C. Bacău : 
I. Crăciun eseu j A. Mi țaru (ambii 
din Rm. Vilcea) șl Gr. Macavei 
(Deva) ;

Rapid — Flacăra Moren! : M. 
Axente (Arad) ; M. Salomir (Cluj- 
Napoca) și L. Măeran —

Politehnica Timișoara 
Olt • A. Gheorghe (P.
V. Antohi (Iași) și
(Brașov) :

Corvinul Hunedoara

iești :
L. Cil

(Bucu-

(Brașov) ;
— F.C.
Neamț) ; 

P. CadarI
I Brașov : M. Niculescu ; V. An- 

gbeloiu (ambii din București) și 
A. Nicolescu (Pitești).

— F.C.M,

su-

fa
de

I
I 
I
I

Meclul STEAUA — SPORTUL 
STUDENȚESC (3—9) s-a disputat 
în ziua de 13 aprilie.

RESTANȚA 
IN DIVIZIA B

Pe stadionul „23 August" 
Baia Mare s-a desfășurat 
partida de fotbal, restanță 
etapa a 22-a a Diviziei B, din
tre F.C. Maramureș — Gloria 
Reșița. Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 2—0 (0—0) în favoa
rea gazdelor, prin golurile în-

din 
ieri 
din

I
I scrise de Ivan (min.~76) și Mu- 

reșan (min. 83). (Andrei CRI- 
ȘAN, coresp.)..

EXCURSII DE 1 MAI LA GEOAGIU-BAI
INTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU

RANTE BUCUREȘTI organizează In perioada 29 aprilie — s 
mal a.o. o excursie ia Geoagiu Băl. Iată programul acestei 
excursii s

29 aprilie : la ora 7 — plecare din fața hotelului „Intercon
tinental", pe traseul București — Pitești — Rm. Vîlcea — Cozia
(vizitare) — Sibiu (dejun) — Geoagiu Băi ; cazare la hotelul 
„Germisara*  5 cină festivă la restaurantul „Dlana", unde oîntă 
formația de muzică ușoară Selena.

30 aprilie : mic dejun ; program liber în Geoagiu Băi pen
tru amatorii de înot stind la dispoziție piscina de la hotelul 
..Diana*  ț dejun ; deplasare ’a cetățile Costești — Blldaru • 
cină cîmpenească la cabana Costești revenire la Geoagiu Băi.

1 mai : mic dejun ; deplasare la Densuș (vizitare) și Sarmi- 
zegetusa (vizitare) • dejun la castelul Sînta Maria-Orlea ; pro
gram Idber ț cină festivă ou degustare de vinuri la restau
rantul „Dlana" din Geoagiu Băi.

2 mai : mic dejun ; deplasare pe traseul Sibiu (dejun) — 
Călimănești — Rm. Vîlcea — București, cu sosirea în jurul ore! 20.

înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

Așadar, a 
test" de la 
Iui reprezentativ 
acțiune ce face parte din cam
pania formării unei echipe 
competitive, capabile să atace 
cu succes preliminariile Cam
pionatului European 
formațiilor 
ția 1988/90. Mai întîi să spu
nem că această nouă acțiune 
a antrenorilor I. Voica — O. 
Apolzan s-a derulat pe sta
dionul de pe Litoral din moti
vul că aici este programat si 
meciul amical cu reprezentati
va similară a Poloniei, de le 
17 mai. Deci, era vorba de c 
necesară familiarizare cu acest 
teren al echipei cons tăn tar. e 

înainte de a puncta unele 
concluzii ale testului, trebuie 
să acceptăm și condițiile o- 
biective care au făcut ca ac
țiunea respectivă să nu ne e 
difice pe deplin asupra po
sibilităților lotului, deși parte
nera de întrecere a servit e 
replică pe măsura pretențiilor 
ei de candidată (serioasă) ia 
promovare pe prima scenă a 
fotbalului. Este vorba de ine
renta lipsă de omogenitate a 
echipei de tineret. aspect 
care în nici un caz nu se poa
te rezolva intr-un singur sta
giu pregătitor de numai trei 
zile. Și atunci, antrenorilor nu 
le-a rămas decît posibilitatea 
cunoașterii mai bine a jucăto
rilor (ceea ce s-a si întîm- 
plat la Constanța), observa
țiile lor urmînd sg faciliteze 
corectarea selecției sau a jo
cului de ansamblu al reprezen
tativei. Să notăm că față de 
formația din meciul <n «cru
pa R.D. Germane au apărut 
unele noutăți: Bunaciu, Cio- 
banu. Stan, Dican, Lupescu 
(deși acesta din urmă este e 
mai veche cunoștință a echi
pei de tineret). Prodan. Panait. 
M. Popa (de la F.C. Constan
ța). Au mai fost nrezenți oe 
Litoral Cotora (de la Inter Si
biu) și Stere, care. însă d’T 
păcate (ea și Scînteie șl Nută' 
fiind accidentați, n-au putut fi 
utjlizațl.

Greu de dat verdicte Indivi
duale. deoarece în testul de 
miercuri aproape fiecare se- 
lecționabil in narte. dintre cei 
mai vechi sau mai noi. a wnt 
și momente bune de loc, dar 
șl destule nereușite. în totaiă 
contradicție cu realele sale oo- 
sibilltăți. A surprins la ech’oS 
o supărătoare lipsă de angaja
ment, o neînțeleasă reținere 
(teama de a nu oierde din 
nou ?; meciul de duminică dir. 
campionat care vine pentru e- 
chipa de dub ?). un fel de 
„non-combat“ Altfel nu ®e

rezervat
„under 21“ edi-

putem explica acel exagerat 
joc de pase la mijlocul tere
nului, urmat de o .înuwcere'j 
de pe poziții oarecum avansa
te spre treimea proprie 1 8a 
să nu mal vorbim și de gre
șeli la „serviciu" etc.

La pauză, antrenorul I. (Tei
ca a criticat aspru prestația 
tinerilor jucători, lipsa lor de 
îndrăzneală, de risc in atac. 
Urmarea 7 în actul doi jocul 
s-a mai închegat, a fost mal 
vid. ponderea acțiunilor ofen
sive a mal 
finalizarea a 
Nu se poate 
reprezentativă 
doar 2 șuturi 
prima repriză, 
numai 3 1

Sigur că antrenorii au reți
nut aspectele negative ale ac
țiunii de la Constanța si el 
ei — fiind și în posesia case
tei vkfeo — vor ști să desprin
dă. împreună cu component.!’ 
lotului. învățămintele ee se 
Impun pentru viitoarele jocuri 
pregătitoare. Făeînd observa
ția că neapărat trebuie scurtat 
„timpul căutărilor*  In vede
rea stabilității lotului de ju
cători, cu care se va oaxcnrge 
drumul deloc ușor al omege
nl zării, atragem atenția și se- 
lecționabililor că au marea o- 
bligatie a creșterii simțului 
de responsabilitate fată de ce
rințele reprezentativei de ti
neret. Jocurile-test nu siet 
jocuri de „simplă relaxare" la 
mijlocul săptămîniiiț ele fee 
parte integrantă din procesul 
formării competitivității echi
pei „under 21“. o competitivi
tate pe care o invocăm de a- 
tîțla ani.

crescut. dar 
lăsat de dorit 
ca la nivel de 

să expediez! 
pe poartă în 
iar in a doua

Stelian TRANDAFIRESCU

— , ■ —------- -

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PARTIDA DIN „OPTIMILE*  

CUPEI ROMÂNIEI dintre Dlnamo 
București șl F.C.M. Progresul 
Brăila programată la 4 mai, se 
va disputa pe stadionul Gloria 
din Buzău și nu la Brăila, așa 
cum dintr-o eroare s-a anunțat.
• CUPA ,4 MAI*  LA COPII. 

In organizarea C.S.Ș. Luceafărul 
Bacău (Școala nr. 30) a avut loc 
cea de a 14-a ediție a „Cupei 1 
Mal*  rezervată copiilor născuți 
In anii 1975 și 1976. Au participat 
18 echipe din 5 județe. Pe locul 
I, la grupa mică s-a situat C.S.S. 
Bacău, Iar grupa mare a fost 
clștigată de Dunărea C.S.U. Ga
lați. Golgeterli turneului : A. B». 
Jan (C S.S. Bacău) șl N. Rădu- 
canv (Unirea Dlnamo Focșani). 
Cei mal tehnici : I. Arghire (O- 
țelul Galați) și St. Apostol 
(C.S.S Bacău). Cel mal tinăr : 
A Zlate, elev in clasa a 5-a a 
Școlii Generale nr. 30 Bacău. 
(S. Nerriță — corespJ.



E:
PRIMA VICTORIE A JUNIORILOR NOȘTRI LA C.E. DE HOCHEI

România Polonia 1*3

BOXERII 0. DUMITRESCU SI F. VAȘTAG,
ÎNVINGĂTORI LA HELSINKI

PREROV, 14 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). Re
prezentativa României a învins 
ou 7—3 (3—1, 2—0, 2—2) pe cea 
a Poloniei în primul meci (din 
cele trei) pentru rămînerea în 
grupa A a C.E. de hochei pen
tru juniori. Sportivii români au 
Intrat hotărîți pe gheață, au 
simțit că sînt mai buni de la 
primele schimburi de pucuri și 
în min. 3 au marcat un goi 
spectaculos prin Zs. AntaL Din 
min. 5 încep o serie de neregu- 
tarltăți, inițiate de parteneri, în 
oare al noștri se lasă antrenați, 
dar ta min. 13 Cs. Cslki înscrie 
'di doilea gol. Cel de al treilea 
•'iin.ct îi realizează Mohorea

(min. 17) șutind sec un puo ri
coșat din bară. în superioritate, 
D. Toader respinge neglijent din 
fața propriei porți și Dybas reia 
în gol, scorul devenind 3—1 în 
min. 20. în repriza secundă, în 
min. 34 șl 39, Mohorea marchea
ză de două ori, în faze similare, 
șutind scurt pucul servit de 
Domnițeanu. în ultimul „act", 
deciși să refacă din handicap și 
ou o pregătire fizică superioară, 
juniorii polonezi echilibrează 
jocul, dar tot al noștri vor în
scrie prin Zs. Antal, în min.' 42, 
d intr-o acțiune personală por
nită din propria treime. în min. 
50 Dybas reduce scorul la 6—2 
prlntr-un șut de la distanță. In

min. 56 Misterka marchează in 
poarta goală. Întreaga apărare 
fiind surprinsă avansată, pentru 
ca Nelu Spiridon (min. 59) să 
fructifice pe contraatac o ’pasă 
a iul Mohorea și să pecetluias
că scorul final : 7—3. Au arbi
trat foarte bine Holden (Olan
da) — Furmanek și Fedorocko 
(ambii Cehoslovacia).

Rezultate din turneul pentru 
locurile 1—6 : U.R.S.S. — Suedia 
3—3, Cehoslovacia — Elveția 
10—1, Finlanda — Norvegia 7—1-

Mircea COSTEA

/n cel de al treilea meci in Capitală

JNAMO BUCUREȘTI-DYNAMO WE1SSWASSER 5-4
Ambiționată de înfrîngeroa su

ferită cu două zile în urmă, Di
namo București a abordat medul 
de ier! după-amlază, de la pa
tinoarul „23 August" din Capitală, 
ou mare hotărîre, vractlcînd un 
joc bun, pe alocuri chiar foar
te bun, ou portarul Gh. Huțan 
intr-o zi de excepție. Formația 
Dynamo Wolsswasser a dus pe 
parcursul întregii partide o cursă 
de urmărire. După ce au deschis 
primit scorul (fiind egalați după 
numai 19 secunde I), oaspeții Ș”®u 
văzut puși în 
mart eforturi 
atacurilor tot 
gazdelor, care 
orctizeze prin 
efoot, luînd avantaj de un punct 
de flecare dată. Golul victoriei 
bucureștenllor a „căzut" cu 9

socundc înainte de fluierul final, 
in urma unei perioade de 
excelent. Scor final : 5—4
2-1,J, Solyom Caval, 
ackl, Peschke, Hantschke și 
Hahn. Au arbitrat bine D. Tran
dafir — FI. Gubernu șl Al. Mol
nar. (Marian NEGO1ȚA).

joc 
(1-L 

2—2). Au marcat : Z. Csiki 
~ ' respectiv No-

Hantschke

situația de a face 
pentru a se opune 
mal periculoase ale 
reușesc să con- 
cîteva execuții de

ACTUALITATEA
Două dinitire- tinerele noastre 

jucătoare de șah au obținut re
zultate remarcabile în cadrul tur
neului internațional de junioare 
de la Koscian (Polonia). Din rfn- 
duil celor 12 concurente, din 4 
țări, învingătoare a terminat 
Gundula Nehse (R.D.G.), ou 8,5 p,

.CRITERIUL PRIMĂVERII" LA TENIS
(Urmare din pag. 1)

turi. Răzvan Constantinescu si 
iulian Vespan (ambii Victoria 
CCIAG) ău fost ceilalți doi 
cale au jucat tn orlma giuoă 
valorică. ' Din păcate, și e'd. 
am- asistat la o serie de aban
donuri, care au micșorat inte
resul pentru meciuri, și : așa 
disputate ■ între tenismani din 
eșalonul secund al tării. .

Rezultate tehnice, locurile 
1—4, feminin: 1. Florentina
Curpene 3 victorii (6—2. 8-0

cu Samungi, 6—3, <5—2 cu Bu
jor, W.O. cu Tache). 2. D'ai.e 
Samungi 2 v (6—2. 6—4 cu 
Bujor, 7—5, 3—0 ab. Tache), 
3. Loredana Bujor 1 v (W.O. 
la • Tache), i. Teodora Tache 
0 v; masculin: 1.Cornel Ena- 
che 2 v (6—1, 6—3 cu Oni.fi.
6— 4, 6—2 cu Constanunescu). 
2. Marian Onilă 2 v
7— 6. 
6-4.
van
6—2
Vespan 1 v (2—0 ab. Enache).

(1-8.
1—1 ab. Constantinescu • 
6—4 cu Vespan), 3. BSz- 
Constantineiseu 1 v (6—2,

cu Vespan), 4. Iulian

La Helsinki, a avut loc an 
Turneu internațional de 
pen tiu seniori, la care 
participat pugiliști din 
țări, printre ei aflîndu-se 

so'ic 
național 
i-a înso-

box 
au 
10 

și 5 
iisportivi români. Am 

antrenorului lotului 
Calistrat Cuțov, care 
ții, cîteva amănunte.

„A fost un turneu 
in care oei 3 băieți .
— Adrian Anton (pană), Da
niel Dumitrescu (șemiușoară). 
Richard Silaghi și Giani Go
gol (ușoară). Franeisc Vaștag 
(somimijloci^j — au înfruntat 
boxeri din Cuba, R.D. Germa
nă, U.R.S.S., Bulgaria și Ceho
slovacia. ca să numesc doar 
țările care, alături de noi, 
au reușit să promoveze pugi- 
liști pe primele locuri ale tur-

stop-cadru CURSA
Norveglanca Ingrid Kris

tiansen e, fără îndoiala, unul 
dintre „monștrii sacri" ai at
letismului contemporan, chiar 
dacă din palmaresul ei — cu 
adevărat strălucitor — lip
sește (încă 7) titlul olimpic, 
tn afara acestuia, Kristiansen 
(n. 21.111.1958) a adunat toate 
onorurile pe care și le poate 
dori un sportiv, ea fiind și 
deținătoarea 
mondiale la 
io 000 m și 
14:37,33 (Oslo 
(Oslo 1980) 
2.21:08 (Londra

Veritabilă „locomotivă' 
pistele și șoselele lumii, nor-

recordurilor 
5 000 m, 
maraton, 
1986), 

și. 
1985).

la 
cu 

30:13,74 
respectiv,

pe

puternic, 
și noștri

neului. Dintre boxerii români 
cea mai bună comportare au 
avut-o Daniel 
care a boxat, de < 
la „șemiușoară". 
Vaștag, amindoi 
pe primul loc la 
respective. în finale 
trescu l-a întrecut la puncta 
pe sovieticul Serghei Gorodnl- 
țov, cu o decizie de 5—0. iar 
Vaștag a cîștigat tot la punc
te (4—1) partida cu cubanezul 
Juan Carlos Lemus. Am mai 
bbținut un loc 3 prin Giani 
Gogoi. r..................  ■
partida 
fost una 
plaudate, 
mondial 
clarat cel mai bun boxer al 
turneului". (P. H.).

Dumitrescu, 
data aceasta, 

și Franci se 
situindu-se 

i categoriile 
Dumi-

Subliniez faptul ră
Vaștag — Lemus a 
dintre cele mai a- 

, campionul nostru 
de tineret fiind 4e-

LA ȘAH
iar pe următoarele două locuri 
s-au clasat Luminița Radu și 
Ruxandra Ignătescu, cu cite 7,5 p.

BRUXELLES, 14 (Agerpres). — 
După 10 runde in turneul Inter
național de șab de la Bruxelles, 
contînd pentru „Cupa Mondială", 
conduce Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
ou 7 p, urmat de Beliavskl 
(U.R.S.S.) « p (1), Salov (U.R.S.S.) 
6 p etc. Rezultate tehnice : Kar
pov — “ " * ‘
Nlkollcl ,
Wlnants 1—0 ; Andersson —_Llu- 
bojevid remiză ; Salov 
Iov remiză.

Speelman 1—0 ; Sax 
remiză ; Selrawan

Soko-

CONTINUĂ!
veglanca a dobîndlt și mal 
mult respect In ochii tuturor, 
ai specialiștilor, ai spectato
rilor etc., după ce tn plină 
glorie a întrerupt activitatea, 
spre a da naștere unui băiat 
(Gaute, azi in vlrstă de 5 
ani), reluînd-o apoi la cel 
mai înalt nivel competițional. 
Si cind spunem la cel mai 
înalt nivel competițional, a- 
vem tn vedere, intre altele, 
și faptul că, tn ultimele 0 
luni, Kristiansen a ctștlgat 4 
titluri supreme, performanță 
rarisimă. fără precedent 
(cind nu e vorba de o ace
eași competiție) în analele 
atletismului l învingătoare la 
C.M. de la Roma, pe 10 000 m 
(31:05.85), ea și-a adjudecat 
apoi ..Mondialele" 1987 și 1988 
la 15 km șosea (Monaco și 
Adelaide), pentru ca, recent, 
să triumfe șl ia C.M. de 
cros, desfășurate ta Auck
land, în Noua Zeelandă.

Mal multă vreme, crosul a 
fost marele „of" al campioa
nei din Oslo. Invincibilă în 
tot felul de alte curse, Kris
tiansen a eșuat mereu ta 
C.M. de cros, ocuplnd tocul 
0 in 1982, 4 tn 1984 (ambele
ediții cu medalii de aur pen
tru Martclca Puică), 3 in 
1985 șl 1988. In asemenea con
diții, o declarație a el, nu o 
dată repetată — „să mă văd 
cu titlul mondial și la cros, 
după care mă las" — nici

n-a surprins prea mult, mal 
ales că, nu-i așa f, Kristian
sen a împlinit 32 de ani... 
Iată insd că, la Auckland, 
ulsul a devenit realitate. Nu 
Insă șl retragerea. Zlmblnd, 
proaspăta campioană a lumii 
ie-a mărturisit ziariștilor, 
Imediat după victorie, că nu 
va renunța : „Slnt o femeie 
care vreau să spulber cîteva 
limite, 14:30 pe 5 000 m, 30 de 
minute pe 10 000 m șl 2.20 ta 
maraton l După aceea, vom 
mal vorbi".

Ca să nu 
ba, cursa 
Kristiansen 
parte l

Ovîdiu IOANIȚOAIA

mat lungim vor- 
continuă. ingrid 
merge mal de-
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F O V B A L meri cțiane
LA BURGAS, In meci amical, 

primele selecționate ale Bulgariei 
și R.D. Germane ău terminat la 
egalitate : 1—1 (0—1). Au marcat: 
Stubner (min. 30) pentru oaspeți 
și Ivanov (min. 82) pentru gazde. 
La Sofia, în meci de juniori n 
(sub 18 ani) : Bulgaria — Austria 
1—1 (0—0).

• NUMEROASE MECIURI 
AMICALE SI OFICIALE • 
BULGARIA - R.D. GERMANĂ 
1-1 • ÎN C.E. DE TINERET : 
GRECIA - OLANDA 5-0 I
• SURPRIZE IN SEMIFINALE
LE CUPEI R.F.G. • A ÎNCE
PUT CAMPIONATUL SUEDIE:

• ALTE JOCURI

ÎN PRELIMINARIILE OLIMPI
CE. La Aue : R.D. Germană — 
Portugalia 3—0 (0—0). In această 
grupă prima șansă de calificare 
o are, deocamdată, echipa Italiei, 
înibr-o altă grupă a zonei euro
pene, la Praga : Cehoslovacia — 
Austria 1—0 (0—0). A marcat : 
Danek (min. 76). In clasament 
conduce Cehoslovacia cu 12 p 
(7 j), urmată de Iugoslavia 9p (6 j).

SCOR NEAȘTEPTAT la Atena, 
în semifinalele C.E. de tineret 
(meci tur) : Grecia — Olanda 5—9 
(3—0) ! Patru goluri au fost mar
cate de vîrful de atac Karasavl- 
des. în cealaltă semifinală (tur) 
la Besancon : Franța — Anglia 
4—2 (1—1).

SEMIFINALELE Cupel R.F. Ger
mania : V.f.L. Bochum — Ham
burger S.V. 2—0 1, Werder Bre
men — Eintracht Frankfurt 0—1 
(0—1.1) I Finala dintre Bochum șl 
Eintracht va avea loc la 28 mai. 
Echipa din Bochum este pentru 
prima oară în finală, în timp ce 
Eintracht Frankfurt n-a mai a- 
juns de 20 de ani în această fază 
a competiției ! Surprizele sînt cu 
atît mal mari, dacă avem în ve
dere că echlnele învinse au per
formanțe deosebite : Hamburger 
S.V. a deținut trofeul anul tre
cut. în timp ce Werder Bremen 
este actuala lideră a campiona
tului .

ÎN PRELIMINARIILE Campio
natului Asiei, la Kuala Lumpur. 
Kuweit — Iordania 0—0.

UN MECI în sferturile de fi
nală ale Cupei U.R.S.S. : Harkov 
— Volgograd 1—0.

A ÎNCEPUT campionatul! Sue-

I
i

4 g?

gI
1
I

VUll 
ine 
țre 
te,

STIMULENTUL l„.

într-o cursă de 3000 m, desfășurată pe pista 
acoperită a unei săli din Anglia, alergătorul 
Adrian Passey a obținut nu numai un bun re
zultat, ci șl o netă victorie asupra campionului 
olimpie și european Sebastian Coe (e drept, 
acesta deține titlurile respective pe 1500 m și 
800 m), pe care l-a întrecut cu circa 90 metri !

Fericit de această izbîndă Passey a declarat, 
cu sinceritate, după cursă : „Cind mai rămă
seseră de parcurs vreo mie de metri, deși nu-1 
simțeam in apropiere pe Coe, i-am văzut to
tuși umbra pe pistă. Șl atunci am început să 
forțez, străduindu-mă să Imprim cursei un ritm 

- cit mai susținut Dar, deși alergam cit mă 
țineau puterile, umbra lui Coe era mereu lingă 
mine. Așteaptă momentul favorabil ca să atace 
și să mă Învingă, ml-am zis. Șl atunci am mal 
găsit resurse ș: am forțat încă. Am strins din 
dinți și m-am îndreptat spre victorie. Am ră
mas însă surprins să constat că „Seb" nu se 
află lingă mine <d cu mulțl metri tn urmă. 
Abia atunci mi-am dat seama că ceea co vă
zusem pe pistă, însoțlndu-mă, era de fapt., pro
pria mea umbră 1 !“...I UN EXEMPLU TRAGIC

acum aș putea să-i îm
piedic pe alții să facă 
aceleași greșeli ca 
mine..."

Acesta este și motl- 
pentru care o anu- 
asociațle, una din
cole multe existen- 
„Boxerll împotriva

drogulul" s-a gîndit să 
se folosească de tragi
cul exemplu al Iul Joey 
Torres . ' 1
răul pe care-1 produce 
această teribilă subju
gare a omului de că
tre drog.

pentru a arăta

„IMPOSIBILA" BARIERĂ A CELOR 7 M...

Multă vreme un re
zultat de peste 7 metri 
la săritura în lungime 
femei era doar un vis 
frumos... în 1078, sovie
tica Wilhelmina Bardau- 
sklene â izbutit însă 
„imposibilul", fiind pri
ma săritoare din lume 
care a trecut de mult 
visata barieră a celor 
7 metri. De atunci, 
prin „breșa" făcută de 
ea au trecut tot mai 
multe săritoare astfel 
că, la sfîrșitul anului 
trecut, nu mai puțin de

26 de atlete, din 5 țări 
(din România : Anișoa- 
ra Cușmlr-Stanciu șl 
Vall Ionescu-Constan- 
tln, cu 7,43 m și 7,20 m 
au <' ;■ 
mondiale), au trecut de 
această „Imposibilă" 
barieră.

Deocamdată recordul! 
lumii este fixat ta 7,45 
m (Heike Drechsler șl 
Jackie Joyner-Kersee), 
dar foarte curînd este 
de așteptat unul peste 
7,50 m !„.

deținut recorduri g
«ase

AJAX IN FAȚA UNUI NOU SUCCES ?

e

I
vil drogurilor, 
fectul cocainei, 
controlîndu-se, 
cls antrenorul !

sub e- 
nemal- 

și-a u- 
A fost,

Joey - Torres, - după 
cum relatează ’ziarul 
parizian l’Equipe, era 
cu vreun deceniu în 
urmă o mare speranță bineînțeles, arestat, ju- 
a ringurilor de box a- 
mericane, un tîn&r ta
lentat șl puternic. Dar 
zborul său spre înăl
țimi într-o zi s-a frînt 
brusc și a urmat o că
dere iremediabilă. Tor
res care între timp de
venise uliul dintre scla-

decât și condamnat la 
mulțl ani de temniță, 
timn în care a putut 
reflecta la toate cele 
tntîmplate. Tntr-un in
terviu acordat revistei 
Ring, Torres a decla
rat : „Drogul m-a fă
cut nebun I Poate că

Favorita ediție! din acest an a Cupei Cupelor, 
la fotbal, echipa olandeză AJax din Amsterdam 
a fost înființată în anul 1900. în mod obișnuit 
evoluează pe stadionul „die Meer“ (29 000 locuri) 
dar întîlnlrlle importante Ie susține pe stadio
nul olimpic din Amsterdam («0 000 tocuri). Ac
tualul antrenor al formație! este Kuirt Linder, 
în palmares Ajax are înscrise, între altele : cu
cerirea C.C.E. (1971, 1972, 1973), cîștlgărea Cupei 
Cupelor (1987). a Cupei Intercontinentale (1972). 
a SU'percupei europene (1972 și 1973), A fost, 
de 22 de ori campioană a Olandei și a obținut 
de 10 ori Cupa „Țării lalelelor".

La actuala ediție a C 2 Ajax a realizat ur
mătorul parcurs : 4—0 șl 2—0 cu Dundalak
(Scoția), 1—0 și 2—0 cu Hamburger SV (R.F.G.), 
1—0 și 1—0 cu Young Boys Berna (Elveția), 
3—0 cu Olympique Marseille (In deplasare). Ur
mează, miercuri returul șl, în mod normal, 
finala Cupei Cupelor, cu Atalanta Bergamo sau 
F.C. Malines (1—2)

Ce va fl la Strasbourg, !a 11 mal 7
Rubrica redactata de Romeo VILARA

i

I
I

diet. în prima etapă, I.F.K. G8- 
teborg, deținătoarea Cupei 
U.E.F.A., a dispus de Brage cu 
3—0. Alte rezultate : Djurgarden 
—’ FroHunda 4—2, Malma — Oer- 
gryte 3—2, Sudsvall — Oester o—1, 
A.I.K. — NoiTkoptag 2—0, Gais — 
Hammarby 2—0.

PARTIDE RESTANTE în cam
pionatul 
United 
castle 
Ham - 
sament 
pool cu 77 p, 
Chester — 
ton 64 p.

O COMISIE F.I.F.A., 
de președintele acestui__ . ___
Havelange. efectuează, în prezent, 
o vizită în S.U.A., pentru a con
stata facilitățile puse 1a dispoziție 
pentru eventuala organizare a 
turneului final al C.M. dto 1994. 
Vor £1 vizitate 16 stadioane din 
diferite orașe, între care Minnea
polis. Seattle. Philadelphia, Kan
sas City și Los Angeles. După 
cum s-a anunțat, o decizie pri- 
>vtad atirlbuilrea „Cupei Mondiale" 
dta 1994 — pentru care mal 
concurează Brazilia șl Marocul — 
Va ti luată de către F.I.F.A. la 
4 iulie, anul acesta.

Angliei :
— Luton

— Watford
- Arsenal 

conduce

Manchester
3—0,
3—0, 

0—1. 
F. C.

_, u-rmailă
United 09 p

New- 
West 

în cla- 
Liver-

de Man- 
șl Ever-

condusă 
for, Joao

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BADMINTON • Orașul norve

gian Kristian sa nd găzduiește în 
aceste zile întrecerile campionatu
lui european pe echiipe. Iată pri
mele rezultate înregistrate : 
U.R.S.S. — Scoția 4—1 ; Anglia — 
Olanda 3—2; Belgia — Austria 
3—2 ; Polonia — Irlanda 3—2 ; 
Finlanda — Elveția 3—2 ; Franța 
— 'Italia 5—0 ; Bulgaria — Portu
galia 5—0.

PENTATLON MODERN • Con
cursul internațional desfășurat la 
Aldershot (Anglia) a fost cîști
gat de Laszlo Fabian (Ungaria), 
cu un total de 5 460 puncte. Pe 
locurile următoare s-au situat Mi
lan Kladec (Cehoslovacia) 5 440 
puncte ș! Richard Phelps (Anglia) 
5 277 puncte.

TENIS • în turneul de la 
Madrid contlnd pentru „Marele

Premiu", jucătorul spaniol Sergio 
Casai l-a învins cu 6—4, 6—2 pe 
argentinianul Eduardo Ben- 
goechea, suedezul Kent Carlsson 
a dispus cu 6—0, 6—2 de spanlo- 
luH Antonio Rodrliguez, iar Cart 
Limberger (Austria) l-a întrecut 
ou 6—4, 6—4 pe Pavel Vojttsek 
(Cehoslovacia). -

TIR • Proba de pistei cu aer 
comprimat din cadrul competiției 
de la Ciudad de Mexico a fost 
cîșWgată de sovieticul Viaceslav 
Tokarev 683,2 puncte, urmat de 
compatriotul său Serghei Pltla- 
nov 681,5 punote șl de Miroslav 
Ruzteka (Cehoslovacia) 680 
te. La feminin, primul loc 
venit concurentei iugoslave 
Sekarlcl — 484 puncte.

punc- 
a re-
Jasla
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