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Un rezultat de valoare mondială

DABILA COSTIAN (Dinamo) - 73,78 m, 
NOU RECORD NAIlONÂl LA DISC

în cadrul concursului de atletism dotat cu „Cupa Triumf'1, 
desfășurat pe Stadionul „23 August-" dip. Capitală, Daniela 
Costian (Dinamo) a stabilit un nou record național la a- 1 
runcarea discului — 73,78 m (vechiul record, care îi apar
ținea, era de 69,66 m). Cu acest rezultat, atleta dinamo- 
vistă deține supremația mondială a sezonului preolimpic.

uDuminică, in Parcul Tineretului, a avut loc
f»CONCURSUL PRIETENIA LA SCRIMA.

DESCHIDEREA ETAPEI DE VARĂ A DACIADEI
ÎN CAPITALĂ-0 AMPLĂ ACȚIUNE POLISPORTIVĂ 

CU PESTE 5000 DE COMPETITORI
'1

si de
crosul e 
data aceasta

el acasă, cu sute de competitori la start mai în
Foto : Nicolae PROFIR

In Parcul Tineretului din Capitală, 
fiecare duminică. Cum a fost

în Parcul Tineretului și în 
incinta Palatului Sporturilor șl 
Culturii din Capitală au avut 
loc, duminică, numeroase și 
atrăgătoare întreceri sportive 
de masă, prilejuite de deschi
derea oficială — în municipiul 
București și în Sectorul Agri
col Ilfov — a etapei de vară 
din cadrul celei de-a Vl-a e- 
diții a marii competiții națio
nale Daciada. La această amplă 
acțiune au fost prezent! peste 
5000 de competitori, elevi, stu- 
denți, tineri din întreprinderi 
și instituții, care s-au întrecut 
— ori au participat la diferite 
demonstrații — la atletism, gim
nastică, lupte, canotaj, box, șah, 
jocuri sportive și distractive, 
Frumoasa manifestare polispor
tivă a fost organizată de Con
siliul Municipal București pen
tru Educație Fizică și Sport, în 
colaborare cu Comitetul Muni
cipal București al 
ceilalți factori cu 
sport.

Ultima duminică 
nu a fost prea însorită. Și to
tuși, la startul oficial al „Olim
piadei sportului românesc" au 
venit mii de tineri — dar și 
mai vîrstnici — din toate cele 
șase sectoare ale Capitalei, pre
cum și din Sectorul Agricol Il
fov. Au venit în formații com
pacte, polisportive, fiecare o- 
cupînd — în primitorul Parc 
al Tineretului — un sector 
dinainte stabilit, din vreme a- 
menajat, marcat pentru între
ceri și demonstrații de tot fe
lul Fiind vorba de o „OllmDia- 
dă“, am numărat la cîte disci
pline sportive s-a participat: 
la 26 ! A fost gimnastică (spor
tivă, ritmică și de înviorare), 
cu reprize susținute de sporti

U.T.C., cu 
atribuții în

de aprilie

de la C.S.S. Triumf (coor-vii _ 
donator, prof. Ioan Sabău), Ca
sa Pionierilor și Șoimilor Pa
triei din Sectorul 5 („Copilă
rie fericită", prof. Lina Făgă- 
dău). Liceul ind. 32 (prof. 
Gheorghe Predescu), Școala nr. 
56 („Recreația mare", prof. Ga
briela Vlădica și prof. Veroni
ca Selin) etc. Sigur, In 
de 
la 
că 
cern, „sportul în ateliere" cîști- 
gînd teren. Sectorul 5, vrem să 
spunem, a venit cu două echi
pe reprezentative : fetele de la 
Electromagnetica (instructoare, 
Natalia Podaru, montatoare de 
aparate telefonice) și băieții de 
la întreprinderea Autobuzul.

Parcul Tineretului a fost bine 
ales pentru acest start în eta
pa de vară a Daciadei : pomi 
înverziți, alei largi, cu borduri 
de flori — spațiu echivalent cu 
zece stadioane I Plus Palatul 
Sporturilor și Culturii (unde 
s-au ținut întrecerile de șah), 
ca să nu mai vorbim de baza 
nautică, cu bărci universale 
pentru concursurile popjlare 
de canotaj. Aici am zăbovit 
ceva mai mult: prea erau în- 
dîrjite întrecerile. Și cu sur
prize ! „Regata" a cuprins o 
singură probă : „1 + 1“ (în start 
cu juniori canotori fruntași de 
la Metalul, Olimpia, Voința, 
Triumf, C.S.Ș. nr. 1, de peste 
tot). Așadar, serii, finale, fes
tivitate de premiere. Pe primul 
loc la fete : Liliana Ungureanu 
și Vali Păun (Metalul, antre- 
noare Doina Barcan). La băieți 
(aici avem surpriza) : 1. Olim
pia. Da, „bătrînul lup de apă 
dulce", antrenorul Pascu Dor- 
dca, a studiat „terenul" și a

trimis în concurs un caiacist 
(Mihai Burcică) și un canolst 
(Cătălin Servoc), care, în fi-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2-3)

suma 
„26“ n-am inclus gimnastica 
locul de muncă, dar se pare 
în viitor va trebui s-o fa-

• Ediția 1988, de la lăți, o reușita tehnică, spectaculară 
și organizatorică • Floreta feminină românească își 
confirmă clasa internațională • Cvartetul care a do
minat întrecerile : R.D. Germană, România, Ungaria 

și Uniunea Sovietică
bilanțul 
care s-a 

XXIII-a

scrimei 
încheiat 

ediție a 
i“, una 

Și

Evident, 
noastre, cu 
cea de-a 
„Concursului Prietenia' 
dintre cele mal puternice 
prestigioase competiții interna
ționale dedicate tinerilor scri- 
meri, este deosebit, cele 5 me
dalii (două de aur și trei de 
bronz) constituind cea mai bună 
performanță obținută pînă acum 
de reprezentanții țării noastre 
în această tradițională confrun
tare a speranțelor olimpice 
(vîrstă — pînă la 20 de ani). 
Cifrele fiind, deci, pozitive, să 
vedem contextul în care au fost 
obținute (adică tăria concursu
lui, valoarea competitorilor) și, 
mai ales, să încercăm să deslu
șim perspectiva scrimei noastre 
juvenile, acum, în anul Jocuri
lor Olimpice de vară, deci în 
preajma unui nou ciclu olim
pic, în care mulți dintre tine
rii și foarte tinerii sportivi care 
au evoluat acum, în Sala Spor
turilor din Iași, își vor sus
ține candidatura pentru plan
șele J.O. ’92.

La „Concursul Prietenia" 
1988 au participat scrimeri și

scrimere din 8 țări — Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria Uni
unea Sovietică și România, toa
te avind un recunoscut poten
țial competitiv pe planșele in
ternaționale, cu reprezentanți 
pe podiumurile întrecerilor o- 
limpice și mondiale din ultimele 
decenii. Deci, tradiție și valoa
re, care conferă, din start, „Con
cursului ~ ’ 
norant 
mondial 
la Iași 
portant 
renți care au fost prezenți, nu 
cu mult înaintea „Prieteniei", 
la ediția 1988 a C.M. de tine
ret, desfășurate în S.U.A., unde 
unii dintre ei chiar au urcat 
pe podium (spadasinul sovietic 
Skorobogatov — medaliat cu 
bronz) sau au ajuns în finalele 
probelor individuale (sabrerii 
Dallas — din Ungaria — locul 
4, Guttait — U.R.S.S. — 6, Ca- 
lezas — Cuba — 8 ; floretistul

Prietenia" atributul o- 
de „minicampionat 

de tineret". De altfel, 
a și concurat un im- 
delașament de concu-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a. 4-a)

„Naționalele“ juniorilor la tenis de masă

CAMPIOANELE ȘI-AU PĂSTRAT TITLURILE
C.S.M. Cluj-Napoca (m) ți Spartac Stirom C.S.S. 1 

București (f) — din nou pe primul loc
Sala Sporturilor din Cluj- 

Napoca s-a dovedit o gazdă pri
mitoare pentru participanțil la 
finalele Campionatului Național 
de juniori la tenis de masă (e- 
chipe), titlurile revenind, con
form previziunilor, acelorași 
formații C.S.M. Cluj-Napoca 
(masculin) și Spartac Stirom 
C.S.S. 1 București (feminin), 
care au terminat competiția ne
învinse, dovedind, din nou, că 
în momentul de față sînt cele 
mai bune. Schimbări s-au pro
dus doar în ceea ce privește 
celelalte poziții din prima gru
pă valorică, în care notăm as
censiunea sportivilor de la 
C.S.S. Bistrița și, mal ales, a 
celor de la C.S.M. Cluj-Napoca, 
aceștia din urmă. în afara cîș- 
tigătorilor, ureînd pe podium 
cu încă două echipe, din tota
lul de patru participante la di
vizie.

Așadar, prima garnitură clu
jeană — Daniel Cioca, Zoltan 
Zoltan, 
trenorl 
Bledea 
li tară,

ceva probleme fiind doar bis- 
trițenii, firește prin Călin 
Creangă, dar și el a trebuit să 
depună evidente strădanii pen
tru a-i depăși pe Zoltari și 
Hettman. Așa cum spuneam, 
disputa pentru celelalte locuri 
fruntașe a fost mult mai strîn- 
să, dovadă că C.S.S. Bistrița, 
C.S.M. II Cluj-Napoca și Uni
versitatea A.S.A. I Craiova au 
terminat la egalitate de puncte, 
departajarea făcîndu-se prin

luarea în calcul a scorurilor 
din partidele directe.

La rîndul ei, Spartac Stirora 
C.S.S. 1 București — Otiiia Bă- 
descu, Emilia Ciosu, Mihaela 
Chiriță ; antrenori : Aurel O. 
vânez. Viorica Dragu — a ter
minat cedînd doar două jocuri 
în turneul final și aceastea 
doar în partida cu fosta cam
pioană C.S.S. Metalul Rm. Vîl-

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare în pag 2-3)

MULTE VICTORII LA LIMITĂ

IN ETAPA A ll-a A CONCURSULUI

REPUBLICAN DE LUPTE GRECO-ROMANE

Tiberiu Hettman ; an- 
Șerban Doboș! și Mihai 
— a făcut o cursă... so- 
singurii care i-au pus

Debut in Campionatul de automobilism viteza in coastă

REȘIȚA TOT MAI APROAPE DE... PITEȘTI
Proba — viteză în coastă, 

prima manșă a Campionatului 
Național 1988 ; loc de desfășu
rare — Măgura ; lungime tra
seu — 4400 m; număr viraje 
— 12 (5 dreapta, 7 stînga) ; di
ferență de nivel — 250 ni.

Etapa inaugurală a campiona
tului de viteză în coastă a adus 
la start un număr mare de par
ticipant!, cu mașini bine puse 
la punct și — amănunt îmbu
curător — oficiali competent!, 
dornici să asigure. o cît mai 
bună desfășurare a întrecerilor. 
Surprizele nu și-au făcut apa
riția, liderii tradiționali apă- 
rîndu-si autoritar pozițiile. o 
excepție constituind-o grupa E, 
în care campionul anilor tre- 
cuți, Eugen Peteanu, a fost 
declarat învingător „la foto-

grafie". Dar să trecem în re
vistă fiecare grupă ;

La A, s-a impus — ca și la 
Galați, la circuit — Gheorghe 
Preoteasa : piteșteanul ni s-a 
părut în progres tehnic (ca pi
lot) conducînd mai sigur, mai 
puțin hazardat ca în trecutele 
sezoane. De asemenea, mașina 
pare să fie mult mai bine „ghi
cită". în aceste condiții el i-a 
devansat pe Ovidiu Mazilu (dis
tanțat la mai bine de două se
cunde), Silviu Dinu și Ștefan 
Iancovici — care, lată, conti
nuă... C 1 a fost o grupă fără 
peripeții. Nicu Grigoraș, chiar 
și pe noua mașină, rămîne im
batabil. Și încă de o manieră 
ce pare a nu admite replică, 
el realizînd cel mai bun timp 
al concursului (2:17,81) și între-

cîndu-1 cu mai bine de opt se
cunde pe al doilea clasat. Dan 
Necula. în „urcare" — Gheor
ghe Ana, cu o mașină puter
nică, sportivul de la I.T.A. a- 
nunțînd în continuare ev< Iuții 
ce merită a fi urmărite. Grupa 
C 2 ne-a arătat, încă o dată, 
superioritatea lui Victor Nicoa- 
ră în condițiile șoselei uscate. 
Fără să forțeze nici un mo
ment, dornic să-și menajeze 
mașina pentru a doua zi, la 
circuit, piteșteanul s-a impus 
aproape la fel de clar ca Gri
goraș. Sigur, este prematur să 
ne pronunțăm, mai sînt încă

Duminică, în mai multe loca
lități din țară s-au disputat în
trecerile etapei a doua a Con
cursului Republican pe categorii 
de greutate și echipe la lupte 
greco-romane, formațiile favorite 
obținind victorii scontate.

BUZĂU. Gazdele au asigurat 
o frumoasă organizare concursu
lui din localitate, care a dat cîș- 
tig de cauză echipei Steaua, în
vingătoare în toate cele trei 
partide: 6—4 cu Feroviarul Bu
zău, 8—2 cu CESAROM Buc. și 
6—3 cu Rapid Buc. Rapidiștiiau 
cîștigat (5—4) meciul cu local
nicii, învingîndu-1 clar (8—1) șl 
pe cei de la CESAROM. Ferovia
rul — CESAROM 5—5, punctave- 
raj 18—15. (V. DRAGOMIR — 
coresp.).

ARAD. Reuniune caracterizată 
prin meciuri echilibrate, dar e- 
chipele favorite au obținut suc
cese. L..C. Dacia Pitești — Elec-

tromureș Tg. Mureș 6—3, cu Cri- 
șui Oradea 7—3 și cu C.S. Arad 
6—2. Arădenii au reușit și ei 
două suooese: 7—3 cu. Crișul și 
6—2 cu Electromureș. Tg. Mureș
— Oradea 7—3 (O. BERBECARU
— coresp.).

reșița. Metalul IURT Lugoj 
n-a prezentat documentele pre
văzute de regulament și a pier
dut toate partidele la 0—10! E- 
chipa locală, cu mai multi ju
niori în componență, a cîștigat 
două întllnirl : 6—4 cu C.F.R. Ti
mișoara șl 6—4 cu Cimentul Tg. 
Jiu. Timișorenii au terminat la 
egalitate cu Cimentul: 5—5. dar 
punctaveraj superior 27—17. (P.
FUCHS — coresp.).

CRAIOVA. Progresul București 
a dominat reuniunea, clștigind 
toate întîlnirile: 5—4 cu C.S.M.

(Continuare in pag. 2-3)

Sorin SATMARI

(Continuare în pag. 2-3)

„CUPA DINAMO- LA CAIAC-CANOE
Astăzi, la baza nautică Bas

cov, de lîngă Pitești, încep în
trecerile din cadrul „Cupei Di
namo" la caiac-canoe. Compe
tiția, care programează curse 
de viteză pe distanțe de 500 și 
1000 m, reunește la start per
formeri din loturile reprezen
tative, echipaje aparținînd di
feritelor cluburi șl asociații 
sportive. Așadar, vom asista la 
prima mare regată din acest 
an rezervată probelor olimpi-

ce, cu Aurel Macarencu, Daniel 
Stoian, Angelin Velea, Ionol 
Constantin, Ionel Lețcae și alți 
campioni ai pistelor nautice, cu 
întreg corpul de antrenori și 
tehnicieni prezenți la Bascov, 
spre a urmări întîiul concurt» 
test cu public, după perioada 
de acumulări din iarnă. „Cupa 
Dinamo" programează două rc*>  
uniuni: azi după-amiază și 
mîine dimineață.



DACIÂDA •' START LANSAT ÎN ETAPA DE VARĂ A DACI

toate cele 
le-a susțin 
Galați și C 
S.C. Botoș 
mația boto 
întreacă p 
ceveană, 
cea gălăț 
ceavâ a

Daciada, „Olimpiada sportului românesc", 
marea competiție națională organizată din 
inițiativa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, a ajuns, iată, la a 6-a ediție, cu- 
prinzind în uriașa ei arenă polisportivă tot 
mai mulți iubitori ai mișcării în aer liber, 
practicanți ai sportului de la orașe si sate. 
Frumoasele etape — de vară și de iarnă — 
îi subliniază continuitatea. adaptabilitatea, 
succesiunea sporturilor, varietatea întreceri
lor.

Trecerea la etapa de vară a Daciadei se 
faye^de obicei. cînd, obosite de atita aler- 

croseW cer time-out. spre a intra în 
arena marii competiții... crosul, cu mii și 
mii de concurenți la etapele de masă ale 
întrecerilor deschise pionierilor și tineretului.

E timpul, vrem să spunem, al alergări
lor, al reintîlnirii cu 
cunoștință : sportul

GRATIE SI
însemnări de la finala 

blicană a Festivalului
blurilor școlare de gimnastică 
ritmică, de la Craiova

o veche și îndrăgită 
pentru toți. E! poartă

însemnele Daciadei. Iar marea competiție 
națională poartă însemnele primăverii : fru
musețe, vigoare, tinerețe. Da, e primăvară, 
cu sute de întreceri care te cheamă la miș
care, la sport. Iar intre spo'-turi, crosul ră- 
mine prioritar. Traseele lui trec acum prin 
livezi și parcuri înverzite, curînd va fi ga
ta și covorul de flori. Cîștigă toți cei care 
participă !

tn fapt, crosurile sini un prilej pentru a 
fi mereu in formă, pentru a cere, oricind. 
„transferul" la baschet ori volei, la canotaj 
sau fotbal: e?ti „legitimat" la Daciadă, prac
tici orice sport ! Avantaj, dar și dezavantaj, 
in sensul că nu prea știi cum să te împărți. 
Mai ales către sfîrșit de aprilie, cînd se or
ganizează mereu frumoasele întreceri din 
cadrul noii etape de vară a Daciadei, aflată 
acum la a 6-a ediție, cînd — peste tot — se 
pregătesc atrăgătoarele festivaluri de Pri
măvară.

FRUMUSEȚE LA SCARA. 300!
repu- 

ansam-

Un moment de referință în 
marea arenă a Daciadei l-a 
prilejuit — acum, la startul în 
etăpa de vară — Festivalul an
samblurilor școlare de gimnas
tică ritmică, din cadrul „Cupei 
U.T.C.". O întrecere a grației 
și fanteziei, cu o finală pe 
încredințată, anul acesta, 
nicipiului Craiova.

Alături de inițiatori — 
al U.T.C., în colaborare 
C.N.E.F.S. —, factorii locali au 
luat toate măsurile pentru a 
asigura reușita acestei finale 
republicane, cu peste 300 de 
gimnaste : Sala Polivalentă din 
municipiul de pe Jiu și-a îm
brăcat haină de sărbătoare, 
(competiția desfășurîndu-se în 
prezența a sute de spectatori, 
reprezentanții tineretului studios 
din Craiova și din multe așe
zări învecinate), un covor de 
culoarea ierbii a fost montat 
în interiorul uriașului drep
tunghi pe care urma să se des
fășoare întrecerea, oficiali de 
factură internațională (în rîn- 
dul cărora s-au aflat multe 
foste gimnaste de performanță) 
au fost delegați la acest ultim 
act al Festivalului. Lucru la 
fel de semnificativ, care merită 
subliniat, ar fi prezența majo
rității cadrelor didactice de 
specialitate din unitățile de în
vățămînt craiovene, din școli, 
din licee, din cluburile sporti
ve școlare. Rar ne-a fost dat 
să tntîlnim o astfel de recepti
vitate vizavi de un concurs 
sportiv de masă.

Tntr-adevăr, nici una din fi
nalistele Festivalului, eleve la 
diferite școli și licee din țară, 
n-au veleități în performanță. 
Fac gimnastică pentru a-și 
menține sănătatea și suplețea, 
își rezervă cîteva ore din tim
pul lor liber pregătirii, antrena
mentelor. Atît și nimic 
mult. $1 totuși, la 
spectatorii au putut 
multe ansambluri care 
dicat, prin gradul lor 
gătire. peste ceea ce 
în mod curent, în sportul pen
tru toți. De pildă, cel al Liceu
lui economic nr. 2 „Nicolae 
Kretzulescu" din București, care 
a și avut satisfacția 
primul loc 1 Absolut 
deplin meritat. „Au 
cele mai omogen 
sublinia chiar prof. Rodica Cojo-

țară 
mu-

C.C. 
cu

mai 
Craiova, 
aplauda 
s-au ri
de pre- 
întîlnim

situării pe 
firesc, pe 

fost fetele 
pregătite".

CAMPIOANELE ȘI-AU
(Urmare din pag. 1)

cea, în care s-a aflat Maria Bo- 
goslov. Cum trebuie să notăm 
șl buna comportare a fetelor 
de la Hidrotehnica C.S.M. C.S.S. 
I Buzău, singurul lor insucces 
fiind consemnat doar în întîl- 
nlrea cu echipa campioană.

în sfîrșit, să consemnăm că 
echipele Unirea Tricolor Bucu
rești, C.S.S. Metalul II Rm. 
Vîlcea, C.S.S. Energetica 
A.C.H.I.P.C. Slatina, Construc
torul înfrățirea Tg. Mureș (fe
minin), C.S.S. Energetica 
A.C.H.I.P.C. I și II Slatina, 
Hidrotehnica C.S.M.C.S.S. II 
Buzău, C.S.S. Tehnoutilaj Od. 
Secuiesc (masculin) au retrogra
dat din divizie. De altfel am 
sugera ca, ținînd seama de va
loarea unora dintre participan
te, să se revizuiască numărul

Elevele Liceului economic nr: 2 
rești, laureatele Festivalului

caru, antrenoarea ansamblului 
județului gazdă, cel al Liceului 
de matematică-fizică „Nicolae 
Bălcescu" din Craiova. Sigur, 
spectatorii ar fi dorit mult ca 
fetele craiovene să urce pe 
treapta I a podiumului. N-a 
fost posibil, superioritatea ele
velor de la „Kretzulescu" ieșind 
în relief încă de la primele 
exerciții, cu obiect și fără. 
Compoziție și execuție de nota 
10. Două note de 10, singurele 
acordate de exigentul corp de 
arbitre. O meritată răsplată 
pentru elevele prof. Elena Po
pescu (Luiza Grigore, Ștefania 
Toader, Cristina Neagu, SCclia- 
na Cinciu, Carmen Vișan. Car
men Pleșa, Ramona Stan și 
Georgcta Măriuță), care, duos 
patru ediții consecutiv pe lo
cul II, iată, acum, au reușit să 
facă pasul cel mare!... Un sin
cer „bravo!" pentru aceste fete, 
viitoare economiste, dar. între 
ele, și o aspirantă la I.E.F.S., 
Ștefania Toader, gimnastă ta
lentată, dar, cum am aflat, și 
o bună schioare și o ambițioasă 
atletă.

Maramureșencele, elevele Li
ceului de matematică-fizică 
„Gheorghe Șincai" din Baia 
Mare, anul trecut laureatele 
Festivalului, au ocupat' de da
ta aceasta locul secund. în 
timp ce gimnastele de la Li
ceul de filozofie-istorie din Ti
mișoara s-au situat pe locul 
III. Ierarhie absolut reală, lin
gă sportivele din București, 
ansamblurile acestor unități de 
învățămînt prezentîndu-se cel 
mai convingător. Ca pregătire, 
ca ținută. Dorim să acordăm.

PASTRAT TITLURILE
componentelor diviziei (o redu
cere a acestora), precum și gă
sirea unor mai severe criterii 
pentru eliminarea din 
nența multor 
sportivi încă 
ce ar ridica 
competiții.

compo- 
echipe a acelor 

nefurmați, ceea 
nivelul acestei

CLASAMENTE : masculin —
1. C.S.M. I Cluj-Napoca 10 p,
2. C.S.S. Bistrița 8 p, 3. C.S.M. 
II Cluj-Napoca 8 p, 4. Univer
sitatea A.S.A. I Craiova 8 p, 5. 
Hidrotehnica C.S.M.C.S.S. I Bu
zău 6 p, 6. C.S.S. 2 Știința 
IJPIPS Constanța 5 p ; feminin 
— 1. Spartac Stirom C.S.S. 1 
București 10 p, 2. Hidrotehnica 
C.S.M.C.S.S. I Buzău 9 p, 3. 
C.S.M. Cluj-Napoca 8 p, 4. 
C.S.S. Metalul Rm. Vîlcea I 7 
p, 5. Constructorul TAGCM Cra
iova 6 p, 6. Eternît Oradea 5 p.

„Nicolae Kretzulescu" din Bucu- 
Foto : Gabriel MIRON

însă, și cîteva mențiuni : ger- 
jencelor — elevele Liceului in
dustrial nr. 5 din Tg. Jiu, doljen 
celor (totuși!) de care am amin
tit mai înainte, clujencelor — 
reprezentantele Liceului „Geor
ge Coșbuc" din Cluj-Napoca. 
arădencelor — fetele din Năd- 
lac, buzoiencelor— școlărițele de 
la Liceul „Mihai Eminescu" din 
Buzău. Noi am merge și mai 
departe, acordînd o mențiune 
chiar elevelor din Bistrița-Nă- 
săud, de la Liceul industrial 
nr. 3 din orașul de reședință 
al acestui județ, față de care 
exigența arbitrelor a mers, par
că. prea departe, pentru o 
competiție de masă, sancționln- 
du-le cu un 4 la proba cu o- 
biecte, care Ie-a deconectat vi
zibil în proba fără obiecte. Pă
cat! Intr-o asemenea competiție, 
„judecătoarele" trebuie să 
«cama, in primul rînd, de 
sajul întrecerii...

Peste note și clasificări 
buie să relevăm frumusețea a- 
cestei întreceri, „o noutate pen
tru noi și un imbold de a or
ganiza asemenea întreceri — cit 
mai multe — pe plan local", 
cum ne spunea Florentin' An- 
drițoiu, secretar al Comitetului 
județean Dolj al U.T.C., unul 
dintre inimoșii organizatori ai 
Festivalului. Frumusețe dar și 
prilej de a aprecia interesul 
care se acordă gimnasticii în 
învățămîntul nostru. în foarte 
multe școli și licee. Chiar dacă 
unele județe au căutat să facă 
excepție (Iași, Sălaj, Mureș), 
absentînd nemotivat.

tină 
me

tre-

Tiberiu STAMA

CURSE ATRACTIVE ÎN „CUPA
Sezonul competițional de moto- 

ciclism viteză pe șosea s-a inau
gurat duminică, la Bistrița, cu 
prima etapă a „Cupei Federației", 
sub 
timp 
grad 
pus 
dent 
entuziast (peste 20 000 de specta
tori) și o organizare ireproșabilă, 
asigurată de F.R. Motociclism In 
colaborare cu C.J.E.F.S. șl aso
ciația Voința din localitate.

La startul celor șase clase din 
program s-au aliniat alergători 
din București. Reșița, Tg. • Mureș, 
Oradea. Cimplna Timișoara și 
alte centre. Primele curse pe șo
sea au fost dominate, la majo
ritatea claselor de piloțli bucu- 
reșteni, Tiberlu Troia reușind să 
cucerească cununa de lauri în 
două alergări : 125 și 250 cmc.
Cele mal populate întreceri au 
fost cele rezervate tinerilor spor
tivi participant! la clasele 50 cmc 
șl 50 cmc-sport.

cele mal bune auspicii : 
frumos, un traseu cu u-n 
de dificultate care l-a su

pe concurenți la un conclu- 
test, un public numeros și

ATI AUZIT DE „BRADUL
Există undeva, în nordul ță

rii, în județul Maramureș, o 
asociație sportivă îndeajuns de 
tînără, avînd în jur de... doi 
ani, despre care Ioan Pop, 
președintele C.J.E.F.S. Mara
mureș, avea multe cuvinte de 
laudă : „Se poate afirma că 
Bradul-Explorări, din Vișeul de 
Sus, este una din asociațiile 
bune ale județului nostru, cu 
rezultate remarcabile în între
cerile Daciadci. Sportivii ei 
— tineri sau adulțî — sînt pre- 
zenți în număr mare Ia com- 
peliția al cărei start s-a și dat!"

Care sînt preocupările spor
tivilor acestei asociații — ale 
oamenilor muncii de la U.F.E.T. 
Maramureș și întreprinderea de 
Prospecțiuni Geologice? Mul
tiple ! Chiar în prima decadă 
a acestei luni, ea un salut a- 
dresat primăverii, „Bradul-Ex-

O AMPLĂ ACȚIUNE
(Urmare din pag. 1)

nală, au cîștigat cursa, unde, 
în fapt, favoriți erau canotorii, 
rameri și vîslași prin definiție. 
Sectorul sporturilor tehnicc-a- 
pllcative a cuprins o zonă în
tinsă a parcului: pe o alee ful
gerau „bolizii" pionierilor de la 
karting ; de la debarcader por
neau mininavele teleghidate ; 
de pe o pajiște se înălțau aero- 
modelele, care — în premieră 
— lansau paramodele (mici pa
rașute, vîrîte cu pricepere șl 
migală în fuselajele fragilelor 
aparate), parașutele cele mari 
deschizîndu-se într-o poiană a- 
nume rezervată, unde „coman
dant de zbor" era maestrul e- 
merit a) sportului Vasile Sobe.

Mulți spectatori și la între
cerile de fotbal, baschet, volei, 
rugby, badminton, patine cu 
role, la demonstrațiile de box, 
lupte, scrimă, ciclism etc., cu 
echipe în mare formă (sextetul 
prof. Romeo Encscu de la Casa 
Pionierilor și Șoimilor Patriei 
din Sectorul 5), cu arbitri cen
trali intransigenți și tușieri me
reu pe fază, cu șoimi de la 
Grădinița nr. 238 (directoare, 
Gheorghița Ștcfănescu) evolu- 
înd — în pauze de meciuri — 
la triciclete și trotinete. Oină, 
bineînțeles, nu putea să lip
sească de la „Olimpiadă". An 
venit și au demonstrat ce se 
poate face cu o minge și cu un 
simplu baston de frasin juniorii 
oiniști din Chitila, Mogoșoaia, 
Dragomirești, Fundcni, Chiajna, 
de la Clubul Sportiv Sătesc 
Ilfov (unde președinte este prof. 
Constantin Lihu).

„Terenul central", însă, a fost 
rezervat alergărilor în aer li
ber, etapei pe municipiul Bucu
rești a „Crosului Tineretului", 
întrecere de mare ambiție, cu 
următorii cîștigători : Florina 
Sîrbu (comuna Dragomirești), 
Radu Grigore (Lie. Ind. nr. 15) 
Ia cat. 14—16 ani ; Elena Ciucă 
(Lie. Ind. nr. 22). Marian So- 
ponaru (Lie. Ind. nr. 37) la cat. 
17—19 ani ; Corina Ionesco 
(C.C.I.A.G., Sectorul 2), Costică 
Bălan (I.M.G.B., Sectorul 4), la 
cat. peste 19 ani.

A fost o zi cu mult sport și 
cu mulți amatori de sport. Un 
start bun spre viitoarele între
ceri ale etapei de vară a Da- 
ciadei, tot mai îndrăgită, tot 
mai cuprinzătoare 1

nr.

EEDERAIIH" TA MUTUCICIISM
Rezultate : 50 cmc sport (f) — 

t. Carmen Dumitrașcu (Calcula
torul București), 2. Doina Po
pescu (Torpedo Zărnești), 3. Eva 
Gard! (Voința Oradea) ; (b) — 1. 
Drăghicl Tănase (I.M.G. Bucu
rești) 2. Gheorghy Pakai (I.R.A. 
Tg Mureș), 3. Cezar Mihăileanu 
(Auto T.L. Drobeta Tr. Severin); 
50 cmc națională — 1. Ștefan 
Szakal (Voința Oradea), ,2. Dan 
Cojocaru (Torpedo ZărnCști), 3. 
Vasile Hudușan (Electromureș 
Tg. Mureș) ; 125 cmc — 1. Tibe
rlu Troia (I.M.G. București), 2. 
Nemeș Jena (I.R.A. Tg. Mureș), 
3. Tralan Botoș (I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe) ; 250 cmc — 1. Tiberlu 
Troia, 2. Festo Peter (I.R.A. Tg. 
Mureș), 3. Marcel Crețu (C.S.M. 
Reșița) ; ataș pînă la 500 cmc — 
1. Atila-f- Ferencz Toth (I.R.A. 
Tg Mureș), 2. Csaba Giurka 4- 
Arpad Pali (I.M.A.S.A. Sf. Gheor
ghe) ; ceilalți concurenți la ataș 
au abandonat.

Fiorian TOMA — coresp.

EXPL
plorări" a organizat — în mod 
adecvat timpului nu prea favo
rabil — un amplu cros pe ca
tegorii de vîrstă, începînd de 
la 14—16 ani (aici, „baza" au 
constituit-o elevii Liceului in
dustrial din localitate), cîștigă-

REPORTAJ LA VIȘEUL DE SUS

țori fiind, între alții, elevii 
Mariana Rad, Cristian Jegară, 
muncitorii Ileana Coman și 
Gheorghe Marincat.

în cadrul asociației sînt pre
zente cinci secții cu o activita
te oarecum permanentă : fotbal, 
șah, volei, 
campionate de casă (la fotbal 
— cu participarea a 8 echipe).

schi și judo, cu

cu compe 
(unele do 
rări") sau 
cipline (t 
de i>, 
ceiu'/ să f 
ții... priet 
nierul Viș 
Borșa etc.

între ce 
pun umăi 
la frumoa 
rată de a 
nă Bradu 
ră, între 
Olear, V. 
V. Tămaș, 
turar, Șt. 
Lor și ce 
brl susțin 
alte succe 
vară a D

NUMEROASE Șl ATRĂGĂTOARE
în pofida timpului nefavo

rabil, mulți tineri și tinere din 
județul Galați au luat parte, 
duminică, la întrecerile spor
tive care au marcat deschi
derea etapei de vară a Dacia- 
dei. Astfel, pe faleza Dunării 
s-a desfășurat etapa județea
nă de cros. Ia care au parti
cipat peste 400 de 
Printre 
Marin (Școala nr. 
Angelescu (Școala 
Bujoreanu (Școala 
Iulian (Școala nr. 
bit de atractivă a 
județeană de oină.

pionieri.
Denisacîștigători,

5) și Alina 
nr. 29). T. 
nr. 21), I.

13). Deose- 
fost finala 
în care e-

chipa aso 
rile Grivi 
nimosul 
a ocupat 
dionul D 
rat con 
mareîndu 
Teouci), 
Galați), 
nr. 1 Gal 
(C.S.Ș. T 
(C.S.U. 
Stroc (C. 
mai avut 
bal. box! 
lui“), fot 
cîmn

în organizarea C.C.

NOI FINALE Șl (in perspectivă
O 

țară 
Craiova, Festivalul ansam
blurilor școlare de gimnastică 
ritmică —, dar secția de re
sort a C.C. al U.T.C. pregăteș
te alte două. în viitorul apro
piat, „de aceeași anvergură 
și, nădăjduim, cu aceeași reu
șită" — ține să ne asigure 

al

competiție cu finală 
s-a încheiat — cea de 

Festivalul

pe 
la

Stclian Caracaș, adjunct 
șefului secției. Este vorba de 
finala 
plexului
P.T.A.P.,

republicană a Com- 
aplicativ militar 

care va avea drept 
gazdă municipiul Rimnicu 
Vîlcea, între 29 aprilie și 2 
mai. O întrecere cu peste 500 
de tineri, cu echipaje pe ci
cluri de pregătire și cu probe

de o 
plasă 
cu obstac 
nadei, pr 
monstrații 
etc), 
gătit 
cestei înt 

Cealaltă 
o reprezi 
lui, care 
desfăsurar 
Băile Feli 
programa 
Și în a 
în fază d 
toate p 
sul într 
tuturor ca 
și ai mu

CONCURSUL UE LUPTE
(Urmare din pag I)

Craiova, 7—2 cu Delta Tulcea și 
7—2 cu Carpațl Sinaia. Craiova — 
Sinaia 8—2 și cu Tulcea 6—4. 
Delta Tulcea — Carpați Sinaia
6— 4. S-au remarcat C. Pungă, E. 
Chifu și D. Staicu (Craiova) și 
bucureștenii D. Olariu și C. Al- 
buț. (V. POPOVICI — coresp.).

MEDGIDIA. Reuniune cu parti
de echilibrate, încheiate cu sco
ruri strînse. Construcția Buc. — 
Muscelul Cunpulung 6—4. cu 
I.M.G. Buc. 6—4, cu I.M.U. Med
gidia 5—5. Muscelul — Medgidia 
5—5 ș! CU I.M.G. BUC. 7—2. I.M.G. 
Buc. — Medgidia 5—5. Evidențiat!: 
P. Păduraru și I. Ruse (Medgi
dia) șl cîmpulungenii I. Caran și 
Gh. Pătrașcu. (R. AVRAM — co
resp.).

PLOIEȘTI. Echipa multiplă 
campioană a țării, Dinamo, cu 
mai mulți component! ai lotului 
național în formație, a cîștigat 
toate cele trei întâlniri la același 
scor: 6—4 cu Prahova Ploiești, 
Turbomecanica București și E- 
lcctrometalurgistul Băilești. Tur
bomecanica 8—2 cu Băilești și
7— 3 cu Ploiești. Gazdele au ! 
vins detașat (8—2) formația din 
Băilești. (I. TANASESCU — co
resp.).

SLATINA. Formația locală, 
luminiu, a dominat cu autorita
te concursul, obtfnlnd trei vic
torii la același scor: 7—3 cu E- 
lectroputere Craiova, Metalul 
București și Minerul Motru. Cra- 
iovenil au reușit șl ei două suc
cese la același scor: 6—4 cu Me
talul și Minerul, învinsele cralo- 
venilor au terminat la egalitate 
(5—5), dar bucureștenii au avut 
un ounctaveraj superior. Cele 
mai bune comportări de la cele 
patru echipe le-au avut C. Rug 
(Slatina). M. Neațu (Craiova), I. 
Șuleapă (Metalul) si V. Marinică 
de la Motru. (C. BUGHEA — co
resp.).

BRAILA. Cele patru formații 
reunite în sala clubului Progre
sul din localitate, au oferit spec
tatorilor partide viu disputate si 
de bună factură tehnică. Satis
facția suporterilor echipei brăile- 
ne a fost cu atît mai mare, cu 
cît Progresul a obținut victorii în

Brăila cu 
toriei reali 
gălățene: 
coresp.).

rAdaut
rilor a fos 
tehnica Sir 
scor categ< 
CU ASA B 
Botoșani, 
emită preț 
Metalul di 
căreia a p 
rădăuțenii 
lalte două 
canica și 
întîlnlre ec 
nica - 
lltate:

în-

A-

atîtea eta 
i-ar pute 
Nicoară 1 
fine, la gr
dițional, E 
tigat din 
de data 1 
mat la nu 
șițeanul
De mențic 
venit tot 
CJAK Ca 
Fonta, res 
fel punctf 
mentul pe 
o cursă fr 
puternicei 
niitoturisn

Rezultat
Grupa l



I! inchtizt.concontotitic continuă
wwwwwwwww

I
h și schi 
upa Explo- 
la alte dis- 
nasă, tenis 
ExiUjj obi- 

si aSocia- 
piîdă, Pio- 
îs, Minerul

I

am aflat — 
d deosebit, 
ite desfășu- 
iramureșea- 

se numă- 
oldovan, A. 
, A. Lang, 
an, T. Vul-
Al. Dunca.

3 000 mem- 
orim multe 
în etapa de

ERRATNI

„Zo- 
de i- 
Stan,

tită 
ncl
C. Pe eta- 

desfășu- 
liatlon. ne
nea (C.S.Ș. 
1S.Ș. nr. 1 
seu (C.S.Ș. 
>la Ghelase 
orica Radu 

Mariana 
lăți). Au 
eri la hand- 
inoepătoru- 
4 tenis de

proaspă- 
mai mo
ți avind 
moral al

GALAȚI Șl PITEȘTI| GIULEȘTENII, INTRE
Am văzut formația din Giu- 

I Iești în două dintre cele șap
te partide ale 
bele jucate în

La Galați, in 
lă a returului, 
de Ion Dumitru și Ilie Grcavu 
a jucat timid, în defensivă, 
propunîndu-și doar varianta re
mizei, la 0—0, cunoscînd forța 
de atac a gălățenilor. Și a pier
dut la limită, cu 1-rO,,.

Duminică, în etapa a 24-a, 
Rapid a jucat la Pitești, cu 
F.C. Argeș. S-a apărat destul 
de bine — ca la Galați —. dar, 
după primirea golului, în min. 
29, a schimbat complet partitu
ra tactică, iar la pauză antre
norii feroviarilor au făcut și o 
schimbare inspirată. L-au arun-

I
I
I
I
I
I

primăverii, am- 
deplasare.
etapa inaugură- 
echipa pregătită

cat în joc pe Bozeșan I (un 
fotbalist cu valențe ofensive), 
scoțînd un fundaș (Matei) care 
se descurca mai greu pe tere
nul devenit foarte dificil din 
cauza ploii, locul lui fiind luat 
de Cîrstea, retras din linia me
diană pe un post pe care a 
dat mereu un randament su
perior. După ce a egalat, Ște
fan Popa, (același jucător lucid 
și inspirat) pasindu-i ideal lui 
Goanță, Rapid a demonstrat pe 
gazonul stadionului „1 Mai“ din 
Trivale :

1. că are suficiente disponi
bilități ofensive, dovadă că a 
înscris un gol dintr-o acțiune 
rapidă și ingenioasă, avind și 
alte atacuri periculoase Ia poar
ta Iui Ilristca ;

2. că este mult mai 
tă, jucătorii ei fiind 
bili, primii Ia balon, 
ca suport avantajul 
echipei care urcă în joc. Și
foarte puțin a lipsit ca Rapid 
să nu plece de la Pitești cu 
ambele puncte, dacă luăm în 
considerație șarjele ei spre bu
turile argeșene din finalul 
tidei.

Rapid n-a mai pierdut 
prima etapă a returului 1 
Argeș n-a mai cîștigat din 
ma etapă a returului ! Dar atît 
Rapid, cît și F.C. Argeș, pentru 
a nu oferi suporterilor lor gus
tul amar al retrogradării, vor 
trebui să-șl calculeze foarte 
bine fiecare pas pe care îl mai 
au de făcut pînă la linia de 
sosire.

Laurențiu DUMITRESCU

par-

din 
F.C. 
pri-

I LA MORENI, UNUL DINTRE MECIURILE-CHEIE
I
I

ALE CAMPIONATULUI
Cînd debutul partidei de la 

Moreni înfățișa o echipă gazdă 
dezlănțuită, abil impulsionată 
de Dragnea și Marcu pe tra
iectoriile avansate ale lui Lala 
și Văidean, iar deschiderea sco
rului avea să se petreacă cu
rînd (golul lui Lala era pri
mul primit de Steaua în acest 
retur !), miile de suporteri ai 
Flăcării, care au umplut pînă 
Ia refuz stadionul, au început 
să creadă că speranța lor va I prinde contur : echipa favorită 
va întrerupe lungul (și presti-

I
I
I
Igiosul) șir de victorii al cam

pioanei. Ei n-au încetat să spe
re în succesul jucătorilor mo- 
renari nici atunci cînd același 
Lala a ratat, din colțul careu-

lui mic, puțin înaintea finalu
lui primei reprize, cea mai 
mare ocazie de gol a meciului, 
neștiind, de fapt, că atunci s-a 
consumat momentul psihologic 
al partidei.

Speranțele trebuiesc hrănite, 
însă, din realități și desfășura
rea primei reprize, în care 
Steaua îșl arătase clar intențiile 
ofensive (bine concepute tactic 
pe baza centrărilor înalte, In
tens solicitante pentru o linie 
de fundași adversă alcătuită în 
exclusivitate din jucători scunzi), 
anticipa o replică și mai con
sistentă a liderei, mai ales pe 
planul frecvenței și preciziei 
șuturilor pe poartă. Astfel încît, 
după pauză, au apărut primele
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LOTUL DE JUNIORI A PLECAT IERi LA VIENA
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Ieri dimineața, selecționata de 
juniori ’88 a țării noastre a ple
cat la Viena, unde va susține, 
mîine, partida retur cu echipa 
similară a Austriei din cadrul 
Campionatului European A. Rea
mintim că din aceeași grupă mai 
fac parte șl selecționatele de 
juniori ale U.R.S.S. și Turciei. 
Iată lotul care a făcut deplasarea:

Constantin șl Arcanu — portari;

Aprodu, Stan, Bucur, ștefănl- 
că și Dumitru — fundași ;

Mlnea, Stanici și Petruș — 
mijlocași ;

Răducioiu, Hanganu, Seîimeși 
și Danciu — înaintași.

Antrenorii echipei sînt Nicolae 
Pantea și Vasile Craila.

Nu s-a prezentat la lot Moldo
van, de la A.S.A. Tg. Mureș.

semne de întrebare văzînd cît 
de sufocantă devenise presiunea 
în careul Iul Dohot: „cît și 
cum va rezista apărarea gaz
delor?" Semne care așteptau o 
rezolvare de pe banca tehnică 
a Flăcării, vizînd desigur o 
învigorare cu forțe proaspete 
a unui compartiment defensiv 
(C. Pană, Ene, Butufei, Nistor, 
Viscreanu, Beldie) care rezis
tase o întreagă repriză cu pre
țul unor eforturi deosebite. Mi
nutele treceau șl la Flacăra nu 
se producea nici o schimbare 
de jucător. S-a efectuat, însă, 
la Steaua și Introducerea în 
teren a lui Rotariu a schimbat 
desenul tactic al campioanei, 
făcîndu-1 mai fluent, mai efi
cient. Abia după golul egaliza
tor al lui Pițurcă antrenorii 
din Moreni l-au trimis în te
ren pe Chiriță, acesta înlocuin- 
du-1, însă, pe Văidean, acciden
tat. Așa că echilibrul s-a rupt 
curînd și lidera a reușit în 15 
minute ce nu reușise în pre
cedentele 75 : desprinderea de 
adversar.

Steaua a cîștigat pe merit un 
meci în care a atacat mai mult, 
la un scor, însă, care nu arată 
replica puternică a Flacărei. 
La Moreni s-a derulat unul din 
meciurile-cheie ale actualei e- 
diții, meci dinamic, spectaculos 
și tensionat, arbitrul Ion Cră- 
ciunescu. descurcîndu-se onora
bil. cu excepția cartonașelor 
galbene și avertismentelor, pe 
care le-a acordat după criterii... 
curioase.

Pentru Dinamo, meciul de 
la Tg. Mureș a avut o însem
nătate deosebită, fiind anticipat 
drept unul dintre cele mai 
grele examene din această pri
mă parte a returului. In fața 
unei echipe bune cum este ia 
ora actuală A.S.A., care a mar
cat o evidentă creștere valori
că în acest campionat, formația 
dinamovistă avea să dea 6 nouă 
și dificilă probă a competitivi
tății sale în duelul foarte strîns 
cu actuala lideră, Steaua, pen
tru titlul de campioană. Și, spre 
meritul său, „unsprezecele" lui 
Mircea Lucescu a trecut cu bi
ne și acest obstacol, obținînd o 
prețioasă victorie, care o men
ține cu reale șanse în cursă.

Chiar dacă — după cum afir
mau gazdele — echipa mure- 
șeană nu a evoluat duminică 
la cota maximă a posibilităților 
sale (antrenorul Cornel Dinu 
s-a arătat, de altfel, foarte ne
mulțumit de randamentul unora 
dintre jucătorii lui, îndeosebi 
Szabo, Fodor și Fanici), me
ciul nu a fost, totuși, deloc 
ușor pentru Dinamo. Bucureș- 
tenii, însă, au știut șl reușit 
să păstreze avantajul atît de 
rapid obținut încă din minutul 
2 al partidei. Și au făcut-o nu 
oricum, ci printr-o tactică de joc 
care, cel puțin în primele 45 
de minute, i-a surprins și de
rutat vizibil pe adversari

nîndu-i în situația de a nu pu
tea periclita cu adevărat poar
ta lui Moraru. Apelind la o Țesă
tură prelungă și abilă de pase în 
zona mediană, dinamovis, n i-au 
ținut departe de propriul lor 
careu pe mureșeni șl totodată 
au pregătit cu răbdare — pînă 
la ivirea momentului optim — 
acțiunile lor ofensive la poarta 
adversă.

Ce-i drept, după pauză, a- 
ceastă manieră tactică n-a mai 
funcționat la fel de ef’cient, 
dorința evidentă a păstrării 
rezultatului făcîndu-i pe oas
peți să se retragă în defensivă. 
Și în aceste condiții. însă, ei 
s-au descurcat destul de bine, 
practicînd un marca) și un 
presing care i-au incomodat pe 
adversari, barîndu-le calea spre 
buturile apărate de Moraru. cu 
rare excepții, cum a fost ca
zul acelei splendide pătrunderi 
a lui Sabâu.

Prin evoluția sa de ansamblu, 
care mai ales în prima reprizj 
a produs o bună impresie ce. 
lor prezenți pe stadion. Dina
mo a dovedit încă o dată ridi
cata maturitate de joc la care 
a ajuns, armonioasa simbioză 
realizată între experiența mai 
vechilor titulari și elanul (plus 
talcului) tinerilor săi echipieri.

Constantin FIRĂNESCU

Min. 68 al partidei Sportul Studențesc Corvinul : Coraș 
execută, impecabil lovitura de la 11 m și scorul a devenit 2—0. 
Pină în final insă, ambele echipe vor mai înscrie cite un 

gol (3—1) Foto : Eduard ENEAPaul SLAVESCU

SERIA I
A.S.A. Explorări Cîmpulung 

Moldovenesc — Minerul Gura 
Humorului 3—0 (3—0), Electro 
Botoșani — Zimbrul Șiret 2—0 
(3—0) Relonul Săvineștl — 
tepro Iași 2—1 (1—0), Carpați
Gălănești — Metalul Rădăuți 
1—1 (0—1). Aurora Tg. Framos 
— Avîntul Frasin 2—0 (1—0), Con
structorul Iași 
șani 2—1 (1—0), I
Vatra Dornei — 
cen’ 3—2 (2—1).
Neamț — I.T.A 
Neamț 2—0 (1—0).

Pe primele locuri 1 
după etapa a 21-a :

DIVIZIA C REZULTATELE ETAPEI -a

• Metalul Boto- 
Steaua Mineral 

Chimia Făl-ti- 
Cetatea Tg. 
Celuloza p.

in clasament, 
____  ___ _ _ ___ l I. EXPLO

RĂRI CÎMPULUNG 55 p (54—10), 
2 Minerul Vatra Dornei 39 p 
(30—25), 3, Chimia Fălticeni 35 p 
(54—24)... pe ultimele locuri : 14. 
Celuloza P Neamț 24 p (30—38).
15. Electro Botoșani 24 p (21—36).
16. Zimbrul Șiret 24 p (19—65).

S..RIA A n-a
Partizanul Bacău — Aripile 

Bacău 1—1 (0—0), Luceafărul Ad- 
jud — Constructorul Hidrotehni
ca Focșani 2—0 (1—0). Mecanica 
Vaslui — Petrolul Moinești 4—0 
(2—0), Minerul 
Steaua Mecanica 
Foresta Gugești 
huși 2—0 (2—0). 
man — Unirea 
(2—0), Proletarul 
CON Mun Gh.
3—2 (1—0) C.S.M.
Moldosin Vaslui 3—0 — Moldosin 
s-a retras din campionat.

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 51 p (53—14), 2. Mecani
ca Vaslui 45 p (42—19), 3. Steaua 
Mecanica Huși 40 p (37—25)... pe 
ultimele locuri : 19. Constructo
rul Focșani 11 p (18—40), 16. Mol- 
dosin Vaslui » p (18—63) 
retras din campionat.

SERIA A IU-a
Progresul Isaccea — Metalul 

Mangalia 0—9, Arrublum Măcin
— Victoria I.R.A. ’----- * *
(0—0), Chimia Brăila 
ral Vizlru 3—1 (3—O), 
Medgidia -------
lăți 0—1 (0—1).
— CONPREF
(0—0) Gloria 
C.S.S. Medgidia 
Portul Galati - ________ ______
cea 2—0 (1—6), Minerul Mahmudia

- - - - - Brăila 3—2

S-fl

Tecuci 2—0 
Lamlno- 

Cimentu! 
Dunărea C.S.U. Ga- 

Portul Constanța 
Constanța 1—0 

Galați — I.M.U.- 
1—0 (0-0), D.VA. 

- S.N.-C.S.Ș. Tul-

Comănești — 
Huși 4—1 (2—0) 
— Textila 
Laminorul 
Negrești 
Bacău —
Gheorghiu-Dej 

Borzești —

Bu- 
Ro- 
3—8 
ME-

— C.S. Progresul 
(2-0).
• Meciul Chimia 

nerul Mahmudia , .
19-a) care s-a întrerupt în min. 
45 deoarece Minerul s-a retras 
de pe teren, a fost omologat cu 
4—0. scorul din momentul între
ruperii jocului.

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 51 p (38—13), 2. 
Gloria Galați 40 p (35—23), 3.
Dunărea Galați 35 p (50—22), 4. 
Arrubium Măcin 35 p (28—26).., 
pe ultimele locuri î 15. S.N. Tul

Brăila — Mi- 
(di.n etapa a

cea 22 p (lfl—40), 16. Minerul 
Mahmudia 7 p (14—58).

SERIA A IV-a
Carpați Nehoiu — Dunărea Că

lărași 1—1 (1—0), Chimia Buzău
— Unirea Urziceni 2—1(1—1), Pe
trolul Berea — Petrolul Roata de 
Jos 1—1 (1—0). Viitorul Chlrnogl
— F.C.M. Dunăreană Giurgiu 
1—2 (9—1), S.N. Oltenița — ISCIP 
Ulmeni 2—0 (2—0), Utilaje Grele 
Giurgiu — Olimpia Slobozia 3—0 
(1—0), Victoria Munteni Buzău — 
Victoria Țăndărei 2—1 (1—0), Me
talul Buzău —A.S.A. Buzău 1—1 
(0—1).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 53 p (64—15), 2. 
Unirea Urzicenl 42 p (51—24), S. 
Chimia Buzău 34 p (27—26), 4. 
Utilaje Grele Giurgiu 34 p (31—33) 
...pe ultimele locuri : 15. Viitorul 
Chirnogi 23 p (18—41), 16. Metalul 
Buzău 22 p (28—27).

SERIA A V-a
Mija — Teh nome tal 
2—0 (0—0), Automatica 

— Danubiana București

mk
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mi de re- 
irschvogcl. 
iocu] 3 a 

' de la 
Mircea 

ulînd ast- 
în clasa- 
care fac 

urmărirea 
uz’nei de

oteasa (Dacia Pitești), 2. Ovi- 
diu Mazilu (ALFA-ICSITA), 3. 
Silviu Dinu (ALFA-ICSITA)

rghe Pre-

Grupa E: 1. Eugen Peteanu 
(CJAK Olimpia Reșița), 2. Wer
ner Hirschvogel (CJAK Olim
pia Reșița), 3. Mircea Ponta 
(Automotor Reșița).

Grupa C 1 : 1. Nicu Grigoraș 
(Dacia Pitești), 2. Dan Necula 
(ALFA-ICSITA), 3. Gheorghe 
Ana (ITA Argeș).

Grupa C 2 : 1. Victor Nicoară 
(Dacia Pitești), 2. Constantin 
Ciucă (ALFA-ICSITA), 
Nicolae Zaberca (CJAK 
limpia Reșița).

Următoarea probă de viteză 
în coastă se va desfășura in 
ziua de 2C mai, la Valea Do- 
manului.

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 20 APRILIE 
1988. Cat. 1 s 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei) șl 1 variantă 25% a 17.500 
lei ; cat. 11 1 variante 100% a 
5.640 lei și 8 variante 25% a 1.410 
led : cat. 3 : 81,50 a 2.361 lei ; cat. 
4 : 61,00 a 832 lei ; cat. 5 : 169,75 
a 299 lei ; cat. X : 178,50 a 284 
lei ; cat. Z : 3.487,75 a 100 lei. 
Repoti la cat. 1 î 15.426 iei. Cîști- 
gul de la cat. 1 — varianta 100% 
— autoturism „Dacia 1300“ (70.000 
lei) a revenit participantului 
Hriban Ioan din localitatea 
Brașov.

3.
O

• Mîine, miercuri, 27 aprilie, 
va avea loc o nouă tragere obiș
nuită PRONOEXPRES. Așadar, 
nu uitați să vă procurați din 
time bilete cu numerele dv. pre
ferate astăzi fiind ultima zi in 
care ma! puteți face acest lucru!

Metalul 
București 
București 
5—1 (2—1),Electrica Titu — ME-
CON București 3—0 (2—0), Avico
la Crevedia — Chimia Găești 2—0 
(1—0), Abatorul 
I.M.G. București 
I.U.P.S. ChltHa — 
ga 2—1 (2—0).
București — Petrolul Tîrgoviște 
2—1 (1—0), Viscofil București — 
Cimentul Fieni 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MIJA 43 p (38—17), 2. Auto
matica București 40 p (46—22), 3. 
I.U.P.S. Chitila 35 p (36—26)... 
pe ultimele locuri : 15. Cimentul 
Fieni 23 p (27—43). 16. Tehnome- 
tal București 22 p (24—35).

SERIA A Vl-a
Dacia Metalul Rm. VHcea — 

Dacia Pitești 0—0, Viitorul Dră- 
gășanî — Electronistul Curtea de 
Argeș 3—0 O—0), Automatica 
Alexandria — Chimia Tr. Măgu
rele 2—0 (0—0). Progresul Cora
bia — Muscelul Cîmpulung 2—0 
(2—0), Unirea Pitești — Recolta 
Stoicăneștl 0—1 <0—1), Progresul
Băileștl — Constructorul T.C.I. 
Craiova 0—3 (0—1). Textila Ro
șiori — ROVA Roșiori 1—2 (0—1), 
C.F.R Craiova — I.O.B. Balș 
0— (0—1).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘT 46 p (44—16), 2. Auto
matica Alexandria 42 p (40—13), 
3. Constructorul Craiova 35 p 
(32—25)... pe ultimele locuri : 15. 
Unirea Pitești 22 p (28—34), 16. 
C.FR Craiova 20 p (16—34).

SERIA A VH-a
C.F.R Caransebeș — Minerul 

Motru 4—0 (2—0). C.S.M. Lugoj
— Metalul Oțelu Roșu 4—0 (1—0),

București —
1—0 (1—0). 

Minerul Șotin- 
C.F.R.-B.TA.

Dierna Orșova — C.S.M. Caran
sebeș 1—0 (0—0), Mineral Anina 
— Minerul Oravița 2—0 (2—0), 
Minerul Mătăsari — Mecanizato
rul Șimian 3—1 (2—0), MineruS
Rovinari — Petrolul Țicleni 2—0 
(1—0), Mineral Moldova Nouă — 
Automecanica . . _ -
Termoconstructorui 
Sev. — Metalurgistul 
(0-0).
Pe primele locuri : 

RUL MOTRU 45 p 
C.S.M. Caransebeș 40 
3. C.S.M. Lugoj 38 p (38—19).. 
pe ultimele locuri : 15. Metalur
gistul Sadu 21 p *“ ""
nerua Rovinari 20

SERIA A
Auto Vulcan 

C.F.R. Timișoara 
frățirea Oradea - 
0—0, Recolta Sa Ion ta 
martinul Sîrbesc 4—1 (2—0), U.M. 
Timișoara — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 2—1 (1—1). Minerul Șun-
cuius — Unirea Tomnatic 2—0 
(1—0) Unirea Sînnicolau 
Strungul Chișineu Criș

Reșița 5—1 (1—0).
Drobeta Tr.

Sadu 2—0

1. MIME- 
(48—17), 2. 
p (45-20),

(13—34), 16. Mi- 
p (17—41).
VHI-a
Timișoara — 

3—4 (2—1), In- 
- Vagonul Arad 

A.S. Sîn-

_____ o   ,   , 5—3 
(3—1), Gloria Beiuș — Șoimii li- 
pova 4—3 (3—1). Motorul I.M.A. 
Arad — Unirea Valea lui Mihai 
3—0. Unirea fiind suspendată.

Pe primele locuri : L C.F.R. 
TIMIȘOARA 44 p (49—16), 2. Va
gonul Arad 41 p (36—21), 3. Uni
rea Tomnatic 38 p (42—32)... pe 
ultimele locuri : 14. Șoimii Ll- 
pova 24 p (38—29), 15. Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 24 p (21—36), 16. 
Unirea Valea lui Mihai 17 p 
(16—49).

SERIA A IX-a
Minerul Cavnic — Minerul Bore 

șa 4—2 (2—0), IZOMAT Șimleu 
Silvanlei — Chimia Tășnad 4—0 
(2—0) Minerul Turț — CUPROM 
Baia Mare 2—0 (1—0), Oașul Ne
grești — Laminorul Victoria Za
lău 3—1 (0—0). Minerul Băiuț — 
Motorul IRA Cluj-Napoca 4—0 
(2—0), Mineral Sărmășag — In
dustria Slrm -i C. Turzii 8—2 
(1—1) Minerul Bălța — Someșul 
Sa tu Mare 4-0 (1—0), Steaua
C.F R. Cluj-Napoca — Olimpia 
Gherla 4—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
CAVNIC 50 p (46—15) — pena
lizată cu 2 p, 2. Steaua C.F.R. 
Clu1-Napoca 42 p (46—15), — pe
nalizată cu 1 o. 3. Industria Sîr- 
me: C Turzii 39 p (47—25)... pe 
ultimele locuri : 13. CUPROM
Baia Mare 25 p (29—38), 14—15. 
Olimpia Gherla 25 p (27—38). Mi
nerul Borșa 25 p (31—42) 16. Mo
torul Cluj-Napoca 14 p (20—47).

SERIA A X-a
Unirea Alba Iulia — C.S.U. Me

canica Sibiu 3—1 (1—1), Nitra-

mo-nia Făgăraș — Carpați Mîrșa
3— 0 (1—0), Minerul știința Vul
can — C.F.R. Simetia 3—0 (2—0), 
Minerul Lupeni — Mureșul Deva 
0—1 (0—1) I.P.A. Sibiu — Meta
lurgistul Cugir 1—0 (1—0). Meta
lul Aiud — Textila Clsnădie 2—3 
(0—0), Tîrnavele Blaj — Mecani
ca Alba Iulia 2—1 (1—0). Aurul
Brad — Automecanica Mediaș
4— 0 (2—0).

Pe primele locuri : 1 UNIREA 
ALBA IULIA 53 p (58—13), 2. 
Mureșul Deva 48 p (40—16). * 
Aurul Brad 39 p (41—22)... 
ultimele locuri '* --------
ria 19 p (28—46) 
Alba Iulia 18 p (23—47).

SERIA A Xl-a
Avîntul Reghin —Mecanica Bis

trița 4—0 (3—0), Viitorul Gheoc- 
gheni — Minerul Bălan 1—1 
(1—0) Metalul Sighișoara — La
minorul Beclean 2—0 (1—0) Lacul 
Ursu Sovata — Minerul Rodna 
3—0 <2—0) Hebe Sîngeorz Băi — 
Progresul Odorhei 0—2 (0—0), U- 
nirea Crțsturu Secuiesc — Meta- 
lotehnica Tg. Mureș 2—1 (0—1).
Mureșu Luduș — Metalul Reghin 
0—0. Chimforest Năsăud — Oțelul 
Reghin 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 45 p (51—17), 2. progre
sul Odorhei 43 p (47—14), 3. Me
canica Bistrița 39 p (53—26)... pe 
ultimele * ‘ "
Beclean 
Sîngeorz 
Minerul

3. 
. . Pe

15. C.F.R. Sime-
16. Mecanica

locuri : 14. Laminorul 
23 p (23—44). 15. Hebe

Băi 23 p (23—57), 16. 
Rodna 21 p (28—51).
SERIA A xn-a

Poiana Cîmpina — Montana
Sinaia 3--1 (1-0), Victoria Flo-
rești — Cimentul Hoghiz 4—0
(2-0), Carpați Sinaia —
IMASA Sf. Gheorghe 1—2
(6-0). Mobila Măgura Cod-
lea — Metalul Tg. Secuiesc 1—0 
(0—0). Carpați Co va ana — A.S.A. 
Chimia Ploiești 2—1 (1—0), Mine
rul Filipești — Precizia Săcele 
3—1 (3—1). Electro Sf. Gheorghe 
— Petrolul Bălcol 4—2 (3—2) Mi
nerul Barao-lt — Unirea Clmoina., 
5-0 (3—0). '■*
• Meciul Precizia Săeelc — E- 

lectro Sf. Gheorghe, care nu s-a 
disputat în etapa trecută, a fost 
omologat cu 3—0 în favoarea for
mației Electro.

Pe primele locuri : 1. ELEC
TRO SF GHEORGHE 44 p 
(45—15) 2. Po*ana  Cîmpina 43 p
(40—13) — penalizată cu 3 p, 3. 
Victoria Florești 38 p (39—23)... 
pe ultimele locuri 15. Carpați 
Covasna 24 p (24—41). 16. Carpați 
Sinaia 19 n (24—43).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de cătri corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.

C.FR


primele Întreceri ale baschetbalistelor

Timișoara au 
turnee- la bas- 
cadrul „Cupei 

A și C, urmînd

La București și 
avut loc primele 
chet feminin din 
României", seriile « 
ca începînd de azi să se dispute, 
la Ploiești, jocurile din seria B. 
La întreceri participă echipele 
divizionare, fără jucătoarele din 
lotul națio'al.

La București, în sala Olimpia, 
au participat formațiile din se
ria C î Olimpia București. Chi
mistul Km. Vîlcea, Politehnica 
București și Voința București, 
întrecerile au fost destul de in
teresante. în echipele respec
tive evoluând o serie de 
jucătoare cunoscute. Surprin
zătoare apare evoluția sportive
lor de la Voința, care nu au 
reușit să cîștige nici un meci, 
deși în lotul echipei se află bas
chetbaliste valoroase, ca Rodica 
Jugănaru, Luminița Măringuț- 
Ciocan, Elena Filip ș.a. Poate că 
la următoarele apariții echipa 
își va lua rolul mai în serios.

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 89—SI 
(48—32). A fost o partidă intere
santă, în care vîlcencele, cu toa
te jucătoarele de bază în forma
ție. au cîștigat pe merit și la 
mare diferență, studentele folo
sind cu precădere sportivele ti
nere și resimțind din plin absen
ța Gabrielei Pandrea, Anemariei 
Gera și Mihaelei Netolițchi. Cele 
mal bune: Manea, Petre și Bar
bu de la învingătoare, respectiv 
Dăian și Făgărășanu. Au arbitrat 
bine Cr. Panaitescu și C. Tudor.

OLIMPIA BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 86—64 (44—39). 
Meciul celor două echipe frun
tașe ale baschetului nostru a 
fost interesant doar în prima re
priză, cînd ambele formații au 
făcut multă risipă de energie și 
au creat faze frumoase sub pa
nouri. Scorul s-a menținut strîns 
învingătoarea fiind greu de pre
văzut. In repriza secundă, însă. 
Voința a „stins" motoarele și 
adversara ei s-a desprins în în
vingătoare detașată. Remarcate : 
Stingă (aceași sportivă serioasă 
și valoroasă dintotdeauna), G. 
Sziike (o tînără speranță) și E. 
Szokc de la învingătoare, res
pectiv Cr. Apostol și L. Ciocan.

Turneul final al Diviziei A masculine (5-8)

RAPID BUCUREȘTI ȘI-A MENjlNUT LOCUI 5 • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
Sâmbătă s-a încheiat turneul 

final al Campionatului masculin 
de baschet pentru desemnarea 
ocupantelor locurilor 5—8, desfă
șurat în Sala Sporturilor din Tg. 
Mureș. Iată cîteva amănunte de 
la partidele desfășurate î>n ulti
mele două zile

FARUL CONSTANȚA — ACA
DEMIA MILITARĂ MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 100—88 (50—43). 
Jucătorii de pe Litoral au avut o 
evoluție total schimbată față de 
prima zi, ei reușind să treacă 
de partenerii lor de la Academia, 
cu toate eforturile depuse de a- 
ceștia, deoarece au beneficiat de 
un Băiceanu în zi foarte bună 
(precizie în aruncări, pase sigure 
și intercepții), ajutat de Moldo- 
veanu, care a punctat în mo- 
mentele-chele ale partidei. Au 
marcat : Logofătu 2, Tecău 16, 
Cucoș 6, Băiceanu 43. Moldovea- 
nu 18. Spinu 6. Ilucă 9. respec
tiv Miulescu 5 Zdrenghea 14, 
Scarlat 21, Braboveanu 20, Panai
tescu 12 Oczelac 16.

C S.U. BALANȚA SIBIU — 
RAPID BUCUREȘTI 100—104 
(53—43). Așa cum începuse acest 
meci, se crease impresia că si- 
bienii nu vor putea pierde, ți- 
nînd scama și de evoluția lor 
din prima zi. Dar. după ce în 
minutul 29 conduceau * * cu 10 
puncte (77—€7). rapidiștii au avut 
o r even Ire spectaculoasă (dato
rită aruncărilor de 3 puncte rea
lizate de Suciu, Ghiță și Po
povic!) și au luat conducerea. S-a 
mai înregistrat de două ori ega
litate (min. 35 : 85—85 și min. 37: 
92—92), dar, în final, Rapidul, 
mai rezistentă fizic, au a mai 
ratat nimic și a realizat a doua 
lor victorie din turneu. Au mar
cat : Palhegy 12, Bleahu 18, A- 
postu 8, Dăian 31, Herbert 23, 
Bretz 8, respectiv G. Mihai 7,

Sjess — Polonia — 4 ; floretis- 
ta Mincza — Ungaria — 6). Pe 
lingă aceștia, s-au aliniat la 
startul celor patru zile de în
treceri alți foarte tineri scrimeri 
(chiar la vîrsta juniorilor), pe 
care federațiile naționale îi 
rodează (timpuriu !) și triază 
pentru primele reprezentative 
ale viitorilor ani (cvintetul de 
spadă ăl R.D. Germane — lo
cul II acum, la Iași — se pre
gătește și concurează în această 
formulă de doi ani). Și nu 
ne-ar mira să-1 vedem prezent 
Ia „mondialele" seniorilor din 
1989. Așadar, „Concursul Prie
tenia" constituie pentru școlile 
de scrimă din țările socialiste, 
prezente, an de an, la această 
tradițională întrecere, un im
portant obiectiv dintr-un plan 
care vizează perspectiva și care 
îmbină organic pregătirea cu

BASCHET a Aflată în turneu 
în R.F. Germania, selecționata 
feminină secundă a R.P. Chineze 
a susținut o partidă în compa
nia reprezentativei țării gazdă, 
pe care a întrecut-o cu scorul de 
106—10? (41—52). Principala reali
zatoare în acest meci a fost Chen 
YuLan, care a înscris 33 puncte.
• în cadrul competiției femini
ne ce se desfășoară la Brasilia, 
selecționata Braziliei a întrecut 
cu scorul de 80—72 (>41—34) e-
chiipa Canadei.

BOX • Jamaican ul Simon 
Brown a devenit campion mon
dial la categoria semimijlocie 
(I.B.F.) după ce l-a învins prin 
k.o -tehnic în repriza a 14-a, pe 
americanul Tyrone Trice. Meciul 
a avut loc în localitatea fran
ceză Berck

CICLISM • „Turul Loir-et- 
Cher" a fost cîștigat de Olaf 
Jentzsch (R.D. Germană), urmat 
de polonezul Zbigniew Piatek la 
1:06. Ultima etapă, disputată con- 
tracronometru individual pe dis
tanța de 19,5 km. a revenit lud 
Olaf Jentzsch în 26:26 (medie 
orară de 44,262 km). • Cursa 
internațională desfășurată în Ita
lia s-a încheiat cu victoria ru
tierului italian Giuseppe Saronni, 
urmat în clasamentul final dc 
coechipierul său Franco Chioccio- 
li la 1 sec. și elvețianul Stephan 
Joho de 5 sec.

POLO • In semifinalele tur
neului internațional de la Mar

1-8 p etc.
Grupa B : OLIMPIA P.T.T. A- 

RAD — ENERGIA BUCUREȘTI 
13—13 (3—3). Lidera grupe! a sal
vat rezultatul to extremis.

U.A.M.T. C.S.U. ORADEA — 
RAPID BUCUREȘTI 12—4 (6—0).. 
Partidă foarte disputată și un 
frumos spectacol sportiv, orădenii 
— în perspectiva ocupării locu
lui secund în grupă — cîștigtod 
meritat Au înscris : pătcaș eseu. 
Sepelluc 2 l.p., Csorlai transf. 
pentru gazde, respectiv Tudor 
eseu (I. Ghișa, coresn.).

UNIVERSITATEA 16 FEBR. 
CLUJ-NAPOCA — I.O.B. BALȘ 
13—12 (11—6). Jocul a fost echi
librat. gazdele mareînd o ușoară 
superioritate. Au marcat Ncchila 
eseu și 2 drop-uri. Sabău și 
Marcu eseuri, pentru clujeni.

PARTIDE VIU DISPUTATE ÎN SERIA A ll-a A DIVIZIEI A LA RUGBY
Duminică s-a reluat (program 

complet) și întrecerea în cele 
două grupe ale seriei a II-a a 
Diviziei A. Iată amănunte de la 
aceste meciuri, transmise de co
respondenții ni ștri : ,

Grupa A î GLORIA BUCU- 
M REȘTI — CONSTRUCTORUL 

CONSTANȚA 6—12 (6—6). Meci e- 
chilibrat, încheiat cu succesul 
meritat al oaspeților. Au înscris: 
B. Bujor 2 l.p., respectiv Nachc. 
Holban eseuri, Mădularu 2 transf 
(N. Ștefan, coresp.).

MAȘINI GRELE BUCUREȘTI — 
U.R.A. TECUCI 31—12 (17—9).
Partidă dominată de gazde, cart 
s-au detașat din start. Realiza
tori : Hera, ’’erpelea. i. Mirică, 
fiecare cîte două încercări, în 
contul primului trebuind să mai 
trecem o l.p. și 2 transf. Pentru

ROMÂNIEI ‘
Au. condus bine B. Bădilli și M. 
Maraș.

OLIMPIA — CHIMISTUL RM. 
VÎLCEA 61—58 (40—26). Bucureș- 
tencele au cîștigat. în ciuda ab
sențelor notabile din echipă. Cu 
această victorie. Olimpia s-a si
tuat pe primul loc In clasamentul 
serici deși Chimistul a prezentat 
formația completă, cu jucătoare
le de bază în teren. Evidențiate. 
Stingă, Biră și surorile Sziike 
(Olimpia), respectiv Manea șl 
Barbu (Chimistul). Bun arbitra
jul cuplului C. Dumitrache — C. 
Tudor.

Alte rezultate: Chimistul — 
Voința 84—66 (40—33), Olimpia — 
Politehnica 80—64 (31—38), Poli
tehnica — Voința 89—W (SH—44».

Paul IOVAN
La Timișoara, în sala Olimpia, 

în seria A, au evoluat formațiile 
Universitatea Cluj-Napoca, Meta
lul Salonta, Mobila Satu Mare șl 
Politehnica Timișoara. Deși por
nea favorită, campioana țării. 
„U“ Cluj-Napoca, se află după 
acest prim turneu pe locul se
cund al clasamentului, fiind în
vinsă de politehnica Timișoara.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — METALUL SALONTA 78—71 
(34—41). A fost un meci viu dis
putat, campioanele fiind conduse 
pe tabela de scor timp de 27 de 
minute, reușind să obțină o vic
torie la limită în ultimele secun
de de joc. Remarcate: Manasses, 
Moraru și Enyedi de la învingă
toare respectiv Leitner, Gulyas 
și Brenda.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
MOBILA SATU MARE 62—59 
(19—39). Sătmărencele au începui 
bine partida și s-au aflat multă 
vreme la conducere. In repriza 
secundă, tîmlșorencele au forțat 
șl au reușit să întoarcă rezulta
tul. Cele mal bune : Covaci, Cze- 
gledi și Grădinaru, respectiv 
Szucz și Moisa.

Celelalte rezultate: „U“ — Mo
bila 79—54 (40—23), Politehnica — 
Metalul 76—58 (49—13), Mobila — 
Metalul 59—52 (32—19) șl Politeh
nica — „U“ 70—59 (39—24).

Constantin CREȚU — coresp.

Marinache 11, Popovici 23, M. 
Dumitru 6. Ghiță 23, Gli. Dumi
tru 8, Suciu 26.

RAPID BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA 111—97 (55—46).
Baschetbaliștii bucureșteni au e- 
voluat foarte siguri pe el, cîști- 
gînd fără emoții ultima partidă, 
care le-a adus primul loc în tur
neu. Au marcat : G. Mihai 4, 
Marinache ”1 (s-a remarcat în 
jocul sub panou, prin recuperă
rile reușite), Popovici 6, M. Du
mitru 6, Ghiță 28, G. Dumitru 6, 
Suciu 30, respectiv Tecău 17, 
Cucoș 17, Băiceanu 29. Moldo- 
veanu 15, Spinu 19.

BALANȚA C.S.U. SIBIU — A- 
CADEM1A MILITARĂ MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 102—101 
(62—51). Studenții au început 
furtunos, au condus cu 11 punc
te la pauză, s-au menținut în 
avantaj si în repriza a doua 
(cînd am remarcat evoluția ju
niorului Pelger, căruia antrenorii 
F. Stoica și M. Vulc i-au acordat 
tot creditul), dar au slăbit apoi 
ritmul, astfel că am asistat la 
un final fierbinte. în ultimul mi
nut de joc s-a ajuns la scorul 
de 102—100 pentru sibieni, mo
ment în care bucuireșteanul 
Scarlat a avut de executat un 
fault, dar la a doua aruncare 
mingea a ieșit din fileul coșului, 
astfe. că Academia a pierdut din 
nou la numai un punct diferen
ță. Au marcat : Palhegy 10, 
Bleahu 14, Pelger 25, Apostu 4, 
Dăian 6, Herbert 38, Bretz 5, 
respectiv Miulescu 4, Frumosu 
23, Zdrenghea 12, Scarlat 34, Bra
boveanu 8, Bîrsan 12, Panaitescu 
2, Oczelac 6.

Au arbitrat bine brigăzile de 
arbitri formate din G. Dutca, 
C. George, I. Olaru și G. Ion.

Nicoleta ALDEA

oaspeți au înscris Ciuntuc eseu, 
Condurache 2 dro-p-uri, o transf. 
(N. Costache, coresp.).

T.C. IND. CONSTANȚA — HI
DROTEHNICA FOCȘANI 26—12 
(10—3). Joc bun al gazdelor, dar 
și cu unele ,,căderi" care au 
permis oaspeților să puncteze 
prin Văcaru (4 l.p.). Pentru con
stă nțeni au marcat Anefi (2). 
Cheper Peteanu, Nica — eseuri, 
ultimul mai reușind 3 transf. 
(C. Popa, coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — CHI
MIA C.F.A. BRĂILA 36—3 (13—3). 
Victorie lejeră, cu Floricică în 
orim-plan : 2 eseuri, 2 l.p., 4
transf. Ifrim șl Ilolban eseuri, 
respectiv Dinu l.p. (M. Paiu, 
coresp.).

în clasament, 1. T.C. IND C-ța. 
22 p, 2. Rulmentul 22. p, 3. M.G.

ROMÂNIA - R. P. CHINEZA
LA BASCHET FEMININ
Sala Sporturilor din Cluj- 

Napoca găzduiește azi (ora 18) 
meciul j amical de baschet din
tre selecționatele feminine ale 
României: și H.R. Chineze. Lotul 
țării noastre este format din : 
Magdalena Jercbio (Voința Bra
șov), Aurora Dragoț, Gabriela 
Kiss, Margareta Veros (Univer
sitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca), Marilena Marinache, Ko- 
mela Crîstea, Mariana Bădi- 
nici. Cornelia Stolchiță (Olim
pia București), Elena Caloianu 
(Voința C.S.Ș. 2 București), 
Gabriela Pandrea, Cecilia Laszlo 
(Politehnica Mine-Energie Bucu
rești), Melania Marina (Rapid 
București), Gabriela Balogh 
(Metalul C.S.Ș. Salonta), Angela 
Szenes (Mobila C.S.Ș. Satu Ma
re), Laura Nițulescu (Chimistul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea) ; antrenori: 
Nicolae Martin si Constantin 
Paraschivescu.

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

Președintele Comitetului Olimpic al Greciei, Lambis Nikolaou, 
a declarat în cadrul unui simpozion desfășurat la Atena și 
consacrat Jocurilor Olimpice de vară din 1996 că țara sa va 

g face investiții importante în vederea candidaturii la organi- 
g zarea acestei ediții a competiției, urmînd să construiască noi 

baze sportive, u<n aeroport, la Spata (20 km nord-est de ca- 
g pitală), precum și să procedeze la modernizarea drumurilor.
ț Guvernul grec, a arătat președintele C.O.G., va sprijini aceste

eforturi, pentru ca Atena să poată fi gazda întrecerilor în 
care se va sărbători centenarul Jocurilor Olimpice moderne, 
inaugurate, după cum se știe, tot la Atena, în 1896.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
BERLIN, 25 (Ager preș). In con

cursul Internațional de judo dc 
la Meissen (RJJ. Germană), 
aoortivul român Adrian Croitoru 
s-a situat pe locul toții, la ca
tegoria 86 kg, invlngtod to fi
nală prin ippoin, pe reprezen
tantul țării gazdă, W. Boesse. 
Tot pe primul toc s-a clasat un 
alt concurent român, Z. Tesari, 
învingător prin Ippon în finala 
susținută eu bulgarul Vlchov. La 
categoria 95 kg. Ion Pop s-a cla
sat pe locul al doilea.

BERLIN, 28 (Agerpres). Tînă- 
rul sportiv român Gheorghe Pa- 
raschiv s-a numărat printre lau- 
reații turneului internațional de 
box pentru juniori de la Schwe
rin. care a reunit peste 166 de 
concurențl din 18 țări, în finala 
categoriei semimuscă, Gheorghe

verificarea periodică solicitan
tă, într-un circuit de concursuri, 
singurul capabil să măsoare a- 
cumulările (dacă sînt !).

Ce a relevat recentul concurs, 
în acest sens ? Cu excepția spa
dei (care a dat cîștig de cau
ză în proba individuală sovie
ticului Skorobogatov și, în pro
ba echipelor, cvartetului Un
gariei), celelalte arme au con
semnat o supremație evidentă 
a cîte unei reprezentative : flo
retă feminină — România 
(Laura Badea — I, Claudia 
Grigorescu — III, și echipa loc 
I), floretă masculin — R. D. 
Germană (U. Romer — I, F. 
Muller — III și echipa loe I), 
sabie — Ungaria (G. Boroș — 
I și trei finaliști, echipa Ioc 
I). Și nu întîmplător, credem, 
fiecare din aceste arme are o 
bogată tradiție în respectivele 
școli naționale de scrimă, cu 
rezultate de mare rezonanță 
internațională, inclusiv în ulti-

silia, selecționata S-panlei a în
vins cu scorul de 8—3 (1—1,
2— 0, 2—0, 3—2) formația S.U.A., 
iar reprezentativa Australiei a 
întrecut cu 9—6 <1—.2, 3—2, 2—1,
3— 1) echipa Franței.

SCRIMĂ • Competiția femini
nă de floretă „Trofeul Jeanty", 
de la Paris, a revenit sportivei 
2^ ta Funkenbauer (R.F. Germa
ni \), urmată de Jujie Luan (R.P. 
Chineză), Zsuzsa Janesi (Unga
ria), Dorina Vaccaroni (Italia) 
etc.

TENIS • Finala turneului fe
minin de la Houston (Texas) se 
va disputa între Martina Navra
tilova și Chris Evert. în semifi
nale, Martina Navratilova a în
vins-o cu 6—1, 6—3 pe EUy
Haka-mi, iar Chris Evert a dis
pus cu 7—5, 6—2 de Zina Gar
rison. • Ivan Lendl a • terminat 
învingător în turneul de la Mon
te Carlo, în finala căruiia l-a în
trecut cu 5—7, 6—4, 7—5, 6—3 pe 
argentinianul Martin Jaite. Proba 
de dublu a fost cîștigată de cu
plul spaniol Emilio Sanchez — 
Sergio Casai, care a dispus în 
finală cu 6—0, 6—3 de perechea 
Ivan Lendil (Cehoslovacia) — 
Henri Leconte (Franța).

TENIS DE MASA • „Cupa 
Campionilor Europeni" la mascu
lin a revenit echipei vest-ger- 
mane TTC Grenzau, care, în fi
nala disputata la Budapesta, a 
întrecut cu 5—2 formația locală 
Spartakus.

respectiv Gheorghe eseu, ' Mincă 
2 drop-uri, Fota transf. (Ol. 
Lazăr, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
CARPAȚI MIRȘA 24—6 (13—0).
Succes clar al gazdelor. Marca
tori : Heihor (2), Ciobanu, Ni- 
coară eseuri, Manea l.p., drop, 
transf. (M. VUceanu, coresp.).

In clasament, 1. Energia 22 p, 
2. Rapid Buc. lâ p, 3. U.A.M.T. 
Oradea 13 p, 4. Metalurgistul 
Cuglr 18 p etc.
• Mîine se va desfășura o 

nouă etapă, completă, în ambele 
serii ale Diviziei A. Iată progra
mul jocurilor din seria I : Uni
versitatea Timișoara — știința 
Petroșani (în tur 15—20), Farul 
Constanța — Contactoare Buzău 
(6—9), știința Cemin Baia Mare 
— C.S.M. Suceava (22—31), Gri- 
vița Roșie — Politehnica Iași 
(21—10), Dinamo — C.S.M. Sibiu 
(18—15), Steaua — Sportul Stu
dențesc Construcții (35—18). 

Paraschiv, deosebit de combativ 
și bine pregătit sub aspect teh
nic și tactic. l-a întrecut la 
puncte, cu o decizie de 4—1, pe 
Stein (R.D. Germană). Iată și 
cîștigătorU la alte categorii 1 
muscă : HiMobrandt (R.D.G.), 
pană : Ganillanov (U.R.S.S.), 
mijlocie mică: Kiselev (U.R.S.S.), 
mijlocie : Siebert (R.D.G.), semi
grea : Alvarez (Cuba), super- 
grea : Gerhardt (R.D.G.).
• Participlnd la un turneu 

internațional de gimnastică des
fășurat la Wiesbaden (R.F. Ger
mania), sportivii români Marius 
Gherman șl Marian Rizan au a- 
vut evoluții remarcabile, primul 
clastadu-se pe locul doi în finala 
de la sărituri (18,90 p), în timp 
ce Marian Rizan s-a situat pe 
poziția a treia (19,20 p) la cal 
cu minere.

mii ani. Surprinzător a fost, 
însă, bilanțul scrimerilor so
vietici, cel mai bun numeric 
(7 medalii) din cvartetul care 
a dominat competiția (R. D. 
Germană, România, Ungaria, 
U.R.S.S.), dar cel mai slab ca... 
strălucire (o singură medalie de 
aur, nici o echipă a lor, pe pri
mul loc I).

în ceea ce ne privește, flore- 
tistele au dovedit fără putință 
dc tăgadă că eforturile depuse 
de către federație, antrenorii 
de lot reprezentativ (lot care 
include pe lîngă candidatele 
olimpice și cele mai tinere ta
lente) și principalele secții din 
țară dau roade, profesionalita- 
tca tehnicienilor și condițiile a- 
sigurate acestei arme fiind la 
baza tutqror rezultatelor. Sabia 
și-a făcut datoria (două locuri 
3), nu însă și... sabrerii, pen
tru că, în afara lui D. Costache 
(evident printre protagoniști) și 
C. Frăsin (o revelație), ceilalți 
n-au convins, probabil, însă, și 
prin handicapul lipsei de con
cursuri importante. Spadasinii 
au fost cei mai departe de po
dium (un singur reprezentant, 
A. Pop, calificat în eliminările 
directe, iar echipa a pierdut 
chiar din primul tur), iar flo- 
retiștii, cei mai departe de ni
velul internațional actual (a- 
precierea aparțlnîndu-i secreta
rei federației, Ana Pascu)

Concluziile se impun de la 
sine.

EXTREM de pasionantă a fost 
finala actualei ediții a Ligi.i en
gleze, desfășurată duminică pe 
,.Wembley" (100 000 de spectatori), 
între Luton Town și Arsenal. 
Luton a cîștigat cu 3—2, dar cu 
mari, emoții. învingătorii au des
chis scorul . orin Stein (imin. 13). 
După pauză, „tunarii" au marcat 
de două ori, în numai trei mi
nute : Hayes în min. 71 și Smith 
în min. 74. Ei au beneficiat apoi 
(la 2—1) de un penalty, pe care 
l-a ratat Winterburn ! în mim. 
82, Wilson a egalat printr-o lo
vitură cu capul, iar în mim. 90 
Stein a înscris golul victeriei-. 
Este pentru prima oară cîmd Lu
ton cîștigă acest trofeu !

REAL MADRID este virtuală 
campioană a Spaniei. în etapa 
a 34-a ea a surclasat cu 6—0 pe 
Betis Sevilla (Michel 2, Gordillo, 
Sanchis, Gallego și Sanchez, care 
a marcat cel de al 28-lea goi 
în actualul campionat). Alte re
zultate : Real Sociedad — Murcia 
0—1(!), Gijom — Vigo 4—1, Za
ragoza — Logrones 1—0, Espa- 
nol — Bilbao 1—1, Valladolid — 
F.C. Barcelona 1—1, Osasuma — 
Mallorca 1—0, Valencia — Cadiz
1— 1. Cu patru etape înainte de 
final, Real are 11 puncte avans 
față de Real Sociedad !

BENFICA, învinsă în etapa a 
31-a : 9—1 cu Faremse, în den lă
sare. Alte rezultate : Chaves — 
F.C. Porto 0—1, Sporting — Se- 
tubal 2—0, Penafiel — Boavista 
0—0. în clasament : F.C. Porto 
53 p, Benfica 45 p, Sporting și 
Boavista cu cîte 38 p.

CU DOUA etape înainte de 
final (et. 28), în Grecia, Larissa 
are 40 p. fiind urmată de P.A.O.K. 
37 p. O.F.I. Creta șl A.E.K. cu 
cîte 36 p. Cîteva rezultate: A.E.K. 
— Panathinaikos 2—2, Heraklis — 
O.F.I. Creta 5—1 !, Larissa — 
Ethnikos 3—0, Olympiakos — 
Aria 2—1, P.A.O.K. — Diago- 
ras 1—0

LA TOKIO s-a disputat un 
meci internațional între o selec
ționată mondială alcătuită din 
foști internaționali și reprezenta
tiva Japoniei. Selecționata inter
națională a obținut victoria cu
2— o (0—0) prin golurile înscrise 
de canadianul Wilson (min. 55) 
și olandezul Rop (min. 75). Be
neficiile realizate cu acest prilej 
au fost alocate unui fond desti
nat combaterii maladiei STDA.
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