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portul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au revenit, joi, in 
Capitală din vizitele oficiale e- 
fectuate in Republica Indonezia 
— la invitația președintelui Re
publicii Indonezia, Suharto, și 
a doamnei Tien Suharto, in 
Australia — la invitația guver
natorului general al Australiei, 
Ninian Martin Stephen, iu Re
publica Socialistă Vietnam — 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Viet
nam șl a Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Vietnam, in 
Republica Populară Mongolă — 
Ia invitația tovarășului Jambin 
Batmunh, secretar general ai 
Comitetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Prezidiului 
Marelui Mural Popular al Re
publicii Populare Mongole.

Conducătorul partidului și sta
tului 
vizite 
drei, 
Totu.

Pe 
varășul 
tovarășa Elena Ceaușescu 
fost salutați cu deosebită stimă 
de membri și membri supleanțl 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari al 
Comitetului Central al partidu
lui, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat șl ai gu
vernului, conducători de institu
ții centrale, organizații de masă 
și obștești.

Numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții 
bucureștene au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu un 
călduros bun sosit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns eu căldură manifestări
lor pline de entuziasm ale bucu- 
reștenilor aflați pe aeroport.

Joi. 21 aprilie, s-a încheiat 
vizita oficială de priete
nie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ai 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
efectuat-o în Republica Populară 
Mongolă, la invitația tovară
șului Jambin Batmunh, secretar 
general, al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui ' Hura! 
Popular.

înaintea plecării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa

a fost însoțit în aceste 
de tovarășii Ștefan An- 
Silviu Curticeanu, Ioan

aeroportul Otopcni, to- 
Nicolae Ceaușescu, 

au

Elena Ceaușescu au primit vi
zita tovarășului Jambin Batmunh 
și tovarășei A. Dariimaa. 
întîlnirea desfășurîndu-se în 
aceeași atmosferă caldă, prie
tenească, ce a caracterizat în
tregul dialog la nivel 
româno-mongol. In acest 
dru, cel doi conducători 
partid și de stat au subliniat 
semnificația deosebită a vizitei 
pentru evoluția viitoare a ra
porturilor româno-mongole, bu
nele rezultate cu care 
Încheiat convorbirile și 
asigură un cadru larg 
voitării relațiilor de prietenie, 
colaborării economice, tehnico- 
științifice și în alte domenii 
de interes comun, conlucrării 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Popular Re
voluționar Mongol, dintre po
poarele noastre, în folosul re
ciproc, al cauzei păcii, coope
rării și înțelegerii între na
țiuni.

De la reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Jambin Batmunh și 
tovarășa A. Dariimaa, s-au în
dreptat spre aeroport, 
numeroși locuitori au 
cu multă căldură pe 
poporului român, ovaționînd cu 
însuflețire pentru prietenia 
româno-mongolă.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Mongole. Cei doi 
conducători de partid și de 
stat au trecut în revistă garda 
de onoare.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la to
varășul Jambin Batmunh și to
varășa A. Dariimaa.

Prin întreaga el desfășurare, 
prin înțelegerile la care s-a a- 
juns, vizita a reprezentat un e- 
veniment de cea mai mare in- 
semnătate in cronica relațiilor 
' ............................. I

înalt
ca
de

s-au 
care 
dcz-

Aicî, 
salutat 

solii

de prietenie și colaborare româ
no-mongole.

★
In drum spre patrie, aerona

va prezidențială a făcut o esca
lă tehnică Ia Novosibirsk.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de V. A. Bokov, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului regiunii, 
V.A. Kopllug, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
președintele Filialei siberiene a 
Academiei, alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat.
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TRADIȚIONALE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
|La încheierea „Concursului Prietenia" la scrimăI- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I 0 NOUA MEDALIE 
PENTRU SABRERII ROMÂNI

Simbătă și duminică, la Sibiu

EDIJIA A Hl-a A CAMPIONATELOR
Cea de a 23-a ediție a „Concursului Prietenia" 

la scrimă, competiție internațională de primă 
mărime dedicată tineretului și găzduită de Sala 
Sporturilor din municipiul Iași, s-a încheiat cu 
probele pe echipe la sabie și spadă.

Conform calculelor hîrtiei — care Însemnau, 
în fapt, luarea în considerație a rezultatelor ob
ținute de componenții respectivelor echipe re
prezentative în întrecerile individuale — în 
ceea ce privește șansele pentru podium ale for
mațiilor noastre doar sabia Intra cu temei în 

'.. “dirc "~“s~l Costache, 
liderul echipei, și coechipierul său, Cătălin Fră- 
sin, au fost finaliștl, primul obținînd locul 3. 
La spadasini, ținînd cont de faptul că doar 
Adrian Pop (loc 4) s-a aflat printre protago
niști, ne gîndeam numai la o frumoasă surpri
ză... Calcul care s-a și confirmat în disputele 
de .pe planșele sabrerilor, în timp ce alături, 
pe cele ale spadasinilor, speranțele noastre se 
risipeau o dată chiar cu secvențele primului 
meci.

Drumul echipei de sabie a României spre me
dalia de bronz n-a fost, însă,’ defel lesnicios. 
Debutînd ezitant, în meciul cu Bulgaria (antre
norii au intenționat să-1 menajeze pe Costache, 
care a concurat accidentat, neintroducîndu-1 de 
la început în cvartet, ci doar după ce adversarii 
luaseră conducerea), în partida Următoare, din 
semifinală, cu formația U.R.S.S., nu s-a putut 
baza decît pe același Costache, singurul care a 
punctat (două victorii), ceilalți acuzînd evident 
lipsa experienței internaționale. In meciul pen-

I
â mațiilor noastre doar sabia intra ce 
S discuție, avînd In vedere că Daniel
8 liderul echiDei. si coechipierul său. <

$
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Paul SLAVESCU

(Continuare ia pag. a 4-a)

Tradlționalele Campionate Internaționale d» 
sărituri în apă ale României, ajunse la ediția a 
XXI-a, se desfășoară, simbătă, și duminică, în 
modernul bazin Olimpia din Sibiu, cu partici
parea reprezentanților Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R.D. Germane, Poloniei, U.R.S.S. șl RomânleL 
întrecerile reunesc pe cel mai valoroși juniori 
din aceste țări, dintre care U.R.S.S. și R.D. Ger
mană au o valoare deosebită în această dis
ciplină pe plan Internațional. Pentru toți partlci- 
panțil la Campionatele Internaționale competiția 
constituie și un bun prilej de verificare a pre
gătirilor în perspectiva concursurilor oficiale ale 
sezonului, cum vor fi Campionatele Europene 
și Campionatele Balcanice.

In vederea întrecerilor de la Sibiu, federația 
noastră a selecționat următorii sportivi — fete i 
Daniela Popa, Monica Mate (Crișul Oradea), 
Luana Ciufuligă, Ioana Voicu (Progresul Bucu
rești), Cristina Loloiu, Gabriela Stoica, Anca 
Udvescu (C.S.M. Sibiu), Alina Boborodea (C.S.Ș. 
Sibiu), Cosmina Voinea (C.S.Ș. Triumf Bucu
rești), Ionica Tudor (Lie. ind. 37 București), 
băieți : Bogdan Cibu, Sorin Baca, Adrian Felea 
(C.S.Ș. Sibiu), Ionel Pleșa, Radu Udvescu (C.S.M. 
Sibiu), Dumitru George, Sandu George (C.S.Ș. 
Triumf), Ionuț Heriaș (Lie. ind. 37): antrenori: 
Melania Treistaru, Viorica Kelemcn, Angela Po- 
pescu-Mărgineanu, Dumitru Popoaie, Andrei 
Găvozdea, Nicolae Sparios șl Gavrilă Rogge.

Programul concursului — sîmbătă, ora 101 
trambulină 3 m fete ; ora 16: platformă băieți) 
duminică, ora 10 : trambulină 3 m băieți ; ora 18i 
platformă fete.

In manșa-tur a semifinalei „Cupei României" la handbal feminin

TEROM IAȘI —MUREȘUL TG. MUREȘ 30-28
z.CUPA ORAȘELOR" 

LA CICLISM JUNIORI

IAȘI, 21 (prin telefon). In
teres extraordinar, meci de o 
tensiune ieșită din comun, 
această primă manșă a semi
finalei „Cupei României" la 
nandbal feminin, dintre TEROM 
Iași și Mureșul Tg. Mureș. A 
câștigat TEROM cu 30—28 (13— 
14), dar victoria ieșencelor

MOI PAȘI IN EXTINDEREA Șl GENERALIZAREA
GIMNASTICII LA LOCUL DE MUNCĂ

• Județul Vîlcea se
Vîlcea se înscrie constant în

tre județele țării in care gim
nastica la locul de muncă ocu
pă o poziție prioritară In preocu
pările organelor și organizațiilor 
sindicale. Colaborarea mereu

înscrie cu o suită de reușite.
torlul acestui județ și-a Tista- 
lizat cel puțin un nucleu-eta- 
lon în materie de gimnastică la 
locul de muncă, de bună sea
mă în perspectiva înființării 
treptate a altora, a generaliză-

Cine îl urmează ?

(Continuare in pag 2-3)

economice în care gimnastica la 
locul de muncă a cunoscut o 
remarcabilă audiență in rindul 
muncitoarelor — întreprinderea 
de talpă și încălțăminte din 
cauciuc, I.T.I.C." Sublinierea 
aparține tovarășei Maria Bal
tac, responsabila Comisiei 
Sport-Turism a Consiliului ju
dețean al sindicatelpr și — 
cum aveam să ne convingem — 
era exprimată o realitate evi
dentă. Pentru că această orga
nizație sindicală, cu sprijinul 
totdeauna prompt al conducerii 
întreprinderii (director. ing.

Tiberiu STAMA

putea fi mult mal consistentă 
dacă ele nu ar fi ratat — 
aproape incredibil — cinci 
aruncări de la 7 m (Covaliuc 
3. Cozma 21), precum și două 
contraatacuri. Pe parcursul 
celor 60 de minute. TEROM a 
avut momente in care a de
monstrat valoare, dar dacă ar 
fi să dăm niște nume. am 
spune că doar Beatrice Duca 
s-a evidențiat. în plus, portarii 
gazdelor au fost într-una din 
cele mai slabe zile.

Mureșul Tg. Mures a avut 
trei jucătoare care au realizat 
marea majoritate a celor 28 
de goluri, îndeosebi Mozsi și 
Matefi. în plus, Angela Bloj, 
în poartă, a prins o zi exce
lentă, apărînd, printre altele, 
patru aruncări de la 7 m.

Arbitrii Jean Mateescu 
Valter Dăncescu 
arbitrat un meci 
de greu, pe care 
tut ține în mină . . 
lui durată. Precizăm însă că. 
deși au existat 
nizărl. acestea 
tat rezultatul.

Au înscris : 
liuc 6, 
Anton 
peanu 
pectiv 
ma 5. 
Stroia

Manșa decisivă 
lei va avea loc 
Tg. Mureș.

De3fășuirîndu-se pe parcursul 
mal muitor luni șl programat* 
să se deruleze .
la Ploiești debutează astăzi edi
ția a Sl-a a tradiționalei com
petiții do ciclism pe șosea perar 
trti juniori „Cupa orașelor", 
care desemnează noul oamptoa 
național de mare fond al țării, 
precum șl echipa cîștlgătoare.

Astăzi se va disputa etapa 
tnitti, fond 100 km, pe șoseaua 
care duce spre Buzău, iar mîlne, 
pe un circuit în centrul orașu
lui, se va deruila etapa a doua, 
ta luinglme de W km.
• Pe circuitul din strada Ma

ior Coravu va avea loc mîl
ne eonoursul dotat cu ,Oupa 
Dinamo". La Întreceri pârtiei©* 
cicliști seniori, precum șl ju
niorii care nu au fost selecțio
nați pentru echipa de „Cupa O- 
rașelor". Primul start se va <ta 
la ora 14.30.

pe parcarăm 
il programat* 
în 14 etape,

Prin utilitatea ei, gimnastica la locul de muncă atrage tot mai 
multi adepfi, incit există perspectiva unei continue extinderi 
si, treptat, a generalizării acestei activităfi

Foto: Gabriel MIRON

Si 
au avut de 
extraordinar 
nu l-au pu
pe Întreaga

eîteva nesincro- 
nu au tafluen-

Duca 9. Cova-
5, Alexcscu 4,Cozma

3. Chelaru 2 și Nisi-
1 pentru TEROM. nes- 

Mozsi 10. Matefi 9. Koz-
Avram 2.

1.
Bărbat 1 si

a semifina- 
dumirăcă. la

Ion GAVRILESCU

Azl șl mline. la Măgura șl Buzău.

AUTOMOBILISM VITEZA
Tradiționalele trasee de la 

Măgura șl din centrul Munici
piului Buzău vor găzdui la ti
nete acestei săptămînl etapa 
inaugurală la viteză In coastă, 
respectiv a dou>a etapă la viteză 
pe circuit. Proba de coastă de 
la Măgura va avea loc astăzi, 
caravana partlelpanțllor urmlnd 
să se deplaseze apoi la BQzău, 
unde miine se va disputa con
cursul de viteză pe circuit. Vor 
fl prezenți cel mal buni aler
gători din tară.

mai rodnică dintre acestea și 
organele și organizațiile spor
tive ale județului au determinat 
un puternic flux sprs concreti
zarea acestei activități cu o re
cunoscută valoare și Importan
ță utilitar-socială. in tot mai 
multe unități economice vîlce- 
ne, la existența a peste 25 000 
de practicanți și practicante de 
toate vîrstele. Realitatea atestă 
că în prezent fi :care Întreprin
dere sau instituție de pe teri-

rii acestei forme de activitate 
sportivă de masă, grijă perma
nentă a factorilor cu responsa
bilități și atribuții, Intr-un ast
fel de domeniu

Că așa se prezintă lucrurile 
ne.a relevat și recenta consfă
tuire organ.zată de către Con
siliul județean Vilcea al sindi
catelor, în co!aborare cu 
C.J.E.F.S., o consfătuire care a 
avut loc la Drăgășaui, în cadrul 
„uneia dintre primele unități

CLUJ-NAPOCA. 21 (prin te
lefon). Formațiile de băieți și 
de fete din 20 de cluburi și 
asociații din țară s-au prezen
tat la startul celei de-a 43-a 
ediții a Campionatelor Națio
nale de tenis de masă pen
tru juniori. acum în Sala 
Sporturilor din localitate fiind 
programat primul act. întrece
rile pentru titlul Ia echipe. 
Participantele au fost împăr
țite în două grupe preliminare 
de cite 8, urmînd ca în func
ție de clasamentul din această 
fază, să se structureze mai 
apei noua ierarhie a forma-

(iilor de juniori. La ambele 
categorii disputele au fost pî- 
nă în prezent atractive. ți- 
nînd seama și de valoarea 
multora dintre jucătorii pre- 
zenți. iar echipele favorite au 
trecut cu bine de râmele ob
stacole. singura surpriză furni- 
zînd-o fetele de la C.S.Ș. Me
talul Rm. Vîlcea. deținătoarele 
titlului, care au pierdut în 
fața clu.iencelor de la C.S.M., 
ca urmare a victoriei obținu
te de Cristina Chindriș Ia 
Maria Bogoslov. Deci în dis
puta fetelor notăm succesele 
repurtate de Juventus Buc.

(de reținut replica clujence- 
lor) Etemit Oradea — seria I, 
Spartac Stirom C.S.Ș. 1 Buc. 
(credem, principală favorită, ou 
Otilia Bădescu si Emilia Cio- 
su) și Hidrotehnica C.S.M. 
C.S.Ș. Buzău (notăm victoriile 
craiovencei Simona Coroianu la 
lulia Rișcanu si Daniela Mu- 
șetoiu) — seria a Il-a. dar 
este încă greu de anticipat da
că în lupta pentru locurile din 
frunte nu vor intra si alte

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)



SEMNIFICAȚIILE UNEI
„PRIMĂVARA" Asau o

Întreceri
înotului

O EDIȚIE DE BUN NIVEL A F u

perfor-

înotului 
ele

ce mai tineri înotători. în
tre 9—H ani. au și ei un con
curs al lor cu oararter repu
blican. al cărui nume. „Cupa 
Primăverii", nu e legat nu
mai de anotimpul de desfă
șurare. din moment ce el con
stituie ..botezul cornpetițional" 
al unor generații de 
meri. Ce semnificații are ac
tuala Primăvară a 
nostru, așa cum pot fi 
desprinse după ediția desfășu
rată deunăzi in îmbietoarea 
piscină de dimensiuni olim
pice din Pitești 1

La o simplă privire arunca
tă pe cuprinzătorul tabel al 
rezultatelor tehnice (un tabel 
de... 44 de pagini), șe remar
că bogata participare la o se
rie de probe, recordul deți- 
nîndu-1 cursa de 200 mixt 
băieți, cu 81 de concurenți la 
categoria 11 ani (70 la vîrsta 
următoare). Au fost și cîte 74 
de înscrieri ~ 50 și 400 m li
ber. tot la 11 ani —. au ur
cat pe bloc-start pentru lun
gimea de bazin craul 59 de 
băieți și 51 de fete de cea mai 
fragedă vîrstă... oompetiționa- 
lă. Au fost cu totul 465 de 
.parti ci pan ți. din- 20. de secții, 
£um precizează Virgil Boboc, 
arbitrul general al întrecerii 
de la Pitești. Ceea x înseam
nă eeva...

învingători au terminat 35 
dintre cei peste patru sute 
cincizeci de foarte tineri spor-

După Concursul Republican al C.S.Ș. la lupte libere

PRIVIND MUNCA
In ultimii ani, la lupte li

bere se constată o preocupare 
sporită în activitatea de creș
tere și pregătire a juniorilor, 
tinerii noștri reprezentați reu
șind să obțină performanțe re
marcabile în competițiile in
ternaționale, așa cum am con
semnat chiar anul trecut, la 
Campionatele Europene de la 
Katowice, unde ei au cucerit 
șapte medalii. între care trei 
de aur (R. Rașovan. R. Ana 
și D. Prefit).

Cu puțin timp în urmă, la 
Odorheiu 8ecuie.se s-a dispu
tat Concursul Republican al 
cluburilor sportive școlare, u- 
nități înființate tocmai în 
scopul depistării și pregătirii 
copiilor și juniorilor la dife
rite discipline sportive. Con
cursul de la Odorhei a fost, de 
tapt, un adevărat Campionat 
Național al juniorilor 
secțiile C.S.Ș. — în 
destul de mare pe 
țării — constituind 
activității luptelor la 
vel de vîrstă.

O simplă trecere în revistă 
a clasamentelor pe categorii 
de greutate (și al celui pe sec
ții șl cluburi) ne scoate în 
evidență în ce măsură aceste 
unități sportive școlare își 
îndeplinesc menirea, roadele 
bogate ale activității unor teh
nicieni. ca și munca slabă, in
suficientă a altora (aprecierile 
aparțin antrenorului federal 
Ion Crîsnic).

Competiția a fost dominată 
cu autoritate de reprezentan
ții C.S.Ș. 2 Hidrotehnica Con
stanța, învingători la trei ca
tegorii și clasați de foarte 
multe ori pe locuri fruntașe 
la celelalte. Este meritul an
trenorilor I. Ludu și I. Băr- 
bătei, elevii lor reușind să 
acumuleze cel mai mare nu
măr de puncte (44) și să se 
detașeze de toți adversarii. 
Locul secund în clasament a 
fost ocupat de C.S.Ș. Gh. 
Gheorghiu-Dej (antrenor L 

mici, 
număr 

teritoriu] 
ponderea 
acest ni-

ara.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 22 aprilie, va avea 
loc tn București, ta sala clubu
lui ddn str. Doamnei nr. 2, toce- 
ptad de la ora 15.50. Aspecte de 
la desfășurarea operațiunilor de 
tragere vor fi transmise la ra- 

ora 
fi

dto, pe programul I, !a 
16,35. Numerele extrase vor 
radiodifuzate șl ta reluare, pe 
același program, la ora 23,05, și 
mîine, sîmbătă, la ora 8,55. După 
desfășurarea tragerii va rula un 
film artistic. Intrarea liberă.
• Așa cum s-a mai informat, 

duminică 24 aprilie, este progra
mată TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO A PRIMĂVERII 
Așadar. ua nou prilej pentru

37 București. Cezar 
Cristian Ionașcu, um 
Mircea Populă, un 

Matei Andronescu

tivi. Pentru oamenii bazinelor, 
unii cîștigători sânt de pe lis
ta tavoriților. confirmări ale 
unor mai vechi așteptări. alții 
reprezintă surprize azi, gene- 
rînd încredere pentru compe
tițiile de mîine. Campionii 
„bobocilor" sânt trei băimăreni. 
Alina Covaci, Anca Racolța, 
Tibor Solyom, tot aiîți piteș- 
teni. Larisa Lăcustă, Adriana 
Enache, Diana Popescu, doi de 
la Liceul 
Bădiță și 
clujean.
ploieștean.
și un arădean. Gabriel Sipoș. 
La categoria 10 ani, Arabela 
Păun, Cosmin Cuciureanu. 
Roxana Pană sînt din Reșița. 
Mădălina Badea și George 
Georgescu de Ia Lie. 37 Ioana 
Pop și Ioan Ghcrghcl din 
Baia Mare. Amalia Constan
tinescu și Nicoleta Manned 
din Pitești, Bogdan Sorica e 
brașoveancă, Andreea Trufașu 
— bucureșteancă. de la C.S.Ș. 
2. George David — ploieștean. 
Ovidiu Chirțu — timișorean. 
In fine, la 11 ani lolan Szucs, 
reșițeanca, a fost performera 
întregului concurs, prin cele 
patru victorii (50 și 100 m li
ber. 100 și 200 m spate), pe 
prima treaptă mai ureînd con- 
citadinul ei. Florin Nica, su
ceveanul Răzvan Purice, bucu- 
reștenii Daniel Gagiu (C.S.Ș. 
2) și Andrei Popescu (Lie. 37). 
pluș u>n grup masiv de arge-

ANTRENORILOR
Dobre), cu 24 de puncte. Spor
tivii din această secție au o- 
cupat numeroase locuri frun
tașe, dar nici unul dintre ei 
n-a terminat pe primul loc. 
Un salt valoric au realizat și 
tinerii luptători de la C.S.Ș. 
Olimpia Craiova, antrenori G. 
Todor și E. Cîrciumaru.

Pe locurile următoare s-au 
situat, în această ordine, sec
țiile de la C.S.Ș. 1 Oradea 
(Gh. Benea), C.S.Ș. 5 Rapid 
București (I. Zaharia) și C.S.Ș. 
Tractorul Brașov (I. Nemeș), 
cane au avut și sportivi câști
gători ai concursului.

Cuvinte de laudă se cuvin 
și activității C.S.Ș. Călărași 
(D. Chirilă), care a reușit per
formanța de a ocupa două 
locuri I, prin V. Goian și L. 
Banu, după ce alți cîțiva com- 
ponenți ai acestei secții au 
fost selecționați, cu puțin timp 
în urmă, la Centrijj de pre
gătire olimpică de la Tg. Jiu. 
In rândul fruntașelor s-au si
tuat și C.S.Ș. Deva (I. Matei), 
C.S.Ș. Scmănătoarea-Vulcan (P. 
Iacobini) și C.S.Ș. Reghin (V, 
Ștefănescu).

Epuizînd lista remarcărilor. 
pentru care antrenorii respec 
tivi merită felicitări, nu pu
tem încheia înainte de a amin
ti și o serie de secții a căror 
prezență nu s-a 
în concursul de 
Secuiesc: C.S.Ș.
(V. Tuchel și 
C.S.Ș. Dîmbovița 
(N. Mocănescu), 
la Reșița (Șt. Varodi), Brăila 
(D. Grozea), Tg. 
janu), Petroșani 
Tîrnăveni (M.
nr. 1 Timișoara 
Am consemnat acestea in spe
ranța unei schimbări radicale 
în atitudinea și în munca an
trenorilor vizați, în așa fel 
îneît în anii viitori să fie și 
ei amintiți în rîndul celordin... 
prima categorie.

făcut simțită 
la Odorheiu 
Unirea Iași 
T. Popescu), 

Tîrgoviște 
unitățile de

Jiu (I. Gor- 
(V. Făgaș), 

Vodă), C.S.Ș 
(E. Benedek).

Mihai TRANCĂ

participanții care îndrăgesc acest 
gem de tragere să-șl înscrie nu
mele pe listele de cîștiguri ta 
bani, autoturisme „Dacia 1300“ 
sau excursii to R. D. Germană. 
Reamintim că. la tragerea de 
duminică se extrag 66 de nu
mere, tn cadrul a 1 extrageri 
grupate cîte două sau cîte trei, 
cu posibilitatea de a se eîșttga 
șl cu 3 numere din 24 și. res
pectiv. ÎS extrase. Jucați din 
timp numerele dv. preferate I
• ÎNCĂ DOUA ZILE stau șl 

la dispoziția pronosportlștllor ta 
vederea depunerii buletinelor la 
concursul PRONOSPORT de du
minică. 24 aprilie, care cuprinde 
cele niat interesante M partide

șeni: Doru Robea, Aurora
Stana, Andreea Sandu, Ion 
Constantinescu, Nina Dăscălcț, 
Ileana Buciu — șase din Pi
tești ! Ceea ce și explică vic
toriile pe linie ale gazdelor in 
ștafetele categoriei, pentru ca 
in clasamentul genera] C.S.M.Ș. 
Pitești să ocupe poziția de o- 
noare, urmat de C.S.Ș. Reșița, 
C.S.M.Ș. Baia Mare. C.S.Ș. Lie. 
37 Buc., C.S.Ș. Arad. C.S.Ș. Si
biu și așa mai departe, pînă 
la 20 (C.S.Ș. 1 Constanța), mai 
s>us cu o treaptă fiind Dina
mo București.

Dincolo însă de orice cifră 
de bilanț, rămîn speranțele le
gate de copiii de azi ai îno
tului nostru și revin obsedant 
cuvintele Poetului: ..Dintre su
te de catarge...".

Geo RAEȚCHI

ACTUALITATEA ATLETICĂ
• Pe terenul II al Stadionu

lui „23 August" s-a desfășurat un 
concurs rezervat aruncătorilor 
bucureșteni. Dintre rezultatele 
înregistrate rețin în mod spe
cial atenția cei 66,06 ni obținuți 
de Daniela Costian (Dinamo) 
la aruncarea discului și 75,40 m 
ai lui Constantin Miclea 
(I.E.F.S.) la suliță. Performanța 
Danielei Costian este una din
tre cele mai bune din lume în 
actualul sezon competițional. 
De subliniat că atleta dinamo- 
vistă revine în prim-planul ac
tualității după o absență înde
lungată. Nutrim speranța ca ea 
să se numere în acest 
pic printre atletele cu 
de peste 70 metri.
• După mai multe 

contînd ca etapă de 
Campionatele sau Concursurile 
Republicane pentru juniori,

an olim- 
rezultate

întreceri 
județ la

Centrul de perfecționare a 
cadrelor ddn mișcarea spor
tivă, Centrul de cercetări; 
împreună cu Consiliul mu
nicipal pentru educație fizică 
și sport București, organi
zează. sub auspiciile Univer
sității cultural-știlnțifice, luni, 
25 aprilie, orele 12,30, ta sada 
Dalles, o masă rotunda cu 
tema : „Potențialul olimpic 
al Clubului sportiv Voința 
București". Masa rotundă 
este susținută de antrenorii 
care au sportivi selecționați 
ta loturile pentru Jocurile 
Olimpice dta 1988.

CAMPIONATE OE CULTURISM
• Peste 100 de sportivi pe foile de concurs

Timp de doua . zile la Com- 
plexua Sportiv Olimpia din Ca
pitală s-au desfășurat Campio
natele Municipiului București la 
culturism, la care au participat 
șl sportivi din Alexandria și care 
au constituit, totodată, etapă de 
calificare pentru Campionatele 
Naționale (la juniori, 27—29 mal 
la București, iar la seniori 14—15 
iunie la Iași). La Campionatele 
Municipale s-au înscris peste 100 
de concurenți reprezentând 7 e- 
chiipe.

mici 
kg : 
Lie.

: c.
70

M. Popa (ambii de 
„Spiru Haret"), peste 

St. Opri (I.E.F.S.),
Lie. ‘

Iată câștigătorii : juniori 
— 55 kg : L. Constantin, 60 
Cr. Bastoreală (ambii de la 
ind „Spiru Haret"), 65 kg. 
Moțoc (Exploatare Metrou),
kg. ț P. Popa (Energia Alexan
dria) peste 70 kg : G. Dragomir 
(Lie. ind. „Spiru Haret"), echipe: 
Lie. tad. „Spiru Haret" ; juniori 
mari — 65 kg. : A. Csedii (Lie. 
ind. „Spiru Haret"), 70 kg. : R. 
Ariton (Rapid), 75 kg : S. Nima- 
ra 80 kg. — - ..............
la Lie. ind.
80 kg. : St. Opri (I.E.F.S ), e- 
chipe : Lie. tad. „Spiru Haret" ; 
seniori — 70 kg. : T. Nuțescu 
(Lie. Ind. „Spiru Haret"), 76 kg. : 
A. Costache (Rapid), 82 kg. : FI. 
Preuteasa (Lie. ind. „Spiru Ha- 

din campionatul nostru și cel 
Italian.

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 15 APRILIE : oat. 1 : 1 va
riantă 190% — autoturism „Da
cia 1300“ (70.000 lei) șl 2 variante 
25% a 17.500 Ied ; cat. 2 : 9 va
riante 25% a 9.081 lei ; cat. 3 : 
9,25 a 8 836 led; cat. 4 : 38,00 a 
2 151 lei; cat. 5: 178,00 a 459
lei ; cat 6 : 328,25 a 249 lei ; cat. 
X : 1.975,50 a 100 led. Report la 
categoria 1 : 154.817 lei.

Paridioipantuil Palffy Ladislau 
ddn Miercurea-Cdiuc — jud. Har
ghita « cîștigat un autoturism 
„Dacia 1300" (70.000 lei).

NAȚIONALE DE JUDO PE ECHIP a
In absența campioanei de a- 

nul trecut, Steaua, recentele 
finale republicane de tineret — 
competiție găzduită de Sala 
Giulești din Capitală — au des
chis larg poarta unor formații 
dornice de afirmare. Trecute 
prin sita etapei de zonă, cele 
8 finaliste prezente la a XX-a 
ediție au ținut să marcheze, în- 
tr-un fel, jubileul întrecerii cu 
meciuri apreciate. Firesc, de 
altfel, la cei 17—19 ani, ciți a- 
veau majoritatea sportivilor a- 
cestor echipe, să se avînte, fă
ră teama riscului, în dueluri 
spectaculoase, tabelele de punc
taj schimbîndu-se 1 
în favoarea unuia 
celuilalt.

Rapid București 
Mihai Brăileanu și 
vra) a cucerit titlui 
oană națională fără 
în formație sportiv, 
dați de cine știe ce performan

mereu, cînd 
cind în a

(antrenori 
Dorin Ga- 
de cam,li
să fi avut 

reeoman-

programate în această perioadă, 
in zilele de 14 și lă mai va a- 
vea loc la Timișoara etapa fi
nală a Campionatelor Republi
cane Universitare. O săptămî- 
nă mai tîrziu, în Capitală va a- 
vea loc Concursul Republican 
de primăvară juniori I și cel 
de seniori, tineret (probele 
combinate).

GENERALIZAREA GIMNASTICII LA LOCU
(Urmare din pag l)

Sabin Diculescu) șl al Comite
tului de partid (secretar, Ma
rin- Ionașcu) a reușit să asigure 
organizarea gimnasticii în prin
cipalele secții și sectoare de 
producție, pornind de la... ze
ro. Intr-un singui an, din apri
lie 1987, s-a reușit ca cifra 
practicantelor acestei activități 
să ajungă la 1300. cu posibili
tăți create penii u ca pină Ia 
finele Iui '88 să sporească la 
2 500. Sigur, sprijinul factorilor 
de conducere din întreprindere 
este demn de luat in seamă. Nu 
este însă de neglijat nici felul 
în care cei ce aveau obligația 
de a da viață unei asemenea 
activități (Eugenia Lohon, pre
ședinta Comitetului sindicatului, 
ing. Gh. Ion, președintele aso
ciației sportive Cauciucul, prof. 
Adrian Dumitrescu, coordonator, 

peste 88 kg. : Gh. 
(Energia Alexan- 
Lic. ind. „Spiru

ret“), 88 kg : FI. Vișan (Exploa
tare Metrou) 
Iordăchioaie 
dria); echipe: 
Haret“ 

2

I
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AUTOMOBILISM, in clasamentul pe echi
pe al concursului de viteză pe circuit de la 
Galați, pe primul ioc s-a clasat echipa uzinei 
Dacia,, urmată de cea a Institutului de cercetări 
al uzinei, ICSITA. Cum glumea cineva, iată un 
loc ta care producția... merge cu un pas înain
tea cercetării. Apropo de echipa institutului : 
noua grupare, ta actuala ei alcătuire, are toate 
șansele că joace un rod de frunte ta actualul 
campionat, piloții transferați numindu-se Con
stantin Cîucă, Dinu Silviu, Dan Necula, Ovidiu 
Vtazilu. • APROPO DE Ovidiu Mazilu, acesta a 
derapat puternic la Galați, izbind un stâlp de 
beton, pe care... l-a rupt în două. Nedorită, dar 
convingătoare reclamă pentru trăinicia caroseriilor 
de Dacia... e CONFORM REGULAMENTULUI, O 
mașină de formula E, „easter" în denumirea ei 
curentă, trebuie să cîntăreaseă minimum 420 de 
kilograme Reșițeanul Werner Hirschvogel, trecut 
recent la această grupă, și-a construit o mașină 
nouă, și dorește să afle exact cîte kilograme are. 
Nu de alta, dar nu de amatori de contestații 
duce lipsă automobilismul nostru... Ei bine, patru 
cîntăriri succesive pe patn, cintare diferite, l-au 
arătat patru greutăți diferite, înșiruite pe par
cursul a nu mai puțin de... 60 de kilograme I 
Chiar nu se găsește o soluție oficială ? (S. A.).

BASCHET. DECI SE POATE In etapa a XX-a 
a Campionatului Național de baschet masculin 
s-au Intîlnit principalele candidate la titlu : 
Steaua și Dirnamo București. Deși meciurile a- 
veau o miză deosebită, jucătorii ambelor forma
ții s-au preocupat ta principal, de propriile evo
luții (Și bine au făcut) și mult mai puțin de fe
lul cum sînt arbitrați. Oficialii au fost corecțl șl 
puținele neeoncondanțe nu au influențat rezul
tatele partidelor. • SUSȚINĂTORI ? Sîmbătă și 
duminică, Sala Floreasca a fost din nou arhipli
nă, oferind o ambianță specifică, evenimentelor 
sportive deosebite Cu atît mai curioasă nd s-a 
părut atitudinea unui grup de spectatori care, ta 
anumite perioade, vocifera și contesta presta
țiile arbitrilor care și-au făcut pe deplin datoria. 
• în ambele echipe s-a simțit absența unor ju
cători care s-au aflat nu de mult ta loturile lor. 
Astfel, steliștii l-au avut ta echipă pe Valentin 
Pogonaru (de cîțiva ani, unul dintre cel mal buni 
jucători din campionat), dar l-au recedat 
I.C.E.D.-ului ; dinamoviștil au renunțat la servi
ciile lui Marian Braboveanu care, oricum, are o

valoare superioară față 
actualului loti (P. Iv.).

CAIAC-CANOE. cea 1 
tie ia campionatele de 
ținută de Aure) Macar< 
simplu 10 000 m. Stelisti 
trecut U'nia de sosire c 
48 de secunde El și-a lă 
cipalli adversari la o < 
200 m, cîștlgînd cursa < 
lungimi de barcă I Luci 
tru un performer care, 
cucerit, reamintim, cam 
cele trei probe de can< 
aur și una de argint. I 
un mare campion care. 
Olimpice, vrea să conf 
în Canada • SPORTIV

„națlonalele" de fond 
reprezentative, caiaeiștll 
nautice din țară) au s 
eludata — la hotelul „C 
toare, prin grija direct 
near Călimănești Marin 
torl al sportului, ca Io 
Buică. (V. TL).

HANDBAL cite c 
blei manșe susținute 
intrarea în finala Cupei I.) 
slunea meciului furia c 
tau spre poarta bălmăreu 
și Involuntar — să ere 
determine pe arbitri să 
nare împotriva bâlmăre 
Lascăr Pană și Petre A 
stăpînească atît de bine 
un record ■ tatr-o pârtii 
tare ei nu au fost peni 
dă de scoatere dto joc 
SÎMBĂTĂ SEARA, ta p 
ducerea clubului barceK

țe. Unii dintre ei tnjă n-au a- 
juns nici pe podium la juniori. 
Dar să-i prezentăm pe cei 8 
sportivi care au adus trofeul în 
vitrina clubului din Giulești : 
Virgil Pena (cal. superușoară), 
Dumitru Andrei («emiușoară), 
Traian Șcrbănescu (ușoară). 
Irinel Pîrvu (semimijlocie), Ion 
Simion (mijlocie), Radu Ivan 

■ (semigrea), Marian lordache și 
Marian Ștefan (grea). Dintre ei. 
doar Simion și Ivan și-au în
scris numele pe tablourile de 
onoare ale unor finale republi
cane. Formația giuleșteană și-a 
consolidat succesele îndeosebi 
prin aportul concurențiior de 
la categoriile mici. Este adevă
rat, însă, că „mijlociul" Simion 
a punctat decisiv de două ori, 
pecetluind victoriile echipei Ra
pid în partidele cu Constructo
rul Oradea (în semifinale) și cu 
Dinamo București (în finală) 
Felicitări, pe deplin meritate, 
unei formații ambițioase, intra
tă nu de mult timp în arena 
competițională.

Cum menționam și în croni
ca noastră, Dinamo București 
(antrenor coordonator Iacob 
Codrea, ajutat de Arpad Szabo 
și Gheorghe Nache) s-a detașat 
cu ușurință în primele meciuri, 
dar a fost prinsă... pe picior 
greșit tocmai în finală ! Prea 
sigură de v.ctorie, a pierdut 
partidele de la primele catego
rii — exceptînd „ușoara" în 
limitele căreia bătăicsul Nicolae 
Mihu nu și-a lăsat adversarul

să-și , 
exager] 
categoJ 
însă, t| 
ția del 
cum, n
Nicolaa

podiur. 
structo| 
rius V 
(Vasild 
tat ecl] 
remarc] 
tive de 
plus fd 
la deb| 
sportiv| 
pragul 
buni d 
rel Ta] 
Pop (s| 
(grea),J 
șov : □ 
Adrian 
și Mar

DintJ 
T.C.I. d 
Vclici)] 
viște d 
nut în 
bazîndi 
tivi coi 
se și ] 
garnitu 
A.S.A. 
nieciur 
ră a-și 
șansele

Ion Apostol, secretarul comite
tului U.T.C. etc.), șefi de secții 
și sectoare au înțeles să conlu
creze. A rezultat de aici e 
foarte bună selecție a muncitoa
relor care aveau să conducă 
..reprizele" de gimnastică (Ma
riana Pîrvu, ioana Fireseu, E- 
lena Popa, Maria Bedreagă, 
Ana Rambelu. Floarea Ităducu 
ș.a.), o riguroasă pregătire a 
instructoarelor, toate voluntare, 
o întocmire a grupelor de exer
ciții în concordanță cu specifi
cul producției, cu programe a- 
fișate la locuri rizibile, cu re
înnoire a acestora la interval 
de trei luni (și tendința este de 
a efectua această operație chiar 
lunar), cu analizarea periodică 
a efectelor pe care gimnastica 
le aduce în planul sănătății și 
creșterii productivității etc.

Participant!! la consfătuire, 
cadre de conducere din mișca
rea sindicală si cea snortivă, 
reprezentanți ai tuturor uni 
tăților economice, cadre didac
tice cu responsabilități în do
meniul organizării gimnasticii 
la locul de muncă și a activi
tății sportive de masă au ținut 
să remarce, în cuvlntul lor, că 
„Ne aflăm in fața unui ade
vărat model în materie" (Lu
minița Ungureanu, secretar al 
Comitetului Municipal 
Vîlcea al sindicalelor) ; 
periența pozitivă a celor

todic, | 
Urechel 
cui Rnj 
vins, o I 
tea gin 
muncă“l 
ședinței] 
lui al I 
ocupă | 
citoarel| 
cel<]kva| 
că este] 
treprinJ 
sute) ; I 
acestei 
ia reu: 
recția 

în pl 
propun- 
la locu 
circa/ 3‘ 
cii. „Es 
te fi 
Viorica 
C.J.E.F. 
care to 
deț, es 
cretizez 
ri

Rm. 
„Ex- 

____ r_ .. de 
aici ne va fi un îndemn pentru 
perfecționarea acestei activități" 
(Petre Iordache, oreșed intel e

rarea c 
țiile sii 
in toat 
prinder 
nilor m 
tivă, ct 
tate și 
sporire: 
reșie, a

8ecuie.se


ELOR
NERET
“ —, mizind 
mii" -iflați la 
Pină la aceștia 
minase... Pozi- 
iană este, ori- 
împreună cu 
u mai eviden- 
>o (semigrea) 
u (Ijtta).
iptâ’a IlI-a a 
moare, Con- 
(antrenor Ma- 

nan.o Brașov 
u) au prezen- 
pregătite și — 
reaie perspec- 
O mențiune in 
•ădene, aflată 
juniori și 2 
îai deunăzi de 
ui. Cei mai 
tractorul : Do- 
nijlocie), Ioan 

Robert Lonai 
Dinamo Bra- 
(superușoară), 
(semimijlocie) 
(mijlocie).

alte finaliste. 
Trenor Florin 
Oțelul Tîrgo- 
ecu) și-au ți- 
rsarele, dar, 
mai 2—3 spor- 
î-au izbutit să 
ltimele două 
mea Iași și 
!, au pierdut 
,e, nu însă fă- 
t cu ardoare

tin CHIRIAC
■ ——

4UNCĂ
1^^ Yîlcea) ; 
^■n<* 
^Mnice, me- 
or" (Mircea 
ele A.S. Spi- 
„Neam con- 

îs, de utilita- 
j locul de 
orgescu, pre- 
lu! sindicatu- 
a) ; „Ne pre- 
ii iu r or mun 
stă activitate, 
d>*edindu-ne 
[. Iliescu, tn- 
textile nețe- 

irganizare a 
ca aici, che- 
lănescu, Di- 
dețeană) etc. 
î, Vîlcea își 
13 gimnastica 

să cuprindă 
seni ai mun- 
tiv care poa- 
pinează prof.
secretar al 

ondițiilc in 
la noi în ju- 
â să o con- 
privește, do- 
»și să 

colabo- 
și organiza- 

uiția reușitei 
vizind cu- 
li, a oante- 
vitatea spor- 
pentru sănă- 
r și pentru 

cum se do-

I STEAUA S-A OPRIT ÎNAINTEA FINALEI,
I DAR MERITUL El, INCONTESTABIL, RĂMÎNE
I LISABONA, 21 (piin telefon, 

de la trimisul nostru special).
Ambianță demnă de o semifi- 

Inală în competiția principală a
fotbalului european de club, 
creată de temperamentalii su- 

Iporteri ai formației lusitane !
Conform așteptărilor, încă de 
la primul fluier de srbitru, în 

I tribunele stadionului Luz a fost
o atmosferă vulcanică, așa cum 
de altfel o ceruse în ziua me
ciului întreaga presă de aici, 

I inclusiv ziarul „Diario de No-
ticias“, care și-a intitulat arti
colul de fond „Todos corn Ben- 

Ifica !“. (Toți cu Benfica !). Și
ca și cum cei 120.000 de susți
nători nu s-ar fi constituit în- 

Itr-un sprijin substanțial al e- 
chipei lor favorite, la succesul 
repurtat miercuri seara de Ben- 

Ifica a mai pus umărul, într-o 
bună măsură, și Stjaua, care 
la jumătatea primei repri- 

Ize, a eomis o dublă e- 
roare (a lui Liliac), urmată, du
pă corner, de o reluare eu ca- 

Ipul, din apropierea eareului 
mic, a Iui Aguas.

A fost un gol cu implicații 
de ordin psihic, primit Ia o fază 

Ifixă, așa cum, după 8 minute, 
avea să cadă si cel de al doi
lea gol înscris de același Ruy 

I Aguas (de lingă Gh. Popescu)
și tot dintr-o lovitură cu capul.

Neputîndu-i, firește, „certa" 
Ipe fotbaliștii portugnezi pentru 

erorile săvîrșite de... partenera 
de întrecere, ba, mai mult, a- 
preciind promptitudinea abili- 

I tații cu care ei au amendat fi- 
! șurile ivite în sistemul defen

siv al campionilor noștri, se 
I

impune a sublinia faptul că, pe 
ansamblul partidei, Benfica a 
fost echipa mai bună, practi- 
cînd un joc mai complet, mai 
aproape de prevederile fotbalu
lui actual, competitiv. Deși 
realizase la București acel 0—0, 
Benfica n-a subestimat nici o 
clipă pe Steaua, optînd, înainte 
de toate, pentru un joc realist, 
de mare siguranță în faza de 
apărare, exprimat printr-o ga
mă variată de elemente : pre
sing, marcaj strict, in zonă, 
intercepții prompte, datorită u- 
nui dezvoltat simț de anticipa
ție, cu precădere din partea 
fundașilor centrali Mozer și 
Dito, precum și a mijlocașului 
la „închidere" Elzo. Față de un 
asemenea mod de a înțelege și 
de a trata momentele de apăra
re, replica aleasă, cu predilec
ție, de unii din coniponenții 
formației noastre (o tună par
te din prima jumătate a meciu
lui), și anume contraatacul, n-a 
dat rezultate, mingile lungi, 
multe dintre ele fără adresă, 
fiind lesne de interceptat de 
fundașii Benficăi, extrem de 
iuți și de prompți în interven
țiile lor. Abia in repriza secun
dă, cînd locul contraatacului eu 
orice preț l-a luat jocul combi- 
nativ, exprimarea ofensivă a 
echipei noastre campioane a 
ciștigat în claritate și consis
tență. Acum, în această perioa
dă de timp, Ungureanu a urcat 
în mod constant în atac, Bălan 
și, mai apoi, Majaru s-au văzut 
în linia mediană și, nu întîm- 
plător, din conlucrarea acestora 
cu Pițurcă și Lăcătuș au apă-
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echipe, rămînînd încă destule 
partide de disputat.

La băieți par a fi favorite 
— după victoriile nete înre
gistrate pînă acum — echipe
le C.S.M. 1 Ciuj-Napoca (de
ținătoarea titlului, cu D. Cio- 
ca, Z. Zoltan și T. Hettman), 
C.S.Ș. Știința I.J.P.I.P.S. Con
stanța. Hidrotehnica C.S.M. 
C.S.Ș. Buzău — seria I, Uni
versitatea A.S.A. 1 Craiova 
(ani buni pe primul loc). 
C.S.Ș. Bistrița. C.S.M. 2 Cluj- 
Napoca — seria a Il-a, balanța 
înclinînd. credem, totuși, spre 
prima formație, mai omogenă 
valoric. Confruntările ulterioa
re. cele directe mai ales vor 
dec'de.

REZULTATE TEHNICE, mas
culin: CSM 1 Cj.-N.: 5—0 cu

Unlv. ASA 2 Cv., eu CSM 1 , 
Cj.-N., cu CSȘ Energetica ACH- I 
IPC 2 Slatina; Hidrotehnica 1 I 
Bz.: 5—3 cu Unlv. ASA 2. eu 
CSȘ Gloria Arad, 5—3 ou Ener- > 
getica; CSȘ t Știința IJPIPS I 
C-ța: 5—2 cu Gloria, 5—4 cu | 
CSM 3; Universitatea ASA 1: 
5—0 ou CS<M lași, 5—3 eu CSȘ • 
Tehnouti'laj Od. Sec., 5—1 ou I 
Pionierul Cv.; CSȘ Bistrița: 5—0 | 
cu C.S.M. Iași. ou Hidroteh
nica, 5—2 ou Pionierul; CSM 2: | 
5—0 cu Hidrotehnica șl ou Teh- I 
noutilaj; feminin: Spartac: 5—0 I 
ou Constructorul TAGCM-CSȘ 
Cv. șl ou CS Arad; Hidrotehni- I 
ca 1: 5—2 cu Constructorul, 5—0 I 
cu CSȘ Confecția Rm. sărat; * 
Juventus: 5—3 eu CSM Cj.N.,
5—1 ou Știința C-ța, 5—0 cu Me- I 
tal ur gist ul Cugir; Etern it Ora- I
dea: 5—1 eu știința, 5—0 ou 
Metalurgistul. g

întrecerile continuă vineri de I 
la orele 3,30 și 16,30.

rut și situațiile favorabile de a 
înscrie. Ce folos tnsă dacă 
Pițurcă, în min. 52, și mai ales 
Hagi, în .min. 82, nu au ales so
luțiile cele mai indicate și au 
ratat ocazii rarisime. Dar mo
mentul psihologic al meciului 
s-a petrecut înainte de pauză, 
in minutul 43, cind, la o com
binație de șah-mat (pe măsura 
valorii reale a jucătorilor Ste
lei) intre Hagi, infiltrat pe 
frontul drept al atacului, $1 
Lăcătuș, ultimul a plasat min
gea, din apropierea careului 
mic, în stîlpul sting al porții. La 
2—1, inainte de pauză, poate cu 
totul altfel s-ar fi desfășurat 
lucrurile in continuare.

Pe cînd așa, ne-am amintit și 
de ratările din prima manșă, 
de la București, unde, de fapt, 
s-a Scris, in bună măsură, is
toria semifinalei eu Benfica. O 
istorie cu destule probleme, cu- 
noscînd indisponibilitățile uno
ra dintre jucători, mșuficienta 
recuperare a cîtorva titulari în 
jocul echipei și alegerea pentru 
un post-cheie a talentatului, 
dar încă tînărului Gh. Pipescu. 
Este și motivul pentru care nu 
putem să nu-l recunoaștem 
Stelei — o face de altfel și 
presa de aici — meritele la mo
mentele bune chiar și pe par
cursul dublei manșe cu Ben
fica. Pentru că, altfel, judecînd 
pe ansamblu, comportarea „un- 
sprezecelui" pregătit de Anghel 
Iordănescu și Radu Troi in ac
tuala ediție a C.C.E. s-a situat 
la o ridicată factură, menținind 
fotbalul românesc in atenția 
specialiștilor, ceea ce, cum se 
știe, n-au mai reușit s-o facă 
multe alte reputate reprezen
tante ale unor țări cu mari tra
diții in fotbalul mondial, ca 
Italia, R. F. Germania, U.R.S.S., 
Franța, Scoția etc.

Cit de greu este traseul pe 
care îl parcurge astăzi o echipă 
sau alta pînă la ultimul act ai 
C.C.E. ne apare și din făptui 
că puternica Real Madrid se 
oprește și ea în semifinale, în 
timp ce fericita ei rivală 
P.S.V. Eindhoven, aie acces la 
finala de la Stuttgart fără să fi 
cîștigat un singur meci din ul
timele patru pe care le-a sus
ținut ! Asprimea întrecerii de 
la o ediție la următoarea, tot 
mai evidentă, o va determina, 
credem, pe Steaua, să se pre
gătească in continuare Ia nive
lul cerințelor marelui fotbal. 
Pentru că, iată, nu va trece 
prea mult timp și, asemenea 
celorlalte formații fruntașe ale 
campionatului nostru, ea se va 
prezenta la un nou start in 
prestigioasele cupe europene.

Gheorghe NICOLAESCU
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omponențl ai

3RICA vlcto- 
a a fost ob- 
ba de canoe 
deosebită, a 
de aproape 

1 uirmă prin- 
aproximativ 
de peste 40 

•hiar șl pen- 
i Montreal, a 
ate cuceri în 
î medalii de 
însă, pentru 
la JocuirMie 

id înregistrat 
participat la

să viziteze expoziția (cu adevărat uriașă) de 
trofee, cucerite de-a lungul unui secol. S-a urmă
rit, prin aceasta și... marcarea psihică a băimăire- 
nlQor. Fără efect însă • RUGAȚI fiind să aducă 
la Baia Mare caseta video cu meciul de la Barcelona, 
spaniolii au eliminat., prima repriză. Nu le-a 
convenit să fie văzută această primă parte a 
jocului întrucît, în ultimul minut, arbitrii au a- 
nulat un gol perfect valabil al lud Marta • O 
echdipă care se respectă și își respectă adversarul, 
înscrie și numele acestuia pe tabela electronică. 
Numai că barcelonezid au scris, în meciul de pe 
terenul lor, că F.C. BARCELONA joacă cu... echi
pa vizitatoare. Probabil câ acum barcelonezid știu 
că echipa care i-a eliminat se numește H.C. Md- 
nauir ! • LA BAIA MARE. Cereri de peste zece 
mii de bilete. Iubitorii Mimaurulud sînt mult 
mai mulți. dar meciul l-au văzut doar circa pa
tru mid. Ceilalți, deși ploua torențial, așteptau

jotuțrile 
din secțiile 

tațiuinea Că- 
lereu primi- 
►lexulud bal- 
ltoir susțină
și Mircea

mosfera du
na ur pentru 
?ELONA, ten- 
olii se avîn- 
Bsne — chiar 
nenite să-d 
ite de elimi- 
e, elevii lui 
reușit să se 

ibiflit chiar 
lenea încleș- 
l o... secun- 
mniodii !) • 
ui tur, con- 
t pe Minaur

afară, ascultând transmisia la radio, chiar dacă 
o puteau face stînd acasă. Dar în fața sălii alta 
era atmosfera. De parcă și ei s-ar fi aflat prin
tre cei patru mii de fericiți posesori de bilete • 
DOCTORUL Cori o lan Pop care și-a susținut doc
toratul La puține zile după returul semifinalei, 
avea cu el manuale, își mai recitea l-ucrarea de 
doctorat, dar nu neglija, atent, supravegherea 
stării sănătății băimărenilo-r. Și a izbutit cu ’ 
pe ambele planuri! (I. Gv.).

ÎNOT. REMACAM, săptămîna trecută, o 
mă de absențe de la startul Campionatelor 
ționade în bazin acoperit. Am pomenit 
doar cîteva nume, pentru ca apoi, cînd am avut 
curiozitatea să parcurgem lista de înscrieri a 
unei precedente competiții republicane, să lntîl- 
nim mult mai mulți sportivi care ieri se nu
mărau între protagoniști, iar acum nu se mai 
află ... la rampă. Să amintim, astfel, de Iulia 
Mateescu, Ramona Terșanschi. Maricica Culică, 
Adriana Șerban, Simona Spaia, Mădălin Iliescu, 
Andreea Hidekuti. Cristina Deveseleanu, Dan Ne
grea, Cristi Stavriu, Laurențiu Tache, Mălina Bă-

brio

sea-
Na- 

atuinci

dică, Robert Bandi, Dragoș Băcescu. Șa lista 
poate continua ! Unii dintre cei amintiți au fost 
socotiți de reală perspectivă într-un moment sau 
altul, iar primele două înotătoare citate au ur
cat chiar pe podiumul „europenelor" de juniori. 
Dacă aceștia s-au retras din activitatea competi- 
țională — în cîteva cazuri cel puțin, realmente 
prematur — întrebarea mai ales pentru antre
nori, este : cine le iâ locul pe bloc-starturi ? Nu
mărul mic de concurenți prezenți la recentele 
„naționale* justifică o asemenea întrebare și... aș
teptarea răspunsului. La concret. • REUȘITA 
ORGANIZATORICA a întrecerilor de la Reșița ar 
putea oonstibud argumentul de a acorda acestui 
centru de tradiție în natația noastră calitatea de 
gazdă a unei competiții internaționale. Să nu 
omitem, între altele existența în baz nul olim
pic reșițean a singurel instalații de cronometraj 
electronic care funcționează ... ceas. (G. R.).

RUGBY. CÎND fetițe îmbrăcate în tren’ngur’ 
viu colorate pătrundeau în teren și urcau în tri
bune, după intonarea imnurilor, pentru a ofer 
flori oaspeților Focșaniului (loturilor României și 
Spaniei, arbitrilor), cînd i-am văzut și pe micii 
rugbyști vrîncend, de asemenea frumos echipați 
gata să asigure readucerea rapidă a balonulu-i in 
spațiul de joc dar și dotați cu găletușe de nisip 
ca la marile partide, impresia formată mai înain
te a devenit certitudine : premiera de lîngă apa 
Milcovuilui a fost pregătită cu 
prin eforturile multor oameni 
țări ! • DOAR VREME/5 nu a 
spectacolului sportiv. Dacă în 
jului terenul se prezenta bine 
(se înțelege prin cîte eforturi '!) 
la puțin timp înainte de Ora H‘ 
o dată. Cu toat' acestea în c:uda frigului 
umezelii, publicul a fost numeros. .Pe o 
frumoasă, nu aveam unde arunca un ac 
bune", remarca cu o doză de regret. 
Soare, animator al rugbyulul focsănean. 
năm pe data viitoare", a 
a alt ud inimos susținător 
cea, Liviu Huzună. Așa 
meciurilor internaționale 
chipa națională după un 
man pare un „specialist" 
a debutat printre tricolor în *84 la 
acum a reușit un eseu foarte imnortam îi 
nomia meciulud. (O. R.»
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F.C. ARGEȘ, CORVINUL
Șl... CUPA BALCANICĂ

O vreme splendidă (după a- 
tîtea zile posomorite), un gazon 
excelent și prezența In tribune 
a peste 10 000 de spectatori au 
creat un frumos cadru Intilniru 
de miercuri, de la Pitești, din
tre F. C. Argeș și P.A.O.K. Sa
lonic. Echipa argeșeană a tre
cut cu bine peste dificultățile 
(mai ales de ordin psihic) crea
te de ultimele rezultate și de 
locul precar ocupat in clasa
mentul Diviziei A, s-a mobilizat 
exemplar pentru un meci in
ternațional, fie el doar dm zo
na Balcanilor și nu dintr-o cu
pă europeană (în care, cu ani 
in urmă, era prezentă formația 
din Pitești) și in primele 45 de 
minute a jucat la o cotă apre
ciabilă, prin abile manevre de 
balon, prin continuă circulație 
a jucătorilor — cu și fără min
ge — și, în ciuda numărului re
dus de șuturi la poartă (doar 6), 
a reușit să conducă confortabil 
la pauză, cu 3—0. Mulți dintre 
suporterii lui F. C. Argeș •-
plaudau această reușită și se
gindeau cu încredere la partida 
de duminică, cu... Rabid. Dar 
trebuie să spunem că 
prezentat de P.A.O.K. era vă
dit slăbit de lipsa multor titu
lari (pentru că echipa din Salo
nic, la 3 puncte de lider, în
cearcă in ultimele două etape 
să-și apropie titlul de campioa
nă), că s-a încălzit greu și a 
fost o pradă ușoară în prima 
repriză. După pauză (și nu e o 
noutate, pentru că si alte echi
pe de la noi cad în această gre
șeală), F.C. Argeș și-a pus doar 
problema proporțiilor scorului 
final și, pe fondul revirimen
tului formației oaspete, jocul 
s-a echilibrat, iar victoria echi
pei noastre începuse a fi pusă 
sub semnul întrebării atunci 
cînd fotbaliștii greci reduseseră 
scorul la 2—3 și se aflau in 
plină ofensivă. Dar meciul s-a 
încheiat, în cele din urmă, cu 
victoria lui F. C. Argeș, cu 
4—2, și pînă în acest moment 
echipa piteșteană poate fi sa
tisfăcută că a avut o comporta
re meritorie in această ediție a 
Cupei Balcanice intercluburi, 
ceea ce este o performanță pes
te actuala ei condiție, de ocu

pantă a locului 17 in clasamen
tul- Diviziei A, poziție pe care 
nu puteau s-o înțeleagă nici 
oaspeții din Salonic

Din vina echipelor (inclusiv a 
celor două reprezentante ale 
fotbalului nostru — F. C. Argeș 
și Corvinul Hunedoara) și » co
misiei de organizare care tșl 
are sediul la federația iugosla
vă, calendarul acestei întreceri 
nu a fost respectat, rezultatele 
nu au fost comunicate la timp 
și, de aici, multe semne de în
trebare privind medul de des
fășurare a fazei finale după 
disputarea meciui.lor din gru
pe. Cei de la Pitești ne spuneau 
miercuri de un turneu final, In 
Grecia, cu primele două echipe 
din grupe, dar ieri, la federația 
noastră de fotbal, ni s-a spus 
că „nici vorbă de așa ceva". 
Sperăm că un promis telex la 
comisia de organizare ne va lă
muri pe deplin în iceastă pri
vință. Iată de ce facem cuveni
ta rectificare, spunînd că re
zultatul real al meciului de la 
Salonic dintre P.A.O.K. și F.C. 
Argeș a fost 2—0. și nu 4—1, 
cum fusesem noi anunțați Ini
tial, că după victoria de 
miercuri F. C. Argeș ocupă • 
poziție fruntașă în grupă — lo
cul 1 (recapitulăm rezultate
le ei : 2—0 cu Slavla Sofia și 
Lufictari — Albania, la Pitești | 
0—0 eu echipa albaneză, in de
plasare), că a acumulat 7 punc
te și că ultimul mec. cu Slavia, 
în deplasare, a fost stabilit ea 
dată limită la 27 aprilie, adică 
miercurea viitoare, cînd la noi 
e programată etapă de campio
nat 17

Cum am rămas datori citito
rilor (nu din vina noastră) eu 
unele date, inclusiv situația din 
grupa Corvinulul, pînă la fina
lul competiției, promitem să 
revenim, nu inainte insă de a 
primi telexul care ne-a fost 
promis, cu situația „la zi", de 
la comisia de organizare a aces
tei competiții, tratată cu prea 
mare indiferență de federațiile 
și mai ales de echipele impli
cate.

Constantin ALEXE

Criteriul centrelor Viitorul

NEPERMISE INFRÎNGERI
Din cauza timpului nefavora

bil — situație destul de rară ta 
a doua lună a primăverii — me
ciurile etapei a elncea a returu
lui Criteriului centrelor olimpice 
Viitorul au fost aminate. Prilej 
de a prezenta celor ce urmăresc 
această competiție situația exis
tentă in cele două grupe, cu 
trei etape înainte de încheierea 
întrecerii.

Dispută aprigă, echilibrată și 
interesantă în seria I. Plerzlnd, 
surprinzător, acasă, partida cu 
olimpicii" băcăuani, Universi

tatea Craiova șl-a diminuat ta- 
tr-o măsură destul de mare 
șansele de a se dasa pe primul 
loc. Cu atit mai mult, cu eît 
echipa Centrului olimpio Pitești 
a jucat de ia med la med mal 
bine, iar brașovenii abia aș
teaptă partida lor ou Oraiova. 
restanță din etapa a' Ii-a a re
turului, pentru a se apropia și 
mai mult de ode două

SERIA 1

echipe

1. CRAIOVA 10 7 1 2 1«- 9 15
2. Pitești 11 7 1 3 18-11 16
3. Brașov 10 5 2 3 25-13 12
4. Buzău 11 4 3 4 11-16 11
5. Bacău 11 5 0 6 15-15 10
b. Galați 11 4 1 6 13-17 9
7 lași 11 3 2 6 11-15 8
8 București 11 2 2 7 5-18 4
• Nu s-ta disputat partida

Brașov — Craiova, deoarece la
vremea respectivă terenul effia
im praoticatoiil.

SERIA
TG. MUREȘ
Timișoara 
Arad 
H unedoara 
Oradea 
Bistr'ța 
Alba Iulia 

S Sibiu
Â Restanță 

- Sibiu oare

1
2
3
I

7.

\

t

LA SCOR: 8-0, 9-0!
din fața sa. Cum Insă 
din Craiova ți- Pitești 
câte două partide pe teren pro
priu, mai mult ca si. ur că 
dăntre ele va eîștiga grupa

Cu totul altfel se petre a 
orurilc în seria a n-a Aid, 
Mureș, formația preț ;ită

forma pUe 
mai «u

2 30- 8 17
3 14- 9 14
4 15-15 12

A H-a
11 8 1
11 6 2
11 5 2
10 4 2 4 16-10 10
11 4 2 5 21-30 10
11 3 3 5 16-28 9
11 3 2 « 17-Z1 8
10 3 0 7 17-25 6 

meciua Hunedoara 
wa fi reprogramat.

TREN

una 
L 
lu- 
Tg.

rau 
multă pricepere de foarte am
bițiosul Teodor Mesaroș, a 
cdferat tot timpul, s-a desprins 
la trei puncte, remareîndu-se (1 
printr-o eficacitate aparate, cu e- 
proaipe trei godurl de meci. Tot . 
această echipă are și oea mai 
bună apărare dintre cele 16 par
ticipante la competiție. Și incă 
o subliniere privind această se
rie : ascensiunea din primăvară 
a formațiilor din Timișoara șl 
Anaid ți „pierderea de viteză" a 
echipd din oradea. E adevărata 
aceasta din urmă a plecat ta 
retur cu o altă garnitură, ou 
una mal ...tînără cu oel puțin 
un an» dar asta-i cu totul altă 
problemă, iar eșecul de pe teren 
propriu (0—4) din fața timișo
renilor nu poate fi scuzat ta 
nid un fel. Oum nu pot fi ex
plicate nici scorurile recotd ale 
competiției, Sibiu — Oradea 8—0 
șl Tg. Mureș — Bistrița 9—0 I 
Asemenea diferențe ri Mcă se
rioase semne de întrebare asu
pra CALITĂȚII PREGATxBIȚ e- 
fectuate în centrele resp- ctive.

Exact la acest aspect se refe
rea recent și secretarul F.R.F., 
Grigore Sichitlu, cînd afirma că 
„trebuie să revedem urgent 
condițiile în care se desfășoară 
întrecerea, pentru că etapele Ua 
pînă acum — în formula actuaif 
— au ridicat multe probleme, 
multe deficiențe care necesi ă o 
grabnică înlăturare, pentru 
toate aceste 
poată îndeplini 
care au fost îr

pepiniere aă-și

tatrte“s ALA
Laurențîu^DUMITRESțy -r

SPECIAL PENTRU EXCURSIILE
DE 1 MAI PE LITORAL
are loc la 29 aprilie, ora 10, din București 

Nord), cu opriri hi Constanța. Eforie Nord. 
____ _  Mangalia.

I.ocun rezervate, dus-lntors.
tnapoierea in data de 2 mai, eu sosire ta București in 

‘u ii orei 22.
înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 

întreprinderii de Turism, Hoteluri yl Restaurante București.

Plecarea 
(Gaia de 
Ncptun si



In „Cupa României" la hochei pe gheață

DINAMO, UN PĂS MARE SPRE CUCEIlilILA IROFEU1UI
GALATI, 21 (Prin telefon), 

tn ziua a treia « „Cupei 
României" la hochei pe gheață 
s-au Înregistrat următoarele 
rezultate s

DINAMO — SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC 2—1 (0—0, 
S—0, 9—1). într-o partidă deo
sebit de importantă pentru cu
cerirea trofeului, cele două e- 
chipe au furnizat un meci a- 
prig disputat, punctat cu nu
meroase faze spectaculoase. Jo
cul a început în nota de domi-

ULTIMA RUNDĂ - 
DECISIVĂ, LA ȘAH
PREDEAL, 21 (prin telefon). 

Abia după încheierea ultimei 
runde vor putea fi. cunoscute 
toate laureatele actualei ediții a 
Campionatului Național de șah 
pa echipe — Divizia A. în cele 
patru clasamente pe categorii nu 
a-au produs încă distanțări de
cisive, care să permită un pro- 
nostlo exact asupra noilor po
sesoare ale tulurilor puse în 
joc.

Iată rezultatele înregistrate ta 
penultima rundă, a X-a i Poli
tehnica București — Electrome- 
■al Cluj-Napoca 6,5—3,5; Voința 
Etm. VXlcea — Universitatea 
București 4,5—5,5 ; Politehnica 
iași — Metalul Buourești 5,5—3,5 
(1). Calculatorul București — O- 
țeiul. Galați 6—4 ; Mecanică Fină 
București — A.E.M. Timișoara 
4,5—5,5 5 I.T.B. — Electromotor 
Timișoara 5—5. In in Urnirile în
trerupte anterior : Politehnica
București — A.E.M. 5,5—4,5 ț 
I.T.B. — Politehnica București 
5—5. .

tn. plasamentul general, așadar, 
Politehnica București are 26 
punote. O urmează I.T.B. și E- 
tectromotbn, ou cîte 23 p,

nare a harghitenilor, care și-au 
creat multe ocazii de gol, dar 
Gh. Huțan, portarul dinamo- 
vist, i-a descurajat prin inter
vențiile sale de excepție. In 
repriza a doua, elevii antreno
rilor E. Pană și O. Tureanu 
reușesc, printr-un joc combi- 
nativ, cu pase și patinaj în vi
teză, să înscrie prin Pisării 
(min. 28) și Z. Csiki (31) două 
goluri care s-au dovedit deci
sive. Ultima treime a fost de-a 
dreptul dramatică. Sport Club 
a atacat vehement, Dinamo s-a 
apărat cu dirzenie, dar s-au 
produs și numeroase busculade. 
Nervozitatea excesivă a celor 
de la M. Ciuc (două pedepse 
pentru nesportivitate) i-a îm
piedicat să înscrie, chiar în 
superioritate de 5—3. Ei au 
reușit să reducă din handicap, 
prin Bogos (min. 52), au avut 
și ocazia să egaleze în ul
timul minut de joc, dar Huțan 
a salvat in extremis, cu prețul 
unei eliminări. Au arbitrat : N. 
Enache — D. Trandafir șl S. 
Dinu.

STEAUA — C.S.M. VIITO
RUL GHEORGHENI 14—2 

(8—1, 2—1, 4—0). Au marcat: 
Hălăucă 3, Nistor 2, Burada 2, 
Chlriță 2, K. Antal 3, IOniță, 
Alexe, I. Zaharia, respectiv 
Baroti și Tober. Arbitri : Gh. 
Micu — Gh. Tașnadi și C. Săn- 
dulescu.

DUNĂREA - PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 5—2 (0—1,
1—0, 4—1). După două reprize 
echilibrate, gălățenii reușesc să 
înfrîngă rezistența viguroasă a 
adversarilor. Marcatori : Geru, 
Androne, A. Nuțu, I. Dinu și 
E. Radu, respectiv Gedd și E. 
Antal. Arbitri ■ M. Dinu — FI. 
Gubernu și Al. Molnar. 
Telemâc SIRIOPOL, coresp.

GIMNASTA ILEANA ALECU, 
PE LOCUL SECUND LA RIGA

MOSCOVA, 21 (Agerpres). în 
concursul internațional de gim
nastică ritmică desfășurat la 
Riga, tinăra sportivă româncă 
Ileana Alecu (13 ani) s-a clasat 
pe locul al doilea cu 39,40 
puncte. Locul întîi a fost ocu
pat de Nadejda Gromova 
(U.R.S.S.) cu 39.60 puncte. Pe 
locul trei s-a situat Han Ian Ok

(R.P.D. Coreeană) cu 39,35 
puncte. La întrecere au luat 
parte 18 sportive din șapte țări.

Concursul Internațional de 
gimnastică ritmică de Ia Vilniui 
a revenit sportivei sovietice 
Kristina Kliukiaviciute cu 39,25 
puncte, urmată de Kristina Șl- 
kerova (Bulgaria) eu 38.70 
puncte.

„CONCURSUL PRIETENIA" LA SCRIMĂ
(Urmare din pag. I)

tru locurile 3—4, însă, cu re
prezentativa Poloniei, tinerii 
noștri sabreri s-au eliberat de 
trac, evoluînd la valoarea lor 
reală și cîștigînd clar, cu 9—3. 
Victoriile sabrerilor noștri în 
meciul cu Polonia au fost rea
lizate de Costache și Atudorei 
— 3, Frasin 2 și Grigore 1.

Iată rezultatele probei de 
sabie — echipe : Polonia — 
România II 9—3, U.R.S.S. — 
Cuba 9—3, România I — Bul
garia 9—5 ; Ungaria — Polonia 
9—3, U.R.S.S. — România I 
9—2 ; pentru locurile 3—4 s 
România — Polonia 8—3 ; pen

tru locurile 1—2 : Ungaria — 
U.R.S.S. 8—8 (64—81 t.d.).

Formația noastră de t-padă â 
capotat chiar în primul meci, 
Întrecută fiind de cvartetul Cu
bei (9—5, pentru eriiipa Româ
niei punctînd Țone 2, Pop, 
Pantelimon, Epurescu — cîte 
1). Astfel, ea a ieșit din lupta 
pentru medalii.

Iată rezultatele la spadă — 
echipe : R.D.G. — Cehoslovacia 
8—3, U.R.S.S. - Polonia 9—2, 
Cuba — România 9- -5, Ungaria 
— Bulgaria 9-6 ; R.D.G. - 
U.R.S.S. 9—6, Ungatia — Cuba
8— 8 (63—56 t.d.) ; pentru locu
rile 3—4 : U.R.S.S. — Cuba
9— 4 ; pentru locuriie 1—2 : 
Ungaria — R.D.G. 9—5.

PENTRU DECIZII CORECTE ( I î)
Cu cîteva săptămâni în urmă, pe ringul 

lin, Geneva s-a desfășurat meciul de box 
'Unire italianul Martelli si francezul Fernan
dez, conțină pentru obținerea titlului conti
nental la categoria semimijlocie. După 12 
reprize victoria a fost atribuită pugilistului 
italian, dar, la unison, întreaga presă 
franceză a considerat decizia ca scandaloasă, 
pentru că cel care ar fi trebuit să devină 
campionul Europei era pugilistul francez. 
Dar, se pare că juriul, acuzînd o crasă 
„miopie", dacă ar fi să ne luăm după fran
cezi, a văzut altfel situația de fapt. Motiv 
pentru care problema arbitrajelor la box a 
fost reluată și dezbătută pe toate fețele. Una 
dintre concluzii a fost aceea că maniera de 
a se acorda punctajul la încheierea disputei 
nu este cea mai bună si că ar trebui ca 
arbitrii, trei, cinci ciți sînt. să acorde puncte 
după fiecare repriză în parte, totalul aces
tora, la încheierea meciului, urmînd si fie 
decisiv, tn acest fel se procedează in boxul 
profesionist, în cadrul I.B.F., iar deciziile 
sînt, oricum, mai aproape de realitatea din 
ring. Chiar și în cazul in care meciul este 
egal, spun oficialitățile I.B.F., un arbitru 
trebuie totuși să sesizeze un avantaj cit de 
mic în favoarea unuia dintre boxeri, altfel 
nu este un adevărat arbitru ? Vorbă să fie. 
cuci cîte decizii nu se dau totuși anapoda 
si în cadrul I.B.F. I ?
RECORDURILE SALTURILOR PERICULOASE

Există o disciplină 
sportivă denumită 
simplu : trambulină, 
tn cadrul el. de pe o 
trambulină elastică 
-joortivii execută fel 
de fel de exerciții, 
pentru care se acor

dă note si se stabi
lesc chiar recorduri 
mondiale. Ultimele, 
spre exemplu, omo
logate de federația 
internațională res
pectivă (F.I.T.). au 
fost realizate de doi

PREGĂTIRI PENTRU

C.E. DE HALTERE
MOSCOVA, îl (Agerpres) —

Echipa U.R.S.S. pentru Campio
natele Europene de haltere 
(26—30 aprilie la Cardiff), va 
avea în frunte patru campioni 
mondiali : Anatoli Hrapatii (90 
kg), Pavel Kuznețov (100 kg), 
Iuri Zabarevici (110 kg) și A- 
leksandr Kurlovici (supergrea). 
Din lot mai fac parte Oksen 
Mirzoian (60 kg), Valeri Iurov 
(67,5 kg), Aleksandr Gusarov 
(82,5 kg).

FILME SPORTIVE 

PREMIATE
ROMA, 21 (Agerpres). — ■ La 

cea de-a 43-a ediție a FesUva- 
lulul filmului sportiv de la To
rino, Marele premiu a fost atri
buit filmului chinez ,.Kung Fu 
Shaolin" care prezintă un sport 
tradițional practicat ta provin
ciile din nordul șl sudul R. P. 
Chineze. Premiul ai doilea a 
revenit filmului britanlo „Stac- 
kung in the Sky".

Un alt film chinez, „Pingpong", 
a primit premiul Uniunii Italie
ne a sportului de masă.

Turneul de caliticarc pentru CI. de Oaschet Junioare

ECHIPA ȚĂRII NOASTRE, PE LOCUL 3
Unul, din turneele de califi

care pentru Campionatul Euro
pean de baschet-junioare din 
acest an, desfășurat în localita
tea Natanya (Israel), s-a înche
iat cu următorul clasament fi
nal : 1. Spania, 2. Israel, 3. 
România (73—83 cu Israel, 
80—70 cu Grecia, 80—102 cu 
Spania), 4. Grecia. Primele do
uă echipe au obținut califica
rea.

în legătură cu prestația lotu
lui român, Gcorgeta Rusu, ao- 
trenoare secundă, ne-a decla
rat : „Am putut prezenta doar 
trei dintre jucătoarele de bază 
(Angela Szenes — a corespuns 
integral, Laura Nițuleseu — cu 
fluctuații și Ioana Corîrlan — a 
deziluzionat), celelalte fiind in
disponibile. Pregătirea comună 
de scurtă durată nu a permis 
celorlalte junioare, lipsite de

experiență internațională, să 
progreseze la un nivel cores
punzător. Nu este mai puțin 
adevărat că reprezentativele 
Spaniei și Israelului au făcut 
un mare progres". (D. ST.).

• PE SCURT •
CICLISM • Prima etapă a 

„Turului Loir — Et — ?her“ a 
revenit rutierului Olaf Jentsch 
(R.D. Germană), înregistrat pe 
distanța de i«3 km cu timpul 
da 4.17:44 (medie orară de 43,764 
km).

MOTOCROS * Prima probă 
din cadrul Campionatului Mon
dial la clasa 250 emo s-a des
fășurat la Salindres (Franța) șt 
a revenit sportivului englez Je
remy Whatley („Suzuki").

PENTATLON MODERN « Con
cursul de la Moscova a fost cîș- 
tigat de sportivul sovietio Ana
toli Andeev cu 5 630 puncte, 
urmat de coechipierul său Ser- 
ghel Stepin — 5489 punote. Pe 
echipe locul întîi a fost ocupat 
de selecționata U.R.S.S. cu 16 824 
puncte. Formația României a 
realizat 13 611 puncte.

POLO, PE APA o Turneul de 
la Stockholm a fost eîștigat de 
selecționata S.U.A., care a în
vins ta finală cu scorul de 12—7 
(3—0. 4—3, 3—1, 2—3) echipa 
Franței. In partida pentru locu
rile 3—4, reprezentativa Poloniei 
a dispus ou 12—9 (1—2, 6—0, 3—3, 
2—4) de formația Suediei.

șah • In runda a 15-a a tur
neului de la Bruxelles, Salov a 
eîștigat, eu piesele negre, la 
Selrawan, Nunn l-a învins pe 
Winants, Koroinoi a obținut 
victoria ia Nogueiras, tn tim.p 
ce partidele sax — Karpov, Ni- 
kolicr — Tal, Liubojevicl — Be- 
liavskl, Speelman — Portisch s-au 
încheiat remiză. In clasament 
conduce Karpov (U.R.S.S.) cu 
9,5 p (1), urmat de. Salov 
(U.R.S.S.) — 9,5 p, Nunn (An
glia) — 8,5 p (I), Beillavskl 
(U.R.S.S.) — 8,5 p, Andersson 
(Suedia) — 8 p, Liubojevicl (Iu
goslavia) — 7,5 p etc.

TENIS • In turneul feminin de 
la Houston (Texas), jucătoarea a- 
merlcană Chris Evert a învins-o 
ou 6—2, 6—2 pe suedeza Maria 
Lindstrom, argentlnianca Patri
cia Tarabinl a dispus cu 6—U 
6—3 de cehoslovaca Andrea Ho- 
Mkova,

F Q ¥ 8 L meni d iane
FINALE INEDITE, ÎN CUPELE EUROPENE
• P.S.V, Eindhoven, Malines, Bayer Leverkusen, pentru 
prima oară în ultimul act al competițiilor respective • 

Meciuri cu emoții la Bergamo și Barcelona

(vechiul . record 
aparținea, cu 
și Zoe Finn, la 
mei. cu 79 de 
menea salturi 
chiul său record era 
de 73) !.

ii 
1610) 

fe- 
ase- 
(ve-

pion mondial de auto
mobilism la Formula 
l. a eîștigat un con
curs desfășurat la 
Phoenix, in Arizona, 
unul dintre învinși fi- 
find... fiul său Miche
le. clasat al treilea.

tn fotbalul româ
nesc a evoluat o pe
rioadă de timp la . 
l.T. Arad Iosif Pet- J 
schovschi alături de *• 
țin fiu al său, f 
in atletism fostul t 
recordman și campion I 
național în cursele i 
lungi. Dinu Crist.ea a f 
alergat împreună cu I 
fiul său Marin. x

sportivi britanici. 
Richard Cobbing, la 
bărbați, care în de
cursul a 53 de minu
te a executat 1988 de 
salturi periculoase

PĂRINȚI Șl COPII...
tn istoria sportului 

mondial au existat 
mai multe situații în 
care tatăl s-a întrecut 
alături sau cu fiii săi. 
Cel mai cunoscut este 
cazul hocheiștului de 
peste Ocean Gordie 
Hoive. care a evoluat 
citeva sezoane alături 
de fiii săi intr-una 
dintre liniile de atac 
ale Iul New York 
Rangers sau chiar ale 
reprezentativei ameri
cane care a evoluat la 
turneul ziarului Izves
tia, la Moscova.

Recent, iată că Ma
rio Andretti, fost cam-

SCHIUL, SPORTUL NUMĂRUL 1
După fotbal și tenis pe lista popularității 

diferitelor sporturi în rîndurile. în special, 
ale tineretului francez se înscrie schiul, dar 
nu este citași de puțin exclus ca, poate chiar 
in viitorul sezon, acesta să devină principala 
disciplină sportivă a Franței. Potrivit unor 
statistici ale forului de specialitate. în Fran
ța există peste 980 000 de practicanți ai schiu
lui. Neașteptatele succese ale tînărului Franck 
Piccar, mai întîi medaliat cu bronz în pro
ba de coborlre de la Calgary si mai apoi 
cîștigător olimpic al slalomului super-uriaș, 
au creat o stare generală de euforie care d 

■ însemnat, practic, mii și mii de intenții ori 
de hotărîri de a practica schiul, așa că. pre
cum afirmă Bernard Chevalier, președintele 
Federației de schi din Franța, nu peste 
multă vreme forul pe care-l conduce va 
avea peste un milion de membri !

Rubrică realizată de Romeo VILARA

După consumarea mancei se
cunde clin semifinale, se cunosc 
acum finalistele actualei edilii 
a cupelor europene. Urmează 
cîteva partide Inedite. p.S.v. 
Eindhoven, pentru prima oară 
tntr-o finală * C.C.E., va întUni 
o mal veche cunoștință a com
petiției, Benfica Lisabona (25 
mal, la Stuttgart). Belgienii die 
Ia Malines se afflă, de asemenea 
la o premieră (cu deținătoarea 
Cupei Cupelor, Ajax Amsterdam 
— 11 mal, la Strasbourg), Iar In 
Cupa U.E.F.A. Bayer Leverkusen 
este tot o formație nouă a ul
timului act, avlnd ca adversară 
pe Espanol Barcelona (cele două 
manșe ia 4 șl 18 mai). In lupta 
pentru cele trei trofee stat an
gajate deci două reprezentante 
ale Olandei șl oîte una din 
Portugalia. Belgia. Spania șl 
R.F. Germania.

Să trecem fa revistă jocurile 
de miercuri noaptea, h C. 1. o 
oarecare surpriză la Eindhoven, 
unde echipa Philips S.v. n-a 
putut învinge pe Real Madrid 
(care a eliminat pe Napoli, porto 
șl Bayern Miinchen 1). Spor 0—0, 
dar olandezii au pășit tn finală 
grație golului de la Madrid, 
marcat de debutantul Ltaskens 
(1—1). Real a jucat bine, dar a 
fost urmărită și de ghinion, în
deosebi în final cînd portarul 
Van Breukelen a fost Imbata
bil : Butragueho (min. 70) a 
tras puternic, dar portarul s 
trimis în corner, apoi (min. 86) 
Gerets a salvat de pe linia por
ții, Iar samehez (min. 87) a ra
tat Incredibil I Este adevărat că 
gazdele — lipsite de fundașul 
central Koeman (suspendat) —au 
.avut două ocazii cit roata caru
lui. dar Lerby a tras tn bară 
(min. 49) șt apoi Vanenburg — 
după o cursă de 40 m — a a- 
jums singur tn fața portarului 
Buyo șl. a ratat I Cei 28 000 de 
spectatori au plecat dezamăgiți 
de ioc, dar totuși bucuroși de 
calificare...

In C. 2 două rezultate tn fa
voarea oaspeților. Malines a în
vins cu 2—1 pe Atalanta Ia Ber
gamo (scorul, ca și tn tur), dar 
cu mari emoții. Echipa Italiană, 
din liga a doua, era calificată 
pînă în .minutul 56. tn urma 
punctului semnat de Gări ini 
(min. 39), care a transformat 
un penalty. In min. 56 însă, Rut- 
jes a egalat. Iar cu 10 minute 
înainte de final Maro Emmers 
i-a adus tn avantaj pe belgian!

spre stupefacția celor 40 000 da 
speolatori 1 In aceeași competiție, 
Ajax a fost învinsă pe teren 
propriu de Marsilia (1—2) (l),
după ce cîștigase în tur cu 3—01 
Pentru gazde a marcat Larsson 
(min. 22). dar Papin a egalat 
(min. 66), iar în ultimele secun
da Klaus Allots a adus victoria 
formației franceze. Deși elimi
nată, echipa dim Marsilia se 
poate mândri cu o victorie în 
deplasare, în fața deținătoarei 
trofeului 1

In C. 3 meci cu suspans la 
Barcelona : Espanol — F.C. 
Bruges 3—0. După timpul regu
lamentar, scorul a fost 2—0 to 
favoarea catalanilor (Orajuola — 
min. 10 șl Losada — min. 61). 
F.C. Bruges, cîștlgătoare cu 
2—0 ta tur, se afla acum la ega
litate (2—2. după două manșe). 
Au urmat prelungirile. în care 
zeița Fortuna a fost de partea 
gazdelor. Cînd cele două echipe 
se așteptau la o departajare 
prin loviturile de la 11 m, lată 
că internaționalul Plohl Alonso 
a înscris golul victoriei. Era 
min. 118... 1 Dar să nu omitem 
un fapt esențial : Bruges a ju
cat în 10 oamnl din min. 42. 
cînd Luo Beyens a fost eliminat 
pentru insulte aduse arbitrului 
austriac Helmut Kohl. Nesăbu
ințele se plătesc scump...

Bayer Leverkusen a confirmat 
șl la Bremen. După victoria cu 
t—0 în tur, Leverkusen a reușit 
un scor alb (0—0) tn deplasare. 
Werder a dominat copios, dar 
nu 4 înscris. în schimb, oaspe
ții au irosit ta. final mari ocazii 
prin Buncol, Keyser și Tauber. 
Decepția antrenorului Otto Ren- 
hagel (Werder) este mare. Din 
cele trei posibilități de afirmare 
(cucerirea campionatului, a Cu
pei R.F.G, șl a trofeului 
U.E.FA.) el a rămas cu o sin
gură speranță : primul loc ta 
„Bundesliga". Formația pregă
tită de Erich Ribbeck (Bayer) 
regretă că va expira contractul 
antrenorului său. Acesta pleacă 
insă dip Leverkusen cu satis
facții. ' mai cu seamă dacă va 
cîștfga finala... 1

Ion OCHSENFELD
• In preliminariile olimpice 

(gr. A din care face parte și e- 
chipa României), la Aalborg : 
DANEMARCA — GRECIA 4-6 
(3—0). Au înscris Poulsen 2. 
Laudrup și C. Nielsen.
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