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NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUSESCU
ÎN AUSTRALIA

tn onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei in statul 
Australia de Vest, primul mi
nistru Peter Dowding a ofe
rit un dineu vineri, 15 aprilie.

La încheierea dineului, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească, ce a pus in 
evidență stima și deosebita 
considerație cu care sînt în
conjurați inalții oaspeți ro
mâni în vizita lor în Austra
lia, au fost rostite toasturi.

In toasturile rostite de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Peter Dow
ding, urmărite cu atenție și 
subliniate cu aplauze, s-a re
levat satisfacția deosebită fa
ță de vizita efectuată de șeful 
statului român in Australia, 
importanța deosebită a aces
teia pentru promovarea și ri
dicarea la un nivel superior a 
relațiilor româno-australicne, 
convingerea că ele vor servi 
cauza colaborării și păcii.

La rîndul său, Richard Court, 
lider adjunct al Partidului Li
beral, de opoziție, s-a adresat 
inalților oaspeți români sub
liniind în toastul -oștit că 
partidul său se alătură senti
mentelor exprimate 
ministru al statului 
de Vest.

Datorită vizitei 
voastră, a spus ei. 
statului Australia de
țeleg acum mai bine impor
tanța ce o reprezintă pentru 
ei, pentru Australia si Româ
nia dezvoltarea unor legături 
reciproc avantajoase intre ce
le două popoare.

împărtășesc deci întru totul 
convingerile domnului premier 
privind continua dezvoltare a 
unor relații 
avantajoase 
popoare.

de primul 
Australia

dumnea- 
locuitorii 
Vest în-

economice reciproc 
dintre cele două

Tovarășul 
președintele 
liste Romănia, a primit, vineri 
dimineața, conducerea compa
niei Hancock Mining Limited.

Președintelui Nicolae 
Ceaușescu i-au fost exprimate, 
cu acest prilej, de către Lang 
Hancock, conducătorul compa
niei, calde mulțumiri pentru 
Întrevederea acordată. împreu
nă cu sentimentele de orofund 
respect și inaltă considerație 
ale oamenilor de afaceri aus
tralieni fată de activitatea des
fășurată de șeful statului ro-

Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socia-

mân pentru dezvoltarea 
multiple planuri a conlucrării 
dintre România și Australia și, 
în acest cadru, cu statul Aus
tralia de Vest.

in timpul întrevederii au 
fost subliniate bunele relații 
care s-au statornicit și se dez
voltă între întreprinderile ro
mânești și compania Hancock 
Mining Limited pe linia livră
rilor de minereu de tier in 
schimbul produselor industriale 
românești, precum și posibi
litățile existente pentru am
plificarea acestora și extinde
rea lor și in domeniul cărbu
nelui. S-a apreciat că sint 
condiții pentru extinderea și 
diversificarea in continuare a 
acestei conlucrări, 
zarea in comun a 
de cooperare, atit 
lateral, cit și pe 
ținind seama de interesul ma
nifestat de compania austra
liană pentru utilizarea avan
tajelor pe care le oferă în 
acest sens Canalul Dunăre — 
Marea Neagră.

In aceeași zi, după-amiază. 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
delegația companiei Iron Ore 
B.H.P.

Șefului statului român i-a 
fost exprimată calda gratitu
dine pentru această primire, 
din partea lui Gordon Fre
eman, director executiv, care 
a subliniat interesul deosebit 
cu care a fost așteptată vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 0 
in Australia, vizită menită să -î 
confere un conținut tot mai g 
bogat conlucrării dintre cele g 
două țări și popoare. 5;

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că bunele raporturi 
statornicite intre intreprinderi 0 
românești și companii austia- g 
liene reprezintă un exemplu g 
edificator al rolului pe care Ș; 
relațiile și cooperarea ccono- 
mică sint chemate să-l joace 
in mai buna cunoaștere și a- 
propiere între popoare, in pro- 
movarea colaborării interna- 
ționale, pronunțindu-se in 
acest context pentru extinde- :? 
rea conlucrării cu compania 5; 
Iron Ore B.H.P. $

tn cadrul convorbirii au fost $ 
examinate probleme privind 
intensificarea colaborării e<’O- g 
nomice dintre întreprinderile $ 
românești și compania Iron $ 
Ore B.H.P., extinderea acesteia 
și in alte domenii, inclusiv pe J: 
linie tehnologică. <

• Acțiuni de întreținere și 
înfrumusețare • Eficiența 
valorificării resurselor pro
prii • Gospodari și... 
gospodari

de 
au

Vizitînd bazele sportive din 
Parcul „23 August" am primit 
la întrebările menționate un 
răspuns comun și concret. în 
fapte: terenul central al ma
relui stadion bucureștean a 
fost regazonat. iar anexele sale 
puse la punct; cele 27 
„dreptunghiuri" de tenis
fost gripate, apoi acoperite cu 
un strat de zgură proaspătă, 
tăvălugite și marcate, stînd la 
dispoziția numerosului public 
amator după un program rigu
ros stabilit de I.E.A.B.S.; pis
tele de atletism au aparatura 
necesară pentru antrenamente 
și concursuri: bazinul de înot 
în aer liber, cu Instalațiile re
vizuite. a fost curățat, vopsit, 
urmînd să se dea drumul la 
apă în funcție de solicitarea 
federației de resort si a aso
ciațiilor snortive: terenurile de 
handbal si volei se află în 
condiții bune de ioc: toate 
vestiarele si gruourile sanitare 
au fost Igienizate, s-au ame
najat spații verzi în perime
trul fiecărei nr-ne. luîndu-se 
măsuri pentru năstrarea or
dine! si curățeniei, tn fata u- 
nor terenuri de sport ampla
sate printre nomi înfloriți, ar
buști. trandafiri... tunai și ne

amluze de iarbă oroasnăn __
văzut oameni care săpau po-

Proletari din toate tirlle unttt-vt I

portul
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Duminică, la Focșani, In Campionatul European de rubgy

I

* In deschidere, finala „Cupei F.R.R.", între echipele 
Contactoare Buzău și Știința CEMIN Baia Mare

prin reali - 
unor acțiuni 
pe plan bi- 
terțe piețe,

Ne aflăm în preziua unei noi 
întîlniri internaționale de rug
by, pe care „XV“-le României 
o va susține în Campionatul 
European, de data aceasta in 
compania formației Spaniei. Un 
meci oficial și, într-un fel, o 
oremieră, pentru că este pro
gramat în municipiu] Focșani, 
care debutează ca gazdă a unei 
întreceri de o asemenea anver
gură.

Rugbyștii noștri, care 
după o frumoasă victorie, 
deplasare, în fața celor italieni, 
la Milano, așteaptă cu încrede
re acest nou examen sportiv. 
Există, așa cum ne-am outut 
convinge, în rîndul tuturor ju
cătorilor ambiția de a avea o 
prestație care să ateste calită
țile dovedite în fața „squadrei 
azzurra" (spirit de angajare, o 
tehnică de compartiment supe
rioară, o bună orientare tacti
că etc.), precum și valoarea 
școlii românești de rugby, chiar 
și în condițiile utilizării unor

vin 
in

titulari mai tineri, mai puțin 
experimentați (printre ei: Piti. 
Boldor, Ignat, Dumitrescu, Nea
ga), dar care au arătat că sînt 
capabili să-și asume responsa
bilitatea reprezentării în mod 
onorabil a culorilor naționale. 
Există toate temeiurile să cre
dem că așa va fi și mîine. în 
meciul cu echipa Spaniei.

Rugbyștli iberici au sosit în
că de joi după-amiază în tura 
noastră. în aceeași zi, el «-au 
deplasat la Focșani, iar ieri au 
efectuat un prim antrenament, 
de acomodare, pe stadionul 
„Milcovul", pentru ca astăzi să 
aibă programat un altul. An
trenorul principal, Gerard Mu
rillo, șl secundul său. Jose 
Epalza, se declară mulțumiți de 
forma jucătorilor lor, incit nă
dăjduiesc ca aceștia să se ooa-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. a 4-a)

O disputată angajare, la o re
punere din margine, cu Dumi
tra? In prlm-plah 

Foto : Aurel D. NEAGU

Mîine, in etapa a 23-a a Diviziei A la fotbal

MECIURI IMPORTANTE PENTRU CLASAMENT
• Sucevenii, invincibili pe teren propriu în retur, intilnesc o echipă care joacă bine 
în deplasare • La Cluj-Napoca, un meci între două formații care au mare nevoie 
de puncte • Va reuși oare Petrolul să obțină un rezultat bun la Galați ? • Pe 
stadionul Dinamo, un meci deosebit de atractiv între
• In „Bănie", craiovenii 
(după două infringeri) pri
mesc replica băcăuanilor 
(după două victorii) • In 
Giulești, un meci deschis 
oricărui rezultat • La Ti
mișoara, studenții n-au 
decît alternativa succesu
lui • Hunedorenii au a- 

casă prima șansă

Sub impulsul unei dimineți insoritc, zilele trecute am pornit 
pe traseele unor baze sportive ale Capitalei, căci după tre
cerea iernii și venirea primăverii iubitorii 
liber simt nevoia să se relaxeze, nracticînd 
Cum stăm cu pregătirile arenelor sportive 
ele condițiile unei activități reconfortante 
In ce măsură satisfac calitatea procesului 
rintele desfășurării diferitelor 
formantă? întrebări, care, de 
unde.

de mișcare în aer 
sporturile preferate, 
de sezon? Asigură 

în orele de răgaz? 
de Instruire și ce- 

concursuri de masă și de per- 
fapt, pot fi puse oricind și ori-

tecile bătătorite de oei ce nu 
iubesc natura și își scurtează 
drumul călcînd pe flori și iar
bă (mai sînt si din aceștia):

Raid-anchetă
de sezon

apoi sădeau flori din sera 
proprie a gospodarilor de la 
I.E.A.B.S. Complexul sportiv 
din Parcul .23 August" părea 
o adevărată... oază de verdea-

A XXIII-a EDIȚIE A »
începind de astăzi și pînă 

miercuri 20 aprilie. Sala Spor
turilor din Iași găzduiește una 
dintre cele mai mari întreceri 
internaționale de scrimă de
dicate tinerilor competitori 
„Concursul Prietenia".

La cea de a 23-a ediție a 
acestei întreceri participă scri- 
meri și scrimere (pînă la 20 
ani) din opt țări: Bulgaria.

Jf

In întregul parc, 
discordantă: pe

ță și voie bună, 
o singură notă 
aleea Belvedere, de lingă Tur
nul. de parașutism, m.ai erau 
bănci nereparate. nevopsite 
iar terenul de joacă pentru 
copii, cu instalațiile degradate, 
arăta că a fost abandonat de 
către Administrația domeniului 
public al sectorului 2. Păcat !

Complexul sportiv Tineretu
lui și Stadionul Tineretului se 
află față-n fată, au la intrare

Troian IO8NITESCU

(Continuare >n t>aq 2-3)

ocupantele locurilor 2 ți 3 

JOCURILORPROGRAMUL
Suceava : C.S.M. - A.S.A. TG. MUREȘ
Cluj-Napoca : „U“ - F.C. ARGEȘ
Galați : OȚELUL - PETROLUL
București : DINAMO - VICTORIA

(Stadionul Dinamo)

Craiova : UNIVERSITATEA - S.C. BACĂU
București : RAPID - FLACĂRA

(Stadionul Giulești)

Timișoara : „POLI" - F.C. OLT
Hunedoara : CORVINUL - F.C.M. BRAȘOV

Partida Steaua — Sportul Studențesc s-a disputat 
miercuri și a revenit primei echipe cu scorul de 3-0.

Toate meciurile vor începe la ora 17.

Azi și mîine, in sala Floreasca

(
i

J

STEAUA-DINAMO, DERBYUL 
BASCHETULUI NOSTRU

Sala Floreasca. din nou cen
tru de atracție al activității 
sportive bucureștene, va găz
dui de această dată tradițio
nalul derby baschetbalistic 
dintre Steaua șl Dinamo, e- 
chipe aflate in dispută directă 
pentru cucerirea titlului de 
campioană națională. Meciurile 
de azi (ora 17,30) și mîine 
(ora 11) Pot fi hotărîtoare. în 
ipoteza dublei victorii a uneia 
dintre echipe, aceasta făcînd 
pasul decisiv pentru cîștiga- 
rea campionatului. în ippteza

va 
care 
tur-

A

CONCURSULUI PRIETENIA" LA SCRIMA
Cuba, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică și România.

întrecerile vor fi deschise 
azi de la ora 8, cu proba 
masculină individuală de flo
retă de la ora 10 intri nd pe 
planșe și floretistele. Aceste 
două arme își vor desemna 
învingătorii prin finalele de 
opt. care se vor derula de la

Si 
in
Si 

va

ora 18. Duminică, dimineața 
după-amiază. se vor afla 
întrecere echipele masculine 
feminine de floretă. Luni 
fi zi de nauză. marți urmînd 
să concureze spadasinii și sa- 
brerii In proba individuală 
iar miercuri ediția 1988 a 
„Concursului Prietenia" de 
scrimă se va încheia prin dis
putele pe echipe la aceste arme.

unei remize, deeernimani 
deveni rezultatul partidei 
se va desfășura in cadrul 
neului final al Diviziei 
(28—30 aprilie la Craiova).

Revenind la întilmnle eta
pei a XX-a. apreciem că Stea
ua și Dinamo au capacitatea 
de a oferi pe lingă întrecerea 
aprigă care este de așteptat, 
jocuri spectaculoase disputate 
intr-o notă de disciplină oer- 
fectă. așa cum se cuvine frun
tașelor baschetului romanesc. 
Amintim că în meciurile Stea
ua — Dinamo din acest :am- 
pionat scorul este egal '3—3) 
și doar coșaverajul direct 
(548—545) avantajează cu pu
țin pe Steaua.

Programul etapei — grupa 
1—6: Steaua — Dinamo Bucu
rești (rezultate anterioare: 
3—3: locurile ocupate in :1a- 
sament: 1 și respectiv 2) Ra
pid C.S.Ș. 5 București 
namo l.M.P.S. Oradea 
5—4). I.C.E.D. C.S.S. 4 Bucu
rești — Academia Militară Me-

- Di- 
-2-4

(Continuare tn two 8-3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
• ETAPA A DOUA LA LUPTE LIBERE PE ECHIPE

După o Jună de întrerupere, 
luptătorii de libere se intilnesc 
din nou, duminică, cu prilejui 
celei de a doua etape din ca
drul Concursului Republican pe 
categorii de greutate și echipe 
după următorul program: se- 
rfa I — U.M, Timișoara, C.S.M. 
Reșița, Jiul Petrila. Metalul 
tURT Lugoj (la Reșița): seria 
a II-a : Voința Lugoj. C.S.M. 
Caransebeș, Metalul Bocșa Va
gonul Arad. Rapid București 
pa Lugoj); seria a IlI-a: Glo- 
ria-Pandurii Tg. Jiu. 
Craiova, Voința Rm 
Electra București (la Craiova); 
seria a IV-a: C.A.L. _ 
Vagonul Caracal, C.S. Tîrgoviș- 
tC, Danubiana București (la Tg. 
fin): seria a V-a: Oțelul Călâ-

C.F.R. 
Vîlcea

Tg Jiu,

rași, Progresul Brăila, Hidro
tehnica Constanța, URBIS 
București, Steaua (la Călărași); 
seria a Vl-a: Nicolina Iași, C.S. 
Onești, Dunărea Galați, Viito
rul Vaslui (la Gh. Gheorghiu- 
Dej); seria a Vil-a: AS. Ora
dea, Constructorul Tg. Mureș. 
(JNIO Satu Mare, Comerțul Tg. 
Mureș (la Tg. Mureș); seria s 
VIII-a : Viitorul Gheorgheni, 
Constructorul Hunedoara, Mu
reșul Tg. Mureș, Dinamo Bra
șov, C.S.M. Sf. Gheorghe (la 
Gheorgheni); scria a IX-a: Vo
ința Cluj-Napoca, Armătura Za
lău, înfrățirea Oradea, Metalul 
Copșa (la Oradea); seria a X-a: 
Voința Reghin, Lemnarul O- 
dorhei, Steagul Roșu Brașov. 
Vulcan București (la Odorhei).

• ȘTIINȚA BACĂU - CHIMIA RM. VlLCEA IN „CUPA 
ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ

Ediția a Xl-a a „Cupei Româ
niei" la handbal feminin a ajuns 
în etapa semifinalelor șl reuneș
te trei echipe care concurează și 
la clștigarea titlului național : 
Mureșul Tg. Mureș, Chimistul 
Rm. Vîlcea și Știința Bacău, că
rora 11 s-a alăturat TEROM Iași.

în seria secundă a semifinale
lor. mîine, in Sala Sporturilor 
din Bacău, se Intilnesc în manșa 
tur două formații valoroase ale 
handbalului nostru feminin : Ști
ința (veche „abonată" la „Cupa 
României") și Chimistul Rm. Vîl
cea. (Reamintim că Știința s-a 
calificat in semifinale în dauna

Rapidului București, de care a 
dispus. în două manșe, cu sco
rul general de 64—53. iar Chimis
tul a cîștigat cu 54—40 partidele 
cu Hidrotehnica). ‘ ~
lui de la Bacău: 
șl Șt. Georgescu, din București.

In cealaltă semifinală se vor 
intilni TEROM Iași și Mureșul Tg. 
Mureș (joi 21 aprilie, în Sala 
Sporturilor din Iași. Duminică 24 
aprilie, la Rm. Vîlcea și la Tg. 
Mureș, vor avea loc. partidele 
retur.

Pentru locurile 5—8 se intil
nesc: Oțelul Galați — Rulmentul 
Brașov și Hidrotehnica Constan
ta — Rapid București.

• ASTAZI, ÎN DIVIZIA

Arbitrii meciu-
Al. Vîrtopeanu

A DE POPICE

• LUPTĂTORII ȘCOLARI SI AU DESEMNAT 
PREMIANȚII

Ztlele trecute, la Rădăuți șl O- 
dorheiu Secuiesc, au avut loc în
trecerile Concursului Republican 
al cluburilor sportive școlare la 
lupte greco-romane șl respectiv 
libere, competiția respectivă pu
țind fi echivalată cu un camoio- 
nat național al juniorilor mici. 
Turneele au fost bine organizate 
iar tinerii competitori au dovedi 
că cluburile sportive școlare con
stituie adevărate pepiniere pentru 
.luptele de performanță, mulț.’ 
dintre participant! prezentind ca 
fâtăți deosebite si o foarte bună 
pregătire.

Așa cum era do așteptat, la 
Iuțite greco-romane s-au remar
cat din nou tinerii sportivi din 
Rădăuți. învingători la patru ca
tegorii tie greutate. Iată-1 pe cls-

DERBYUL BASCHETULUI

(Urmare din pag 1)

canica Fină București (6—0: 
3-6); grupa 7—12 : C.S.U. 
T.A.G.C. Ind. Brașov — Poli
tehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
(3—3; 11-12). RAMIRA Baia
Mare — ELECTROBAN AT Ti
mișoara (2—4: 10—9).

Programul 
Capitală — 
sîmbătă de 
nică de la
— Academia Militară.
— Dinamo; sala Rapid, ora 15 
șj ora 10.30: Rapid — Dinamo 
Oradea (duminică, de la ora 
12:' Rapid II C;S.S. 5 — Con
fecția C.S.Ș. Focșani, feminin. 
Div. B): sala Construcția, du
minică de la ora 10.15: Auto
matica — Mecanica C.S.Ș. Me
diat? (m. B). Politehnica Mi
ne-Energie București — URBIS 
București (m. B).
• Meciul BAI,ANTA CJS.U. 

SIBIU - FARUL C.S.Ș. 1 
CONSTANȚA «-a disputat în . 
cursul 
cîștigat 
100—89 
(56—30). _ _
23+25, Herbert 21+20 
13+19. Apostu 19 + 4 
Balanța. respectiv 1 
30+25. Moldovan 20+16. 
bitri: N. lonescn 
(Hie IONESCU -

întîlnirilor din 
sala Floreasca, 

la ora 16: dumi- 
ora 9,30: I.C.E.D. 

Steaua

săptâmînii și 
de sibieni eu 

(52-41) și 
Coșgeteri:

a fo<st 
2—0 : 
99-64 
Dăian

Bleah’i 
pentru 

Băiceanu 
Âr- 

- R. Vaida. 
cores».).

SPORTURI TE
BILANȚURI, PERSPEl
TURISM-ALPINISM. Reconsi- 

derînd funcția socială a marca
jelor turistice și apreciind im
portanta majoră a acestora pen 
tru practicarea unul turism 
deplină securitate, federația 
specialitate a înființat de curînd 
Comisia centrală de marcaje și 
ocrotire a mediului montan. Geo
grafi; geologi, botaniști și alți 
iubitori și cunoscători ai mun
telui își vor uni, în acest nou 
cadru, eforturile pentru a stabili, 
la nivel național, schema trase
elor marcate, conform unor prin
cipii unitare, științifice, aplicabi
le întregului lanț carpatin.

HARNICII

în 
de

agătorii Concursului Republicai 
de greco-romane, 38 kg : Ionel 
Scheul (CSȘ Bucovina Rădăuți) 
40 kg : Gheorghe Blca (CSȘ Vii
torul Pitești) 43 kg : Iliuță Dăs 
călescu (CSȘ 3 Steaua). 47 kg : 
Adrian Joița (CSȘ Caransebeș). 
51 kg : Răzvan Ctobana (CSȘ Vi
itorul Pitești), 55 kg : Stellcă Tu
dor (CSȘ 2 Galați). 60 kg : Mi
hai Beghean (CSȘ Bucovina Ră 
dăuți). — • 
(CSȘ 2 
stantin 
76 kg : 
covina
Ursan , _ 
+83 kg : Ovidiu 
Suceava). Clasament pe cluburi: 
1. Rădăuți 47 p, 2. Pitești 30 p, 3. 
Caransebeș 19 p, 4. Galați 18 p, 
5. Constanța 16, 6. Suceava 15 p.

La lupte libere au terminat în
vingători : Aurelian Marin (CSȘ 
2 Hidrotehnica Constanța), Ionel 
Neamțu (CSȘ Deva), Paul Năftă- 
năilă ----- --------- • ------- 121
Adrian 
Buc.), 
ghin) 
limpia 
(CSȘ Oradea). Vasile Goian (CSȘ 
Călărași), Laurențiu Ciucă (CSȘ 2 
Constanța) Victor Popa (CSȘ 2 
Constanta), Laurențiu Banu (CSȘ 
Călărași). Gabriel Malmare (CSȘ 
Craiova). Clasament pe cluburi : 
1. Constanța, 2. Gh. Gheorghiu- 
Dej, 3. Olimpia Craiova, 4. Ora
dea, 5. C.S.Ș. 5 Rapid Buc.. 6 
C.S.Ș. Tractorul Brașov,

65 kg : Costică Paceagiu 
Constanța), 70 kg : Con- 
Simon (CSȘ Suceava). 

Narcis Burșan (CSȘ Bn- 
Rădăuți). 83 kg : Petru
(CSȘ Bucovina Rădăuți).

~ Croitoru (CSȘ

(CSȘ Tractorul Brașov). 
Badea (CSȘ Semănătoarea 
Istvan Demeter (CSȘ Re- 
Cătălin Mllitaru (CSȘ O- 
Craiova), Dumitru Paina

In campionatul Diviziei A de 
popice se desfășoară astăzi cea 
de a 15-a etapă. Iată programul 
— feminin, seria Sud: Petrolul 
Băicoi — Voința Galați, Laromet 
București — Olimpia București 
Gloria București — Rapid Bucu
rești, Voința București — Voința 
Ploiești (derbyul seriei). Carpati 
Sinaia — Mucava Molid Vama ; 
ser a Nord : Dermagant Tg. 
Mureș — Electromureș Tg. Mureș. 
Voința Odorheiu Secuiesc — U.T. 
Arad. Voința Oradea — Voința 
Timișoara. Voința Craiova — 
Hidromecanica Brașov. C.S.M. 
Reșița — Voința Tg. Mu
reș ; masculin, seria Sud: Me
talul Roman — Voința București 
Rulmentul Brașov — Carpați Si
naia, Chimpex Constanța — Glo
ria București. Constructorul Ga- 
0 CURSE DE MOTOCROS

LA BUCUREȘTI
După o lungă întrerupere, mîi

ne vor fi reluate la București 
cursele de motocros, prin desfă
șurarea etapei a doua a Cam
pionatelor Republicane individua
le. în program figurează clase 
pen-tru seniori tineret și jundbri. 
întrecerile se vor desfășura pe 
un traseu amenajat pe baza spor
tivă Spartac (cartierul Balta Al
bă), ou începere de la ora 10.
• „CUPA VETERANILOR" 

LA SCHI
Duminică, pe pîrtis din Valea 

Dorului (Buoegl), va avea loc o 
nouă ediție a „Cupei Veteranilor" 
la schi alpin. Se vor disputa 
curse de slalom cu participarea 
foștilor schiori de performanță 
de la majoritatea secțiilor 
țară. PrimuJ start, la ora 9.

— Laromct București. Ol‘.m- 
Bucureștl — C.F.R. Constan- 
seria Nord: C.F.R. Tg. Mu-

■ Aurul Baia Mare, Con- 
T-. — Olimpia

Victoria C.F.R. Tlmișoa- 
Chimica Tîrnăveni. Meta- 

Hunedoara — Tehnoutilai 
UNIO Satu 

Electromureș Tg. Mu

lăți 
pia 
ța : 
reș 
structorul Tg. Mures 
Reșița. ...........
ra — 
iul
Odorheiu Secuiesc 
Mare 
reș.

SALVAMONTIȘTi
DIN TOPLIȚA

• CEI MAI TINERI HALTEROFILI ÎN ÎNTRECERE
CLUJ-NAPOCA, 15 (prin tele

fon). In localitate au început 
Campionatele Naționale rezervate 
cel'r mai tineri halterofili. In 
prima zi de concurs au evoluat 
sportivii de la categoria copii 
(pînă la 16 ani). La start s-au 
aliniat 147 de concurenți, la cele 
11 categorii. Unele rezultate sînt 
demne de ‘ semnalat. Este vorba 
de cele 3 recorduri ale țării rea
lizate de V. Sîrbu (total, smuls 
și aruncat) șl de cel realizat de 
M. Dodiță la „aruncat" (cat. 40 
kg), la a 4-a încercare, ridicînd 
102,5 kg. Vechiul record i-a a- 
parținut lui A. Czanka, cu 100 kg, 
din 1980 ! Iată campionii pe ca
tegorii : 36 kg : Z. Farkas (Lacul 
Ursu Sovata) 112,5 kg ; 40 kg : 
V. Sîrbu (Clujeana) 140 kg ; 
44 kg : D. Cirjilă (Farul Con
stanța) 132,5 kg ; 48 kg : M. Do
diță (Steagul Roșu Brașov) 177,5 
kg ; 52 kg : T. Szentes (C.S.M. 
Cluj-Napoea) 177,5 kg. : 56 kg :

D.

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

RANTE BUCUREȘTI organizează in perioada 29 aprilie — 2 
mai a.o. o excursie la Geoagiu Băi. Iată programul aceste! 
excursii ț

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

30 aprilie : mic dejun ; program liber in Geoagiu Băl pen
tru amatorii de înot sttod la dispoziție piscina de la hotelul 
..Diana" ț dejun ; deplasare la cetățile Costești — Blldaru : 
cină cîmpenească la cabana Costești ; revenire la Geoagiu Băi.

1 mai : mic dejun ; deplasare la Densuș (vizitare) și Sarml- 
zegetusa (vizitare) • dejun la castelul Sînta Maria-Orlea ; pro
gram liber ; cină festivă ou degustare de vinuri la restau
rantul ..Diana" 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.

ADMINISTRAȚIA DE
• După cum știți astăzi este 

TERMENUL LIMITA pentru a vă 
juca numerele, favorite la TRA
GEREA LOTO 2 de mline, dumi- 

șl pentru 
la con- 

al săptă-
nică, 17 aprilie, precum 
depunerea buletinelor 
cursul PRONOSPORT 
mînii în curs.
• tragerea loto 

ne, duminică. 17 aprilie,
2 de mli- 

...------------ ----- - va • avea
loc în București. în sala clubului 
din sțr. Doamnei nr. 2. incepînd de 
la ora 16,30. Aspecte de la ope
rațiunile de tragere vor fi radio
difuzate pe programul I, în pauza 
transmisiilor sportive de la parti
dele Diviziei A de fotbal. Nume
rele extrase vor mal fi transmise, 
pe același program, la ora 22,30 
(o dată cu rezultatele PRONO
SPORT la concursul din aceeași 
zi), precum șl luni, 16 aprilie, 
Ia ora 8,55.

din

Z. Drocsa (Constructorul Tg. Mu-, 
reș) 202.5 kg ; 60 kg : E. Abibula 
(CHIMPEX Constanța) “ ’ ’ _
67.5 kg : I. Laco (C.S.M. Cluj-Na
poca) 222 5 kg ; 75 kg : L. Han- 
ganu (C.S.M. Bistrița) 247,5 kg :
82.5 kg : A. Grancea (CHIMPEX 
Constanța) 220 kg ; +82,5 kg : 
Crișan (Strungul Arad) 
Campionatele continuă 
eerie pentru juniori 
niori 1.

215 kg ;

A
210 kg. 

cu între- 
H și ju-

• „CUPA ROMÂNIEI" LA 
HOCHEI PE GHEAȚA

Patinoarul artificial din Galați 
va fi, începînd de Iun! și pînă 
sîmbătă 23 aprilie, gazda ultimei 
competiții interne a sezonului Ia 
hochei pe gheață : „Cupa Româ
niei". La întreceri participă cele 
mai bune șase formații din țară: 
Steaua, Sport Club Miercurea 
Ciuc, Dinamo, Dunărea Galați, 
Progresul Miercurea Ciuc 
C.S.M. Viitorul Gheorgheni.

și

• START LA AUTOMOBI
LISM VITEZA PE CIRCUIT

Salvamontiștii din județul Har
ghita se situează, de ani de zile, 
printre fruntașii pe țară. Nu-i 
de mirare, de vreme ce Iz:.: 
cercurile care ființează în acest 
județ cu substanțial profil mon
tan. la Miercurea Ciuc, Bălan. 
Gheorgheni sl Topllța, desfășoa
ră o activitate deosebit de rodni
că, restabilind trasee, valoritlclnd 
refugii și cabane, sprijinind oco
lurile silvice In acțiunea de pro
tejare a florei șl faunei specifi
ce zonei geografice. Șl, firește, 
acordind prim ajutor unor tu- 
riștl-alpiniști imprudenți, cum 
mal pot fi întîlniți pe alocuri.

In cazul cercului Salvamont 
din orașul Topllța. o mențiune 
specială pentru modul în care 
membrii săi au reușit să trans
forme o fostă casă forestieră din 
vecinătatea lacului Iezer (masivul

toate
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pografi 
fie sub 
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glel al: 
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Campionatele Naționale de 
automobilism viteză pe circuit 
demarează, în ediția lor 1988, 
cu... o modificare de program : 
etapa de la Galați, programată 
inițial. în luna octombrie, se 
va desfășura duminică 17 apri
lie. Verificarea tehnică a ma
șinilor înscrise se va face sim- 
bătă 16 aprilie. Se. vor desfă
șura întreceri la grupele A. CI. 
C2 și E.
• CAMPIONATUL CAPI
TALEI LA BOX (JUNIOR!)

După încheierea fazei de zonă 
a Campionatelor Naționale de 
box ale juniorilor. municipiul 
București, urmează să-și desem
neze învingătorii. — viitori parti
cipant! la finalele Campionatelor 
Naționale.

tntrecerile tinerilor pugIMști 
bucuireștenl se vor disputa, în- 
cepînd de luni (prima reuniune 
la ore 17). în Sala Construcția. 
Competiția, la care vor fi pre- 
zenți aproape 100 de concurenți, 
se va încheia sîmbăta viitoare,

Căliman) într-o ‘ modernă șl po
livalentă cabană. „Sprijinul Con
siliului popular al orașului To- 
plița n-a lipsit, firește, dar lucră
rile propriu-zlse de reamenajare 
au fost efectuate numai de sal- 
vamontlști, In frunte cu Emil 
Hurubă și Carol Kato", cum ți
ne să remarce Aurel Nan, res
ponsabilul Comisiei Județene de 
resort. Am avut prilejul să ve
dem cum arată această cabană, 
situată la peste 1 700 de metri 
altitudine, oare concurează aproa
pe pe toate cele similare din ța
ră. Am văzut, totodată, o lucra
re executată tot de salvamon- 

. tlști din Toplița, de „taluzare" a 
lacului Iezer (1 760 m), în așa fel 
îneît apele izvoarelor care îl ali
mentează să nu se mal scurgă, 
prin diverse zone fisurate, cu 
efecte nedorite pentru fauna a- 
cestuia. Par simple, în cîteva 
rînduri. eforturile salvamontlști- 
lor din Toplița, dar ele reprezin
tă cîțlva an! de trudă, de mun
că entuziastă, demnă de toată 
lauda! (T. ST.).

Mircea RADU, coresp.

ORADEA. Chiar dacă nu 
fi spus, de lâ început. că 
dv. „de suflet" este F. C. 
tot ne-am fi putut da 
de acest lucru, aruneîn- 

ochij pe... ștampila poștei, 
dv.

M.I.. 
ne-ațl 
echipa 
Bihor, 
seama 
du-ne ....
Este clar. deci, că Inima
bate puternic pentru F. C. Bihor. 
Dar mai există un „colț al amin
tirilor". în care tinerețea dv. se 
întîlnește cu U.T.A., echipă ev 
care se află în luptă în mo
mentul de fată F. C. Bihor în- 
eercînd să-și recîștlge locul în 
Divizia A. Spiritualul dv. catren 
încearcă totuși, o rezolvare a a- 
cestei „probleme":

iergări : maratonul. B» orice caz, 
înainte de a vă lansa în diferi
te antrenamente, este obligatoriu 
să consultați un medie luind in 
același timp contact cu o aso
ciație sau un club sportiv care 
are secție de atletism.

NELU QUINTUS, , PLOIEȘTI. 
Un catren inspirat de medalia de 
argint cucerită 
cu la proba de 
tenis de masă:

de Otilia Bădes- 
simplu a C.E. de

de-oricine, 
rezultat,

Este socotii
Remarcabil
Mai ales cind 11 obține, 
Intr-un „simplu" ... complicai

vacanță di

Succes echipei arădene, 
II transmitem din Bihor 
In „A" să repromoveze, 
Dar... La anul viitor !

VIOREL SFETCU, BRAILA. Ma
ratonul. cu cei 42,195 de kilome
tri al săi. înaripează gîndurile 
și... dorințele multor tineri, care 
ar dori să acopere această dis
tantă. Printre aceștia, lată că 
v-ați înscris și dv„ efectuînd 
de pe acum parcursuri de cite 
10—12 km. Eu v-aș sfătui, totuși, 
în cazul cind aveți aptitudini 
pentru alergările de fond, să nu 
abordați cea mai grea dintre a-

PERSONALUL CABANEI PIA
TRA ARSA. Am primit (șl) ură
rile dumneavoastră de succes, a- 
dresate jucătorilor de la Steaua, 
în vederea meciului retur de la 
Lisabona. Sînteți, într-adevăr. 
niște suporteri... la înălțime.

UN REUȘIT FESTIVAL
Punct final, in sala Dinamo, 

în campionatul școlar de gim 
nastică al Municipiului Bucu
rești (practic, o zonă a Cam
pionatului Republican Școlar, 
la care au fost prezenți și re
prezentanții județelor Giurgiu 
și Călărași). Un adevăraî festi
val al grației (Concursul fete
lor) și îndeminării (prin expri
marea băieților), 
care au dovedit o bună pregă
tire în vederea... pasului ur
mător, finalele pe tară de la 
Iași (23—24 aprilie)

S-au detașat fetele de la 
Școala nr. 58 (antrenoare, prof. 
Elena Pahonțu) și băieții de la 
Liceu] nr. 37 (antrenoare, prof. 
Zamfirița Danciu), cu cele mai 
omogene formații. Aceleași u-

cu execuții
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PREGĂTIREA BAZELOR SPORTIVE
(Urmare din pag 1)

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Administrația de Stat Loto- 

Pronosport face din nou apel la 
partlcipanții beneficiari de cîști
guri în bani la diverse sisteme 
să se prezinte la casieriile plăti
toare conform datelor înscrise în 
adeverințele eliberate de către a- 
gențli, pentru a-și încasa cît mai 
urgent sumele cuvenite. De ase
menea partlcipanții cîștigători de 
autoturisme și televizoare color 
sînt rugați să respecte programa
rea care 1! se comunică, pentru a 
ușura, astfel, servirea cît mai 
promptă și în condiții ireproșabi
le a numărului tot mai mare de 
cîștigători.

* Informăm din nou pe parti
cipant! că, indiferent de localita
tea unde se află — chiar departe 
de domiciliu — în caz că nume
rele favorite la LOTO sau PRO- 
NOEXPRES vor ieși cîștigătoare,

pot depune imediat biletele res
pective la cea mai apropiată a- 
genție Loto-Pronosioort. In felul 
acesta se poate asigura continui
tatea în joc șl pe timpul conce- 

indiiloi sau al unor deplasări 
alte localități ale țării.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO
DIN 15 APRILIE 1988

de gard din 
numai că unul 

văruit, iar ce-

Extragerea 
10 33 83.

Extragerea

I: 68 63 66 1 1 4

a
20 18 67 87 31

Fond total
866.018 lei, din
report la categoria

II-a
14.

de 
care

89 81 29

cîștiguri :
123.600 lei,
1.

apelași model 
prefabricate, 
este proaspăt 
lălăit...

Ne-a atras, 
îngrijit al Complexului sportiv 
Tineretului, unde se simte 
peste tot mina bunului gospo
dar: bazinele de înot și sări
turi. cabinele și vestiarele 
respective aveau făcută toale
ta necesară pentru startul In 
noul sezon, atît în dojpeniul 
agrementului, cît și în cel 
activității de performantă: 
trat în reparație capitală, 
unul din cele 3 moteluri 
executau lucrările de finisare: 
iar cele 13 terenuri de tenis, 
am aflat de Ia șeful bazei. 
Dumitru Puzdrea. sînt deja 
închiriate de către 20 de aso
ciații sportive pe perioada 4 
aprilie — 1 octombrie. „Au 
fost planificate, continuă gaz-

firește, aspectul

al 
in
ia 
se

da, și cursurile de inițiere la 
tenis și înot, conduse de ca
dre de specialitate, amatorii 
acestor sporturi puțind să se 
înscrie și să ceară relații su
plimentare Ia numărul de te- 

Trebuie să ai 
cererile 

știi 
va- 
din 

la 
in

lefon 17.39.25. 
condiții pentru toate 
publicului și mai ales să 
să ți Ie creezi. Noi am 
lorificat resursele proprii, 
țeava uzată provenită de 
Centrala termică, intrată 
reparație generală, și din pla
să de sîrmă casată am confec
ționat panouri pentru pn gard 
lung de 490 m. pe care ur
mează să-1 montăm și să-I 
vopsim. De asemenea, o echi
pă condusă de maistrul insta
lator Vasile Anton a realizat 
10 schimbătoare de căldură 
din piese recondiționate. Ast
fel, am realizat economii de 
cîteva sute de mii de Iei. în
treținerea, revizuirea și repa
rațiile la timp, preventiv chiar,
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ba de obi- 
L'on cursului

Republican de speologie sportivă, 
cu diversele sale etape, în care 
vor fi realizate și noi exploatări 
și cercetări intensive.

PARAȘUTISM. Chiar dacă vre
mea nu a fost întotdeauna favo
rabilă, activitatea la Aeroclubul 
bucureștean „Aurel Vlaicu* nu a 
stagnat. De la începutul anului, 
de la tumul de parașutism, 187 
de tineri au efectuat cite cinci 
lansări ghidate, iar dintre aceștia 
76 au deschis și cea de a doua 
parașută, exercițiu extrem de 
util pentru siguranța apropiatelor 
lansări din avion. Alți 60 parașu- 
tiști s-au antrenat în lansări 
declanșate (libere) cu pilotare, de 
precizie, pentru aterizare la punct 
fix, în vederea participării la 
viitoarele competiții. în altă or
dine de idei, merită a fi consem
nată inițiativa maestrului emerit 
al sportului. Vasile Sebe, șeful 
școlii de parașutism-turn, care a 
constituit (a și fost afiliată la 
F.R. Modelism) prima secție de 
parașutism-modelism ce ființea
ză pe lingă Aeroclubul Central 
Român și are ca președinte pe 
comandantul Aeroclubului „Aurel 
Vlaicu" Corneliu Sofronie. în 
cadrul noii secții s-au confecțio
nat și lansat cu succes din turn 
sau din uriașul bimotor al in
structorului. maestru] sportului 
Octavian Luca, miniparașute din 
toate timpurile.
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l" și „DUMINICA PfiinmiCII"

ale Diviziei A

...SUD IMPERATIVUL UNUI PLUS DE CALITATE
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larte mul- 
l final de 
|a revenit 
| 4^^

sa-
tot.
nu- 

să

P®c 
mate 
[care, 
pid pirtia 
arilor in- 
eompetiții 

în . for- 
pi^kxem- 

unde 
9,30, este 

lă a Po- 
I deschide- 
brosuri la 
te — du
bește 4000 
rmată de 
ultăți la 

handbal, 
si la bă-

ieți, precum și la șah. pe 
echipe mixte.

Începind de vineri, la 
Piatra-Neamț se desfășoară 
două finale pe țară Ia gim
nastică: „Cupa caselor pio
nierilor și șoimilor patriei" 
(categoria 7—9 ani) și 

(Ia ace- 
viitoru-

(categoria 7—9 
„Cupa Pionierul" 
eași categorie a... 
lui).

Astăzi și mîine. 
toată țara. în programul 
polisportiv figurează eta
pele județene ale Daciadei 
în (rețineți !) șapte „cupe" 
tradiționale, in Crosul pio
nierilor și în cel al Tinere
tului, în Voințiada fetelor 
(tot la cros) și 
meii (la — se 
automobilism), 
semnînd mulți 
și multe ambiții 
mai.,, sus.

in mai

Raliul fe- 
deduoe ~ 

fiecare în- 
oarticipanți 

pentru

ra

JALA
Bucurește- 

concursu) 
cana Bur
ii și Laura 
Mirel Nicu 
ivan Scutii 
)e, FETE: 
I, 2. Școa- 

Școala 4 
Liceul 37 
1 Roseți- 

133 Bucu-

l, coresp

i in con- 
nastică de

MIRON

□stalațiilor 
îarăm mai

■-un decor 
eață. am 
Sladioniiiui 
ucruri în- 
:ut. Con- 
le la tore- 
u deterio- 
îdbal fără 
mp--- ■jmui 

prin mai 
arii fiind 
ea din te- 
ectorul de 
le atletism 
t ca... pia- 
la . .drept- 

y. pe care 
urile din 
’rimăverii". 
lorii vi din 

nevopsite, 
ai fost de- 
ul trecut, 
t dispoziție 
jpus cu re- 
rugbyst A- 

acum in-
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structor la asociația sportivă 
Contactoare Buzău, copiii echi- 
pindu-se pe marginea terenu
rilor". Și culmea, 
în 6tadion, pe un 
norme extrase din 
tul de funcționare 
sportive, la punctul 8 scria: 
echiparea și dezechiparea este 
obligatorie în vestiare. Mai 
sînt notate pe acest panou și 
alte obligații care nu 
respectă de mult timp.

★
Ce se poate spune 

gospodarii celor trei 
baze sportive ? Majoritatea se 
achită de sarcinile ce le revin 
preocupați fiind de păstrarea, 
întreținerea și înfrumusețarea 
terenurilor de sport. Alții, în
să... La Stadionul Tineretului 
încă se „analizează" se „pro
iectează" se .gindește". dar 
practic- nu s-au făcut prea 
multe pentru soluționarea pro
blemelor deoarece această si
tuație nu datează de ieri, de 
ari. O intervenție, o acțiune, o 
inițiativă, se impun 1

la intrarea 
panou cu 

regulamen- 
a bazei

se mai 
De oe ?

despre 
mari

I
I
I

Mijloc de aprilie, cu... lapo- 
viță și ninsoare (de necrezut), 
dar sperăm ca terenurile să 
se prezinte în condiții cit mai 
bune la această nouă etapă a 
Diviziei A, programată mîine.

A 23-a etapă a început de 
miercuri, cu intîlnirea Steaua 
— Sportul Studențesc (3—0, 
scor identic cu cel din tur), 
urmărită 
tori 1

Această 
bui, prin 
practicat, 
supărarea 
și eșecul 
ciul cu echipa Greciei, pentru 
că nu putem separa cainpio- 
natul de loturile naționale și 
de rezultatele internaționale) 
va continua . mîine, cu celelal
te opt meciuri, toate intere
sante. mai ales privite prin 
prisma clasamentului, „optică 
dominantă" in viața echipelor 
noastre, din păcate.

Și cum 
Invinuiți 
vom lua 
meciurile 
mării lor 
Suceava, 
să suporte rigorile unui joc 
de atac pe care îl practică, de 
regulă. A.S.A., dar forma lui 
Alexa și a apărătorilor din 
fața lui nu trebuie deloc mi
nimalizată. Se anunță un meci

de 30 000 de specia-

etapă (care ar fre
cai ița tea fotbalului 

să mai atenueze din 
pricinuită de jocul 

„olimpicilor" în me-

n-am vrea să fim 
de... subiectivitate, 

— cu o excepție — 
în ordinea progra- 
în etapă. Deci, la 

localnicii vor trebui

CLASAMENTUL
22 

din
19
14
13

11 m)
11 goluri:
10 goluri: 

m)

GOLURI: . PIȚURCĂ (1 
11 m)
goluri: Hagi (3 din 11 m) 
goluri: 
goluri:

I. Cojocarii
Cămătaru (2 din

Craiu (1 din 11 m)
Mateuț (1 din 11

Campionatul speranțelor

O OPINIE
DE REȚINUT...
• Mîine, la București, derbyul 

întrecerii
Dacă în Divizia . A asistăm- la 

un „duel" lung Steaua — Dina
mo care se va decide, probabil, 
în partida directă din etapa a 
31-a. iată că și în campionatul 
speranțelor se desfășoară o dis
pută asemănătoare, protagonistele 
fiind Victoria șl Dinamo, echi
pele pregătite de antrenorii 
Gheorghe Timar șl. respectiv. 
Constantin Frățilă, doi dintre 
tehnicienii noștri cu mare expe
riență in activitatea la eșaloanele 
tinere ale fotbalului. In etapa 
a 22-a, de exemplu, atît Victo
ria (1—0 pe teren propriu, cu 
C.S.M. Suceava), cit. și Dinamo 
(2—1 la Pitești, in fața uneia din
tre fruntașele întrecerii) au ob
ținut toate punctele puse în joc, 
distanțîndu-se și mal mult de 
restul echipelor, care, după cum 
se observă, cam bat pasul pe loc. 
Mîine,. Victoria și Dinamo se vor 
afla față în față pentru a doua 
și ...ultima oară în acest cam
pionat. In tur, reamintim, Dinamo 
a cîștigat cu 3—1. Dincolo de 
oricare alt argument, meciul] de 
mîine este unul al marilor or
golii ale celor doi antrenori.

Departe... în urmă se conturea
ză o „dispută" in trei, Petrolul 
— Universitatea Craiova — Stea
ua. pentru cea de a treia poziție 
a clasamentului. Ciștlgind la Tg. 
Mureș, craiovenii au recuperat 
din punctele pierdute acasă in 
partida cu Victoria. De altfel, e- 
tapa a fost una a oaspeților, 

' ‘ ' tor, rapi-
. _ . . „Regie", iar
la Bacău, in fața u- 

a Iul Sport Club foar- 
despre care Corneliu 

președintele clubului, 
: „Căutăm să ne for- 

de jucători

I
I
I
I
I
I
I

aspru (dar nu dur 1) la Cluj* 
Napoca, între două echipe cu 
mari griji, unde atacul gazde
lor și contraatacul piteșțenilor 
vor fi argumente decisive. La 
Galați, Oțelul este favorită, 
dar, după „unda de speranță" 
din meciul cu Corvinul, Petro
lul va încerca Dunărea... cu 
degetul. în vederea unei re
mize. La Craiova, Universita
tea intră pe gazonul său după

CLASAMENT
1. STEAUA 22 20 2 0 77-10 422. Dinamo 22 19 2 1 53-14 403. Victoria 22 14 1 7 39-23 294. Oțelul 22 12 2 8 31-27 265. Flacăra 21 9 5 7 23-24 236. Univ. Cv. 22 9 4 9 31-34 22
7. Corvinul 22 9 3 10 36-33 21
8. ASA Tg. Mureș 22 10 1 11 36-39 21
9. F.C. Olt 21 9 3 9 29-3C 21

10. FCM Brașov 22 7 5 10 34-32 19
11. S.C. Bacău 21 6 6 9 23-37 18
12. „U“ Cluj-Nap. 22 5 7 :10 24-35 17
13. Rapid 22 5 7 10 17-32 17
14. „Poli** Tim. 22 6 4 12 23-.31 16
15. F.C. Argeș 22 6 4 12 21-33 16
16. Sportul Stud. 23 5 6 :L2 24-37 16
17. C.S.M. Suceava 22 6 4 12 21-43 16
18. Petrolul 22 4 P 112 13-35 14

șoara, care nu știe încă ce-i 
un punct în acest retur, speră 
să .spargă gheata" în al 6-lea 
joc, dar Oltul îi este un adver
sar tenace, dacă ne gîndim la 
remiza de la Hunedoara. Vor
bind de Hunedoara, să spu
nem că, aici, Corvinul e fa
vorită. dar că va avea de furcă 
cu o apărare care, în Giulești, 
a lăsat o bună impresie, ca și 
raidurile lui Cigan și Andrași.

Am lăsat la urmă partida 
de la București, Dinamo — 
Victoria. Un meci care anunță 
un frumos spectacol, recoman
dat mai ales de locurile frun
tașe ale celor două formații, 
aflate pe podium.

Așadar, un program de eta
pă atractiv, așteptat cu interes 
de iubitorii fotbalului și în
deosebi de suporterii lor. Un 
program care, sperăm va pri
lejui și un fotbal de calitate.

MANȘA A DOUA
CU BENFICA

După o zi de odihnă, în ur
ma meciului de campionat, 
disputat în compania Sportu
lui Studențesc, Steaua și-a în
ceput pregătirile in vederea 
manșei a doua 
sabona.

Ieri. Anghel 
Radu Troi au 
trenament la care au parti
cipat toți componenții lotului, 
inclusiv Stîngaciu și Rotariu, 
recuperați după accidentările 
suferite.

Astăzi, Steaua va efectua 
două antrenamenie. iar mîine 
își va încheia pregătirile cu 
un joc-școală.

Plecarea spre Lisabona este 
prevăzută pentru luni dimi
neața, pe calea aerului.

in
cu Benfica

Iordănescu 
condus un

ln etapa de mîine a Diviziei B

Li-

și
an-

două infringed consecutive 
(caz rar) și e destul de greu 
pentru S.C. Bacău să-i împie
dice împăcarea cu publicul 
craiovean. în Giulești, Rapid 
intră din nou cu speranța u- 
nei victorii, cu condiția iasă 
să-și limpezască un pic jocul, 
mai ales în atac. ,.PoIi“ Timi-

GOLGETERILOR
9 goluri: Balint, 

II, Cașuba 
Vaișcovici (3 din 11 m), Ciu- 
rea — Univ.
11 m)

8 goluri: 
Antohi (2 din

7 goluri: Damaschin 
cu. Tismănaru

6 goluri: Augustin, _____
Scîriteie, Barbu — F.C.M. Bra
șov. Lupu (2 din 11 m). Lala 
(2 din 11 m)

5 goluri: Lăcătuș. 
Stanici, P. Badea ■ 
Craiova, Ghioacă, 
Damaschin II, T. 1 
lomon (1 din 11 
pescu — F.C. Olt 
Eftimîe (2 din 11 
(3 din 11 m), 
„Poli" Timișoara (3 din 11 m).

Cîmpeanu 
(2 din 11 m).

Craiova (4 din

Pena,
11 m)

Terheș.

I. Pet-

Turcu.

Coraș. 
Univ.

A vădan ei, 
Ivan, C. So
ni), M. Po- 

(2 din 11 m). 
m), Dragnea 
C. Varga —

ACȚIUNE DE SELECȚIE
PENTRU TINERI JUCĂTORI

ÎNTREG „PODIUMUL" SERIEI A ll-a
JOACĂ IN DEPLASARE

tapa 
pentru că la rînduil 
diștii au cîștigat în 
timișorenii ' 
nei echipe 
te tinere, 
Costinescu.
ne spunea 
măm o garnitură 
foarte tineri, dar cu adevărat ta- 
lentați, cu adevărat de perspec
tivă, pentru a-i putea utiliza a- 
poi cu șanse de izbîndă în prima 
garnitură a clubului. Preferăm 
un eșec lipsit de importanță a- 
cum. în folosul formării jucăto
rilor care ne vor trebui peste 
cîțiva ani“. (L.

F.R.F. organizează în ziua de 20 
aprilie, la București, un meci de 
verificare cu participarea unor 
jucători din formațiile de speranțe 
șl din Diviziile B și C, fotbaliști 
în vlrstă de pină la 21 de ani. 
Iată lotu! convocat : Roșu, I. Vio
rel (Gloria Buzău), R. Popescu. 
Brutaru (Unirea Focșani), loniță 
(Prahova) Ciochină (Inter Sibiu), 
Mogoșanu (Sp. Muncitoresc Ca
racal). Goran (Tractorul), Timof- 
te, Sedecaru (Jiul), Iftode (Delta 
Dinamo Tulcea), Dogaru, Neagoe 
(Electroputere Craiova), Bondoc 
(C.S Tîrgoviște). Pîslaru (Mec. 
Fină București), Bănică (C.M.M. 
Pandurii Tg. Jiu), Pîrvu (Auto
buzul), Szenes, Erdey, Palcsa (O- 
limpia I.U.M S. Mare). Neagu 
(Metalul Bocșa), Teger (Victoria 
Care!) Munteanu (C.S.M. Reșița). 
Șuvagău (Gloria Bistrița), I. Radu 
(Victoria Ftorești), Covaclu, pro- 
dan. Motroc II, Gh. Gigei (Sp. 
Stud.). Hristea, Vlădoi (F.C. Ar
geș), Crișan (Universitatea Cra
iova). Prunea (Dinamo). Toți ju
cătorii din lotul menționat se 
vor prezenta marți 1S aprilie, la 
ora 19, la Hotelul sportivilor din 
Complexul „23 August" — Bucu
rești

D.j.
VICTORIA 
Dinamo 
Petrolul
Univ. Craiova 
Steaua
F.C. Olt
F.C. Argeș 
Flacăra
FCM Brașov 
Oțelul
„Poli" Tim. 
S.C. Bacău 
Sp. Stud. 
Rapid 
Corvinul
CSM Suceava 
„U“ Cj.-Nap.

22 19 
22 17
22 13
22 12
22 11
21 10
22 10
21 10
22 10
22 8

22 8
21 7
23 8
22 8
22 6
22 6
22 5
22 4

3
1
6
8
6
6
9
9

11

45-14

49-26
51-31
29-19
38-27
35-40
37-42
42-36

4 10
6 11 
0 14
4 12
2 14

57
55
42
38
38
35
33
32
31
28

22-35
33- 44
34- 53
29-38
22-53
22-48
21-45

25
24
24
22
20
19
14

Mîine. etapa a 23-a din campio
natul secund. O privire asupra 
celor trei clasamente ne arată că 
diferența cea mai mare între 
două concurente se Înregistrează 
în prima serie și anume intre o- 
cupanta locului 17. (Olimpia Rm. 
Sărat) și cea a ultimei poziții 
(Petrolul Brăila) : opt puncte. 
Fapt care ne îndreptățește să a- 
firmăm că pentru mai puțin ex
perimentata formație brăileană 
(de altfel, recent promovată) 
condiția răminerli pe scena se
cundă apare ca foarte foarte di
ficilă. Dar pentru că vorbim de 
puncte, să remarcăm o interesan
tă situație aritmetică, de pe locu
rile, fruntașe ale celor trei cla
samente Cu cit trecem de la o 
serie la alta, cu atît diferențele 
cu care conduc liderele crțsc. 
F.C. Constanța are două puncte 
avantaj față de F.C.M. Progresul 
Brăila (seria I) Inter Sibiu și 
F.C. Bihor cite trei față de Jiul 
și. respectiv, Gloria Bistrița (se
riile a Il-a și a in-a).

In „runda" de mîine, din trioul 
fruntaș al primei serii doar 
F.C.M. Progresul Brăila 9e de-

plasează, ea urmind să intîlncas- 
că, la Buzău, pe Gloria.. In 
schimb, în seria a Il-a, toate 
cele trei formații de pe „podiu
mul" actual vor juca în deplasa
re. Două dintre ele in Capitală ; 
Inter Sibiu — liderul — cu deți
nătoarea „lanternei", progresul 
Voința București, iar C.M.M. Pan
durii Tg. Jiu cu Metalul. A treia, 
Jiul, va fi oaspete a echipei din 
Drobeta Tr. Severin. Ce surpriză 
mai rezervă echipa lui V. Ma- 
teianu după „seriile" sale con
tradictorii î Ajungînd la grupă 
a III-a șl cercetînd, de asemenea, 
programul concurentelor de pe 
locurile 1—3, constatăm că doar 
Gloria Bistrița joacă tn afara 
stadionului propriu : la Turda, cu 
Sticla. în vreme oe frunfșa cla
samentului (F.C. Bihor) primește 
vizita formației c.S.M. Reșița, iar 
U.T.A. va evolua tot acasă, In 
compania Daciei Mecanica Orăș- 
tie. Desigur, pentru clarificările 
definitive va trebui să mal aștep
tăm pînă Ia meciurile directe 
dintre protagonistele tuturor se
riilor.

PROGRAMUL Și ARBITRII MECIURILOR
SERIA I : Politehnica Iași — 

C.F.R. Pașcani : V. Donțu (Ga
lați) Petrolul Brăila — Unirea 
Slobozia i M. Stoenescu (Bucu
rești Inter Vaslui — Olimpia 
Rm. Sărat : D. Petrescu (Bucu
rești), Metalul Plopeni 
Delta 
Chelu 
zău 
Brăila : 
Vîlcea),
— Steaua Mlzll : Ăl. Radu (Bucu
rești) F.C. Constanța — FEPA ’74 
Bîilad: M. Constantlnescu (Bucu
rești). C. S. Botoșani — Unirea 
Focșani : E. Mustață (București) 
Șiretul Pașcani — Prahova C.S.U. 
Ptoieșt’ : M. Lică (București).

F.C.M. 
Tulcea : T. 
Gloria Bu- 

Progresul 
Gh. Constantin (Rm. 
Ceahlău] P. Neamț

Dinamo 
(Giurgiu), 
- F.C.M.

SERIA A U-a : Chimia Rm. 
Vîlcea - C. S. Tîrgoviște: L. Ke- 
lemen (Deva), Tractorul Brașov
— Gaz Metan Mediaș : D. Vătran 
(Arad). A.S. Drobeta Tr. Severin
— Jiul Petroșani : D. Buciuman 
(Timișoara), Sportul Muncitoresc 
Caracal — I.C.I.M. Brașov : I. 
Toma (P. Neamț), Sportul „30 
Decembrie" — Electromureș Tg. 
Mureș : I. Silviu (Galați), Meta
lul București — C.M.M. pandurii 
Tg. Jiu : C. Gheorghlță (Brăila)
— stadionul Metalul, Progresul 
Voința București — F.C. Inter Si
biu : Ilie Coț (Ploiești) — stadio
nul Voința, Electroputere Craiova
— Autobuzul București : I. Moise

I.C.I.M.

(Buzău), Sportul Muncitoresc Sla
tina — Mecanica Fină București: 
A. Comănescu (Bacău).

SERIA A Ul-a : A.S. Paroșeni 
— Metalul Bocșa : D. Drăcea 
(Craiova), C.I.L. Sighet — Chimi
ca Tîmăveni : G. Silion (îașl). 
Victoria Cărei — Strungul Arad : 
C. Ifrim (București), F.C. Bihor 
Oradea — C.S.M Reșița : C. Bizi- 
niche (Ploieștii), Minerul Baia 
Sprie — F.C. Maramureș Bala 
Mar.1 :■ Al Rolea (București), 
Gloria Reșița — Armătura Zalău: 
A. Ganea (Slobozia), U.T. Arad — 
Dacia Mecanica Orăștie: V. Tilo- 
rov (Drobeta Tr. Severin). A.S.A. 
Progresul Timișoara — Olimpia 
I.U.M Satu Mare : I. Naltan (Pre
deal), Sticla Arieșul Turda — 
Gloria Bistrița : V Alexandru 
(București).

Toate meciurile vor începe Ia 
ora 11

A.S.
D.

G.

• MIERCURI, LA PITEȘTI, 
F.C. ARGEȘ — P.A.O.K. SALO" 
NIC, in Cupa Balcanică. Stadio
nul ,1 Mai" din Pitești va găz
dui miercuri (ora 17) partida re
tur din Cupa Balcanică, dintre 
F.C. Argeș șl P.A.O.K. Salonic 
(Grecia). Amintim că. In meclul- 
tur, 6corul a fost de 4—2 în fa
voarea oaspeților, tntîlnlrea va 
fi condusă, la centru, de arbi
trul iugoslav Borislov Besjac.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Concret, jucătorii Diviziona

rei C Valea lui Mihai și supor
terii acestora nu puteau reproșa 
nimic brigăzii. conduse de clujea
nul Ionel Suciu, care arbitrase me- 
ciu1 eu echipa Oțelul Or. Dr. Pe
tru Groza. Dar cine altul decît 
arbitru: este vinovat, atunci cînd 
o echipă pierde pe teren pro
priu ? înseamnă că acesta nu 
l-a... „ajutat" în măsura aștepta
tă. Șl atunci ? Așa gîndesc unii, 
așa au gîndit și cei din Valea 
lui Mihai jucători și spectatori 
astfel că la sfîrșltul meciului, 
arbitrii amenințați în timpul des
fășurării oartidei, au fost loviți 
din toate părțile. Acestor specta
tor’ înfierbîntațl 11 s-au alăturat 
și doi jucător! al gazdelor, He- 
gheduș și Naghi, care „poz.înd", 
la început, in „apărători" ai arbi
trilor i-au lovit și ei pe parcurs.

De necrezut, dar adevărat ! Cele 
întîmplate la Valea lui Mihai s-au 
soldat, în primul rînd, cu amen
darea cu cite 1000 de lei, de eă- 
trs organele de ordine, a 4 hu
ligani, în timp ce Comisia de dis
ciplină a F.R.F avea să hotă
rască suspendarea pe 3 etape a 
echipei Valea lui Mihai, o sus
pendare pe cite 0 luni fiind pro
nunțată și împotriva jucătorilor 
Heghedus și Naghi. De asemenea, 
a fost suspendat tot pe 6 luni și 
delegatul echipei Valea lui Mihai, 
Cornel Dumitrescu, foarte „activ" 
cind a fost vorba de amenințări 
la adresa arbitirilor, dar cu totul 
pasiv cînd ar fi fost : 
intervenția sa pentru 
spiritelor.
• Nici nu s-a uscat 

nealf cu care au fost 
. carnetele de legitimare,

nevoie de
potolirea

bine cer- 
scrise, în 

sancțlu,-

nile — suspendare pe cite o eta
pă — a jucătorilor Buclco și 
Coraș (Sportul Studențesc), după 
eliminarea lor din joc în meciul 
cu Răpi , șl iată că un al trei
lea fotbalist al Sportului Studen
țesc, de data aceasta chiar por
tarul echloel, Cristian, a văzut 
cartonașul roșu în meciul de 
miercuri eu Steaua. Două etape 
el n-are drept de joc. Ce am pu
tea să mai spunem? Că In nici 
un caz' starea de nervozitate care 
s-a instalat in rîndurile acestei 
echipe, din cauza situației in cla
sament pe cit de precară, pe 
atît de neașteptată nu trebuie să 
continue Ea trebuie șl poate fi 
învinsă pentru a fi pu.se în va
loare resursele acestei echipe. în 
etapele viitoare.

Jack BERARIU



Cu,-a Primăverii la tir

C. ION Șl [. ANTONESCU, PERFORMLRII ZILEI
Vom incepe cronica zilei de 

ieri a Cupei Primăverii la tir 
cu proba de p :tol viteză pen
tru motivul că, la poligonul Tu
nari.pe standuri s-a prezentat, 
după o mai îndelungată absen
ță, si multiplul nostru campion 
Corneliu Ion. El și-a onorat de 
altfel cartea de vizită impre
sionantă pe care o are în cei 
20 de ani de activitate la cel 
mai înalt nivel competițio- 
nal, cîștigînd dar atît con
cursul propriu-zis (595 o. re
zultat bine cotat), cît și 
finala (99 o din 100). Cor
neliu Ion a pășit cu dreptul 
deci pe ultima sută de metri 
care-1 desparte de un nou start 
olimDic, al 4-lea. Cu totalul 
de 694 p trăgătorul stelist ră- 
mîne lider al acestei partide. 
Marin Stan n-a reușit să va'o- 
rifice cele 299 p din prima man
șă. pe care le-a irosit în manșa 
a doua (294 p), finala neadu- 
cîndu-i nici ea revirimentul 
sperat (98 p și locul secund). 
Gabriel Cristache e unul dintre 
bunii noștri specialiști, dovadă 
locul 3, cu 691 p, care putea 
fi mai bun în condițiile unei 
finale (97 p) mai sigure, mai 
calme.

Eugen Antonescu a făcut din 
nou dovada unei forme de virf 
accentuate, de astă dată în

FINALELE DE JUDO
ALE ECHIPELOR

DE TINERET
Azi, de la ora 9, in Sala 

Giulești din Capitală, vor avea 
loc finalele Campionatului Re
publican de judo pe echipe (ti
neret). își vor disputa întîieta- 
tea CSȘ Industria Ușoară și 

T.C.L Oradea, Dinamo Brașov, 
Politehnica Iași, A.S.A. Tg. 
Mureș, Oțelul Tirgoviște, Di
namo șl Rapid București. în
trecerile se anunță extrem de 
disputate, formațiile bucurește- 
ne și cele orădene — de va
loare foarte apropiată — au 
prima șansă de a cuceri titlul 
republican.

Șl o noutate importantă In 
sistemul de concurs : in loc de 
turneu, cum a fost pînă acum, 
intervin recalificările. Deci cine 
pierde un meci nu mai ponte 
să obțină locurile 1—2.

ROMÂNIA- SPANIA, LA RUGBY
< urmare am nag 1)

tă exprima „cît mai aproape 
de valoarea recunoscută a rug- 
byștilor români". Aceasta și în 
perspectiva viitoarei întilniri 
pe care spaniolii o au de sus
ținut. duminică 24 aprilie cu 
echipa U.R.S.S., de asemenea 
în deplasare.

Să mai semnalăm faptul că 
la Focșani interesul pentru a- 
cest meci (ora de începere: 15) 
depășește toate așteptările.

Meciul va fi condus de arbi
trul Al. Grumbinas (U.R.3.S.), 
ajutat la margine de P. Soare 
(România) și S. Comas (Spa
nia), căruia i se vor alinia ur
mătoarele formații probabile :

ROMÂNIA : Piti — Boldor, 
Lungu. Tofan, Vărzaru — Ignat, 
.................................................. ..HI!»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

• LA SYDNEY, australianca Kerry Sax- 
by șl-a îmbunătățit propriul record mon
dial la 5 km marș, fiind cronometrată în 
20:45,32 Vechiul său record era de 20:55 76. 
S MEXICANUL Raul Gonzales, fost record
man al lumii în probele clasice de 20 șl 
50 km marș, in vîrstă de 35 ani. a abando
nat activitatea competițională. după nare 
a fost numit director al Consiliului de 
sport din orașul Leon. Recent, el a fost de
semnat ca secretar cu problemele tineretu
lui șl sportului al Partidului Revoluționar 
Instituțional din Mexic, partidul de guver- 
nămînt • ÎNTRE 4 ȘI 25 IUNIE, echipa 
de rugby a Franței, una dintre ciștigătoa- 
rele din acest an ale Turneului celor 5 na
țiuni. va efectua un turneu de mai multe 
jocuri in Argentina. La 18 și 25 iunie sînt 
programate două jocuri-test cu reprezenta
tiva tării gazdă • A 7l-a EDIȚIE a fai
mosului Il Giro. Turul ciclist al Italiei se 
va desfășura cu începere de la 23 mal. 
Startul se va da in localitatea Urbino (ve
cină cu Adriatica). Iar capătul ultimei eta
pe va fl Vittorio Veneto tn Nord, la 12 
iunie. Traseul din acest an al Turului na
ției va ajunge și tn Austria, la Innsbruck 
• ALERG ATOAREA Zhao Youfeng a fost 
înregistrată cu timpul de 2.27:56 tn proba 
de maraton desfășurată pe traseul ie la 
Nagoya tn Japonia. Performanta sa re
prezintă un nou record al Asiei • CAM
PIOANA OLIMPICA de heptatlon. atleta 
australiană Glynte Nunn nu va fi în mă
sură să-sl apere titlul ia viitoarele J.O..

deoarece a suferit recent un grav accident 
de automobil! • PUGILISTUL Venezuelan 
Bernardo Plnango și-a păstrat titlul mon
dial la supercocoș (WBA) întrecindu-l la 
puncte pe Jullo Gernacio (Republica Do
minicană) tntr-o gală desfășurată la San 
Juan, tn Porto Rico. Dar la controlul an
tidoping l-au fost depistate urme de co

caină, ceea ce poate determina WBA să-i 
retragă titlul! • FEDERAȚIA Internațio
nală de Atletism a desemnat o comisie spe
cială de luptă împotriva dopajului. Cel trei 
membri al acestei comisii sint prof. dr 
Anne Lundqvist (Suedia), președintele Co
mitetului medical din IAAF. Robert Hersh 
(S.U.A.). membru al Comitetului tehnic 
at IAAF si Andreas Brtlgger (El
veția) organizatorul concursului „Weit 
classe» de la ZUrlch. Acest comitet 
urmează să întocmească un olan de ac
țiune foarte detaliat care nrevede. intre 
altele controale inopinate in diferite țări 
tn perioada de pregătire a J.O. • A SUR
PRINS ooate absenta de la marele turneu 
de la Key Biscayne a tenismanel, Martina

Navratilova. Absenta ei este însă motivată, 
deoarece își menajează sănătatea șl efec
tuează un tratament la genunchii care au 
supărat-o deseori în timpul sezonului tre
cut • SUB PREȘEDINȚIA lui Iuri Vlasov, 
fost campion olimpic și recordman mondial 
de haltere la categoria grea, a luat ființă, 
la Kaunas. Asociația Unională de culturism. 
Primul concurs organizat l-a desemnat ca 
învingător pe Aleksandr Vasin, din Lenin
grad • ÎNOTĂTORUL canadian Alex 
Baumann, dublu campion olimpic (250 m 
și 400 m mixt) șl de mal multe ori record
man mondial,, și-a anunțat hotărîrea de a 
abandona sportul care i-a adus atttea satis
facții: „Nu cred, a spus Baumann, că la 
viitoarele Jocuri Olimpice aș mai putea 
reedita performanțele obținute acum patru 
ani la Los Angeles". Simplu, nu7 • LA 
LYON se vor desfășura în luna iunie 
(18—25) Jocurile mondiale de canotaj ale 
medicilor. Probele de schit dublu și 4+1 
vor avea loo pe o pistă de 1000 m e UN 
PUGILIST american. Mitchell Grenn (a bo
xat. tn 1986, chiar cu Mike Tysjn 
de care a fost întrecut la puncte) este un 
conducător auto foarte... năbădăios și agre
siv. mai ales cu lucrătorii de la pompele 
de benzină. Pentru toate cite a făcut po
litia rutieră i-a suspendat permisul de 
conducere de... 54 die ori (dacă nu s-or mal 
fi adăugat intre timp șl alte sancțiuni)!

Romeo VILARA

proba de pușcă de la 10 metri, 
desfășurată tot ieri, în sala Di
namo: dovedind o superior.la
te dezarmantă pentru partene
rii de întrecere, a ciștigat con
cursul propriu-zis cu 589 o (la 
numai 2 p de propriul record 
național) — 11 puncte față de 
al doilea clasat! — și finala, cu
103.1 p, ceea ce demonstrează 
calități psihice de excepție. A- 
devărata confirmare o aduc 
însă doar concursurile In
ternaționale. La feminin, an
ticipata luptă (388 p pen
tru ambele concurente. în 
concursul propriu-zis) din fi
nală n-a mai avut loc : 
Aurora Ștefan s-a tmpus fără 
probleme în fața Danielei Toa- 
der, cu 103,1 p față de numai 
98.5 p. încă o finală destul de 
bună, cea a Danielei Zamfir 
(101,8 p) șl, în consecință, locul 
3.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
10 metri, feminin: 1. Aurora Ște
fan (Olimpia) 491,1 p; 2. Daniela 
Toader (Dinamo) 486,5 p: 3. Da
ntela Zamfir (Dinamo) 480.6 p, 4. 
Daniela lonescu (Dinamo) 479,9 
p; 5. Aurelia Avram (Metalur
gistul Cugir) 478.9 p; 6. Monica 
loniță (Dinamo) 478.6 p: mascu
lin: 1. Eugen Antonescu (Dina
mo) 692,1 p ; 2. I. Joldea (Di
namo) 679.6 p; 3. C. Stan (Stea
ua) 671,7 p; 4. V. Dinu (IEFS) 
667,6 p; 5. Șt. Buicliu (Steaua)
664.2 p; 6. C. Clobanu (Steaua) 
662,9 p; pistol viteză, seniori : 1. 
C. Ion (Steaua) 694 p, 2. M. Stan 
(Steaua) 691 p ; 3. G. Cristache 
(Dinamo) 691 p; 4. G. Calotă 
(Steaua) 686 p; 5. C. Țirloiu 
(Steaua) 684 p; 6. V. Suciu (UT 
Arad) 681 p.

Radu TIMOFTE

ÎNTRECERILE DIVIZIEI A DE ȘAH
PREDEAL, 15 (prin telefon). 

Puține modificări în clasa
mentul Diviziei A la șah. du
pă a patra rundă. Echipele 
fruntașe au continuat să cu
leagă victorii. Politehnica 
București a cîștigat. totuși, 
destul de greu în fața Meta
lului, cu 5,5—4,5 (Ghindă — 
Pessi 0—1, Marin — Spulber 
1—0, Gabriela Stanciu — Sma- 
randa Boicu 1—0).

Victorioase, ambele formații 
timișorene: A.E.M. — Oțelul 
Galați 7,5—2,5 și Electromotor 
— Universitatea București 
6,5—3,5. Scorul rundei a fost

Neagu — Rădulescu, Dumi- 
traș, Murariu — Caragea, Ve- 
reș — Leonte, Munteanu, Du
mitrescu. Antrenori, Țh. Rădu
lescu și Gh. Nica.

SPANIA : Puertas — Mai tin, 
Torres, Cl. Diaz, Oller — Go- 
rotxalegui, J. Diaz — Telmo, 
Agido, Roig — Mendez, Abas- 
cal — Amunarriz, Aguiar, Al
varez.
• în deschidere, de la ora 

13, pe același stadion, atractivă 
finală a „Cupei F.R.R.". Prota
goniste. CONTACTOARE BU
ZĂU și ȘTIINȚA CEMIN BA
IA MARE, două dintre cele 
mai în formă divizionare A. 
Finala va fi condusă de I. 
Vasilică (la centru), ajutat de 
Gh. Huștiu și V. Popescu. în 
caz de vreme nefavorabilă, fi
nala se va juca la ora 17.

5 SPORTIVI ROMÂNI LA
Duminică la prînz, în locali

tatea engleză Manchester, se dă 
startul într-o nouă ediție a 
Campionatelor Europene dc 
lupte libere. Pentru luptătorii 
bătrînului continent, competi
ția din acest an are o semnifi
cație deosebită, ea fiind pro
gramată cu aproximativ cinci 
luni înaintea Jocurilor Olimpi
ce, constituind, deci, pentru 
majoritatea concurenților de la 
Manchester un important test 
înaintea marii întreceri. De 
altfel, și pentru luptătorii ro
mâni participant! la „europe-

PUGILIȘTI CUBANEZI LA
HAVANA, 15 (Agerpres). Fede

rația Cubaneză de Box a defini
tivat lotul care va face deplasa
rea in Europa, pentru a participa 
la turneul international de la 
Karisrune (R.F. Germania), din 
luna aprilie, precum șl la tradi
ționala competiție internațională 
de la București, „Centura de 
aur", care va înceDe la 9 mai.

Au fost selecționați pugliiști 
valoroși, remarcați șl la ultime
le competiții desfășurate în Cu
ba între care puternicul turneu 
„Playa Giron". Vor fi prezenți la 
cele două concursuri Ramon Le- 
don (cat. cocoș), Mario Irrlbarri 

realizat de I.T.B., care a în
trecut cu 9—1 C.S.M. Electro- 
metal Cluj-Napoca.

Continuă să conducă în cla
sament Politehnica București 
(29), Calculatorul București 
(24,5) și Politehnica Iași (23,5), 
cu cite 12 p, urmate de Elec
tromotor Timișoara (27) și 
I.T.B. (26). cu cite 9 p.

FOTBAL meridiane
•Cei mai buni jucători ai sezonului in Anglia • In 
curind incepe procesul de la Bruxelles • O precizare 
în privința biletelor pentru „Euro ’88“ • Alte știri
DEȘI campionatul Angliei nu 

s-a terminat încă, sindicatul ju
cătorilor profesioniști din aceas
tă țară a desemnat pe cei mai 
buni jucători ai sezonului. Pe 
primele trei locuri figurează fot
baliștii de la F.C. Liverpool, ca
re au avut o comportare exce
lentă în campionat și în Cupă : 
1. John Barnes ; 2. Steve McMa
hon ; 3. Peter Beardsley. Să mai 
notăm că, în ultimii ani, cei mai 
mulți laureați au provenit de ia 
formațiile din Liverpool. în 1983 
— Kenny Dalglish; 1984 — lan 
Rush (ambii de la F.C. Liverpo
ol) ; 1985 — Peter Reid, 1986 — 
Gary Lineker (ambii de la E- 
verton Liverpool). S-a alcătuit și 
un clasament al jucătorilor sub 
21 de ani. Aceștia sînt : 1. Paul 
Gascoigne (Newcastle); 2. Nigel 
Clough (Nottingham); 3. David 
Rocastle (Arsenal). LA 26 A- 
PRILIE va incepe, la Bruxelles, 
procesul celor 26 de huligani en
glezi, care s-au făcut vinovati de 
crimele petrecute în 1985. la fina
la C.C.E. de pe stadionul Hey- 
sel. După cum se știe, cu aceas
tă ocazie și-au pierdut viata 39

C.E. DE LUPTE LIBERE
ne“, acest concurs reprezintă 
un moment decisiv, sportivii 
noștri trebuind să-și confirme 
valoarea și, deci, capacitatea de 
a concura cu succes și la Jocu
rile Olimpice.

Delegația țării noastre, care 
a plecat spre locul de desfășu
rare a competiției, cuprinde 
cinci sportivi: Romică Rașovan 
(48 kg), Nicu Hîncu (52 kg). 
Dănuț Prefit (57 kg), Claudiu 
Tămăduianu (74 kg) și Vasile 
Pușcașu (100 kg). Luptătorii 
sînt însoțiți de antrenorul Ni- 
colae Pavel și arbitrii Ion Cer
nea și Constantin Bușoiu.

„CENTURA DE AUR"
(ușoară), Antonio Carrera (ușoa
ră), Aurelio Martinez (mijlocie 
mică), Armando Campuzano isu- 
pergrea). Emilio Paisan (semi- 
muscă) Daniel Regalado (mus
că), Hector Garcia (cocoș). Berto 
Alfonso (semimijlocie). Wllfredo 
Martinez (mijlocie), Jorge Gonza
lez (semigrea) șl Daniel Zamora 
(grea).

TURUL CICLIST
NIEDERSACHSEN

MtlNCHEN (Agerpres), — Cea 
de-a 12-a ediție a competiției 
cicliste internaționale „Turul 
Niedersachsen” s-a Încheiat cu 
victoria rutierului Dirk Meier 
(R.D.G.), urmat de Zenon Jaskula 
(Polonia) la 15 s șl Arvid Tamme- 
saiu (U.R.S.S.) la 1:36.

Pe echipe a cîștigat Polonia, 
urmată de R.D. Germană la 1:07, 
U.R.S.S. la 1:56, R.F. Germania la 
11:59, Cehoslovacia la 12:58, Sue
dia la 15:20, Danemarca la 20:19, 
Olanda la 30:25, România la 52:36, 
Franța la 1.24:58, Finlanda la 
2.50:18, Bulgaria la 3.37:37.

de spectatori și peste 450 au fost 
răniți. Acum, principalii vino
vat! vor sta pe banca acuzaților. 
Să vedem ce pedeapsă vor pri
mi. A ÎNCEPUT repartizarea și 
vinzarea biletelor pentru turneul 
final al Campionatului European. 
Organizatorii vest-germanl. in 
colaborare cu U.E.F.A., au acor
dat mai multe bilete irlandezilor 
decit englezilor. Federația engle
ză a protestat, dar fără succes: 
„comportarea suporterilor irlan
dezi prezintă mai multe garanții 
de sportivitate decit cea a en
glezilor", a fost răspunsul orga
nizatorilor. IN SEMIFINALELE 
Cupei Belgiei (tur): Malines — 
Anderlecht 2—1 ; Standard Llege 
— Lierse 3-4. IN PRELIMINARI
ILE olimpice, la Padova: Italia — 
Olanda 3—0 (1—0). Au înscris 
Virdls (din penalty în min. 12 
și apoi în min. 80) și Carnevale 
(min. 74). Astfel, echipa Italiei 
are cele mai mari șanse de ca
lificare pentru turneul final.

Grupaj realizat de 
Ion OCHSENFELD

• PE SCURT •
BOX • Noul campion euro

pean la categoria cocoș este pu- 
gilistul italian Vincenzo Belacas- 
tro. care l-a învins prin k.o.. in 
repriza a ni-a pe fostul deți
nător al titlului, francezul Fabrice 
Bonichou. Meciul a avut loc in 
localitatea Italiană Busalla.

GIMNASTICA • In campiona
tul unional masculin, care se 
desfășoară la Celiabinsk. după 
executarea exerclțillor impuse 
conduce Vladimir Artemov, ou 
58,50 puncte, ti urmează Valeri 
Llukin 58.30 puncte si Dmitri 
Bilozercev 58.15 puncte.

TENIS • Primele partide din 
optimile de finală ale turneului 
de la Madrid s-au încheiai cu 
următoarele rezultate: Cari Lin- 
berger (Austria) — Thomas Car- 
bonell (Spania) 6—1, 3—6. 5—3 :
Kent Carlsson (Suedia) — Fanco 
Davin (Argentina) 7—5. 6—1 : Al
berto Mancini (Italia) — Emilio 
Sanchez (Spania) 2—6, 6—2 6—3.
• în turul al 3-lea al concursu
lui de la Tokio, jucătorul japenez 
Shue Matsuoka a furnizat o sur
priză, reușind să-1 elimine cu 
7—6, 8—3 pe unul dintre favorlțl, 
cehoslovacul Miloslav Meclr. Al
te rezultate: John McEnroe 
Derrick Rostagno 6—2. 6—3. Ste
fan Edberg - Scott Davis 8—3. 
7—5. Tim Mayotte — Steve Shaw 
7—6, 6—3, Brad Gilbert — Leif 
Shiras 6—2, 6—3. Brad Drewett — 
Aaron Krickstein 6—4, 2—6, 7—6,

TENIS DE MASA • La Kato
wice, in cadrul „Cupei Ligii Euro
pene", selecționata Iugoslaviei a 
întrecut cu 7—0 formația Polo
niei. Din echipa învingătoare s-a 
evidențiat Zoran Primorac. care 
a dispus cu 2—0 (21—17. 21—9) de 
Frakowiak și l-a întrecut, tot 
cu 2—0 (21—16. 21—19). pe Molen- 
da.

TIR • Proba de talere din ca
drul concursului de la Ciudad de 
Mexico a fost clștigată de sporti
vul brazilian Rodrigo Bastos cu 
220 puncte, urmat de Miloslav 
Bednarlk (Cehoslovacia) 219 punc
te șl Cristophe Guelpa (Franța) 
210 puncte. La armă standard 
feminin pe primul loc s-a situat 
Diana Wigger (S.U.A.) cu *94 
puncte, urmată de Donka Ma- 
tova (Bulgaria) 493 puncte.

CARTONAȘ ROȘU
Fă/ră îndoială că problema care 

neliniștește cel mai mult lumea 
fotbalului este cea a violenței din 
tribune. Ea reprezintă, după toa
te statisticile, primejdia numărul 
1, motiv pentru care s-au luat șl 
se iau (mai ales în Anglia și O- 
landa, dar nu numai) măsuri 
drastice — de profilaxie și pe
depsire — împotriva ei, organis
me de tot felul, inclusiv guver
namentale. propunîndu-și readu
cerea fair-play-ului în tribune.

Dar pare să capete contur, 
tot mai pro-nunțat, și o altă a- 
menințare, actele de indisciplină 
coborind din ce în ce mai des 
de pe gradenele stadioanelor pe 
gazonul acestora 1 Sigur că, no
tează „l’Equipe Magazine", în 
fotbalul profesionist exemplele 
rele proliferează dar situația

riscă să scape control ol ud și să 
se transforme într-un „fenomen". 
Grav e că de pildă, în eta.pa a 
28-a a campionatului francez, cu 
10 meciuri s-au consemnat 34 
de cartonașe galbene, cele mai 
multe ca urmare a durităților. 
Infind mai grav e însă — și, 
dacă vreți mai grăitor — că 
o serie de jucători reputați, pre
cum internaționalii Bljotat sau 
Amoros, încep să nu se mai 
simtă vinovați de agresivitate, 
ajungînd chiar cu cinism, s-o 
„teoretizeze" ! Iată, spre exemDii- 
ficare, o declarație a lui Bijotat, 
făcută dună partida Eindhoven 
— Bordeaux ddn C.C.E. : „Cînd 
Țigana a intrat pe teren. Koeman 
nu s-a mai jenat să-1 atace dur, 
spre a-i distruge glezna. Sînt de 
acord că a încercat ceva scan
dalos, dar la asemenea nivel 
trebuie să apelezi la orice mij
loace" .? ! Și mai tranșant, dar 
și mai penibil, s-a arătat Amo
ros, care nu s-a sfiit să-și măr
turisească „filosof ia" (numai a 
lui ?) după cum urmează: „Pen
tru a fi competitiv la cel mai 
îna*l‘ nivel trebuie să te bați 
pe teren. Să fii mai rău decit 
adversarul. să-1 busculezi si 
să-1 insulți atît cît. enervîndu-se, 
să fi® avertizat de arbitru. 
Chlat dacă asemenea practici 
înseamnă vicii ele se includ în 
baga iul unui fotbalist".

Dacă totul n-ar fi dccît o 
poză un semn de teribilism si 
tot s-ar cuveni să simțim o 
strîngere de inimă. Din oăeate, 
pare să fie ceva mai mult, o 
anurn® mentalitate care se cere 
grabnic și radical combătută. 
Pentru că ea urîtește fotbalul, 
îl izolează îl îndeoărtează de 
tribună
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