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Nîlne, etapa a 24 a in Divizia A de fotbal

PARTIDE DE MARE INTERES
• La Brașov, localnicii 
știu că va fi greu cu Oțe
lul Galați • In derbyul 
Moldovei, S. C. Bacău are 
prima șansă • La Moreni, 
ca pretutindeni unde evo
luează campionii, un meci 
cu tribune arhipline • O 
echipă în suferință (F. C. 
Argeș) primește vizita altei 
echipe (Rapid) aflată în a- 
ceeași situație • „Sesiune 
studențească de primăva
ră" în Bănie ® Victoria, cu gîndul la al
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1. STEAUA
2. Di'namo
3. Victoria
4. otelul
5. Univ. Cv.
6. Flacăra
7. Corvinul
8. A.S.A.
9. F.C. Olt

10. F.C.M. Bv.
11. „U“ Cluj-N.
12. „Poli" Tim.
13. Rapid
14. S.C. Bacău
15. C.S.M. S-va
18. Sp. Stud.
17. F.C. Argeș
18. Petrolul
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15-lea succes 
în campionat © La Tg. Mureș, față în față, echipele a 
doi foști coechipieri (Dinu-Lucescu) © In Regie, „alb- 
negrii" așteaptă cu emoție întîlnirea cu bătăioasa for
mație a lui Klein © Petrolul mai speră, dar și F. C. Olt 

își face calcule
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PROGRAMUL ETAPEI AWWWWWWWWWWWV;;

Gimnastica si-a avut partea 
ei — importantă — de con
tribuție la reușitul specta
col sportiv de la clubul 

„Triumf"
Foto: Nicola e PROFIR

Sub

Brașov :
Bacău :
Moreni :
Pitești :
Craiova :
București :

(Stadionul Victoria, din complexul Dinamo)

F.C.M.
SPORT CLUB 
FLACĂRA 
F.C. ARGEȘ 
UNIVERSITATEA 
VICTORIA

Tg. Mureș :

București :

Ploiești :

- OȚELUL
- C.S.M. SUCEAVA f

- STEAUA
- RAPID
- „POLI”
- „U“ CLUJ-NAPOCA g

I
A.S.A. - DINAMO

SPORTUL STUD. - CORVINUL
(Sta-dionuil Sportul Studențesc)

PETROLUL - F.C. OLT

Toate partidele vor începe Ia ora 17.

genericul Daciadei

UN REUȘIT SPECTACOL CULTURAL-SPORTIV
în sala de sport Agronomia 

din Capitală a avut loc — sub 
genericul Daciadei — un a- 
plaudat spectacol cultural-spor- 
tiv ocazionat de împlinirea 
a trei decenii de la înființarea 
Clubului Sportiv Școlar Triumf, 
prilej de plăcută retrospectivă 
a frumoaselor performanțe in
terne și internaționale obținute 
de sportivii și tehnicienii care 
și-au desfășurat și își desfă
șoară activitatea sub culorile 
„alb-albastru" ale acestui cu
noscut și îndrăgit club.

„Divizia Candoare" de

tîi, trimite pe scenă, așa, ca 
uvertură, gimnastele începă
toare : o clasă întreagă, I D, 
de la Școala nr. 17. Profesoara 
lor, Maria Stoian, începe să 
răsfoiască cu înfrigurare pro
gramul : ce urmează ? Urmea
ză... aplauzele care sting emo
țiile. Pe covorul din mijlocul 
sălii însă urmează să evolueze 
o altă clasă compactă de gim
nastică, tot de la Școala nr. 17. 
tot de la „D“, dar din clasa a 
IlI-a. Profesoara lor, Ștefania 
Pîrvu, nu mai răsfoiește pro
gramul, ni-I oferă. L-a învățat 
pe de rost : cu o zi în urmă a 
asistat la repetiția generală. 
Cu public, bineînțeles.
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DACIADA

Da, la C.S.Ș. Triumf Bucu
rești un spectacol se vede și 
se înțelege cu inima. Cu ini
ma tînără a celor care îl pre
zintă, a celor care îi prezin
tă. De aici și bogatul _ bilanț : 
1037 de titluri .de campioni re
publicani, 243 de noi recorduri 
naționale (la atletism. înot, tir, 
patinaj viteză), 47 noi 
duri
Apoi, 
dalii 
care

recor- 
europene și balcanice, 
splendida salbă de me- 

cucerite de performerii 
au făcut întîii pași înla

C.S.Ș. Triumf București a știut 
întotdeauna să pregătească' să 
susțină un spectacol. în fapt, 
nici nu îl este prea greu. în-
BSBBBBSBBBB

Pc marginea evoluției sportivilor români la Campionatele Europene fie lupte libere

Vasile TOFAN

(Continuare In pag. 3-3)
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DEBUTART LA 0 MARE COMPETIȚIE A SENIORILOR, 
R. RAȘOVAN ȘI-A CONFIRMAT VALOAREA INTERNAȚIONALĂ

Marți, în localitatea engleză 
Manchester s-au încheiat 
Campionatele Europene de 
lupte libere, unde au fost pre- 
zenți și cinci luptători români. 
După cum este cunoscut, re
prezentanții țării noastre au 
reușit să se numere și de data 
aceasta printre medaliații com
petiției continentale, Romică 
Rașovan devenind vioe- 
campion al Europei la catego-

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL
La Rm. Vllcea: Chimistul— 

Știința Bacău (f), In Sala 
Floreasca din București: Steaua- 

Politehnica Timișoara (m)
„Cupa României” la handbal 

feminin, ediția a Xl-a progra
mează duminică returul semi
finalelor. în disputa pentru 
locurile 1—4, la Rm. Vîlcea se 
întîlnesc ocupantele locurilor 
doi și trei în actuala ediție a 
campionatului. Știința Bacău 
(52 de puncte, +130 golaveraj) 
și Chimistul (52, +66). Șansele 
ambelor formații pentru clști- 
garea titlului de campioane fi
ind minime, atenția lor este 
îndreptată spre obținerea drep
tului de participare în finala 
competiției. Cu o săptămînă 
înainte, la Bacău, meciul s-a 
terminat la egalitate (18—18), 
partida de duminică stirnind 
un interes deosebit, cu atît mai 
mult cu cît acum trebuie sta
bilit un învingător. Jocul va fi 
condus de bucureștenii M. Ma
rin — Șt. Șerban. tn cealaltă 
semifinală, pentru locurile 1—4, 
Mureșul Tg. Mureș va primi 
vizita handbalistelor de la 
TEROM Iași. Cele numai două 
goluri în favoarea ieșencelor 
(30—28) nu par un avantaj in
surmontabil pentru liderele 
campionatului. Conducerea 
partidei a fost încredințată 
bucureștenilor T. Curelea — I. 
Păunescu. în grupa pentru 
locurile 5—8 vor avea loc 
meciurile : Rulmentul Brașov— 
Oțelul Galați (27—24 ; L. Con- 
druț, O. Marin, din Ploiești) și 
Rapid — Hidrotehnica Constan
ța (17—25; Șt. Sticea, Gr. Bolo- 
can, din Brașov ; meciul va 
avea loc în Sala Rapid, ora 10).

întrecerea masculină a „Cupei 
României*' programează dumi
nică prima manșă a semifina
lelor, din care vor avea loc 
două partide. în grupa pentru

Aprig disputate, partidele Steaua — Politehnica Timișoara au stir- 
nit totdeauna un Interes deosebit. (Fază surprinsă de fotoreporterul 
Aurel D. Neagu la partida dintre aceste echipe fruntașe tn ediția 

anterioară a campionatului).

ria 48 kg. Este o frumoasă rea
lizare a acestui tînăr, partici
pant pentru prima oară la o 
competiție rezervată seniorilor, 
care-1 confirmă valoarea inter
națională, după titlul de cam
pion european de juniori, cu
cerit anul trecut, lă Katowice. 
Alături de alți reprezentanți 
ai noii generații, selecționați în 
lotul național de seniori, Ro
mică Rașovan (Dinamo Brașov) 
a realizat un evident salt va
loric, care i-a permis să urce 
numeroase trepte în ierarhia 
performanței internaționale.

La actuala ediție a competi
ției continentale au fost pre- 
zenți 143 de concurenți din 24 
de țări, numărul mare al 
participanților explicîndu-se 
prin faptul că acest concurs 
ș-a situat în preajma Jocurilor 
Olimpice. în aceste condiții, 
Campionatele Europene au con-

stituit o repetiție generală 
înaintea grandioasei competiții, 

prezentînd la con- 
mai valoroși repre- 

lor, prezumtivi 
la Jocurile Olimpi- 
firesc, întrecerile 
grad ridicat de di- 

podlu-

toate țările 
curs pe cei 
zentanți ai 
participant! 
ce. în mod 
au avut un ___  ____
ficultate, accesul spre ____
mul de premiere fiind permis 
numai sportivilor deosebit de 
valoroși, în plenitudinea for
țelor de luptă și Intr-o bună 
formă de concurs. Referindu-se 
la sportivii români, antrenorul 
N. Pavel ne-a oferit o serie 
de amănunte :

„Romică Rașovan s-a prezen
tat în evident progres, așa cum 
s-a dovedit tn ultima vreme.

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

După C. E. de hochei — juniori, grupa A

locurile 1—4, campioana și li
dera actuală a Diviziei A, 
Steaua, va primi vizita studen
ților de la Politehnica 
șoara, deținătorii trofeului 
diției anterioare.
Sala Floreasca, de 
un meci de mare 
va fi arbitrat de ieșenii 
Gherghișan și C. Drăgan. 
deschiderea reuniunii, 
ora 10 : I.T.B.
nești, Div B. f.). Celălalt meci: 
Dinamo Brașov — Dinamo 
București (22—25) s-a disputat 
anterior. Returul acestei parti
de — 28 aprilie. în grupa 5—8, 
mîine la Baia Mare, H.C. Mi- 
naur va întîlni pe Dacia Pi
tești (I. Mărieș — Gh. Istrăoan, 
din Satu Mare). Dubla partidă 
Universitatea Craiova — Relo- 
nul Săvinești va avea ioc tn 
zilele de 30 aprilie și 1 mai, la 
Piatra Neamț.

Timi- 
e- 

Așadar, în 
la ora 11,15, 
interes, care 

D. 
(în 

___  de la 
Reionul Săvi-

OBLIGAȚII SPORITE 
PENTRU VIITOAREA EDIȚIE 

poate fi apreciată ca o merito
rie reușită, în condițiile date. 
Care au fost aceste condiții ? 
Lotul României a aliniat cea 
mai bună garnitură posibilă, dar 
juniorii cei mai mici ai acestor 
„europene”, ca vîrstă (doar 8 
din 19 au avut vîrsta limită 
admisă, de 18 ani, marea ma
joritate avînd sub 18, 17 și 
chiar 16 ani) și ca gabarit. Ce
lelalte formații au fost omoge
na, la plafonul vîrstei regula
mentare, cu unul, maximum 
doi juniori sub 18 ani, selecțio
nați dintr-o masă impresionan
tă, cu o dotare tehnică și o 
experiență incomparabil mal 
mari. Dacă Aahnicienii lotului 
— Stelian Rusu și Remus Btanu. 
asistați de Zoltan Czaka și dr. 
Anton Biro — nu și-au afișat 
îngrijorarea cînd i-au văzut pe 
partenerii de serie, jucătorii au 
fost puternic marcați de primul 
contact eu aceștia, cu totul... 
altceva decît colegii de cluburi 
sportive școlare cu care au tot 
jucat, inclusiv în perioada de 
pregătire. Așa se și explică 
scorurile mari cu care au pier
dut la echipele Suediei și Fin
landei (0—21 și 0—18), reve- 
nindu-și tn cea de a treia 
partidă, cu Elveția, așa cum ne

Mircea COSTEA

După două prezente efemeie 
în prima grupă valorică a Cam
pionatului European de hochei 
pe gheață pentru juniori, iată 
că reprezentativa României iz
butește să rămînă în această 
grupă, după disputarea ediției 
1988, din Cehoslovacia. Dacă nu 
numim aceasta o performanță, 
fiind vorba de grupa care 
decerne titlul de campioană a 
continentului, menținerea între 
primele 8 formații ale Europei

in Concursul international de tir dotat eu „Cupa steaua'*
tXtaBnaBBtaBMBtaBBtaBHtaMMtaatatataataBHHBMHBtaBBBBBtaBBtaMBBBBtaBaBBBMBBBBBMBBBBBBBBMBBMK

DOUA VICTORII ROMANEȘTI IM PRIMA ZI
O vreme plăcută, de primă

vară adevărată, a întîmpinat pe 
participantii la competiția 
ternațională de tir dotată 
Cupa Steaua și găzduită 
poligonul Tunari. Au 
pe listele de Înscriere 
valoroși de la T.S.K.A. 
va, Ț.S.K.A. Sofia și 
Budapesta, ca invitați 
bului Steaua București. în 
ralel s-a desfășurat și o 
trecere dotată cu aceiași 
feu, dar deschisă celorlalți 
tașl fruntași din țară.
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Rezultatele au fost pe 
sura participării, adică 
roase. între ele, figurează 
toriile steliste în probele 
pistol liber și pistol sport, 
tori : Sorin Babii și Elena 
ciuc. Cea mai merituoasă 
performanța lui Sorin 
care șl-a dominat 
de o manieră categorică.

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 3-3) (Continuare ta pag. a 4-a)



START „DE VARĂ" 
ȘI ÎN CAPITALĂ

Zi de sărbătoare sportivă, duminică, în Capitală. Va avea 
loc deschiderea oficială a celei de-a Vl-a ediții de vară a 

IDaciadei. Startul festiv al marii competiții naționale va fi i 
dat. în această zi, la ora 10, într-un perimetru devenit, prin 
tradiție, o arenă polivalentă a sportului de performanță și I 
de masă. Parcul Tineretului și Palatul Sporturilor și Cul-

Iturii vor reuni, din nou, mii de tineri sportivi și mii 1 
de spectatori de toate vîrstele la acest moment „de început"
— de fapt, un simbolic moment de trecere — în ceea ce, • 
bine se știe, este conceput sub semn de permanență, de con- 

Itinuitate. Programul deschiderii „Daciadei de vară" în cea
mai mare localitate a țârii are, în primul rînd, atribute de I 
polisportivitate, reunite, semnificativ, în chiar „prefața"

I amplei manifestări. O manifestare cu întreceri și demon- ■ 
strații, cu premieri care se vor desfășura în perimetrul 
menționat ca pe o „hartă a sporturilor", spectatorii avînd I 
privilegiul de a alege, de a face... turism sportiv în plin 
București In acest cadru, cu mult sport și multă mișcare, 
mai ales în aer liber, urmează să se dispute și o finală po 
municipiu, aceea a „Crosului tineretului".
. Sfîrșitul de săptămînă are înscris pe agendă și două

I finale pe țară : „Cupa U.T.C. — Festivalul ansamblurilor 1 
școlare de gimnastică ritmică", la Craiova, și Campionatul 
Republican Universitar la orientare turistică, la CluJ-Napoca, I 
ambele concursuri fiind eșalonate pe parcursul a două zile,

| sîmbătă și duminică.
I Concomitent, în orașe și la sate, sînt organizate numeroase
I competiții omagiale dotate cu „Cupa 1 Mai", care antre

nează tineri și tinere, practicanți ai unor sporturi dintre 
cele mai diferite.

„EXERCIȚIILE FIZICE,
MIȘCAREA IN GENERAL -

MEDICINA OMULUI SĂNĂTOS
Convorbire cu dr. Romulus Rusu, medic primar, fost sportiv de performanță

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • CO

Medicul primar Romulus Rusu 
din Roman a primit o di
plomă de onoare din partea fe
derației de popice, oentru Înde
lungata sa muncă de activist 
■sportiv voluntar șl jucător de 
performantă, tocmai m ziua în
ceperii finalelor Campiona
telor Naționale Individua
le de seniori pe moderna are
nă din orașul său, la numai cî- 
teva lutni de la împlinirea 
a 87 de ani de viată

Această venerabilă vîrstă .’-a 
găsit pe fostul șef ai secției de 
boli Interne a Spitalului munici
pal din Roman in plină tinerețe 
«sufletească, continutrd și azi, cu 
energie ti neastîmpăr chiar, să 
practice sportul preferat, el ur- 
cînd șl anul trecut pe podiumul 
laureaților competiției locale do
tate eu trofeul -Cupa veterani
lor".
• Am auzit că Jucațl popice 

de foarte ’măr si atl avut multe 
satisfacții oe plan sportiv, prin
tre trofeele dobîndite afltadu-se 
și un titlu de oamo'on cu echi
pa Progresul Roman obținut In 
vana anului 1952. Fie-ne permisă 
următoarea Întrebare : de ce 
dintre toate disciplinele sporti
ve ti ales Jocul de popice ?

— Acest sport pare mal puțin 
atrăgător. Dar, după ce ai tras pri
ma bilă nu mai renunți pină nu do
bori toate popicele. Apoi, m-a 
atras aces. joc totrudt am con
statat că e mal a ta.’traina p>o- 
filuiui meu profesional, litrii ac
cesibil tuturor vîrstelor. în sfîr- 
șit, simțeam că am resurse ră 
urc mai rapid •tacit la alte spor
turi treptele consacrării ta are
na comoet.t-onaiă.

• Firește pentru cetățenii mu
nicipiului «oman stareți o p< r- 
soană cunoscută și apreciată pen
tru activitatea desfășurată ca me
dic, dar și pentru receptivita
tea fată de exercițiu) tizic...

1 MAI 
PE LITORAL 
întreprinderea de turism, 

hoteluri și restaurante Bucu
rești oferă posibilitatea pe
trecerii unei minivacanțe 
de 3, 4 sau 5 zile pe litora
lul Mării Negre, în stațiu
nile :
• CAP AURORA

• VENUS
• SATURN
• JUPITER
• NEPTUN
• MAMAIA

Cazare și masă : lei 71/ 
persoană.

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

— Doua pasiuni, intr-adevăr, 
m-au stăptaitt medicina și mor
tul, permanențe pe care 'c păs
trez intacte și azi ea pensionar, 
care coexistă in deplină ar

monie. Am convingerea că practica
rea sportului Ișl punt amprenta 
pe viața individului. Pentru mi
ne exercițiile fizice an fost din- 
totdeauna cele care m-au ajutat 
efectiv să-mi creez o bună dis
poziție în muncă șî in viată. 
Sportul a tost pentru mine un 
prieten statornic. Este dăunătoa
re șl ueștiințifică părerea potri
vit căreia la o virstă înaintată 
ar fi cazul să se renume la a- 
numite eforturi fizice. Mișcarea 
este un element vital, de natură 
a prelungi tîrstr. biologică Spor
tul, mișcarea ta general intră ta 
componența a ceea ce as
tăzi numim medicina omu
lui sănătos. Un exemplu: dacă, 
ta stare d<- repaus, pe un centi
metru oătrat corp uman stat ta 
funcție '0-150 capilar" sanguine, 
ta efortul sportiv sau in miș
care intensivă intră in acțiune 
2500—3000 de capilare pe centi
metru pătiat. tn aci st fel, ne 
putem .marina bogăția de vigoa
re, de oxigenare a întregului or
ganism de stimulare a procese
lor metabolice, cu eferie poziti
ve deosebite do ordin bio’ogic.

0 Refertadu-ne la sportul de 
performanță, care credeți că este 
principal'll »ău adversar ?

— Fumatul, practică cu reper
cusiuni noc’ve pentru organism, 
datorită substanțelor toxice pe 
care le conține fumul de «lpară. 
Stat afectata aparatul respira
tor, cardiovascular, digestiv. Iar 
după 20 de ani de tainat apare 
pericolul potential de cancer al 
plăraînllor. De asemenea, abuzul 
de băuturi alcool'ce poate afecta 
grav complexa și fin structură 
a ficatului, această adevărul u- 
zină a organismului privind pre
lucrarea șt metabolizntc.i sub
stanțelor nutritive. Vor suferi si 
sistemul nervos, șl — ta generat 
— toate structurile organismului.

0 Ce vă doriți ta continuare?
— Am avut norocul de a Imbă- 

trînl praetictad sportul preferat. 
Șl, astfel, cu prilejui campiona
telor sau aitor diverse competiții, 
am avut ocazia să străbat tara 
ta lung și In lat, legfod frumoa
se prietenii cu numeroși jucători 
din celelalte «udete, sportul avtrd 
și o latură afectivă, alături de 
cea estetică, a spe-tocolului pe 
care ni-1 oferă. Aș dori o re- 
tatilnlre a veteran „or pe piste
le de joc, intr-o comnetlție cblar 
cu caracter republican.

Traian IOANIȚESCU

• rugby ------------
MII NE SE REIA CAMPIONATUL

Mîine, în șase orașe din țară 
(București, Timișoara, Sibiu, 
Suceava, Buzău și Iași), reînce
pe campionatul de rugby, cu 
întîlniriie din retur. Ce ne-a 
arătat prima parte a întrecerii? 
O dispută mult mai echilibrată 
ca în anii trecuți, la ora de 
față „soliștii" devenind o... ra
ritate. Este, în fond, ceea ce 
place publicului și dă o notă 
crescută de interes competiției 
nr. 1 a rugbyului nostru, ca- 
re-și caută redresarea tocmai 
prin frecvența sporită a unor 
„meciuri tari*'.

Aprecierea râmîne valabilă 
chiar dacă Steaua pare a se fi 
desprins (decisiv) în clasament 
de partenerele sale de întrece
re. Iată, de pildă, că mîine 
pentru lidera clasamentului se 
conturează un joc greu la Ti
mișoara, unde XV-le studențesc 
local este oricînd gata să pro
ducă o surpriză 1 în perspecti
vă, o partidă interesantă, des
chisă oricărui rezultat. La fel 
de strînse se anunță și meciu
rile de la Sibiu (C.S.M. —
Grivița Roșie), Buzău (Contac- 
toare — Știința Petroșani) sau 
Iași (Politehnica — Știința Ce- 
min Baia Mare).

*

Construcții — Di-
23—38 (stadion 

t — Con- 
, i: Universi- 

— Steaua, în tur : 22—94 ------ -1t p.
— București) ; Sibiu :

— Grivița Roșie, fel 
8—18 (stadion Dumbrava, 

_ București);
- Farul Con-
23—33

Programul complet »l etapei 
și arbitrii, București : Sportul 
Studențesc ~ 
namo, în tur 
Tei, ora 10, Gh. Stoica — 
stanța) ; Timișoara : 
tatca — C ----
(stadion 1 _Mal II ora 10, 
Soare 
C.S.M, 
tur : 
ora 10, S. Marin 
Suceava : C.S.M. 
stanța, în tur : 23—33 (sta
dion Unirea, ora 10, M. Ga- 
landa — București) ; Buzău : 
Contactoare — Știința Petro
șani, în tur: 18—19 (stadion 
Gloria, ara 10. Gh. Huștîu — 
București) ; Iași : Politehnica — 
Știința Cemin Baia Bare, în 
tur : 15—21 (stadion Tineretu
lui, ora 10, P. Barbu — Bucu
rești).

CLASAMENT.

1. STEAUA m» •
2. Dtaamo ii 7 1
S. Șt. CEMIN u 7 8
<. Grivița R. ii 7 1
5. Farul n 8 •
•. Contact Bz. ii S 1
7. Polit. Iași ii 5 8
8. Univ. Tim. u 5 «
9. St. Petroșani 11 4 2

10. C.SJVT. Sib. 11 3 0
11. C.S.M. Sv» 11 3 0
12. Sp. Stud. 11 8 0

1 498-230 M
1 202-143 27
2 211-169 27
1 188-140 2C
5 101-161 23
5 173-176 22
8 165-159 21
6 172-217 21
5 142-19» 21
8 180-229 17
8 165-234 17

11 142-273 11

0 Tot mîine0 Tot mîine se reia între
cerea și în seria a II-a a Di
viziei A. In Capitală vor avea 
loc partidele ; Gloria — Con
structorul Constanța (teren Glo
ria, ora 10) și Mașini ~ 
U.K.A. Tecuci (teren 
ora 9,30).

Grele —
Olimpia,

• MOTOCICLISM
MÎINE, LA BISTRIȚA, 

DEREA SEZONULUI 
VITEZA

DESCH1- 
LA

alergătorii 
riadul vi- 

coneurs, 
de între- 
a se ali- 
etape a 

care va des-

După moi'ocroslștl șl 
de dlrt-track, mîine e 
teziștitor să Intre in 
specialiștii acestui gen 
ceri pe șosea urmînd 
nia la startul primei 
„Cupei federației", 
chide noul sezon oompetițional.

Pe traseul de la Bistrița vor 
evolua plloțl din București, Tg. 
Mureș, Cîmpina, Drobeta Tr. Se
verin, Timișoara, Reșița, Sibiu, 
Zămești, Oradea și alte centre 
moto. In program figurează 7 
clase. Primul start se va da la 
ora 10.

• ȘAH --------------------—
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

PĂSTREAZĂ TITLUL 
DE CAMPIOANA PE ECHIPE

La Predeal, deși învinsă ta ul
tima rundă, echipa Politehnica 
București, cu rezerva de puncte 
acumulate anterior, cîștigă tit
lul de campioană națională, ter- 
minînd pe primul loc al clasa
mentului Diviziei A la șah. Este 
pentru a treia oară consecutiv 
că formația studențească bucu- 
reșteană cucerește laurii între
cerii echipelor noastre fruntașe 
de șah.

Iată rezultatele ultimei run
de, a 11-a : Electromotor Timi
șoara — Politehnica București 
6—4 (masculin 4—2, feminin 1—1, 
juniori-junioare 1—1) ; Oțelul 
Galați — I.T.B. 2—8 ; Metalul 
București — Calculatorul 5—5 ; 
A.E.M. Timișoara — Politehnica 
Iași 6—4 ; Universitatea Bucu
rești — Mecanică Fină București 
3,5—6,5; C.S.M. Electrometai 
Cluj-Napooa — Voința Rm. Vîl- 
cea 6—4.

în clasamentul general (mixt), 
primul loc este ocupat de Po- 
tehnica București, celelalte două 
locuri pe podium revenind, în 
ordine, echipelor I.T. București 
și Electromotor Timișoara. In 
clasamentul masculin, laureată 
este I> T. București, Iar Elec
tromotor Timișoara cucerește 
titlurile ia feminin șl juniori-ju- 
nloare.

• BASCHET------------------
RAPID Șl BALANȚA C.S.U. 
SIBIU, ÎNVINGĂTOARE IN 

PRIMELE MECIURI 
DIN TURNEUL 5-B (m)

au 
A 

care 
ta

TG. MUREȘ, 22 (prin telefon). 
La Sala Sporturilor a Început 
turneul final al Campionatului 
Național de baschet masculin 
pentru locurile 5—8. Sînt prezen
te formațiile Rapid București, 
Academia Militară Mecanică Fi
nă București. Balanța C.S.U. Si
biu și Farul' Constanța. Reuniu
nea primei zile a fost deschisă 
de partida dintre Rapid și Aca
demia Militară. Feroviarii 
eîștitgaț cu 110—109 (58—52).
fost un meci frumos, în 
apărările au fost neglijate, 
care totul s-a mizat pe arma a- 
taOulul. Am asistat la o cursă 
de urmărire a militarilor : rapi- 
diștii au avut aproape ta per
manență un avantaj de cîteva 
puncte, pe care adversarii lor 
s-au străduit să-1 anihileze, fiind 
foarte aproape de reușită ta ul
timele 10 secunde ale meciului. 
Dar ratările incredibile ale eto- 
vilor Iul D. Leca și R. Dlaco- 
neseu au făcut ca Rapid să-și 
înscrie o prețioasă victorie în 
palmares. Au marcat : G. Ml- 
haț 6 Marinache 27, Popovici 
27. M. Dumitru 11, Ghiță 29, 
Gh. Dumitru 4, Sipoș 3. Sueiu 
3, respectiv Oezelac 7, Panaiies- 
cu 14. Braboveanu 25, Scarlat 
41. Zdrenghea 6, Frumosu 8, 
Miuleseu 8. Au arbitrat bine. G. 
Dutka (Oradea) și I. Georgiu 
(Oîiuj-Napoca).

în cea de a doua partidă a 
zilei, studenții sibleni au reali
zat o victorie categorică în fața 
baschetbaliștilor de pe Litoral 
cu scorul die 119—84 (59—30). Ju- 
c&foril de la Farul au evoluat 
șters și consecințele s-au văziut 
pe tabela de scor. Au înscris : 
Falhegy 8, Bleahu 16. Pelger 8, 
Apmst'u 18, Dă’an 29, Herbert 15, 
Bretz 25, respectiv Legofătu 7, 
Recău 25, Cucoș 14, Alexe 3, 
Bălceanu 11. Moldovean» 8. Spi
nii 17, Hurii 2. Au condus C. 
George și I. Olaru (București).

Nicoleta ALDEA

TURNEU FINAL IN DIVIZIA A 
LOCURILE 9-12

De mîine pinii marți ta Sala 
Sporturilor din Arad se dispută 
turnout final al grupei valorice 
9—12 a Diviziei A de baschet 
masculin. Programul primei zile 
— de la ora 17 : Politehnica 
CJS.Ș. Unirea Iași — C.S.U. 
T.A.G.C. Ind. Brașov, ELECTRO- 
BANAT Timișoara — RAMIRA 
Bala Mare.

Echipele pornesc de la urmă
toarea situație în clasament : 9.
ELBA 60 p, 10. RAMIRA 59 p, 11. 
C.S.U. 58 p, 12. Politehnica 55 p. 
Echipele clasate pe locurile 11 și 
12 vor retrograda.

• POPICE --------------------
ECHIPELE REPREZENTATIVE, 

LA UN NOU TEST

0 Echipele noastre reprezenta
tive de popice susțin azi șl mîi
ne, în deplasare, un nou test cu 
selecționatele similare ale Ceho
slovaciei. ta vederea apropiate- 
lor C. M. de la Budapesta.

0 Iată clasamentele după eta
pa a 15-a, feminin, seria Sud :
1. Voința Ploiești 24 p, 2. Voința
București 22, 3. Laromet Bucu
rești 18, 4. Petrolul Băiicoi 18 (.poipl- 
caveraj mal slab) 5. Gloria Bucu
rești 16, 6. Mucava Molid Vama 
14, 7. Voința Galați 14, 8. Rapid 
București 10 9. Carpați Sinaia
10, 10. Olimpia Buucurești 4 ; se
ria Nord : 1. Electromureș Tg. 
Mureș 28. 2. Hidromecanica Bra
șov 20, 3. Voința Odorheiu Secu
iesc 20, 4. Voința Tg. Mureș 18,
5. C.S.M. Reșița 18, 6. Voința Ti
mișoara 12, 7. Voința Oradea 12,
8. Voința Craiova 12, 9. U.T.
Arad 10. 11. Dermagant Tg. Mu
reș 6 ; măscuita, seria Sud : 1. 
Gloria București 26, 2. Olimpia 
București 22, 3. Carpați Sinaia 
21, 4. C.F.R. Constanța 18, 5.
Voința București 16, 6. Metalul 
Roman 14, 7. Constructorul Ga
lați 13. 8. Rulmentul Brașov 12,
9. Laromet București 4, 10.
Chimpex Constanța 4 : seria 
Nord : 1. Aurul Baia Mare 24.
2. Electromureș Tg. Mureș 13. 3. 
C.F.R. Tg. Mureș 16, 4. Olimpia 
Reșița 16, 5. Metalul Hunedoara 
14, 6. Constructorul Tg. Mureș 
14, 7. Chimica Tîrnăveni 13, 
Unio Sa tu Mare 13, 9. 
C.F.R. Timișoara 12. 10. 
tllaj Odorheiu Secuiesc

8.
Victoria 
Tehnou- 

10.

Rapid0 Meciurile dintre 
București — Laromet București 
(tf) și Voința București — Olim
pia București (m) 
pentru etapa a 18-a. din 30 apri
lie au fost devansate 
data de 26 aprilie.

conttad

pentru

• VOLEI ---------------------
START IN ÎNTRECEREA PE 

GRUPE VALORICE

Astăzi debutează partea a 
doua, pe grupe valorice, a cam
pionatelor primei divizii de vo
lei, ta care echipele continuă 
competiția tatr-un sistem inedit 
(jocuri duble : sîmbătă șl du
minica). Departajarea lor In 
grupele locurilor 1—6 și 7—12 s-a 
făcut prin cele 22 de etape 
(tur șl retur cu toate diviziona
rele A), dar ta clasamentele de 
la care se pornește în faza a 
doua s-au luat în considerare 
numai rezultatele directe dintre 
participantele la aceeași grupă.

Desigur, turul și returul pe 
grupe valorice sporesc intere
sul pentru meciuri, dat fiind 
echilibrul mal pronunțat între 
echipe. Cea mol pasionantă se 
anunță disputa dintre fruntașele 
campionatului masculin, întru- 
cît în duelul dintre Steaua și 
Dinamo se poț implica, cum au 
șl dovedit-o, celelalte formații...

MASCULIN, grupa 1—6 : Steaua 
București — Tractorul Brașov 
(sala Agronomia, azi ora 17, 
mîine ora 10), Dinamo București
— Universitatea CFR Craiova 
(Sala Dtaamo orele 17.30 șl res
pectiv 1:1,30), Elcond Dinamo 
Zalău — Viitorul Bacău ; grupa 
7—12 : Explorări Motorul CSȘ 2 
Baia Mare — Politehnica Timi
șoara, Relonul Săvineștj — CSU 
Sănătatea Oradea, ASA Electro
mureș Tg. Mureș — CSMU Su
ceava ; FEMININ, grupa 1—6 : 
Flacăra Roșie București — Da
cia Pitești (sala Lie. Ind. MIU, 
azi ora 16 și mîine ora 10). CSU 
Rapid Galați — Universitatea 
CFR Craiova, Dinamo București
— Farul Constanța (sala Dinamo 
orele 16 șl respectiv 10) ; grupa 
7—12 i Știința Bacău — Rapid 
București. Penicilina Iași — 
CSM Libertatea Sibiu și Chimia 
Rm. Vffleea — Oltcit Craiova.

• JUDO ----------------------
FINALELE CAMPIONATELOR 

UNIVERSITARE

an : 
la

în organizarea catedrei de edu
cație fizică șl a Consiliiuiui 
U.A.S.C. de la Institutul de Pe
trol și Gaze, la Ploiești s-aiu des
fășurat finalele Campionatelor 
Republicane universitare de judo. 
Iată câștigătorii titlurilor de cam
pioni ai ediției din acest — ‘ 
Ntau Popescu (Timișoara), 
categoria superușoară, Sorta Da
mian (Timișoara), semiușoară, 
Romeo Boantă (București), u- 
șoară, Glieorghe Olaru (Iași), 
sem'.mijlocie, Antonio Artene 
(București), mijlocie, Marcel Căl- 
burean (CluJ-Napoca), semigrea și 
Viorel Tarău (București), la 
grea. Pe echipe, primul loc a re
venit centrului universitar Ti
mișoara.
Octavian BALTEANU — coresp.

Cugir) 
culta : 
595 p 
581 p ; 
feminin : 
namo) 378 p ; 
(Dinamo) 385 
vram 384 p ; 
nta s 1. Aniț 
2. Silvica, 
p ; 3. Elena 
<71,7 p 
683,3 p 
674,5 p 
673 8 p

• HOCH
AZI SE DECI 

„CUPEI
GALAȚI, 

După o zi 
noarul din 
luat întreceri 
„Cupa Romă 
tide din p 
cu următoai

DINAMO 1 
VIITORUL 
(2—0, 0—1, 1 
tat aprig, > 
șl cu mulți 
penalizare I). 
de două rep 
nivelul pre 
menaj ind u-se 
ultima zi, d 
totuși parti 
tea tehnico-t 
pra adversar 
din Gheorgh 
biție, au lu 
puc, dar ra 
diblle, chiar 
tacanți in f 
movist Huța 
un rezultat

Marcatori : 
Jumătate — 
respectiv An 
prestat de 
nadi, M. En 

STEAUA 
GREȘUL M. 
3—0). Hoche;' 
au reușit do 
țină scorul 
gol și aceas 
portarului S 
în repetate i 
net 

combinații < 
(Steaua) a i 
nalizare pent

Au marcat 
lăucă 2, Șof 
șl V. Huțan

A arbitra 
asistat K S 
lescu.

DUNAREA 
CIUC 3—2 ( 
marcat: D. B 
pectiv F. Ga 
bitrat satisf 
— D. Trandi

In ultima 
sul — Viito 
Club șl Dun

• TIR -----------------------
(Urmare din pag 1)

• TENIS
IN AȘTEPT

concursul propriu-zis, el a a- 
dunat 567 p (pe locul secund 
la... 19 puncte a fost C. Jun- 
cuj) cărora le--a adăugat alte 
90 'de puncte în finală. în ul
timul act al probei, clasa lui 
Liviu Stan i-a adus acestuia și 
locul al doilea, în urma unei 
finale mai bune (90—88) decît 
a mai tînărului coleg de club, 
C. Juncu.

Deși în 
toi sport, 
națională, 
nci Taciuc, eu 674 p, 
principal al concursului a re
venit Anișoarei Matei, partici
pantă și ea la finală, locul său 
contînd 
petiția 
români. 
Olimpia 
dar de 
cele 100 de puncte 
maxim) din finală.

Singura victorie care a re
venit oaspeților a fost obținută 
de ungurul Tibor Suveges, în 
proba de pușcă liberă 60 f.c.,
cu un total de 700,8 p (598-i-102,8). 
Pe locul secund, după o finală 
foarte bună (104,1 p) s-a cla
sat Constantjn Stan.
REZULTATE TEHNICE, pistol 

sport : 1. Elena Taciuc (Steaua) 
674 p ; 2. Oilga Spiridonova
(Ț.S.K.A. Moscova) 671 p ; 3.
Kuy Miarglț (Honved Budapesta) 
671 p ; 5. Olig® Kloneva (Ț.S.K.A. 
Moscova 669 p; 6. Mariana Graj- 
deva (Ț.S.K.A. Sofia) 666 p ; 
concursul intern a fost cîștigat 
de Anișoara Mated (Olimpia), eu 
680 p ; pușcă liberă 60 f : 1.
T. Suveges (Honved) 700,8 p ; 2. 
C. Stan (Steaua) 699,1 p ; 3. V. 
Juirovski (Ț.S.K.A. Moscova) 
698,9 p ; 4. K. Povlukonls
(Ț.S.K.A. Moscova) 697.6 p ; 5. 
O. Mlarln. (Steaua) 695,5 p ; 6. 
F. Cristofor (Steaua) 694,4 p ; 
pistol liber : 1. S. Babii (Steaua) 
655 p ; 2. L. Stan (Steaua) 637 
p ; 3. C. Juncu (Steaua) 636 p ;
4. I. Koroes (Honved) 635 p ; 5. 
T. Verhalanov (Ț.S.K.A. Mosco
va) 632 p ; 6 M. Talaisehlns 
(Ț.S.K.A. Moscova) 631 p ; Cupa 
Steaua, concurs intern : pușcă 
standard, 60 f.c. : 1. Aurelia Bis- 
trieeanu (Steaua) 594 p ; 2. Car
men MăMna (Metalul) 592 p ; 3. 
Adriana Avram (Metalurgistul

Cupa Steaua, la pis- 
cu participare inter- 
vietorla a revenit Ele- 

meritul

însă doar pentru com- 
rezervată trăgătorilor 

Trăgâtoarea de la 
a reușit 680 p în total, 
lăudat sînt, în special, 

(punctaj

CLUJ-NAP 
fon). Cea d 
pionatelor I 
niori la ten 
s-a desfășur 
semnul rezi; 
neînvinse îr 
rămtatod di 
CSM l^k.i

* 
— masWnn,ta, 
1 Buc., Hi 
CSȘ 1 Buză 
feminin.

Așadar, a 
zi liniștită, 
scorurile puț 
tidele Univ. 
CSM 2 CluJ-r 
Juventus Bi 
dea (feminl 
și orădencel 
printr-un ca 
nr. 2 în fal 
la titlu. Dar 
să răstoarne 
outsideril < 
detașați. In 
M. Vitan și I 
2“ C. Chindi 
tei — au lup 
impunîndu-K 
te scorul 
dar fiecare 
a purtat, tot 
librului, mu: 
du-se îm pre 
campioanele 
cadetelor, or 
bo, Enlko I 
Marton au < 
fața Juventt 
driana Năsta 
sprijinită de 
coș și Antoa: 
pierzînd, e ' 

Sîmbătă șl 
așteptat, de 
sânte, lupta 
nfn.d deschisă 

REZULTAT] 
culta — csiv 
Gloria Arad, 
ința IJPIPS 
1 : 5—3 cu ? 
Energetica A 
CSȘ Bistrița 
5—2 cu Spart 
tllaj ; femlni 
cu Unirea Ti 
nlca 2, 5—3 o 
tehnica 1 : 51 
CSȘ Met. 2 ! 
nergetica • S| 
nirea Tricolo 
cu Energetica 

Concursul c 
la orele 8,30 
Oe la ora 8.

Emanui



m, mas-

1) 574 p; 
der (Di-
Ionesou 

-iana A- 
n, feml- 
473..S p j 

ua)dgfc>.l 
(Steaua) 

S. BabU

(Steaua)

JOAREA 
r

telefon), 
pe pati- 
s-au re
el pentru 
trei par- 
heindu-se 
e :
— C.S.M. 
INI 3—1 
el dispu
te ratări 
e minute 
ieși timiu 
voluat la 
'ecedente, 

pentru 
dominat 

per iori ta
rn tă asu- 
rlocheiștii 
t cu am- 

fiecare 
•le incre- 
cu 2 a- 

lui dina
poi va t de
>ăru și 
vingători, 
arbitrajul 
Gh. Taș-

— PRO- 
1—0, 4—0. 
Progresul 
să men- 

ță de un 
i special, 
a salvat

In-U'te pe- 
uită.
• 2. Hă- 
, Chiriță

UCUREA 
—1) ! Au 
ria, res-
Au ar- 

Gubernu 
Hoinar, 
î Progre- 
— Sport 
mo.
3OIȚA

A -----
JRILOR

rin tele- 
a Cărn

ii tru ju- 
(echiipe) 

îblu sub 
•evizibile, 
tru titlu 
o-rmațiile 
i j^hnica 

W csș 
CSM — 
radea —

srență, o 
>ar de 
di.n par
ai ova — 
■ulin) și 
lit Ora- 

clujenii 
puțin, 

favoriții 
andidate 
)jr aveau 
stic urile, 
7 irigă tori 
Bărăgan, 
enii ,nr.

C. Ma- 
dăruire 
priveș- 

5—2, 
ividuală 
a echi- 
•rminin- 
îndu-le, 
cut ale 
:se Sza- 
Ștefania 
-3 în 
are A- 
uficdent 
ria Co- 
acestea, 

dar... 
dnt de 
initere- 
rămî-

, mas- 
5—0 CU

2 Ști- 
tehnica 
ni CSȘ 
>la ti na ; 
?SM 2, 
ehnou-
: 5—0 

diroteh-
Hidro- 

.rad și 
cu E- 
cu U-

5—1

ătă de 
mini că

ANU

Cărfi noi

Diviziei A

„HANDBAL"
Lectorul unlv. loan Bota 

este cunoscut in lumea hand
balului nu doar in calitatea 
sa de cadru didactic In disci
plina care l-a consacrat ca 
teoretician de renume, dar el 
este știut și apreciat și ca un 
practician de notorietate : an
trenor mai Intit la echipe de 
club divizionare feminine A, 
iar in mai multe rinduri — 
ca și In momentul de față — 
conducind destinele reprezen
tativei feminine a României. 
Nu surprinde pe nimeni — 
privind totul 
celor mai sus 
riția unei noi 
specialitate pe 
tul antrenor 
împreună cu sofia sa, Marla 
Bota, fostă și ea jucătoare 
de handbal, acum cadru di
dactic.

Presupuntna că un antre
nor dorește să instruiască o 
echipă tncepînd eu ABC-ul 
handbalului și dorește s-o 
ducă pină la marea perfor
manță, cartea Iui Joan Bota 
și a Măriei Bota ii pune la 
dispoziție absolut toate ele
mentele, incepind de la selec
ție (inițială, intermediară 1 
și 2, finală), trecind prin pre
gătirea fizică generală și spe
cială, metodologia pregătirii 
tehnice, instruirea propriu- 
zisă in handbal (inițierea, în
vățarea și consolidarea, per
fecționarea și măiestria, an
trenamentul individual, jocu
rile de instruire, competițiile 
etc.).

Nu continuăm cu înșiruirea 
celorlalte capitole șl 
pltole 
lucrări 
bit de 
titorul 
jucător 
se Inițieze in 
discipline atlt

prin prisma 
spuse — apa- 
lucrări •) de 
care aprecia- 
a elaborat-o

ale acestei 
(numeroase 

Interesante), 
— fie el 
ori simplu

subca- 
valoroase 
și deose- 
lăslnd ci- 
tehniclan, 
doritor să 

tainele unei 
de frumoase

șl care, pe zi ce trece, ca
pătă tot mai mare audiență 
la noi și in lume — să des
copere singur, In fiecare pa
gină, cele mai diverse aspec
te pe care le ridică jocul de 
handbal.

Bazată pe observații făcute 
de-a lungul citorva decenii 
In jocul de handbal practicat 
la noi, autorii demonstrează 
cu forfa argumentelor că e- 
xlstă cu adevărat o școală ro
manească de handbal, cunos
cuta șl recunoscută, de altfel, 
în lume. Să subliniem că, din 
moment ce handbalul roma
nesc are teoreticieni șl prac
ticieni de tnaltă calificare, nu 
se poate ca și la nivel de 
competitivitate internațională 
„sportul cu mingea mică" să 
nu se redreseze. Începutul 
l-a făcut deja reprezentativa 
feminină a României, pregă
tită chiar de... autorul cărții.

Lucrarea lui loan Bota șl a 
Măriei Bota se adaugă unei 
bogate bibliografii, pentru că 
și alți autori — prof. unlv. 
loan Kunst-Ghermănescu, 
Constantin Popescu, Eugen 
Trofin, Gabriel ZUgrăvescu, 
Paul Cercel, Gavril Csudor, 
Dumitru Popescu-Collbași, 
Bogdan Macovei, Valeriu Go- 
glltan — au oferit literaturii 
handbalistice lucrări de pres
tigiu. Că așa stau lucrurile 
o dovedește, intre altele, tra
ducerea multora dintre ele in 
limbile japoneză, germană, 
portugheză, francezi etc. 
Ceea ce — tocmai datorită 
valorii — sintem siguri că se 
va tnttmpla și cu această lu
crare.

Ion GAVRILESCU

•) Ioan Bota, Maria Bota : 
„HANDBAL" (Editura „Sport- 
turism, București, 1987).

UN REUȘIT SPECTACOL CULTURAL-SPORTIV
(Urmare din pag l)

sport pe terenurile de la .^Șo
sea”: 11 la Jocurile Olimpice, 
26 la campionate mondiale, 58 
Ia campionate europene, 10 la 
J.M.U. ,356 la campionate bal
canice, ca să nu mai vorbim de 
trofeele cucerite la Concursuri
le Prietenia, Criteriul Speran
țelor Olimpice etc.

Așadar, spectacol cultural- 
sportiv la C.S.Ș. Triumf Bucu
rești, cu îneîntătoare reprize 
de gimnastică, pregătite de 
prof. Doina Firică, Ana Moțet, 
Mihacla Tîrnovcanu, Marilena 
și Benone Perețeanu, Dana En- 
cuțescu (la „Triumf” cel mai 
greu lucru este să numeri 
grupele și subgrupele de gim
nastică), Elena Ceampelea-Li- 
xandru, Eliza Stoica, Cristina 
și loan Petru, Gheorghe Neagu, 
Valentin Grccu, Elena Tutan, 
Paula Borș ș.a. La C.S.Ș. 
Triumf, într-un spectacol orga-
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LA STARTUL ULTIMEI „TREIMI" A
Majoritatea partidelor se află, 

din păcate, sub semnul luptei 
pentru evitarea retrogradării.

în această situație sînt me
ciurile de la Brașov, unde e- 
chipa lui Costică Ștefănescu 
primește replica unei formații 
în reală ascensiune (Oțelul).

Nu mal puțin aspră este și 
partida de la Bacău, în care 
ambele echipe (S.C.-ul și C.S.M. 
Suceava) au nevoie, fiecare în 
parte, de un balon de oxigen.

„Derby“-ul ... nesiguranței se 
joacă la Pitești, unde F.C. Ar
geș, coborîtă la minus șase, 
înfruntă o echipă (Rapid) în 
aceeași situație, dar care are 
„avantajul” că joacă, totuși, în 
deplasare.

în meciul de la Craiova, gaz-

dele par favorite, dar și în a- 
cest caz „Poli", echipa vizita
toare, nutrește speranța unui 
punct, cu atît mai mult cu cît 
al său „minus 4“ nu este o 
garanție pentru finalul cam
pionatului.

La București, Sportul Studen
țesc, deși ne-a obișnuit cu 
jocuri modeste în „Regie", ar 
trebui să valorifice avantajul 
terenului în fața unei echipe 
care joacă lejer în deplasare, 
ceea ce nu ne face să uităm, 
totuși, că hunedorenii au cîș- 
tigat la Cluj-Napoca... transmi
tted „șepcilor roșii” o 
pe care studenții de pe 
ar dori — deși cu nu 
mulți sorți de izbindă

Campionatul speranțelor

DEIIBIIJI l-A CIȘTIGAI DINAMO, 
I DAR DISPUTA PTATRIJ
I

CAMPIONATULUI

povară 
Someș 

prea
— să

INTIIETAH CIJMINUA

nizat sub egida Daciadei, evo
luează toată lumea. Adică și 
profesorii. Bunăoară, antreno
rul de hochei Gheorghe Tăbă- 
caru, cu formația sa de muzică 
ușoară „Triumf”. Și chiar 
triumf este cînd, în final, Tă- 
băcaru-fiul începe să atace 
tobele cele mici și mari, pre
cum pucul între mantinele, Adi 
fiind te clasa I, iar în sport 
(tot la „Triumf”, se-nțelege) 
în grupa de hocheiști începă
tori a tatălui său.

„Triumf XXX" a fost, cu pu
țină îngăduință, un spectacol— 
bilanț, amintind celor prezenți 
etapele parcurse — în stroc 
ridicat — de acest club. De 
sportivii și antrenorii care au 
activat și activează la „Triumf”, 
șlefuind cu răbdare și migală 
caractere, oameni. Intre cei 
care au îmbrăcat, la început, 
tricoul „alb-albastru“ : Mihaela 
Peneș, Văii Ioncscu, Gheorghe 
Costache, Georgeta Corbeanu, 
Gheorghe Goran, Mihai Mari
nescu, Valentin Samungi, Mihai 
Turcaș, Liviu Răducanu etc. 
Apoi, mai tînăra generație : 
Mirela Sidon, Cristina Feșteu, 
atleții, rugbyștii, hocheiștii, 
scrimerii, canotorii, poloiștii 
etc., gimnastele din clasele I 
și a IlI-a de care am amintit : 
Roxana Hauraș, Maria 
stantinescu-Gomoiu, Anca 
ncscu, Violeta Vîrtosu, 
dalena Joița...

Iată și „regia” 
mos spectacol, cei 
„culisele” sălilor de 
dreptul pontoanelor 
ape, îndrumă pașii 
performeri de la

Con- 
Di- 

Mag-

fru-
din 
din 
de

acestui 
care 
sport, 
albite 

viitorilor
„Triumf” : 

profesorii, antrenorii, Romulus 
Paven și Aurelia Neagoe, vice" 
președinții clubului, loan Chi- 
ran, Nicolae Radu, Marin Boia, 
Ilic Husarencu, Cristian Bocșa, 
Mlron Husarencu, Adriana Cor- 
lan, Cristian Dincă, Gheorghe 
Niță, Paul Niculescu, Ștefan 
Popescu, etc. Pentru rezultate 
deosebite, C.S.Ș. Triumf Bucu
rești — prin președintele aces
tei unități sportive, prof. Teo
dor Bolea, de 26 de ani în a- 

,cest club — a primit Diploma 
de Onoare a Consiliului Națio- 

Și 
la 
al

nai pentru Educație Fizică 
Sport. A fost un spectacol 
înălțime, încă un triumf 
„Triumfului”!

Partida derby a campionatu
lui s-a disputat, duminica tre
cută, pe terenul nr. 2 al lui 
Dinamo, în condiții foarte grele, 
pe o vreme neprielnică fot
balului. Și cum cele două 
echipe fruntașe ale actualei e- 
dlții. Victoria și Dinamo, s-au 
pregătit cu o atenție aparte 
pentru confruntarea lor directă, 
în ciuda terenului desfundat, a 
rezultat un meci deosebit, echi
librat, cu multe faze din care 
se puteau înscrie și alte goluri, 
în afara celor două semnate de 
elevul iui Constantin Frățilă, a- 
tacantua Iordache, ta mim. 36 șl

A cîștigat, așadar, Dinamo, în. ■ RaSne**de”văzut”’(L. D.y
linii mari echipa care, ta vara 
trecută, a intrat în posesia tit
lului la juniori republicani : 
Prunca, Grozea, Marin. Bucur, 
L. Simion, Lupescu, Iordache, 
Râdudolu. Jucători tineri, pc 
care antrenorul lor ii cunoaște 
foarte bine, pe dăruirea cărora 
a mizat 
derby.

— Ne-am 
condițiilor 
rat meciul . 
exemplar pentru a cîștiga, a a-

Ifirmat după med Constantin 
Frățil'ă.

— Ar

I
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în această partidă- 

ada.ptat mai repede 
în care s-a desfășu- 
și băieții au luptat

Am pierdut doar un 
însă și campionatul, 

Ipînă Ia capăt fiind lung 
te se mai pot întîmpla,

joc nu 
drumul 
și mul- 
a con-

I
I
I

chis, ja rindul lui, Gheorghe Ti
mar.

Ou alte cuvinte, duelul conti
nuă. Indirect.

Dincolo însă de această dispu
tă dintre osie două echipe deta
șate mult în fruntea clasamen
tului, mai atrage atenția ...for
fota dintre locurile 3 și 7, fle
care dintre echipele clasate pe 
aceste poziții avînd șanse reale 
de a urca, în final, pe treapta 
a 3-a a--------- '
pînă la 
mențină 
tea, cu 
va mări 
desprinde de acest" mini-pluton 1

podi.um.ului. Va reuși, 
urmă. Petrolul să-șl 

locul 7 Sau Unlversita- 
excelentul el golaveraj, 
tempouil pentru a se

o micșoreze mîine pe terenul 
Victoriei.

în sfîrșit, dintre jocurile cu 
încărcătură / "
negativ”, să-l amintim pe cel 
de la Ploiești, unde Petrolul, 
în pofida situației șale dificile, 
va forța victoria, cu speranța 
că situația sa nu este încă to
tal compromisă.

La Moreni, însă, dincolo de 
această încărcătură, firească 
într-un meci în cane se fotîl- 
nesc două protagoniste ale ac
tualei ediții. miza partidei 
conferă un Plus de interes și 
atractivitate. Pentru că Steaua, 
campioana en titre și îndrep
tățită aspirantă la repetarea 
acestei performanțe, dorește 
să-și continue drumul invinci
bilității. în timp oe Flacăra, 
revelația actualului campionat, 
își propune, evident, un rezul
tat remarcabil în compania se- 
mifinalistei C.C.E.. deci un 
argument cu puncte în pers
pectiva unei participări a mo- 
renaritor la „toamna europeană".

De cel mai mare interes se 
bucură meciul de la Tg. Mureș, 
dintre A.S.A. și Dinamo. Se 
întîlhesc două echipe cu si
tuații diferite în clasament, dar 
care au posibilitatea să ofere u.n 
spectacol de înalt nivel. De o 
parte, gazdele, care au adoptat 
stilul ofensiv în acest campio
nat, marcînd un număr mare 
de goluri, chiar dacă apărarea 
a „suferit” de pe urma acestei 
atitudini tactice. Pe de altă 
parte, Dinamo, cu jocul său tot 
mai echilibrat, în care matu
ritatea consacraților se îmbi
nă fericit, de la o zi la alta, 
cu elanul jucătorilor tineri, a 
demonstrat că poate juca cu 
destulă autoritate în toate me
ciurile din deplasare, la cîștig.

emoțională

CLASAMENT
1. DINAMO 23 I® 4 1 64-22 58
2. Victoria 23 19 0 4 45-16 57
3. Petrolul 23 13 3 7 39-31 42
4. Univ. Cv. 23 13 2 8 54-26 41
5. steaua 22 11 5 6 51-31 38
6. F.O. Argeș 23 11 3 9 41-26 36
7. F.C. Olt 22 10 5 7 29-22 65
8. F.C.M. Bv. 23 10 11 36-43 32
9. Flacăra 22 10 2 10 35-43 32

10. Otelul 23 9 4 10 47-38 31
11. „Poli" Tim. 23 9 3 11 30-36 30
12. Rapid 23 9 0 14 37-53 27
IS. S.C. Bacău 22 7 4 11 22-40 25
14. Sp. Stud. 23 6 6 11 33-44 24
15. Oorvinul 23 6 5- 12 30-39 23
16. CSM S-va 23 7 2 14 26-54 23
17. „U“ Cluj-N. 23 5 4 14 23-51 19
18. ASA Tg. M. 23 4 2 W 22-49 14

PROGRAMUL Șl ARBITRII
ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI B

SERIA I : Steaua Mizil — Glo
ria Buzău : B. Cațaroș (Călă
rași), F.C.M. Progresul Brăila — 
2.S. Botoșani ; L. Ciucu (Bucu
rești), Unirea Focșani — FEPA 

1’74 Blrlad : M. Dărăban (Cisnă- 
die), C.F.R. Pașcani — Șiretul 
Pașcani : G. lonescu (București). 
Prahova C.S.U. Ploiești — Cea-

P. Neamț : M. Bumbul
), Unirea Slobozia — Po

litehnica Iași : V. Alexandru
(București), Olimpia Km. Sărat 

- Petrolul Brăila : T. Con stan- 
tinescu (București), F.C.M. Delta 
D'iinamo Tulcea — Inter Vaslui: 
D. P. Manole (București). Meta
lul Plopeni — F.C. Constanța : 
V. Angheloiu (București).

SERIA A n-a : Electromureș 
— -------- Metalul București :

C.M.M.
Progresul 

Voința București : D. Crăciun 
(Cluj-Napoca), F.C. Inter Sibiu 
— Electro put ere Craiova : I.
Metea (Aiud), Autobuzul Bucu
rești — Sportul Muncitoresc Sla
tina : V. Banu (Ploiești) — sta
dionul Autobuzul ; Mecanică 
Fină București — Chimia Rm. 
Vîlcea : I. Ghergheli (Baia Ma
re) — stadionul Mecanică Fină; 
C.S. Tîrgovfște — Tractorul Bra
șov : E. Seracin (Timișoara). 
Gaz Metan. Mediaș — Jiul Pe
troșani : M, Dragu (Galați) 
Sportul Muncitoresc Caraca) —

I

Ihlău.l P 
(Oradea) 
1 Tii-zaVirui mo

I-I tir

I
ITg. Mureș — Metalul Bu 

Gh. Cagula (Baia Mare). 
Pandurii _Tg. Jiu —_ P

I

A. S. Drobeta Tr. Severin : M. 
Ilieș (Odorhei), I.C.I.M. Brașov
— Sportul „30 Decembrie” : C. 
Manela (Reșița) •

SERIA A in-a : C.S.M. Reșița
— Victoria Cared : A. Moroianu
(Ploiești), Gloria Bistrița — 
A.S.A. Progresul Timișoara : S. 
Hampu (București). F.C. Mara
mureș Baia Mare — F.C. Bihor 
Oradea : D. Petrescu (București) 
Strungul Arad — C.I.L. signet : 
V. Onu (Predeal). Chimica Tir- 
năveni — Metalul Bocșa : M. Io- 
nescu (Tîrgovlște), Sticla Arie- 
șul Turda — A.S. Paroșeni : G. 
Andrei (București). Armătura 
Zalău — Minerul Baia Sprie : 
C. Olteanu (Drobeta Tr. Seve
rin). Dacia Mecanica Orăștie — 
Gloria Reșița : I. Măceșanu
IFiliași), Olimpia I.U.M. Satu 
Mare — U.T. Arad : 3. Grama 
(București).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

DIN DOSARELE 
COMISIEI 

DE DISCIPLINĂ
• Chiar cînd este jucat corect, 

regulamentar, fotbalul este un 
sport de mare angajament fizic, 
în care jucătorii vin mereu în 
contact unii cu alții, la execu
tarea unui corner, la un atac 
prin alunecare, la o luptă ae
riană pentru balon. La 
aceste acțiuni permise nu 
bule adăugate însă altele, 
PERMISE, cum ar fi jocul 
tal, atacurile periculoase 
mai ales, lovirea adversarulud. 
Am scris aceste c-îteva rîndiurd, 
asistînd la ultima ședință a Co- 
mdsdei de disciplină, cu o „or
dine de zl“ care a putut fi e- 
puizată într-o oră. dar cu unell'e 
cazuri de joc neregulamentar și 
chiar de lovire a adversarului.
• De o astfel de abatere s-a 

făcut vinova.t Ciocan (Sticla A- 
rieșul Turda), în meciul cu Glo
ria Bistrița. Nu putem decît să 
subliniem ambiția acestui fost 
jucător al Universității Ciuj- 
Napoca, de a fi activ și acum, 
la 37 de ani. Dar, tocmai vîrsta 
îi cere 
gătirii 
zolva 
jocului 
mentu-1. Cele 3 etape de suspen
dare pot constitui și ele un 
motiv, de reflecție pentru Cio
can.
• Și Gălan (Relonul Săvî- 

neștî) nu stă prea mult pe gân
duri cînd e vorba să-și lovească 
un adversar, așa cum a făcut-o 
în meciul cu Cetatea Tg. Neamț. 
De altfel, Gălan este recidivist, 
ceea ce 1-a adus acum o sus
pendare pe 4 etape. Și nu se 
poate spune că membrii Comi
siei de disciplină au fost P*1®* 
severi î

toa.te 
tre- 
NE- 

bru- 
și,

să dea toată atenția pre
sale, pentru a putea re- 
problemelc diin timpul 
fără a Încălca regiila-

Jock BERARIU

I
I
I

g ___________  ___  §
EXAMEN PENTRU GHIZI MONITORI SCHI

5

i

O.N.T. CARPAȚI BRAȘOV organizează în zilele de 6, 7 
șl 8 mai a.c., un examen practic pentru obținerea atestatu- 
lui de ghid monitor schi.

Condiții: studii medii și cunoașterea limbilor engleză și 
germană. Prezentarea se va face dimineața, la ora 9,39, la 
Biroul agrement de la eomplexul „Favorit" din Poiana 
Brașov.

Informații suplimentare la telefoanele 13174 și 922/62310 
— Biroul agrement.

?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

WWMSTRAțlA Dt STAT 10T0-PP0WSP0N INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 22 A-
PRILIE 1988.

Extragerea I : 58 48 26 53 28 
68 39 34 30. Extragerea a ,II-a: 
73 66 23 72 69 40 82 33 64.

Fond total de cîștiguri 
881.763 lei. din care 154.817 lei, 
report la categoria 1.

CtSTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 DIN 17 APRILIE 1988. Cat. 1S
4 variante 25% a 22.452 lei : cat. 
2:1 variantă 100% a 10.314 lei 
și ii variante 25% a 4 828 lei; 
cat. 3: 22.75 variante a 3 184 lei; 
cat. 4: 167 variante a 434 lei: cat.
5 : 354 vâri."n.te a 200 lei; cat. 61 
2 870 variante a 100 lei.

• ASTAZI, SÎMBATA, este 
ULTIMA ZI nenta-u procurarea 
biletelor la atractiva TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO A PRI-

MAVERU programată să aibă loe 
duminică, 24 aprilie.

Autoturisme „Dacia 1300”, ex
cursii în R.D. Germană și variate 
sume de bani. Acestea sînt cîș- 
tigurUe care se acordă la tra
gerea de mîine care încheie a- 
ceastă săptămînă.

* Tragerea excepțională Loto 
a Primăverii de mîine. 24 aprilie, 
va avea loe în București. în 
clubului din str. Doamnei 
2. înceoînd de la ora 16.30. 
pecte de la operațiunile de 
gere vor fi radiodifuzate

sala 
nr.

As- 
tra- 

„„„ __  _ _________ Pe
programul I, în pauza transmisii
lor sportive de la partidele cam- 
pionatuilul național „A” de fot
bal. Numerele extrase vor mai 
fi transmise, pe același program, 
la ora 22,30 (o dată cu rezultatele 
concursului Pronosport).
• TOT ASTAZI, este șl terme

nul limită pentru depunerea bu
letinelor la concursul Pronosport



e Reprezentativa masculină 
de volei a R.D. Germane a e- 
fectuat un turneu de pregătire 
in țara noastră, întîlnind mai 
întîi selecționata țării noastre 
(voleibaliștii români cîștigînd, 
după cum am relatat, cu 3—1), 
apoi echipe de club din prima 
divizie. Astfel, oaspeții au 
participat la un turneu de 5 
zile organizat la Tg. 1* 
echipa locală A.S.A. 
mureș. Echipa R. D. 
a învins cu 3—0 pe 
Dinamo Bacău și pe 
Brașov, cu 3—2 pe
Electromureș și cu 3—1 pe El- 
cond Dinamo Zalău, claslndu- 
se pe primul loc și oîștigînd 
„Cupa Electromureș", cu care 
a fost dotată competiția. Locul 
secund a revenit 
(3—0 cu Viitorul 
Tractorul și 3—2 
Dinamo).
• Joi seara, 

R.D. Germane a susținut ul-

Mureș de 
Electro- 

Gernaane 
Viitorul 

Tractorul 
A.S.A.

echipei gazdă 
Dinamo ți cu 

cu Eicon d

reprezentativa

tima partidă, în Capitală, in 
compania vicecampioanei noas
tre. Dinamo București. Un 
meci în care de ambele părți 
s-a urmărit testarea majorității 
jucătorilor. Dinamo, care a cîș- 
tigat cu 3—2 (12. 5, —11,—5. 8), 
a dominat clar primele două 
seturi, grație unui plus de 
varietate în acțiunile ofensive, 
precum ți unei concentrări su
perioare. In continuare însă, 
relaxarea evidentă a dinamo- 
viștilor le-a permis oaspeților 
(care au modificat radical 
structura sextetului) să egaleze 
scorul. Dar, în setul decisiv, 
dinamovițtii au luat din nou 
jocul în serios și n-au lăsat 
dubii asupra învingătoarei.
• Cea de a treia și ultima 

partidă amicală dintre campioa
na țării noastre. Steaua Bucu
rești, și formația poloneză Le- 
gia Varșovia a fost cîștigată 
de bucureștenl la același scor 
(3—0) ca și preoedentele.

I HIM
GIMNASTE ROMANE ÎNVINGĂTOARE' • PE SCURT •

PESTE HOTARE

DUPĂ CE. DE HOCHEI
(Urmare din pag li

arată și scorul de 2—4. Li s-a 
cerut să limiteze scorul cu pri
mele două adversare și să cîș- 
tige în țața Elveției, ca să-și 
asigure rămînerea în grupă, 
dorință în contradicție cu reali
tatea. In tripla întîlnire cu 
formația Poloniei, decisiva pen
tru supraviețuirea în grupa de 
elită, după o 
ție, cîștigată 
o infrîngere 
explicat prin 
fum urare a tinerilor jucători. 
In cel de al treilea meci și ul
timul am asistat la o dramati
că încleștare, eu un mare con
sum de resurse fizice și mai 
ales psihice, in care juniorii 
noștri au luptat din răsputeri 
și au cîștigat : 5—4.

Care au fost calitățile lor în 
aceste din urmă partide 7 Au 
cîștigat în final grație jocului 
colectiv, unei apărări mai orga
nizate, acțiunilor in viteză 
unui portar de excepție, 
Nagy. care a confirmat că 
hochei (ca și în handbal) 
portar toarte bun asigură 
la sută din succes. Cu cîteva 
excepții. V. Toader, F. Spiridon 
(ambii de 16 ani neîmpliniți), 
Z. Andras — un apărător a- 
devârat pericol pentru propria 
poartă — sau V. Nicolescu, 
slabi pe întregul parcurs al se
riei, ceilalți s-au mobilizat pu
ternic, au luptat curajos cu un 
adversar superior în gabarit, 
forță și patinaj. In plus, pe 
linia evoluției ascendente de Ia 
o partidă la alta (exceptînd 
„sincopa" din meciul al doi
lea cu Polonia), au știut să 
pună mai bine în practică in
dicațiile tactice și și-au valo
rificat plusul de viteză.

La festivitatea de închidere a 
„europenelor" aveam să aflăm 
cu bucurie că reprezentativa 
României a ciștigat „Trofeul 
fair-play“, fiind felicitată de
vicepreședintele 
ternaționale de 
Gheață, ing. M.

De la această 
ma(ia României 
o oarecare experiență 
tarea pe serii a campionatului 
și susținerea celor trei partide 
de departajare pentru rămî
nerea în grupă au împiedicat 
echipa și pe tehnicienii săi să 
urmărească o parte din forma
țiile angajate in lupta pentru 
titlu) și cu marea obligație de 
a se prezenta la viitoarea ediție

partidă de excep- 
cu 7—3, a urmat 
cu 1—6, greu de 

presupusa în- 
jucători.
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JUNIORI (A)
mult mai aproape de cerințe. 
Dar asta nu depinde de juniori, 
ci de conducerile șl antrenorii 
cluburilor, de federație. Actua
lul lot a fost dat doar de 
cluburi sportive școlare : 
lăți (8), Gheorgheni 
Miercurea Ciuc (3), dacă 
socotim pe Steaua-Triumf, 
nexistentă în competiția inter
nă și de la care a fost selecțio
nat un singur (și inutil) ju
nior. Antrenorii respectivi să-și 
întrebe elevii cum arătau ad
versarii lor la Campionatul Eu
ropean, cum patinau și cum 
mînuiau crosa, și vor avea o 
imagine a calității selecției și 
pregătirii pe cane le fac. depar
te de ceea ce se cere pe plan 
internațional. După cum o în
tîlnire a tuturor antrenorilor 
retribuiți pentru lucrul cu co
piii (mai ales) și juniorii cu 
antrenorii lotului de juniori de 
18 ani ar fi foarte instructivă.

în ce privește federația, să 
nu se uite că mai ales jucătorii 
cei mai tineri nu pot aborda 
un campionat european de 
grupa A fără nici măcar o 
întîlnire internațională, că lo
tul de 18 ani nu beneficiază de 
aportul eșalonului inferior lui, 
ca lotul de tineret și cel de 
seniori.

Dar despre acestea vom mai 
avea prilejul să scriem.

Cu prilejul aniversării a 75 
de ani de activitate competițio- 
nală, echipa clubului Slavia 
Sofia a susținut o tntîlhirfe In
ternațională de gimnastică 
sportivă cu clubul Petrolul 
Ploiești Sportivele române au 
terminat învingătoare atît pe 
echipe, cit și la individual com
pus. Rezultate tehnice, echipe : 
Petrolul 187,30 p, Slavia 185,20 
p ; individual compus : 1. Ca
melia Mîndricel (P) 38,60 p, 3. 
Bianca Ferariu (P) 37,60. La 
toate aparatele gimnastele plo- 
ieștene dețin cele mai ridicate 
note individuale.

MOSCOVA. 22 (Agerpres). —
In concursul special din cadrul

competiției internaționale de 
gimnastică ritmică de la Riga, 
tînăra sportivă română Ileana 
Alecu (de Ia C.S.S.-Petrolul Plo
iești) s-a clasat pe locul întîl 
la exercițiul eu măciuci, obți- 
nînd 19,80 puncte, urmată de 
Han Yan Ok (R.P.D. Coreeană) 
și Na dej da Gromova (U.R.S.S.). 
De asemenea, neana Alecu a 
ocupat locul al treilea la exerci
țiile cu coarda și cercul, iar 
Francisca Dumitrescu s-a situat 
pe locul al patrulea la exerci
țiul ou panglica. Nadejda Gro
mova a ocupat locul întîi la 
exercițiul cu coarda (20 puncte) 
șl a terminat, de asemenea, 
învingătoare la panglică șl la 
cerc.

trei 
Ga
li), 
nu 
i-

MARELE PREMIU LA ȘAH
BRUXELLES, 22 (Agerpres). — 

Cu o rundă înainte de în
cheierea turneului internațional 
de șah de la Bruxelles, în cla
sament se menține lider ma
rele maestru sovietic Anatoli

CAMPIONATUL LUROPEAN
DE RUGBY

Karpov cu 10,5 puncte, urmat 
de Salov 9,5 p, Nunn 9 p 
Beliavski 9 p, Liubojevici 
Andersson 8,5 p etc.

In runda a 16-a Karpov 
cîștigat, cu piesele negre, 
Winants, Timjnan a pierdut 
Liubojevici, în timp 
dele Tal — Korcinoi, 
Sokolov, Nogueiras 
wan și Beliavski — 
s-au terminat remiză.

(1). 
Și

a 
la 
la 

ce parti- 
Nunn — 
— Seira- 
Speelman

BASCHET • Turneul feminin 
desfășurat In orașul cubanez 
Santa Clara a fost ciștigat de 
selecționata Cubei, care a între
cut în finală cu scorul de 92—87 
(56—39) formația Braziliei.

CICLISM • Etapa a doua • 
..Turului Lolr-et-Cner“ a reve
nit rutierului francez Thierry 
Dupruy, care a parcurs 172 km 
in 4.08:38. In clasamentul gene
ral conduce Olaf Jentzsch (R.D. 
Germană), urmat la o secundă 
de francezul Thierry Richard • 
După două etape, in competiția 
internațională ce se desfășoară 
în Italia conduce rutierul ita- . 
lian Giuseppe Saron.nl, urmat la 
cinci secunde de coechipierul său 
Roberto Gaggioll.

GIMNASTICA • La Celiabinsk 
s-au desfășurat întrecerile cam
pionatelor unionale. Competiția 
feminină s-a încheiat cu o sur
priză. titlul de campioană fiind 
cucerit de Olga Strajeva (în vira
tă de 16 ani), care a totalizat la 
individual compus 78,475 ouncte. 
Principala favorită a concursului. 
Elena Șușunova, s-a situat pe 
locui ai doilea cu 73.230 puncte, 
iar locul trei a. fost ocupat de 
Elena Șevcenko 77.825 puncte. La 
masculin victoria a revenit Ini 
Dmitri Bllozercev, cu 117.950 
puncte.

TENIS • tn turneul de la 
Monte Carlo, jucătorul italian 
Claudio Pistoles! a furnizat o 
mare surpriză, reușind să-1 eli
mine cu 2—6, 7—6, 6—2 pe sue
dezul Mats Wilander, unu! din
tre principalii favoriți. Alte re
zultate : Joakim Nystrbm .Sue
dia) — Tore Melnecke (R.F.G.) 
6—2, 6—2, Thierry Tulasnc (Fran
ța) — Marian Vajda (Cehoslova
cia) 6—3. 6—1.

Inaintea ultimelor 3 partide 
din turul Campionatului Euro
pean de rugby (grupa A) 
anume. U.IL3-S. — Spania 
aprilie, Mosfeova), Spania
Franța (15 mai, Madrid)
U.R.S.S. — Franța (22 mai, Mos
cova). clasamentul arată
1. ROMANIA
2 Franța
3. Italia
4. U.R.S.S.
5. Spania

4
2
4
2
2

3
2
1
1
0

0 
0 
o 
o 
o

1 
o
3
1
2

Șl
424

și
astfel:

49-69 10
68-12 6
34-43 6
22-27 4

7-29 2

CAMPIONATELE EUROPENE DI LUPII LIBERE
(Urmare din pag. 1)

Printre învinșii săi s-au nu
mărat
de anul trecut, bulgarul Marian 
Netkov, turcul
(prin tuș), dar în finala cu Va
sili Gogolev (U.R.S.S.) a ma
nifestat o oarecare reținere în 
executarea unor procedee de 
atac în situații favorabile, fiind 
învins cu 2—8. Totuși, pentru el 
este o performanță remarcabilă, 
avînd în vedere scurta sa ex
periență internațională. Nieu 
Hîncu a avut în seria sa pe 
doi dintre cei mai valoroși con- 
curenți-: bulgarul V. Iordanov 
(cel 
loc) 
fost 
pic. 
ken
(R.F.G.), pierzînd în fața celor 
doi multipli medaliați, Hîncu 
S-a clasat pe locul 5. Dănuț

campionul european
Mustafa Okal

care s-a clasat pe primul 
și S. Trstena (Iugoslavia), 
campion mondial și olim- 
Deși i-a învins pe P. Mro- 
(Polonia) și H. Tusch

® UN PROIECT foarte îndrăzneț a lan
sat Didier Plouhinec, un francez în vîrstă 
de 28 ani, fost angajat timp de 
șapte an! în marina militară. El și-a 
propus să parcurg pe mare, intr-un caiac, 
distanța de circa 5000 kilometri, de la ca
pii' Horn La Douarnenez, pe coasta Bre
tonă. Aceasta călătorie Impresionantă el 
speră s-o realizeze în decurs de cinci 
luni ! • IN ECHIPA DE CROS a Marii 
Britanii au făcut parte două alergătoare 
ou numele Tooby. Cele două galeze sînt 
surori semene, născute la Hereford, la 24 
octombrie 1960. Angela și Susan au 47 
kg amindouă sînt profesoare de geogra
fie. fac parte din aceiași club (Cardiff 
A AC) și au același antrenor (Harry Wil
son) Doar rezultatele lor sportive nu 
Sînt identice ! • TROFEUL OFERIT, in
ultimii ani de Asociația Internațională a 
Presei Sportive (subcomisia ziariștilor de 
■-■icllsm) a fost acordat Iul Francesco Mo
ser, Bernard Hinault și Jeannie Longo. 
Pentru anul 1987 trofeul a fost ațordat 
nos* mortem, lui Jacques Anquetll. fost 
deținător a! recordului mondial al orei, 
de cinci ori oîștigător ai Turului Franței 
etc. Incepînd de anul trecut acest trofeu 
a și brimit numele fostului faimos rutier 
francez • PUGILISTUL MEXICAN Ijuben 
Olivares, fost campion al lumii la cocoș 
si nană, după o inactivitate de șase an! 
a revenit pe ring evident eu Intenția de 
a reînnoda lin trecut plin de succese. Nu

mai -a adversarul său tgnac’o Madrid.

Fetbal meridian»
S-a redeschis lupta pentru titlu

NAPOLI SAU MILAN?

M. 
L.

Prefit a evoluat sub nivelul aș
teptărilor, convingîndu-ne că nu 
mai poate face față categoriei 57 
kg, pentru care slăbește foarte 
mult, potențialul de luptă fi- 
indu-i astfel diminuat. Șansa 
de a obține încă o medalie a 
avut-o Claudiu Tămăduianu. El 
a obținut trei victorii, la 
Revickg (Cehoslovacia),
Kiing (Elveția), B. Bendet 
(Franța), a pierdut la campio
nul european A. Vazaev și îl 
conducea cu 4—3 la puncte pe 
bulgarul R. Sukra, pînă în mo
mentul în care mai erau 25 de 
secunde. La o ciocnire involun
tară, Tămăduianu s-a acciden
tat grav, pierzînd meciul și 
șansa de a obține medalia. 
Vasile Pușcașu a fost învins 
de L. Habeldv (U.R.S.S.), unul 
dintre cei mai valoroși luptă
tori din lume. Cedînd și în fața 
lui U. Neupert (R.D.G.) el a 
ieșit din cursa pentru primele 
locuri"

Campionatul Italiei este foarte 
cunoscut la noi In țară, pentru 
simplul motiv că de mai multe 
decenii meciurile din Peninsulă 
figurează .în programul „Pro
nosport". In acest interval, mi
lioane și milioane de buletine de 
joc au fost completate cu 1. x, 2. 
Acum, cei interesați de parti
dele din Italia își pun întreba
rea : ce se va întimpla in ul
timele 4 etape ale campionatu
lui 7 Greu de spus. Un lucru 
este cert. In lupta pentru titlu 
au rămas doar două echipe : 
Napoli și Milan. Cel din sud 
au două puncte avans față de 
Milan (41, respectiv 39). după 
surprizele de duminică (Roma — 
Milan 0—2 și Juventus — Napoli 
3—1). Deci, s-a redeschis cursa 
.. .și ea râm in e deschisă. Dar să 
urmărim programul celor două, 
candidate. NAPOLI mal are de 
jucat cu Verona (deplasare), cu 
Milan (acasă), cu Fiorentina (d) 
și cu Sampdoria (a), iar MILAN, 
cu Inter (a), cu Napoli (d), cu 
Juventus (a) și cu Como (d). 
Este posibil ca meciul decisiv să 
fie cel dintre Napoli și Milan. 
Dar în fotbal, și îndeosebi - în 
campionatul italian, variantele 
sânt multiple. .. Un lucru 
cert : ambele pretendente au 
cători celebri, care grație 
lentului, bunel lor pregătiri 
formei din ziua respectivă

infirma orice pronostic., Napofl • 
beneficiază de Mărado-nâ, de Ca- 
reca, Bagni. De Napoli și Gior
dano. In timp ce Milan contează 
pe Van Basten, Gullit. Virdls. 
Barest și Ancelotti. Mai există, 
apoi, orgoliul și rivalitatea celor 
doi antrenori : Ottavio Bianchi 
(Napoli) și Arrigo Sacchi (Mi
lan). Și mai e ceva : Napoli 
rește să se impună din 
ca și anul trecut, pentru 
mareșal d este cu mult 
slab decît 
1899 cînd 
a ciștigat 
ori Cupa
Cupa Cupelor și o dată Cupa In
tercontinentală. în timp ce Na
poli, din 1926 (anul înființării), 
a fost o singură dată campioa
nă. a cucerit de 3 ori Cupa și 
o dată Cupa ligii. Să vedem 
ce se va întimpla. Dacă ambele 
formații vor avea același nu
măr de puncte, după 15 mai va 
urma un joc de baraj, pe teren 
neutru.

al milanezilor. 
i luat ființă, 
de 10 ori titlul, 
Italiei, de două
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clasamentul golgeterilor
este 
ju- 
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și a 
pot

nici n-a vrut să știe ceva de toate aces
tea și în repriza a IV-a l-a făcut k.o. 
pe Olivares I Visurile lui s-au spulberat 
astfel toate... • CEA DE A NOUA ediție 
a raliului automobilistic al Himalayei se 
va disputa în India între 23 și 29 octom
brie eontînd pentru Cam.pionatul Asia —

Pacific, tn această importantă competiție 
mai figurează și alte raliuri de anvergu- _ .. . — .. Zeelan<je Raliul Hong

Raliul Maiayeziei și 
• TURNEUL MASCU-

râ : Raliul Noii 
Kong — Beijing 
Raliul Australiei _ 
LIN de baschet pentru , oaltfics-ea echipe
lor americane la JO. se va desfășura 
capitala Uruauayului. Intr—rl,? 1e 
Montevideo vor avea loc între 7 și 
mai • CEA DE A 75-8 ANIVFRSARF 
Federației Tnterrationa’» 4« «-rirs 
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riția pe scena Internațională. Se numește 
„sn.ows.urf" și este... planșa cu velă folo
sită pe zăpadă ! ? Noul sport a și progra
mat un „circuit european", în diverse sta
țiuni de sporturi de iarnă, marea sa ve
detă fiilnd Robby Nalsh, de șase ori 
pion mondial Ia planșa cu velă, pe 
A FEDFFAȚIA INTERNAȚIONALA 
POPICE are afiliate 73 de federații 
nale. ultimele fiind R. P. Chineză, 
lele Saipan șl Insulele Virgine •
PROGRAMUL UNIVERSIADELOR silit în
scrise următoarele date : iarnă : 1989 (5— 
12 martlet Sofia. 1991 Sapporo ; vară : 
1989 (17—27 august) Sao Paulo, 1991 Shef
field • In prima SERIE a districtului 
Rhone a campionatului de fotbal francez 
există clubul A.S. Cameroun, înființat în 
1967 ,a Lyon. în care jucătorii sînt nu
mai africani O ECHIPA DE RUGBY A 
TARII GALILOR, care la recenta ediție a 
Turneului celor 5 națiuni a împărțit cu 
reprezentativa Franței onoarea primului 
loc are ca preparator fizic pe Lynn 
Davies. Acesta nu este altul decît campio
nul olimpic de la Tokio — 1964 Ia săritura 
în lungime (8.07 m) campion european 
la Budapesta — 1966 (7.98 m). După ce a 
fost antrenorul atietilor canadieni pentru 
7.0 din 197? si 1976. apoi al celor brita
nici pentru 1.0. 1980 și 1984. Davies s-a 
dedicat nre-rttirii fizice a rugbyștilor ga
tes’ si a fAcnt-o eu foarte bune rezultate.

Romeo VIIARA

I
l

IN
dim campionatele naționale, după 
etapele de duminică : Tommy
Coyne (F.O. Dundee) 33 g, Tan- 
ju Colak (Galatasaray) 32 g. ' 
Primul mai are de jucat trei 
etape. în timp ce Colak mal are 
încă 6 jocuri de campionat. Cla
samentul tn continuare : Ally 
McCoist (Glasgow Rangers) 28, 
Hugo Sanchez (Real Madrid), 
John Robertson (Midlothian) și 
Alli (Beșlktaș) — toți cu cîte 27 
g. MECIURI tn campionate A 
R.D. Germană : Jena — Dynamo 
Berlin 2—3 (2—0). Lokomotive 
Leipzig — Magdeburg 3—1. In 
clasament : Dynamo Berlin 31 p, 
Leipzig 30 p, Dynamo Dresda 
28 p (după 21 de etape).

• tn Olanda (et. 31) : Feyenoord 
— Volcndam 1—2, Tilburg — 
Sittard 1—1, Zwolle — Ajax 2—9, 
Kerkra.de — Elhdhoven 1—1, 
Den Bosch 
lem — 
gen — 
ment e 
<6 P Twente 37

IN ULTIMA ZI 
calificare pentru 
selecționata Kuweitului a Învins 
cu 5—0 (2—0) echipa Maiayeziei. 
iar reprezentativa Jtaponlel a dis
pus cu 4—1 
Pakistanului, 
și Taponiei 
finală.

— Elhdhoven
— Venîo 0—0, Haar- 

Den Haag 5—1, Gnontae 
Utrecht 2—0. tn clasa- 
Eindhoven 55 p. Ajax 

(din 32 j).
a turneului de 
„Cupa Asiei”

(2—1) de formația 
Echipele Kuweitului 
s-au calificat în
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