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De miine, la Craiova

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI

NATIONAL DE BASCHET MASCULIN
Mîine, . la Craiova, în Sala 

Sporturilor, va începe turneul 
final al Campionatului Națio
nal de baschet masculin pentru 
locurile 1—4. întrecerea se a- 
nunță extrem de interesantă, 
avînd în vedere că în program 
sînt prevăzute partide între 
primele patru formații ale Di
viziei A, precum și derbyul 
dintre Dinamo și Steaua. Spec
tatorii craioveni, și nu numai 
ei, vor vedea la lucru pe cei 
mai buni baschetbaliști ai țării, 
mulți dintre ei componenți ai 
loturilor naționale, care evo
luează în cele patru echipe :

Dan Niculescu, Vincrcanu, Si- 
nevici și David (Dinamo), Cer- 
nat, Ermurache, Căpușan, Bră- 
nișteanu (Steaua), Pogonaru, 
Ioan, Mihalcea, Toader (ICED), 
Antochi, Cristea, 
(Dinamo Oradea).

Iată programul 
nai — joi, de la 
namo București — 
radea și Steaua — i.v.il.u. , vi
neri, ora 17 : Steaua — Dinamo 
Oradea și Dinamo București — 
I.C.E.D. ; sîmbătă, ora 17: 
I.C.E.D.— Dinamo Oradea și 
Steaua — Dinamo București.

Șarlă, Kosa

turneului fl
ora 17 : Di- 

Dinamc O- 
I.C.E.D.; vi-

După semifinalele „Cupei României14

Craioveanul E. Săndoi, prezent 
de multe ori in atac, a lovit ba
lonul cu capul. (Fază din meciul 
Univ. Craiova — „Poli* Timi
șoara 2—0, desfășurat duminică) 

Foto : Gabriel MIRON

Astăzi, etapa a 25-a a Diviziei A la fotbal

NUMEROASE PARTIDE ECHILIBRATE
• La Cluj-Napoca, studenții au numai varianta obținerii 
ambelor puncte • Va reuși Rapid să treacă de Vic
toria ? ® Pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare, 
Dinamo este favorită • La Hunedoara, un meci spec
taculos, atîta timp cît se intilnesc ocupantele locurilor 
6 (Flacăra) și 7 (Corvinul) • La Slatina, F.C. Olt vrea 
să-și mărească zestrea de puncte • F.C. Argeș are un 
examen extrem de greu în fața campioanei • Timișo
renii vizează a doua victorie din retur • Sucevenii vor 
să-și păstreze invincibilitatea pe teren propriu, dar

la handbal feminin

craiovenii știu să joace bine 
în deplasare.

ywwwwwwwwv PROGRAMUL 51a

CLASAMENTUL
1. STEAUA 23 21 2 0 81-11 44
2. Dinamo 24 21 2 1 57-14 44
3. Victoria 24 15 1 8 42-25 31
4. Oțelul 24 13 2 9 33-28 28
5. Univ. Crâiova 24 11 4 9 35-34 26
S. Flacăra 23 9 6 8 36-30 24
7. Corvinul 24 10 3 11 39-36 23
8. F.C.M. Brașov 24 8 5 11 35-34 21
9. ASA Tg. M. 24 10 1 13 36-42 21

10. F.C. Olt 23 9 3 11 29-38 21
11. S.C. Bacău 23 7 6 10 24-39 29
12. „U“ Cj-N. 24 6 7 11 27-39 19
13. Rapid 24 S 9 10 20-35 19
14. „Poli44 Tim. 24 7 4 13 24-33 18
ÎS. Sportul Stud. 24 6 6 12 27-38 18
1G. CSM Suceava 24 7 4 13 22-44 lt
17. F.C. Argeș 24 6 5 13 23-37 17
18. Petrolul 24 5 6 13 14-37 18

ARBITRII ETAPEI

ȘTIINȚA BACĂU ȘI-A REGĂSIT CADENȚA!
Interesul pentru 

nostru feminin este 
sfîrșit de sezon competițional, 
de campionatul Diviziei A (mai 
sînt doar două etape) și — în- 
tr-o măsură (și mai marel) — 
de „Cupa României". Mărturi
sim (ne-am verificat părerea 
făcînd un mic sondaj de opinie 
prin sălile unde am fost în 
ultima vreme) că această a 
Xl-a ediție a ajuns la o ase-

handbalul 
captat, la • Mureșul Tg. Mureș - dorință mărturisită de a păstra trofeul

Cluj-Napoca „U"
V Titcrcv (D Tr. sev.) — J. Grama (Buc.), M. Popescu Craiova) 
București " ~
C. fonescu

- A.S.A.

RAPID - VICTORIA
(Buc.) — V. AntohI (tașl). P. Cadar 'Brașov) 

(Stadjor-u; Giulești)
DINAMO - S. C BACĂU

Revenind la semifinalele „Cu
pei României", se poate consta
ta o renaștere a ambițiilor, a- 
firmația fiind valabilă cu pre
cădere pentru Știința Bacău. 
Echipa care rămîne, încă, un 
fanion al handbalului feminin 
românesc, prin valoarea per
formanțelor interne și interna
ționale (dar care în ediția ju
biliară, a XXX-a, a campio
natului Diviziei A. își slăbise 
forța de joc), a oferit în „Cupa 
României", fidelilor ei su
porteri o frumoasă (și merita
tă) recompensă, întoreînd un 
rezultat ce părea de neclintit, 
prin senzaționala victorie de la 
Rm. Vîlcea. Plecînd de la Ba
cău doar cu un... 18—18, stu
dentele au renăscut în partida 
de pe terenul Chimistului, ob- 
ținînd calificarea în finală. An
trenorul echipei naționale. loan 
Bota, care a urmărit acest raecl,

„în jocul retur a! 
deși a evoluat în 

Bacău a ccn- 
pînă în ut- 
făcut o 
rezultat 

începeam

ne spunea : 
semifinalei, 
deplasare, Știința 
dus din primul și 
timul minut. Și a 
deplină siguranță, 
unei coeziuni care 
cred că nu va mai reapărea 
această excelentă formație Su
perioritatea în joc a băcăuan- 
cclor s-a manifestat deopotrivă 
in compartimentul defensiv și 
în cel ofensiv. Mariana Tîrcă 
a redevenit „vioara întîi". ală
turi de ea Filofteia Danilof, 
Lidia Butnărașu, Ioana Vasilca 
avînd mari contribuții Ia obți
nerea victoriei. A fost o partidă 
de bun nivel și pentru că Chi
mistul șî-a jucat șansa pînă în

cu 
al 
să 
la

București
V. Curt (Constanța) — St. Rotărescu (Tașl), Gh. Pîrvu

Hunedoara
O. p«ircscK —
Slatina
Gr. Mrcavel —
București
Cr. Teodorescu

(Stadior.ul Dlnamo)
CORVINUL

V. Alexandru, M.
F. C. OLT

L. Kelemen (ambii
STEAUA

(Bz.) — Fl. Popescu 
(Stadler ui steaua) .

„POLI" _ PETROLUL

- FLACĂRA
Doncea (toți București)
- F.C.M. BRAȘOV

Deva). N. Dinescu (Hm. VJ
- F.C. ARGEȘ

(PI.), S. Pantel’.mone »u (So.)
&

Ion GAVRILESCU

(Continuare în na o 2-3)

C. N. de automobilism, viteză pe circuit

Lidia Butnărașu (in tricou de 
culoare albă) aruncă și va în
scrie din nou pentru formația 

sa. Știința Bacău
Foto : N. PROFIR

menea cotă valorică, a trezit 
o asemenea emulație îneît 
spectatorii din Bacău, Rm. Vîl
cea, Iași și Tg. Mureș au op
tat, dintr-un număr mare de 
oferte, pentru meciurile din 
„Cupă" găzduite de orașele lor. 
Echipele semifinaliste, la rîndul 
lor (Știința Bacău, Chimistul 
Km. Vîlcea, TEROM Iași și Mu
reșul Tg. Mureș, aceasta din 
urmă deținătoarea trofeului), 
au pregătit foarte bine meciu
rile. îneît fiecare dispută a de
venit un aplaudat spectacol 
sportiv. Asa stînd lucrurile, nu 
încape îndoială că 
tul va 
nostru 
competitivității sale 
nale.

continua în 
feminin și

revirimen- 
handbalul 
la nivelul 
internatio-

CiSTIGĂTORII AU CONDUS AUTORITAR CURSELE!»
Proba — viteză pe circuit la. 

Buzău, etapa a II-a a C.N. ; 
lungime traseu — 2450 m ; nu
măr viraje — 10 (4 
5 stingă, unui în ac 
număr tururi — 17.

în afara „casetei 
s-ar mai putea aminti că vre
mea a fost foarte frumoasă, 
asfaltul uscat permițînd reali
zarea unor medii orare ridica
te. cu motoare în plin pe por
țiunea în linie dreaptă de 550 
de metri și cu negocierea în 
viteză a virajelor. Mergîndu-se 
la turație maximă, nu e de mi
rare că nu au lipsit neplăcerile 
de ordin tehnic, mulți concu- 
renți trebuind să abandoneze 
din pricina unor asemenea de
fecțiuni. De semnalat că prin
tre ei s-au numărat și doi cam
pioni ai anului trecut (Eugen 
Peteanu și Ovidiu Mazilu), ca 
și alți piloți clasați, de regulă, 
pe locuri fruntașe (Kulpinski, 
Ponta, Nccula, Pîrvulescu). Ca 
o caracteristică comună a tu
turor celor patru probe dispu
tate — învingătorii au condus 
fie de la start la sosire, cum 
a fost cazul lui Grigoraș șl 
Nicoară, fie au preluat condu
cerea după primul tur parcurs 
si n-au mai putut fi depășiți

dreapta, 
de păr);

tehnice",

pînă la trecerea liniei de so
sire.

La grupa E era așteptată cu 
interes revanșa acordată 
Hirschvogel lui Peteanu, 
abandonul acestuia din 
la Galați. Plecat primul 
start. Peteanu a rămas 
ceasta postură mai puțin 
tur, o fuzetă ruptă obligi, du-1 
să treacă... pe dreapta Hirsch
vogel a preluat conducerea, 
jonglînd apoi cum a vrut cu 
urmăritorii: mai menajînd mo
torul cînd se detașa clar, mai 
apăsînd pe accelerator cînd îi

de 
după 

urmă, 
din 

în a- 
de un

Sorin SATMARI

(Continuare în paa o 4-a)

TAMARA CBSTACIIE ÎNVINGĂTOARE Iii NORVEGIA
La sfîrșitul sâptămînii trecu

te, s-a desfășurat în Norvegia 
concursul internațional de înot 
dotat cu „Marele premiu al n- 
rașului Bergen". Trofeul a re
venit înotătoarei române Ta-

mara Costache, 
probele 
cel mai 
cursului
(56,03).

învingătoa-e în 
de 50 m liber (25,61 — 
bun rezultat al con- 
feminin) și 100 m liber

Timișoara ________
M. salcirir (Cj-N) — Al. Mustățea (Ptș). A. Ouzmanovici (Reșița) Suceava c.. ....... ------------------
M. Si or resell

Meciui Oțelul Galați — Sportul Studențesc se va -fesflsu’"'» la 
11 ma!

Toate partidele vor începe la ora r

C.S.M. - UNIV. CRAIOVA
- D. Teodorescu (Buc.). Gh. Constantin (Hm V.)

1
5= 3

Astăzi, la Viena, in C. E. de fotbal juniori

AUSTRIA - ROMANIA,
0 PARTIDA DEOSEBIT DE IMPORTANTA

VIENA, 26 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
După șase luni, prima selecțio
nată de juniori a țării noastre 
reia cursa preliminariilor Cam
pionatului _ 
ultima 
are ca 
Austria 
Turcia, 
extrem 
chipa noastră trebuie să le cîș- 
tige pentru a-și menține șan
sele de calificare la turneul fi
nal. Este singura variantă, pen
tru că cealaltă, a golaverajului, 
a căzut, deoarece simbătă 23 a- 
prilie, pe teren propriu junio
rii sovietici nu cîș.tigat la scor 
(7—1) meciul cu echipa Tur
ciei și au trecut pe primul loc 
al clasamentului, ei avînd și 
4-2 la „adevăr". Asn stînd lu
crurile. în tabăra componenți- 
lor lotului nost-u cuvîntul de 
ordine este • „Victoria!".

Luni dimineața lotul a sosit

European A. Iar 
parte a acestei curse 
„obstacole-1 meciurile cu 
de mîine (n.r. azi) și 

la 14 mai. două partide 
de dificile, pe care e-

aici, la Viena. După-amiază, 
Nicolae Pantea și Vasile Craila 
au efectuat cu jucătorii pe care 
îi pregătesc un antrenament de 
acomodare. Astăzi, marți (n.r. 
— ieri), un al doilea antrena
ment cu caracter fizico-tehnico- 
tactic si tot pe un teren alătu
rat stadionului Prater, deoarece 
marea (si celebra) arenă viene- 
ză a fost deosebit de soli
citată în aceste zile : atît de 
lotul de juniori al gazdelor, 
cît și de echipele prime ale 
Austriei si Danemarcei cele 
care vor susține meciul vedetă 
din cuplajul zilei. Toți jucăto
rii care au făcut deplasarea 
sint valizi, datorită și preocu
părilor medicului Ponipiliu Po
pescu de a i recupera pe Han- 
ganu. Slănici Ștefănică și Se-

Adrian VASILESCU

(Continuare in pag 2-3)

Pe prima scenă la rugby — etapă completă

UN INTERESANT CUPLAJ PE STADIONUL STEAUA
Returul Diviziei A de rugby 

continuă astăzi cu o etapă, deo
sebit de atractivă Reține a- 
tenția, în mod special, cuplajul 
bucureștean de pe stadionul 
Steaua. în deschidere, ae la 
ora 14,30 Dinamo — C.S.M. Si
biu (arbitru, Gh. Priseearu — 
Iași), apoi de la ora 16 Steaua 
va juca cu Sportul Studențesc- 
Construcții (C. Stanca — Con
stanța). Tot în Capitală în 
Parcul Copilului, de la ora 15 
Grivița Roșie va întîlni Poli
tehnica Iași (V. Chirondoian — 
Constanța).

în țară, alte trei partide de 
mare interes La Timișoara. 
Universitatea va primi replica 
Științei Petroșani (stadionul 1 
Mai II, ora 10. arbitru I. Da- 
vidoiu — București). Farul va 
juca acasă cu Contactoarc Bu
zău, cîștigătoarea „Cupei F.R.R." 
(stadionul Farul ora 17, FI. 
Dudu), iar Știința CEMIN Baia 
Mare va avea drept adversară 
echipa C.S.M. Suceava (stadio
nul Complex, ora 15. P. Soare 
— București).

Iată și meciurile din cea de-a 
II-a serie valorică : Energia

București — Carpați Mir șa 
(stadionul Tineretului IV ara 15) 
și Rapid București — Universi
tatea 16 Februarie Cluj-Napoca, 
tot pe Stadionul Tinctetului IV, 
dar dimineața la ora 10.30, 
I.O.B. Bals — Metalurgistul Cu- 
gir si Olimpia P.T.T. Arad — 
U.A.M.T. Oradea. în grupa a 
II-a. Constructorul Constanța — 
Chimia CT \ Brăila Hidroteh
nica Focsani — Rulmenții! Bîr- 
lad, U.R.A. Tecuci — T.C. Ind. 
Constanța si Gloria București 
— Mașini Grele București (sta
dion Gloria, ora 15,30) în seria I.



IN CONDU IILE JOCURILOR DUBLE' REZISTENȚA DE CONCURS Șl EFECTIVE SPORITE I
în

o

CLASAMENTELE
AurelMASCULIN

campionatelor 
volei, în care 
competiția pe 
un tur și un în forță.

de .nivelul ei anterior (că pre
gătirea fizică a echipelor noastră 
nu err 
condițiile

Faza a doua a 
primei divizii dc 
echipele continuă 
grupe valorice cu 
retur in etape săptămînale (con- 
tind ș) rezultatele directe din 
faza I, a Început sub semnul 
ineditului : jocuri duble (sîmbătă 
și duminică). Vizavi de această 
premieră în volei se ridicau 
două semne de întrebare. Unul

FEMININ

1. STEAUA Buc. 12 10 2 31:14 22
2. Dinamo Buc. 12 8 4 28:18 20
3. Elcond D. Zalău 12 6 6 21:21 18
4 Univ. CFR Cv. 12 5 7 20:24 17
5. Viit Din. Bc. 12 4 8 21:28 16
6. Tractorul Bv. 12 3 9 12:28 15

7. Explorări B.M. 12 1 1 1 33:10 23
8. Electromureș 12 8 4 29:14 20
9. Relonul Săv. 12 8 4 30:17 20

10. C.S.M.U. SV. 12 6 6 19:26 18
11. CSU Sănăt Or 12 2 10 14:31 14
12. „Poli- Timiș. 12 1 11 7:34 13

1. UNIV. CFR CV
2. Dinamo Buc.
3. FI. Roșie Buc.

12 12 0 36: 6 24
12
12
12
12
12

8 4 28:16
5 7 23:23
4 8 14:27
4 8 16:31

20
17
16
16
19

4. Farul
5. Dacia
6. C.S.U

C-ța 
Pitești 
Rapid G1 3 9 13:27

7. Oltcit Cv. 12 9 3 30 :16 21
8. Penicilina Iași 12 8 4 28:14 20
9. Rapid Buc. 12 8 4 30:20 20

10. Chimia Rm. V. 12 5 7 21:28 17
11. CSM Llb. Sibiu 12 4 8 16:28 16
12 Știinta Bacău 12 2 10 13:32 14

se referea la capacitatea fizică a 
echipelor de a face față la două 
meciuri In interval de *’ 
14—15 ore. 
acestora și folosirea lor. 
rundă 
că. în 
tre A 
după 
miază________ ,_________  .
ciul al doilea nici mai bine, nici 
ma< rău (din punct de vedere 
atletic) decît la primul, calitatea 
joculu- neavînd de suferit față

interval de circa 
celălalt la efectivele 

Prima 
a fazei secunde a arătat 
general, divizionarele noas- 
au capacitatea de refacere 
jocul de sîmbătă după-a- 
Ele s-au prezentat la me-

îndestulătoare nici 
unui singur joc la 

sfîrșit de săptămînă, asta e 
cu totul altă poveste). Dar a fost 
doar începutul. Să vedem cum se 
vor prezenta lucrurile în conti
nuare...

Logic, meciurile duble pretind 
antrenamente mai consistente, și 
în volum, și în intensitate. Și 
numa.’ cine va face acest pas 
spre mai mult decît pînă acum 
va avea în final ciștig d? cauză. 
Firește, fiecare la nivelul sum- 
mum-ului de calități și 
cu care se prezintă la 
tua lă. Asig ura rea unui 
rezistență și apelul la 
eficiente de refacere au devenit 
de-acum condiții determinante 
ale reușitei.

Dar ace". aspect sî leagă, deo
potrivă. dc un al doilea, de ase
menea. semnalat, anume : asigu
rarea unui efectiv corespunzător 
de sportivi In fiecare formație 
pot apărea mai numeroase pro
bleme între două meciuri susți
nute la un interval de sub 24 
de ore. Rolul rezervelor devine, 
dîcl. mult mai imDortant. Și nu 
în-tîmplător lotul unei echipe cu
prinde (chiar fără a 
în vedere meciurile 
sportivi. Cu atît mai 
în noile condiții, sc 
fiecare divizionară A 
te un asemenea lot. Din păcate, 
trebuie să precizăm că majori
tatea formațiilor din primul eșa
lon au mari minusuri la acest 
capitol. Să mai spunem că au 
fo<st amînate meciuri de campio
nat pentru că la o echipă s-au 
îmbolnăvit sau accidentat doi- 
trei component! (fapt care n-ar 
fi trebuit acceptat) ? Sau că, de 
pildă sîmbătă trecută formația 
feminină Farul a jucat doar un

Florin Mina (Stea
ua), adept al ata
cului 
alege de data a- 
ceasta
sării mingii 
colo de 
brașovenilor 

ian

INVITAJIE LA O NOUA A

A APĂRUT NR. 4/1988 
AL REVISTEI

„EDUCAȚIE FIZICA 
Șl SPORT"

în sumarul acestui număr 
sînt incluse lucrările : TEO
RIE — STUDII — CERCE
TĂRI — Considerații privind 
finalitățile și obiectivele acti
vității de educație fizică și 
sportive, de S. F. Todea ; A- 
preederi cu privire la valoa
rea și tendințele de dezvolta
re ale gimnasticii masculine, 
reieșite din campionatele 
mondiale de la Rotterdam, de 
Ad. Stoica; Abordarea siste- 
mică în educația fizică (II), 
de Mariana Marolicaru ; Con
tribuții privind folosirea cal
culatorului în prelucrarea in
vestigațiilor psiho-motrice 
(HI), de N. G. Oprișan și D. 
Voinescu ; Studiu privind in
fluențarea rezultatelor probe
lor de control prin indicii cît 
mad favorabili ai ritmului fi
zic, de I. E. Ilea ; EDUCA
ȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN 
invAțAMÎNT — Forme și 
modalități simple de organi
zare eficientă a pauzelor șco
lare, de V. M. Chirilă ; Ele
mente de orientare școlară și 
profesională prin procesul de 
tnvățămint la educație fizică, 
de V. Fărcaș ; Opinii asupra 
influenței sistemului de veri
ficare și apreciere a nivelului 
de pregătire fizică și sportivă 
a elevilor, de N. Fieroiu ; 
TEHNICA — METODICA — 
ANTRENAMENT — Aspecte 
ale pregătirii specifice în pro
bele de pistol (I), de Gh. 
Corbescu ; Pregătirea fizică 
în judo (IV), de I. Hantău; 
MEDICINA SPORTIVA — 
Contribuții la aprecierea dez
voltării fizice prin indici de 
proporționalitate, în cadrul 
examenului stării de sănăta
te a tinerilor între 16—26 ani, 
de V. L. Dimitriu și colab.; 
OPINII — CONSULTAȚII - 
Unele considerații privind co
relația dintre vîrsta optimă și 
performanța maximă în at
letism de A. Boriga.

ABONAMENTUL este calea 
cea mai sigură pentru ca re
vista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT** să nu lipsească din 
biblioteca de specialitate a 
profesorilor de educație fizi
că șl sport, a antrenorilor și 
medicilor sportivi, a tuturor 
activiștilor mișcării sportive.

NU UITAȚI ! Reînnoițl-vă 
de urgență abonamentul la 
revista „Educație fizică șl 
sport**.

pretenții 
ora ac- 
plus de 
mijloace

se fi avut 
duble) 12 

mult acum, 
Impune ca 
să prezin-

soluția pla- 
din- 

blocajul 
Sto 

și Pustiu 
Foto : 

D. NEAGU
le-a . pierdut fără joc neset șî

celelalte două, cu Dinamo, pen
tru că .iu a avut jucătoare de 
schimb pe lo-cul obligatoriu al 
junioarei ? Motiv serios de re
flecție pentru secții...

tn altă ordine de idei, debutul 
în faza a doua a fost marcat șl 
de victorii în deplasare, marca 
surpriză const!tuind-o succesul

de sîmbătă al craiovenllor
..fief “-ui dinamovist. De altfel, 
din cele 72 de puncte aflate în 
joe, gazdele au obținut 41, iar 
oaspeții 31, ceea ce vorbește clar 
despre accentuarea echilibrului 
în cadrul grupelor valorice. Este, 
desigur, și un spor de calitate 
a spectacolului.

Aurelian BREBEANU

NATIONAL LA JUNIORI
Sala ..Dacia" din Baia Mare a 

pionatuiui Republican de volei 
au jbrticipai celc^*ir.aj bune 6 
celor 
la adresa calității partidelor oferite de juniori 
care a umplut pînă la refuz tribunele sălii, a 
bitrajeior șl a organizării competiției.

La capătu: turneului, primul loc și titlul de 
la ed’ția 1987—1988 au revenit formației C.S.Ș. 
Baia Mar? (antrenor Mircea Spătățeanu), care nu 
frîngerea : 3—0 cu C.S.Ș. “ ” .. 7 "
rești ?i eu C.S.S Piatra Neamț. 3—1 cu C.S.Ș.

fost gazda turneului final al Carn
al juniorilor și școlarilor, la care 

echipe din țară, stabilite tn urma 
■0 de etape ale întrecerii pe serii. Numai cuvinte de laudă 

publicului local, 
coreetltuiiail ar

campioană a țării 
Explorări Motorul 

a cunoscut îr.- 
Ocna Mureș, cu C.S.Ș. 3 steaua Bvcu- 

Tricolorol IJeeul 
„Mihai V leazul" Ploiești și cu C.S.Ș. Politehnica Timișoara, 
pediun? aj mac urcat C.S.Ș. 3 Steaua (3—9 cu echipele din 
Neamț și Ocna Mureș, 3—1 cu cea din Timișoara și 3—2 cu 
din Ploiești) și C.S.Ș. Politehnica (3—0 cu Ocna Mureș. 3—1 cu P. 
Neamț 5—1 cu Ploiești). în continuarea clasamentului : 4. C.S.Ș. 
Tricolorul P.oieșii 5. C.S.Ș. Ocna Mureș, 6. C.S.Ș. Piatra Neamț 
(Vasile Szabo cciesp.).

Pe 
P. 

cea

asars&s-BEza

ȘTIINȚA BACĂU ȘI-A
(Urmare din pag. 1)

?

ultima secundă, dar în fața 
superiorității Științei a trebuit 
să se încline. Și a făcut-o cu 
un fair-play demn dc toată lau
da. La un asemenea meci și ar
bitrajul prestat de Marin Marin 
și Ștefan Șcrban a fost exce
lent**. Celelalte două semifi- 
naliste au oferit și ele, la in
terval de trei zile, meciuri de 
referință. La Iași a cîștigat 
TEROM, pentru că meciul a 
fost pregătit în toate detaliile 
lui, pentru că antrenorii Cornel 
Bădulescu și Florin 
au știut să 
funcție de 
pentru că. 
Duca (mai 
Alexcscu 
au avut 
te. Dacă
Valentina Cozma nu ar fi ratat 
trei șl, respectiv, două arun
cări de la 7 m le-am fi inclus 
printre jucătoarele bune ale

Popovici 
schimbe tactica în 

momentul jocului, 
în fine, Beatrice 
ales), Lăcrămioara 

și Mihacla Chelaru 
constanță și eficacita- 
Rodica Covaliuc și

REGĂSIT CADENȚA!>
TEROM-ului. Revăzînd, pe vi
deo,, la Tg. Mureș filmul me
ciului, am ajuns ia concluzia că 
Jean Mateescu și Valter Dăn- 
ccscu au prestat — la Iași — 
un arbitraj bun.

La Tg. Mureș — în manșa 
decisivă pentru calificarea în 
finală — s-a dovedit însă că 
doar două goluri au fost un a- 
vantaj prea fragil pentru ieșen- 
ce. Mureșencele s-au dezlăn
țuit (în înțelesul bun al cuvîn- 
tului) chiar din start și au con
dus permanent cu 5, 6 și 7 go
luri. Gheorghe lonescu și Va
lentin Pop, s-au arătat tehni
cieni capabili să pună în va
loare talentul jucătoarelor Eva 
Mozsi. Esztera Matefi, Adriana 
Bărbat, Zita Biro, Elena Stroia. 
Maria Avram, dar mai cu sca
mă al unui portar de mare va
loare, care este Angola Bloj. 
Așadar, o finală de „Cupă“ 
Mureșul Tg." Mureș — Știința 
Bacău va fi, fără îndoială, un 
spectacol handbalistic ce merită 
a fi văzut...

DIVIZIA B DE HANDBAL
(Etapa a XV-a)

unuia

Nu-i cord 
lescu și ni 
cerut să fii 
ai lotului. I 
nici ceilalțil 
inte. A foa 
dințată de I 
care cci îrl 
să se achiți 
punînd în 
și priceperi 
Radulescu I 
firmădgfc și 
că rcSrezin 
în materie 
muncii cu 
chiar dacă.| 
au dat roa

s
Un minut 
de ETICA s

' I

MASCULIN. Seria I : Indepen
dența Carpați Mîrșa — IMU Ba
cău 21—18 Calculatorul HRUC 
București — Prahova Teleajen 
24—24 CSU Galați — Arctic Gă- 
ești 31—27, Hidrotehnica Constan
ța — MO’ldosin Vaslui 25—23, CSM 
Borzești — Tractorul Brașov 
17—12, ASA Buzău — IMP Sf. 
Gheorghe 29—22. Seria a Ii-a : 
Constructorul Arad — Autoturis
me Timișoara 24—20, Comerțul 
Sîrmicolau Mare — Mecanica O- 
radea 29—15, Metalul Lugpj — 
Minaur n Cavnic 26—22, Unio 
Satu Mare — Utilaj Știința Pe
troșani 23—30 Constructorul O- 
radea — Strungul Arad 30—24, 
Tehno utilaj Odorhei — Metakil 
Hunedoara 25—20.

FEMININ. Scria I : CSM Sf. 
Gheorghe — Mecanică Fină 
București 22—24, Cetatea Tg.

Neamț — Chimia Brăila 20—7, 
Precizia Vaslui — Filatura Foc
șani 25—21. Sportul Muncitoresc 
Caracal — Argetex Pitești 23—23, 
TT București — Relonul Săvinești 
19—30 Olimpia Plooeni — Tex
tila Buhuși 18—17. Seria a Il-a : 
AEM Timișoara — Voința Odor
hei 21—23, Constructorul Hune
doara — Industria Ușoară Ora
dea 16—19, Textila Zalău — Voin
ța Sighișoara 40—25, Constructo
rul Baia Mare — CSM Bistrița 
37—27, CFR Craiova — Textila 
Sebeș 34-2-. Universitatea Far
mec Cluj-Napoca — Electromotor 
Timișoara 31—30. (Corespondenți: 
I. Ioncscu, V. Peicnghian, V. Po
povici. A. Pialoga, Gh. Donciu, 
Gh. Grunzu. O Guțu, V. Frîncu, 
I. Olaru. M. Verzcscu, C. Popa, 
N Străjan C Crețu, S. Nicoles- 
cu, V. Sabou, I. Sava, V. Stere, 
M Florea, I. Tur cu).

V.

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

Nord), cu opriri în Constanța. Eforie Nord. 
Mangalia.

Plecarea
(Gara de
Neptun și

Locuri rezervate, dus-întors.
înapoierea in data de 2 mai. cu sosire în București în 

jurul orei 22.
înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 

întreprinderii de Turism. Hoteluri și Restaurante București.

I
I

I
I
I
*
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Discutăm adesea despre ne
cesitatea existenței unor rela
ții principiale între sportivi, 
între antrenori. Dăm uneori 
chiar lecții despre felul cum 
trebuie privite și cultivate ase
menea relații. Numai că între 
vorbe și fapte rămîne un spa
țiu nedefinit, concordanța 
dintre aceste două noțiuni în- 
tîrzie să devină — cum ar fi 
firesc — o realitate.

Concret: forul de specialita
te al rugbyului noștri în
credințează periodic mun
ca de coordonare a 
lotului reprezentat! 
sau mai multor 
tehnicieni din rîn
dul celor considerați 
mai aproape de o 
asemenea calitate.
în timp, aceștia s-au nu
mit Nicolae Pădureanu, Dumi
tru Manoilcanu, Petre Cos- 
mănescu. Dumitru Ioncscu. 
Valeriu Irimescu. Ion Țuțuia- 
nu, Mihai Naca etc; în pre
zent ei sînt Theodor Rădules- 
cu (Steaua) și Gheorghe Mea 
(Dinamo). Ei bine, niciodată 
tehnicienii delegați de fede
rație pentru îndeplinirea a- 
cestei misiuni ati't de dificile 
nu s-au bucurat de tot spri
jinul. de concursul colegilor 
de breaslă. Niciodată n-am 
văzut vreunul dintre ci care 
să se ofere să colaboreze cu 
cel în cauză. Dimpotrivă: me
reu* a fost pusă ‘ "
calitatea alegerii, 
lat (de obicei pe 
obiecțiunl vizavi.
tenta celor numiți. S-au cău
tat căi de discreditare a aces
tora, fie în rîndul propriilor 

sportivi, fie cîteodată, în „gu
ra mare“. adică în
Așa s-a întîmplat 
ultimul test al lotului repre
zentativ, dinaintea meciului 
cu Italia. Foarte mulți antre
nori, într-o criză de... scepti
cism, au „proorocit" eșecul 
„XV“-lui nostru.

la îndoială 
S-au formu
la... colturi) 
de c'impc-

public 
șl la

sugestiile 1 
breaslă, ani 
chipe divizii 
trenorl. Da 
în spiritul I 
definește 
rugbyul. A 
discernămîd 
în mod cor] 
Ia mijloc in 
ționale. nu 
ectivismul; 
datoria să-s 
ofere un a 
speță) celo 
ASTĂZI
„XV "-le red 
MÎINE s-an 
rîndul... Cu 
în culpă, t 
necuviincios 
muncă, cri] 
rați ?

Nu „tragd 
Este o învii 
demnă, civi 
cesară nu i 
xcmplul l-a 
că am avui 
per), cl în 
sport.

ȘAHUL ȘI-A DESEMNAI CAMPIONII P
bune 
sala 
Cio-

Desfășurat în foarte 
condiții organizatorice în 
de festivități a hotelului 
pica din Predeal, Campionatul 
Național de șah pe echipe mix
te a prilejuit o frumoasă luptă 
sportivă, laureații fiind incerți 
pînă-n ultimul moment. Prin 
valoarea loturilor fiecărei for
mații, șanse la titlu și la me
dalii aveau, practic, 5 echipe • 
Politehnica București, 
Calculatorul București. AEM si 
EMT din Timișoara. Turneul a 
debutat cu o surpriză de pro
porții, echipa I.T.B. — cam
pioana en-titre a Capitalei — 
pierzînd la o outsideră, echipa 
Metalul, chiar în prima rundă! 
Acest rezultat a avut o influen-

I.T.B.,

niade, G. Stanciu, E. Ghindă. 
G. Grigore, N. Mitcscu.

Clasamentul complet al fi
nalei pe echipe mixte a fost 
următorul (sistemul de punctaj 
a constat din 3 puncte pentru 
meci cîștigat, un punct pentru 
meci nui și zero puncte pentru 
înfrîngerc) : l.Politchnica Bucu
rești, 28 p, 2. I.T.B. 26 p, 3. 
EMT 26 p, 4. AEM 24 p, 5. Cal
culatorul 20 p, 6. Politehnica 
Iași 18 p, 7. Mecanică Fină 
București 18 p, 8. Universitatea 
București 12 p, 9. Metalul 
București 11 p, 10. Voința Rm. 
Vîlcea 4 p, 11. Oțelul Galați 
3 p și 12. C.S.M. Cluj-Napoca 
3 p. Ultimele 3 echipe au re
trogradat din prima divizie a

Aspect din meciul I.T.B. 
rele maestru internațional FI.

N. Govdan

Otelul Galati, partida dintre ma- 
Gheorghiu si maestrul FIDE 

Foto : Gabriel MIRON

tă decisivă asupra clasamen
tului final fiindcă, în ciuda 
unei spectaculoase reveniri a 
echipei I.T.B., Politehnica Bucu
rești, lidera clasamentului, nu 
a putut fi ajunsă nici pe linia 
de sosire. Sorții au făcut ca 
ultimele 3 runde să planifice 3 
întîlniri decisive pentru clasa
mentul final : Politehnica — 
I.T.B. I.T.B. — EMT și EMT 
— Politehnica. După imprevizi
bile răsturnări de scoruri și o 
luptă sportivă de înalt nivel 
tehnic, în primele două întîl
niri s-au înregistrat meciuri 
nule (5—5), iar ultimul derby 
a revenit echipei timișorene, 
care a obținut astfel medaliile 
de bronz. In acest fel. echipa 
studenților bucureșteni își păs
trează titlul cucerit anul tre
cut, obținînd un succes de 
prestigiu, pe deplin meritat. In 
ordinea meselor, lotul echipei 
Politehnica a fost format din: 
M. Ghindă, M. Marin. V. Stoica. 
D. Dumițracho, T. Stanciu, O. 
Mincscu, S. Baciu, E. Polihro-

Campionatului Național de șah.
Cele trei campionate separate 

— pe echipe masculine, femi
nine și juniori — au revenit 
medaliatelor cu argint și bronz 
din finale, I.T.B. și, respectiv. 
Electromotor Timișoara, care au 
prezentat loturi mai omogene 
și au avut, în general, prestații 
individuale superioare.

Titlul la feminin a revenit, 
practic, echipei EMT în lupl^ 
sportivă directă cu Politehnica 
București, în derbyul ultimei 
runde, în timp ce la juniori, 
EMT a obținut primul loc, cu 
un avantaj minim în fața ce
leilalte echipe din Timișoara, 
AF.M I Privit în perspectivă, a- 
mănuntul acesta este îmbucură 
tor, Timișoara fiind în această 
vară gazda Campionatului Mon
dial de copii, organizat în Ro
mânia. Podiumurile de onoare 
au fost, deci, următoarele : FE
MININ — 1. EMT (G. Baum- 
starck, C. Bădulescu) 17.5 p, 2. 
Politehnica București 17 p. 3. 
I.T.B. 14,5 p ; JUNIORI : 1. EMT

(J. Kocsis, I 
AEM 15,5 J
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Etapa a 25-a Diviziei A
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Cu foarte puține excepții (iar 
excepțiile se numesc Steaua — 
L.C. Argeș și Dinamo — S.C. 
Bacău), partidele etapei a 25-a 
(din care trebuie să reducem 
Oțelul — Sportul Studențesc, 
amînatâ) au mize importante, 
cele mai multe fiind puse sub 
semnul luptei pentru evitarea 
retrogradării.

Tensiunea disputelor începe 
programului. 

,U“ Cluj-Napoca. în»>
dificilă, 
programului, primește 
mureșenilor de Ia A.S.A., afec
tați serios de înfrîngerea din 
fața lui Dinamo, pe care ar fi 
dorit să o evite în această ul
timă parte a campionatului. 
Concluzia ? Un meci strîns, în 
care ,.U“ are. totuși, un ușor 
avantaj.

AUSTRIA ROMANIA
(Urmate din nao 1)

ușoare 
dumini- 
nu s-a 
abatere

limeși, care au avut 
traume după etapa de 
că. Din păcate, la lot 
prezentat L. Moldovan 
gravă, care nu poate fi trecu
tă, sub nici un motiv, cu ve
derea. mai ales că federația a 
arătat îngăduință, lăsîndu-i pe 

dintre compo- 
joace duminică 
Iată și echipa 

partidî de pe

Cei mai multi 
nenții lotului să 
la cluburile lor. 
noastră pentru 
stadionul Prater : Arcanu — 
Dumitru, Stan. Bucur, Aprodu
— Minoa. Șlefănică, Petruș, 
Hanganu — Răducioiu. Stanici.

Cu zece zile în urmă echipa 
Austriei a jucat la Sofia, ter- 
rninînd la egalitate, 
formația Bulgariei, golul aus
triecilor 
șui Ramus. Antrenorii gazdelor 
noastre, tinînd cont și de fap
tul că echipa a dat un bun 
randament la Sofia, vor alinia, 
se pare. ..U“-le care a evoluat 
acolo : Hassler — Ramus. Gsch- 
naidtnor. SclincIIrieder, Puza — 
Kunbauer. Meyer. Diessler — 
Gager. Kanadi, Reimaier.

Partida va începe la ora 16,30 
(17,30 la București) și va fi con
dusă de arbitrul italian Luigi 
Magni.

CLASAMENTUL GRUPEI
1 U.R.S.S
2. România
3. Turela
4. Austria

Ultimei» două
— U.R.S.S. (11 mai) și Turcia — 
România (14 mai).

1—1. cu

fiind înscris de funda-

5 4 0
4 3 0
5 1 1
4 0 1 

meciuri :

1
1
3
3
Austria

14- 5 
9- 5 
6-14 
4- 9

8
6
3
1
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pe care a condus-o cu mult 
tact. M. Ștefănescu, care în a- 
cest an se pare că dorește și el 
mult rîvnitul titlu de campion, a 
cîștigat primul premiu semicla- 
sic. cu Valahia, iar în reuniunea 
din 24 aprilie a mai obținut o 
victorie frumoasă. cu Sebeșel. 
unul din principalii candidați ai 
derbyului din 1989. Remarcabile 
și victoriile obținute de Carpen 
și Runc, cel de al doilea fiind 
condus de V. Moise în stil de 
mare clasă. Vicecampionul anu
lui 1987, N. Nicolae. vrînd să se 
mențină în plutonul fruntaș, pen
tru a ataca și el titlul acestui an. 
l-a condus pe Hendorf cu mare 
precizie și pe ultimii metri a 
smuls o victorie prețioasă lui 
Rimeț, care a trebuit să se mul
țumească cu locul secund. Ulti
mul învingător. Rumian, se do
vedește în progres de valoare.

Reamintim că duminică, 1 mai, 
se va desfășura pe hipodromul 
din Ploiești primul premiu cla
sic al anului, cu participarea 
componenților lotului național 
care se pregătește pentru mitin
gul hipic de la Berlin, și două 
premii semiclasice. debutul cai
lor de 2 ani.

A. MCSCU

tU GHIZI MONITORI SCHI
RAȘOV organizează în zilele de 6, 7 
îen practic pentru obținerea atestatu- 
hi.
ii și cunoașterea limbilor engleză și 
se va face dimineața, la ora 9.30 la 
la complexul „Favorit** din Poiana

tare la telefoanele 13174 și 922 62310

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

In Giulești, Rapid — Victoria, 
un alt meci echilibrat, în care 
Rapid vine după un remarca
bil 1—1 la Pitești, fără să 
însă că problema golului 
poarta adversă cămine în 
cioare.

La Hunedoara, un Joc cu
ză, chiar dacă echipele în cau
ză (Flacăra și Corvinul) dețin 
locurile 6 și, respectiv, 7. Am
bele formații visează mai mult 
— cel puțin Cupa Balcanică —. 
ceea ce conferă partidei un 
plus de interes, din care nu se 
exclude și îngrijorarea pentru 
o eventuală alunecare spre zo
nele

La 
sută 
șov, 
putat în deplasare perspectiva 
unui punct. Este adevărat, F.C. 
Olt a pierdut duminică în fa
ta.......lanternei",
cu prima șansă.

La Timișoara, 
li“ — Petrolul, 
indică favorite

mai puțin ferite.
Slatina, echipa motivată 

Ia sută este F.C.M. Bra- 
care vede în orice joc dis

dar ca rămîne
/

în partida , Fo- 
calculul hîrtiel 
pe gazde, dar

Petrolul are situația... privile
giată (vorba vine) de a luca 
sub semnul lui „fie ce-o fi“, 
astfel că timișorenii nu au un 
adversar prea comod, chiar 
dacă Petrolul nu se mai apără 
ca pe vremea lui Dridea.

Un meci decisiv pentru C.S.M. 
Suceava este cel cu Universita
tea Craiova. Sucevenii, 
„navighează' 
lui „minus 
alte echipe 
de serviciu 
obligați să 
orice defecțiune ar 
tuturor că în Țara de Sus va 
veni și Steaua...

...Revenind la meciurile cu
plului Steaua — Dinamo, să 
sperăm că ele vor oferi jocuri 
frumoase, pentru creșterea no
tei campionatului la „impresia 
artistică", o creștere care ar fi 
tare binevenită într-o perioadă 
în care dominantă este lupta 
pentru puncte. (I. Ch.).

demult la 
patru" — pe 
cu mai vechi 
nu o au —, se simt 
cîștige. pentru că 

reaminti

• PE STADIONUL 
Flacăra din Mo reni 
am avut neplăcuta 
surpriză să consta
tăm că persoane 
nechemate șl care 
refuză să-și decline 
identitatea ne-au 
oprit accesul (ofi
cial permis) la ca
bine. la încheierea 
meciului cu Steaua. 
Aflînd ulterior 
asemenea 
își arogă 
oamenilor de ordi
ne, sugerăm facto
rilor în drept o su
praveghere atentă 
nu a persoanelor 
autorizate, cl a ce
lor nechemate în 
Incinta oficială.
(P. SL.).
• In pofida unei 

tensiuni resimțite înaintea si 
m meciul de la Td“. 
Mureș, acest joc 
desfășurat — 
lauda ambelor 
chipe — într-o at
mosferă de sporti- 
YlfcaA?* Cu mici ex
cepții. în această 
ambianță s-a înca
drat și atitudinea 
marii majorități a

fost, 
efor- 

de 
pen-

nulat superioritatea 
numerică determi
nată de eliminarea 
celor doi ploieș- 
teni. (Ef. I.).

A ÎN RETURUL 
campionatului, F.C. 
Arg^ș a reușit să 
înscrie șapte goluri. 
A primit ‘ “
mai puțin 
dintre care 
pe teren 
Unde este

a 
care

însă 
de 

șapte 
propriu ’ 
apărarea 

piteșteni- 
primea 

gol ? Din

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

UN FINAL NEDORIT
Metalul Plopcni - I. (. (ons(an(a 11 (0 0)
Plopeni a evoluat chiar li- 
seriei, F.C. Constanța, dor- 
să amplifice, constant, ac- 
său de puncte realizate în 

deplasare. Iar ' ’
„stă pe roze", 
te, interesată 
bun. Cea mai ____ ___
timp meciul s-a scurs în nota de 
dominare 
Poate că 
donat cu 
terenului;
organizat ___ ________
Popovicl și Dinu stăpînind careul 
și cu Iovănescu, excelent organi
zator și distribuitor de mingi 
ajutat de tînărul Bîrbora, jucător 
de mare travaliu, dar și de ta
lent, în avanposturi. Gazdele au 
contat pe experiența unui Toma; 
ele au declanșat, cum arătam, 
multe acțiuni spre poarta lui 
Girjoabă. dar cele mai multe 
lipsite de forță de penetrație. Se 
intrase, astfel, în ultimul sfert 
de oră al întâlnirii și tabela de 
marcaj era neschimbată. Dar, in 
min. 77, un șut puternic, expe
diat de CRÎNGAȘU II. de Ia a- 
proximativ 30 m, îl învinge 
portarul constăntean:

La 
dera 
nică 
tivul

Metalul, care nu 
era și ea. fireș- 

într-un rezultat 
mare parte din

teritorială a gazdelor, 
„marinarii" au aban- 
bună știință mijlocul 
fapt este că ei s-au 

bine în apărare, cu

pe
1—0. Parti-

da se încinge, crește în intensi
tate, dar și în nervozitate. Cu 
trei minute înainte de final, du
pă o lovitură liberă pentru oas
peți, LUNCA, încercînd să dega
jeze, trimite mingea îp propria 
poartă : 1—1. Ultimele secvențe 
sînt de-a dreptul penibile. Unii 
jucători ai formației gazdă 
ies pur și simplu din 6ărite 
comit gesturi reprobabile 
de arbitru: este vorba de Crîn- 
gașu II și Niță I. O întâlnire 
re decursese corect, sportiv, 
marea majoritate a timpului, 
degenerat în cîteva zeci de 
cunde! Gesturi iresponsabile. 
re prejudiciază în primul rînd 
propria echipă !

V. Anghcloiu (București) a 
condus bine formațiile: META
LUL: Niculescu — Crîngașu II, 
Nită • I, Argăseală. I. Andrei — 
SAVU. PANA, IONITA, Toma 
(min. 88 Ioniță II) — Bălan. Lun
că; F.C. CONSTANȚA : Gîrjoa- 
bă — D. Marian. POPOVICI. DI
NU, Cămui — BlRBORA, IOVA- 
NESCU, Nedelcearu. M. Popa — 
Zahiu (min. 75 Funda), St. PctciK

îsi
51 

față

ca-
în

se- 
ca-

Sftimie IONESCU

VICTORIE MUNCITĂ ȘI MERITATĂ
Olimpia I. U. M. - II. T 4. 1-0 (1-0)

Meciul de la Satu 
Olimpia I.U.M. din 
U.T.A., a constituit, . . 
vînt. cel de-al doilea derby 
seriei a III-a în etapa de ' 
nică. Formația arădeană 
nevoie neapărat de două 
pentru a se menține în 
pentru titlu, iar Olimpia 
în perspectivă și deci se „_____
să nu piardă unul din locurile 
2—6 aie acestei disputate . serii. 
In consecință, a fost un joc a- 
prig în care ambele combatante 
s-au angajat pe deplin și care 
a dat clștig de cauză gazdelor, 
grație fazei din min. 37, cînd un 
apărător arădean a dat prea în
cet o minge înapoi, spre care a 
sprintat Ardelean, el fiind apoi 
fauitat în careu. Lovitura de la 
11 m a fost executată și transfor
mată de SZENES și cu acest 
scor, de 1—0, s-a încheiat parti
da. Și după această fază, jocul

Mare, dintre 
localitate și 
pe drept cu- 

al 
dumi- 

avea 
puncte 

cursa 
privea 
gîndea

SELECȚIE LA VIITORUL PITEȘTI
Centrul Olimpic de pregă

tire a juniorilor la fotbal d:n 
Pitești organizează o selecție 
pentru portari și jucători de 
cîmp în perioada 2—4 mai a.c. 
astfel :
• luni 

născuțl în
• marți 

născuti în
S miercuri 4 mai a.c. fina

lizarea acțiunii de selecție.
Seiecția se va desfășura pe 

stadionul C.S.S. Aripi Pitești, 
din cartierul Cralovei (Școala 
generală nr. 11), între orele 
9—13 șl 15—19.

Candidați! se vor 
cu echipament 
vidual.

Sportivii admiși vor benefi
cia de școlarizare în munici
piul Pitești, cazare și masă 
gratuit.

Informații suplimentare la 
telefon 976/4284S.

s-a desfășurat mai mult Ia mij
locul terenului, inițiativa aparți- 
nînd, totuși. sătmărenilor, în 
timp ce arădenii s-au străduit să 
se apere cu exactitate, în spe
ranța unui contraatac- decisiv. 
Gazdele ar mai fi putut, totuși, 
înscrie, dar Silaghi, Bencze, Szenes 
și Patkos au ratat din situații 
favorabile. Oaspeții au Irosit o 
bună ocazie prin Naghi. în min, 
40, pentru ca Negrău să-l Imite, 
în min. 47, cînd a reluat cu capul 
pe Ungă poartă la o lovitură li
beră de la 17 m. Fără să aibă 
prea multă „sare și piper" în 
jocul lor. sătmărenii au obținut 
o victorie muncită și meritată, în 
fața unei echipe — U.T.A. — ca
re a construit prea puțin în acest 
meci.

A condus foarte bine Jean Gra
ma (București). OLIMPIA I.U.M.: 
Ritli — Borhidan. Dobraș, Gnandt, 
Put — Stainbinger, Silaghi, Sze- 
neș — Czirbus. Bencze (min. 77 
Palcsa). Ardelean (min. 87 Pat
kos). U.T.A.: Sinescu — Popescu, 
Csordas, Gaica Bunaciu — Hlrm- 
ler, Muhlorth. Naghi. Șerbănică 
(min. 65 Teodorescu) — Negrău. 
Vancea (min. 53 Vînătoru).

Mirort MOGA

2 mal a.c. juniori 
anii 1971 și 1972.
3 mai a.c. junior: 
anii 1973 și 1974.

prezenta 
sportiv Jndi-

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri, 27 
aprilie, va avea loc în București, 
in sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2. Inccpînd de la ora 15,50. 
Aspecte de la operațiunile 
tragere vor fi radiodifuzate 
programul ' ‘
reluare, pe 
ora 23.05. și 
la ora 8,55. 
că. accesul
pentru tot! cei interesați.

de 
pe 
în 
Ia

I de la ora 16,15 
același program, 
mîine, joi, 28 aprilie. 
Tragerea fiind
în sală este

publi- 
llber

© ÎNCĂ doua zile la 
ziția iubitorilor sistemului

di spo- 
LOTO

evoluat foarte bine 
marcat tre: 
.n poarta lui 
e Gino Jor- 

gulescu, reprofilat 
mijlocaș si totodată 
conducător de joc 
a limpezit acțiunile 
contribu'nd intr-o 
bună măsură la 
vi •' ' ' â ..alb-negri- 
lor“ © Corvinul a 
resimți^ din plin 
lipsa din formație 
a lui Gabor nevoit 
să stea o etapă pc 
tușă pentru cumul 
de cartonașe g.lbo- 
ne « La Sportul 
Studențesc n-a pu
tut să joace mijlo
cașul Țicloanu care 
continuă să fie ac
cidentat (Gll. N.).

O NUMAI cuvin
te de laudă la a- 
dresa portarului Ca
va i, de departe cel 
mai bu-n jucător de 
pe 
în

beton 
lor, 
foarte rar _ 
atac lipsesc Radu II 
și Jurcă — și ambl- 
înscriu gol 
gol la Sibiu - 
apărare însă nu 
lipsește nici Stan- 
cu. nici Voicu. nici 
Eduard. Doar ște
fan a fost indispo
nibil :
uitat F.C. Argeș să 
se -----
• ....... 
despre meciul de la 
Pitești : „In partida 
cu Flacăra, ploaia 
ne-a împiedicat să 
ciștigăm. La Pitești 
nc-a ajutat să obți
nem punctul pier
dut în etapa prece
dentă". e Tîi-ă a 
fost unul dintre cei 
mal activi jucători 
al Rapidului în Tri- 
vale. „E foarte bi
ne pregătit — afir
mă despre el se
cundul giuleșterllor 
Iile Greavu — însă 
la el totul se da
torează moralului, 
avînd im psihic mai 
labil. - ■ 
poate ajuta 
mult 
rajări'

• DOAR 3 500 de 
spectatori (dintre 
care peste 1 000 au 
fost gălățeni I I) au 
asistat la meciul de 
la Brașov, tnfrun- 
tînd rigorile unei... 
rebele ierni, aceștia 
meritau un premiu 
pentru fidelitatea 
față de echipa favo
rită • „Dacă n-ar 
fi fost etapă 
miercuri

teren duminică 
meciul Victoria 
„U" CluJ-Napo- 
Decanul de vir
al divizionarilot 

nou 
avînd

ca. 
stă
A a fost din 
la înălțime, 
numeroase interven
ții de-a dreptul ex
traordinare. dezar
mante pentru ad
versari care de fie
care dată parcă 
spuneau „Nu se poa
te"! © Spo.’tjv d’a- 
logul purtat de cele 
două galerii, cluje
nii avînd și ci un 
grup destul de nu
meros de suporteri 
în tribune © Cre
dem că alta ar fi 
fost replica ofensi
vă a lui ..U“ dacă 
în teren ar fi fost 
Mujnai. Insă el a 
jucat ia „speranțe” 
pentru cumul de 
cartonașe galbene. 
(A.V.).

© ÎN CIUDA unei 
evidente dominări 
teritoriale și a o- 
caziilor do gol cre
ate, S.C. Bacău s-a 
desprins greu, prin- 
tr-un 11 m., de
C.S.M. Suceava. 
Una din explicații, 

accepția antre
norului N. Vătafu, 
ar fi și absența pu
ternicului „vîrf“ 
Scînteie (accidcn-

rn’oeultoru)

publicului. • ' 
mareabile au 
de asemenea, 
turile depuse 
factorii locali P^1J- 
tru buna organiza
re și desfășurare a 
acestei 
partide. _ WiJCJC 
discuții după mec! 
au fost, în legătură 

doilea 
ech!pa

importante
• Unele

cu golul al 
înscris de 
bucureșteană în ul
timul minut de joc. 
Intr-adevăr. pasa 
foarte lungă. în a- 
dîncime. după o 
repunere a mingii 
de la margine, dată 
de Lupescu lui Ră
ducioiu, a surprins 
pe mulți dintre cei 
prezențl în tribune, 
care — în aștepta
rea fluierului final 
al arbitrului — nu 
mai erau concen
trați suficient asu
pra celor ce se pe
treceau îp teren, 
pregătindu-se de 
plecare. Convinge
rea noastră — con
firmată de unele 
persoane oficiale 
care au revăzut fa
za respectivă pe 
video — este că în 
momentul pornirii 
pasei Răducioiu nu 
se afla în ofsaid. 
Oricum, soarta me
ciului fusese jucată 
chiar înaintea aces
tui gol. © „Ce se 
întâmplă cu Craiu?** 
— acesta este între
barea pe care și-o 
pun 
dintre__ ___ ___ _
chipcl mureșene. Se 
pare că tânărului si 
talentatului jucător 
nu prea i-au priit 
laudele ce i s-au a- 
dus. căci în retur 
n-a mai evoluat la 
nivelul din toamnă. 
Ceea ce ar trebui 
să-1 pună pe gîn* 
duri. (C.F.).

© CUM a rămas 
Petrolul în 9 oa
meni ? Simplu. Ior- 
dache parcă a... că
utat cartonașul ro
șu. In privința Iul 
Panait, el a efec
tuat un violent atac 
de deposedare la 
Turcu, provocîn- 
du-i o rană profun
dă. Și cum mai a- 
vea un cartonaș 
galben... Apropo de 
Tuircu î El trebuie 
să renunțe la ..ma
niera Dobrin" în 
privința echipamen
tului de picior, a- 
dică să-și pună re-, 
gulamentarele jam
biera și chiar și a- 
părătoarole atît de 
utile. © O subli
niere în plus pen
tru Caciureac : in
trodus în min. 60 
în formația Petrolu
lui, el a făcut în 
30 de .minute cît 
al ți. jucători în tot 
meciul ! © Oaspeții 
au comis eroarea 
tactică de a menți
ne z-^-3 oameni în 
defensivă pentru a 
marca un singur 
jucător advers. In 

| felul acesta și-au a-

I
I

I

acum mulțl 
suporterii e-

Tribuna îl 
foarte 

prin incu- 
(L. D.)

ar fi trebuit 
să opresc jocul în 
repriza secundă", ne 
strunea arbitrul M. 
Stoenescu. Da, așa 
a fost. Ningea cum 
nu s-a întîmplat 
astă-iarnă, tușele nu 
se mai vedeau, din 
cînd în cînd, contu
rul careurilor s? 
marca, cu gheata, 
de către jucători. In 
■ceste condiții, era 
greu de jucat și de 
arbitrat. Spre lauda 
lor, echipele au În
țeles acest lucru și 
întîlnirea s-a dis
putat într-un climat 
general de sportivi
tate. • In 
za secundă 
a atacat de 
juca acasă. __
că a uitat un ele
ment esențial — șu
tul la poartă. Cu 
doar trei șuturi tu
nul pe spațiul por
ții) nu se putea ob
ține egalul pentru 
ceje gălățenii au 
luptat cu o extra
ordinară vigoare. 
O Un frumos gest 
de gazde. După 
meci, l-am tntilnit 
la clubul brașovean 
pe Agiu și Nicoară, 
de la... Oțelul, pen
tru că au auzit că 
pleacă un microbuz 
la București, «unde 
cei doi au familiile. 
Oaspeții n-au ple
cat însă decît după 
ce au fost invitați 
la masă șl au pri
mit un pachet de 
drum. Ca între pri
eteni. (Al. C.).
• PUTINI specta

tori, duminică, în 
tribunele stadionu
lui din „Regie", la 
meciul Sportul Stu
dențesc — Corvinul 
Hunedoara. Cei pre- 
zenți au avut însă 
ce vedea, 
mal 
cînd

repri- 
Oțelul 
parcă 

Numai

dar nu- 
după pauză 
studenții au

STAT LOTO-PRONOSPORT
pentru procurarea biletelor la 
tragerea programată vineri, 29 a- 
prilie. Pentru evitarea aglomera
ției din agenții, jucați din vreme 
numerele dv. preferate!

• LOZUL IN PLIC continuă să 
ofere aceleași importante cîști- 
guri în bani și autoturisme, atît 
la seriile obișnuite, cît și la cele 
speciale. Peste puține zile. A.S. 
Loto-Pronosport va lansa spre 
vînzare o nouă emisiune specială 
LIMITATA de sezon denumită 
„LOZUL PRIMĂVERII" la care 
se acordă, pe lingă cîștigurile tn 
autoturisme și a unor lmpor-

Sa va, 
învinge 

bună 
individuală 

unui tc- 
alunccos. 
entuzias- 
cclor cî- 
de suce-

putînd 
mai printr-o 
tehnică ‘ ” 
handicapul 
ren greu. 
© Activă 
tă, galeria 
teva 
veni. 
Bacău, 
dus la 
solută 
galerie 
mult mai consisten
tă f cîteva mii de 
băcăuani), (i. c.).

© CRAIOVEANUL 
Silviu Lung a fost 
prezent duminică 
pentru a 300-a oară 
într-un meci din 
campionatul Divizi
ei A. In această 
lungă activitate el 
a contribuit din 
plin la sudccsele 
Universității și echi
pei naționale. U- 
rărilor spectatorilor 
șl colegilor de o cît 
mai îndelungată 
continuitate în ,,A“ 
le alăturăm și pe 
ale noastre. © Tac
tica defensivă adop
tată de timișoreni 
la Craiova în 
ma repriză a 
cam exagerată, 
.,nevăzîndu-se“ 
loc în careul 
Lung. Firesc, 
primele 45 de 
nute n-au expediat 
nici măcar un șut 
\a poartă ! © Apro
po de tactică de 
joc. In prima parte, 
aproximativ 10 mi
nute. craiovenii au 
asediat careul ad
vers și au expediat 
balonul la înălțime, 
în fața porții lui 
Moise. Dar fiecare 
balon a fost res
pins cu ușurință de 
Oancea. Crăciun 
6au Ionuț, mult mai 
înalți decît înain
tașii Universității. 
(P. V.).

sute
deplasată la 
care a re- 

o tăcere ab- 
(teoretica) 

a gazdelor,

ei 
de 
lui 
în 

mi

INFORMEAZĂ

I

I
I

tante sume de bani, șl TELEVI
ZOARE COLOR. Perseverînd în 
procurarea lozului în plic, puteți 
deveni un fericit ciștigător al a- 
cestui sistem de joc la îndemîna 
oricui.
• CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 24 A- 
PRILIE 1988! Cat. i (13 rezulta- 

’ lei 
lei ; 

variante 
variante 
rezulta- 

a 57 lei 
14 lei.

te): 23 variante 100% a 1.820 
și 740 variante 25% a 455 
cat. 2 (12 rezultate): 255 
io.;% a 206 lei și 9.981 
25% a 52 lei; cat. 3 (11 
te): 1.469 variante 100% 
șl 60.471 variante 25% a



Ieri, la Cluj-Napoca

ROMÂNIA-R.P. CHINEZĂ 60-63 
LA BASCHET FEMININ

CLUJ-NAPOCA, 26 (prin te
lefon). în meciul inaugural al 
turneului pe care îl întreprin
de în țara noastră, reprezen
tativa feminină de baschet a 
R.P. Chineze și-a onorat pres
tigiul pe plan internațional, 
evoluînd la un nivel ridicat 
și cîștigînd în fața selecționa
tei țării noastre cu 63—60 
(39—22). Agile și foarte agre
sive în apărare, cu acțiuni 
ofensive purtate în mare vi
teză, cu precizie remarcabilă 
în aruncările la coș, baschet
balistele din R.P. Chineză s-au 
impus cu autoritate în repri
za I și la începutul celei dea 
doua. Apoi, echipa română 
(care, din luna septembrie, a 
susținut abia acum primul său 
meci internațional) a început 
să recupereze din handicap, a- 
jungînd în două rînduri la o 
diferență de numai un punct 

- - ‘ ‘ 57—58
Ca- 
Bă- 
Ro- 

mult 
25

(51—52 în min. 34 și _ I 
în min 38). Cu Jerebie, 
loianu, Dragoș. Cristca și 
dinici în teren, echipa 
mâniei a făcut un joc 
mai ban decît în primele 
de minute, pentru că a reușit 
să înscrie mai cu seamă prin

neobosita Magdalena Jerebie, 
de departe cea mai bună bas- 
chetbalistă a noastră. Elena 
Caloianu a imprimat un ritm 
rapid jocului, iar Aurora Dra
goș a luptat cu succes sub 
panouri, marcînd și puncte 
prețioase (cu atît mai mult a 
surprins schimbarea ei în fi
nalul partidei). Mariana Bădi- 
nici și Komcla Cristca au ra
tat mult, aportul lor (altădată 
important), reducîndu-se la 
recuperări. Celelalte jucătoa
re folosite au avut prestații 
mediocre.

Au marcat : Jerebie 25, Dra
goș 11, Caloianu 9, Cristea 5, 
Vereș 1, Bădinici 2, Marina 2, 
Kiss 5 (au mai jucat Marina- 
che, Pandrea, Stoichiță și Lasz- 
lo) pentru România, 
Li Xin 19. Li Dong Mei 
Song Fung 7, Niu Iun 
Iun 3, Chen Yuan 5, 
Wei 3, Sie Jian Wei 4, 
Sui 2, Zhan Cao Hua 6.

Au arbitrat corect I. Georgiu 
și Yamg Civenhua.

Oaspetele vor juca joi la 
Satu Mare cu selecționata 
noastră de tineret.

Dumitru STANCULESCU

respectiv
' 9, Fu

5, He 
Zhang 

Chu

CUPA ORAȘULUI SOFIA
7

A REVENIT SCRIMERILOR ROMANI
SOFIA, 26 (Agcrpres). Cea 

de-a 11-a ediție a competiției 
internaționale de scrimă „Cupa 
orașului Sofia" s-a încheiat cu 
succesul sportivilor români care 
au cucerit trofeul pe echipe, 
avînd două titluri cîștlgate la 
floretă cu Petre Ducu și Car-

men Leahu și uri loc doi ob
ținut de Alexandru Chiculită 
la sabie.

La întrecerile turneului au 
participat 79 de scrimeri din 
România, Grecia, R.D. Germa
nă, Polonia, Iugoslavia, Italia 
și Bulgaria.

PROGRAMUL TURNEULUI CANDIDATILOR
LA TITLUL MONDIAL DE SAH

LUCERNA, 26 (Agerpres). După 
cum se anunță de la secretaria
tul Federației Internaționale de 
Șah, sferturile de finală ale tur- 
nîulu4 candidaților la titlul mon
dial se vor desfășura în luna 
august după cum urmează : Ni
gel Short — Jonathan Speelman, 
într-un oraș din Anglia ; Kevin 
Spragett — Artur lusupov ta Ca-

înainfea „Internaționalelor'1 României de tir cu arcul

11 NOI RECORDURI NAȚIONALE
Cel de-al doilea — și ulti

mul — test de verificare înain
tea „Internaționalelor" Româ
niei de tir cu arcul — „Cupa 
Municipiului București" — s-a 
încheiat, pe unul din terenurile 
Stadionului Tineretului din Ca 
pitaiă. cu 11 recorduri națio
nale, sistem Grand FIT A. Au
torii lor : Diana Nicolaescu (O- 
Iimpia) 328 p într7o serie G.F„ 
1261 p pe patru serii, 2480 p 
la total ; Mircea Fîrdea (Voin
ța Satu Mare) 1226 p pe patru 
serii; Victor Stăncscu (Petro
lul Ploiești) 2465 p la total 
Celelalte șase recorduri au fost 
obținute la echipe, tn ultima 
zi de concurs (sîmbătă). de for
mațiile constituite în funcție de 
rezultatele finalelor, care au 
avut 10c cu o zi înainte, for-. 
mâții ce se vor alinia, după 
toate probabilitățile, și la „In
ternaționale". Sigur, și aceste 
cifre sînt valoroase, comparîn- 
du-le cu cele înregistrate în 
alte concursuri însă cele 328 
p din semifinală ale Dianei Ni
colaescu poartă amprenta com
petitivității. Cîștigătorli con
cursului. Diana Nicolaescu și 
Iosîf Szatniari (Sănătatea Tg. 
Mureș), au reușit finale palpi
tante, impunindu-se clar în 
fața principalilor adversari.

Joi, sportivii calificați (marți 
și miercuri) la tragerile de sim
plu FITA au participat la „op
timi" și „sferturi", realizînd, în 
general, punctaje bune, dintre 
care, de menționat sînt • Nico
laescu 309 și 306. Gabriela Co- 
sovan (Voința Rădăuți) 306, Fîr
dea 311 si 305. Putu Ciubotaru 
(C.S.M. Iași) 306, Stăncscu 3M 
(de două ori).

Vineri, pe o vreme admira
bilă, au avut loc semifinalele, 
cu trageri de la cea mai lun
gă distanță la cea mai scurtă, 
cu trei serii a cite 3 săgeți pen
tru fiecare distanță. La se
nioare. Diana Nicolaescu a ob
ținut, cu cel mai bun rezultat 
de G.F., 328 p, un nou șl va
loros record național, cu care 
s-a și calificat în finală. Ală
turi de ea. alte cinci arcașe, în 
ordinea : Aurora Chin-Matei
(Steaua). Gabriela Cosovan, Ma
ria Axane (Voința Rădăuți), 
Katty Birzu (Voința Satu Mare) 
și Elena Cîrstean (Minerul A- 
ninoasa). Ultima fază a între
cerii, cea care avea să desem
neze și cîștigătoarea competi
ției. a avut o desfășurare in
versă. cu trageri de la cea mai 
mică distanță la cea mai lun
gă. La conducere s-a aflat mai 
întîi. de la 30 m. Matei, apoi, 
de la 50 m. Cosovan, pentru ca 
după prima serie de la 60 m, 
Nicolaescu să treacă în frunte, 
cu 188 p, adversarele acumu- 
lînd 186 p (Cosovan) si 130 p 
(Matei). Și mai erau cinci serii 
a cîte 3 săgeți. Rețineți punc
tajele de la ultimele patru se
rii și vă veți putea imagina 
tensiunea înaltă a acestei fi
nale : Nicolaescu 213. 239. 265, 
290. Cosovan 213. 240, 263, 290. 
Matei 207. 235. 261. 283. Așa
dar, înainte ca arbitrul Mihaî 
Alexandrescu (care a condus 
bine „ostilitățile") să dea ul
timul semnal de 
arcașă mai avea 
doar trei săgeți, 
parținut Dianei 
care și-a adăugat 
cele 30 posibile, în timp ce ri-

start, fiecare 
la dispoziție 

Reușita a a- 
Nicolaeseu. 

tncă 28 p din

C.N. DE AUTOMOBILISM, VITEZĂ PE CIRCUIT
(Urmare lin nap I)

a
valele obțin : 24 p Cosovan
17 p Matei.

La seniori, din semifinale, 
notabile sînt punctajele obținute 
de Mihai Birzu (Voința Satu 
Mare) 315 p, Ciubotarii ș! Fîr
dea 305 p, Stăncscu 301, dar 
în finală mai sînt prezenți alțl 
doi arcași : Szatniari, cu 294 p 
și Călin loan (Voința Satu Ma
re) cu 291 p. Ca și la fete, la 
conducerea „plutonului" au fost 
mai întîi, la egalitate, Fîrdea și 
Ciubotarii (87 p) apoi Stănescu 
și Szatmari (162 p), din nou 
Ciubotarii și Szatmari (189 p), 
Stăncscu și Ciubotaru (213 p). 
pentru ca, după ultimele trei 
săgeți. Szatmari să acumuleze 
306 p cu care cîștigă întrecerea. 
In urma lui, din nou egalitate, 
305 p: “ - — -
primul, 
obține, 
tru că
18 p.

Sîmbătă, în concursul pe e- 
chipe, reprezentativa de senioa
re — Nicolaescu, Cosovan, Ma
tei — a doborît vechiul record 
(909 p) de două ori : 916 p șl 
927 p. la seniori, recordul an
terior (869 p) a fost îmbunătă
țit o dată — 906 p — de for
mația Aurel Kobu (Olimpia). 
Birzu, Ciubotaru și de două ori 
de echipa națională — Stănes- 
cu, Fîrdea, Szatmari — 912 p 
și 925 p, la junioare, repre
zentativa compusă din Olimpia 
Marciuc, Maria Iurăscu, Simona 
Lămășan (toate. Minerul) a re
alizat 799 p față de 731 p (v.r.).

Rezultate finale G.F., indi
vidual. feminin : 1. Diana Ni
colaescu 318 p. 2. Gabriela Co
sovan 314 p, 3. Aurora Chin- 
Matei 300 p, masculin : 1. Iosîf 
Szatmari 306 p, 2. Victor Slă- 
nescit 305 p (23 p după baraj), 
3. Mircea Fîrdea 305 p (18 p 
după barai'.

si

Stăncscu și Fîrdea, dar 
după o serie de baraj, 
cu 23 p, locul doi. pen
ultimul reușește abia

• PE SCURT •

nada : Jan Timman — Lajos Por- 
tisch, Intr-o localitate din Bel
gia ; Anatoli Karpov — Johan 
iljartarson, probabil într-un oraș 
din S.U.A.

BELGRAD, 26 (Agcrpres). Cam
pionatul feminin de șah al Iugo
slaviei s-a încheiat cu victoria 
maestrel Vesna Basaglcl cu 12 
puncte din 15 posibile, urmată 
de Markovlci — 10 puncte, Nl- 
kottn, Maximovicl, Boșkovicl, 
Micici cite 9,5 puncte, Petrovici 
— 8,5 puncte etc.
• In turneul Internațional de 

șah de la Vrnjacka Banja, după 
13 runde conduce maestrul Abra- 
movici cu 9 puncte, 
Rașkovskl — 8,5 
șl G una van 8
7,5 puncte.

urmat de 
punct 3, Cabrllo 
puncte. Dlaz —

ATLETISM • Spaniolul Juan 
Antonio Garcia a cîștigat mara
tonul de la Madrid, acoperind 
42,195 km în 2hl4:32. La feminin, 
cel mai bun timp a fost realizat 
de concurenta poloneză Czaslana 
Nentlîwlcz, înregistrată cu 2h37:19 
• In maratonul de la Ztirich, 
victoria a revenit atletului por
tughez Manuel de Oliveira, cro
nometrat pe distanța de 42,195 km 
cu timpul de 2hl5:34. Pe locul 
doi la 1:99 de cîștigâtor, a sosit 
elvețianul Peter ~ '

BASCHET • 
desfășurat în 
Szczecin a fost _____  _ _
mațla locală Czarnl, învingătoare 
cu scorul de 81—79 (44—39) în
finala susținuta cu echipa sovie
tică TTT Riga.

GIMNASTICA • La Palatul 
Sporturilor din Beijing se va 
desfășura începînd de miercuri, 
un mare concurs ce va reuni 
sportivi din 14 țări intre care 
România

MOTO • Pe circuitul de 
Jarama (Spania), în prezența 
pest» IOC 000 de spectatori, 
desfășurat întrecerile unui ___
curs contînd pentru Campionatul 
Mondial de viteză. La clasa 500 
cmc, a terminat învingător aus
tralianul Kevin Magee („Yama
ha") cu o medie orară de 133,991 
km la clasa , 125 cmc a cîștigat 
spaniolul Jorge Martinez („Der
bi"). Iar la clasa 80 cmc pe pri
mul loc s-a situat elvețianul 
Ștefan Dorfllnger („Krauser").

TENIS • Turneul feminin de 
la Singapore a fost cîștigat de 
Monique Javer (Anglia), care a 
dispus în finală cu 7—6. 6—3 de 
Leila Mesh! (U.R.S.S.). • în fi
nala turneului ...................
merling (R.F. 
torul sovietic 
l-a întrecut cu 
vest-germanul
• In finala turneului 

țlonal feminin de tenis 
Houston (Texas). Chris 
învins-o cu 6—0, 6—4 pe 
Navratilova.

Contrapunct}

Geschwend.
Turneul feminin 
orașul polonez 
cîștigat de for-

și

la 
a 

s-au 
con-

disputat la Ric- 
Gcrmania). jucă- 
Andrel Ccsnokov 
4—6, 7—5, 6—2 p3 
Markus Zi liner, 

lnterna- 
de la 
Evert a 
Martina

Dl CEALALTA PARII A BARICADEI"?!

revedea în oglinda retrovizoare. 
Cam la fel au stat lucrurile șl 
la grupa C 2. unde Victor Ni
coară a demonstrat că pe as
falt uscat nu are contracandi
dat. Ciucă a făcut o curajoasă 
cursă de urmărire dar a tre
buit să se mulțumească cu lo
cul secund. La grupa C 1, Nicu 
Grigoraș a izbutit o performan
ță destul de rar întUnită. fiind 
la un pas de a-1 ajunge cu un 
tur chiar și pe al doilea cla
sat, Gheorghe Ana. Abandonul 
lui Necula, spuneam, a anulat 
varianta unei lupte mai spec
taculoase pentru locul secund, 
așa că ne vom rezuma la a 
consemna evoluția meritorie a 
lui Mojilian. sosit al treilea. O 
mențiune specială se cuvine 
grupei A. cea mai disputată, 
cea mai echilibrată din actua
lul campionat. Un grup de 4 
alergători s-a desprins din 
start (Preoteasa Dinu. lanco* 
vici. Andronic) si — net 
periori valoric — au prins 
urmă restul plutonului cu 
puțin un tur. Preoteasa s-a 
stalat în frunte la putină vre-

su- 
din 
cel 
in-

me după start și... acolo a ră
mas. tn timp ce Iancovici a 
reușit sâ-1 depășească pe An- 
dronic, dar n-a putut face a- 
celași lucru și cu Silviu Dinu, 
un pilot versat, care știe nu 
doar să găsească trasa ideală, 
ci și cum se închide un 
unghi...

Rezultate tehnice :
Grupa A : 1. Ghcorghe Preo

teasa (Dacia Pitești). 2 Silviu 
Dinu (ALFA-ICSITA), 3. Ște
fan Iancovici (Dacia Pitești'.

Grupa E : 1. Werner Hirsch- 
voge! tCJAK Olimpia Reșița), 
2. Gheorghe Cioacă (ITA Ar
geș), 3. Tiberiu Ciurciu (CJAK 
Olimpia Reșița).

Grupa C 1:1. Nicu Grigoraș 
(Dacia Pitești), 2. Gheorghe Ana 
(ITA Argeș). 3. Daniel Mojilian 
(Dacia Pitești).

Grupa C 2 : 1. Victor Nicoară 
(Dacia Pitești). 2. Constantin 
Ciucă (ALFA-ICSITA), 3. Ni- 
colae Băban (Volanul București) 

în încheiere, o propunere : 
poate n-ar fi rău, dat fiind 
echilibrul existent la grupa A. 
ca întrecerile acesteia să fie 
programate „în vedetă" la vi
itoarele concursuri.

în lumea motoclcllsmavUi 
internațional de viteză, situ
ația ajunsese, cu adevărat, 
să semene cu un pi^alox : 
in aceeași măsură tn care 
piloții americani au izbuțit 
să se impună, Kenny Ro
berts, Freddie Spencer, Eddy 
Lawson ș.a., in marile com
petiții, monopolizlnd 
pe titlurile mondiale ia 
și 500 cm3 (e drept 
Yamaha sau Honda, de fa
bricație japoneză), numărul 
curselor de Grand Prix a 
scăzut in Statele Unite plnă 
la... dispariție I 
pînă in 
Daytona, 
reputate, 
istorie, 
gustului 
descoperii (șl a rămas) mat 
aproape de probele 
trice** (super-cross, 
pe plajă etc.) decît de 
de viteză.

Așa stînd lucrurile, 
mirat pe nimeni faptul 
retras din activitatea sporti
vă și intrat In afaceri (tot 
in aria motoclclismului), 
fostul multiplu campion al 
lumii Kenny Roberts, 1 ti
tluri supreme la 500 cm3, 
s-a zbătut să confere ..une 
lettre de noblesse** unui, cir
cuit american, optind 
tru cel de la Laguna 
plasat Ungă Monterrey, 
California. Pledau pentru 
tradiția, un ultim Mare Pre
miu la 750 cm3 s-a desfășu
rat aici în 1978 (in făța u- 
nui „public scheletic**, cum 
scria „PEquipe**). si — ca 
argument forte, nu-i așa ? 
— apropierea de ranch-ul 
lui Roberts. Demersurile 
gloriei de altădată au fost, 
pînă la urmă, încununate de 
succes șl, după un deceniu, 
s-a organizat la Laguna Se
ca un concurs dotat cu

aproa-
256
peCă

A rezistat. 
1933, circuitul de la 
gazdă a unor curse 
dar șt el a devenit 
mai ales datorită 

publicului, care s-a
„ereen- 

intrecerl 
cele
n-a 
că.

pen- 
Seca, 

tn 
el

Grand Prlx-ul Statelor Uni
te. Conform așteptărilor, pi- 
loții americani s-au impus, 
Jim Felice la 250 cm3 și Tiddy 
Lawson la 500 cm3, dar com
petiția a stirnit mai degrabă 
nemulțumire tn rindul aler
gătorilor. Cei mai mulți din
tre ei, între care australia
nul Wayne Gardner și vest- 
germanul Anton Mang, 
bii din echipa 
Honda** șl ambii 
mondiali, au denunțat 
cultățile traseului și 
(„revoltătoare**, preciza Gard
ner) măsurilor de securitate. 
Mang mergînd pînă acolo in
cit a declarat că „găsesc a- 
cest circuit ca extrem de 
primejdios, mal periculos 
chiar decît Suzuka (n.n. des
ființat datorită frecvenței 
accidentelor). O vom face 
acum, dar mă tem că in vi
itor nu vom putea alz^ga a- 
ici**.

Asemenea luări ie poziție 
l-au deranjat, firește, pe 
Kenny Roberts, cu atit mat 
mult cu cit ele aparțineau 
unor „monștri sacri** ai ghi
donului. Gardner clasîndu-so 

t al doilea la Laguna Seca. 
Surprinzător, șj foarte trist, 
a fost modul în care el a 
înțeles să se apere. uitînd 
parcă (prea repede P de a- 
nli în care, ca pilot. s-a 
confruntat el însuși cu astfel 
de probleme. „Poate că bă
ieții, a admis Roberts, au 
dreptate, dar eu am urmă
rit, întii și întîi. să ciștlg cît 
mai mulți bani din acest 
Mare Premiu. Eu mă găsesc 
de-acum de cealaltă parte a 
baricadei** ?!. Cit de ușor, 
lată, se poate compromite o 
imagine cindva strălucitoare l

am- 
.Rath-nani 

cimplonl 
ilifl- 
Upsa

Ovidiu IOANIȚOAIA
loan NOVAC

IUGOSLAVIA (et. 26). Pristina 
— Dinamo Zagreb 0—0. Niksici — 
Rijeka 3—0, Osijck — Tuzla 1—1, 
Steaua Roșie — Titograd 2—2, 
Skoplje — Novi Sad 2—0, Hajduk 
Split — Partizan Belgrad 2—0. 
Zeleznlc^ar — NLș 0—0, Zenița — 
Velez 1—1 Rad — F.C. Sarajevo 
3—2. tn clasament conduce Velez 
cu 34 p. urmată de Steaua Roșie 
32 p șl Dinamo Zagreb 31 p.

BELGIA (et. 30). Anderlccht — 
Antwerp-" 6—0 !. Becrschot — 
Lokeren 2—2. Waregem — Char
leroi 3—0 Winterslag — Malines 
0—0 La Gantoise — Racing Jet 
0—0 Beveren — Courtrai 0—2. 
Cercle Bruges — Standard Lifcge 
1—1, F.C. Liâge — St. Trond 1—0, 
Molembeek — 
Tn clasament 
ges cu 46 p. 
și Antw.oen

BULGARIA
Vrața — Slavla Sofia 2—3. Loko
motiv Sofia — Plrln Blagoev- 
grad 3—1 Ml ni or Pemllc — Bc-

F.C. Bruges 0—2. 
conduce F.C. Bru- 
urmată de Malines 
cu cile 44 p.

(ct. 25). Botcv

roe Stara Zago.ra î—0, Etăr Tîr- 
nove — Sliven 2—0, Lokomotiv 
Plovdiv — Vitoșa Sofia 1—1, 
Spartak Pleven — Sredeț Sofia 
1—1 Trakia Plovdiv — Cernomo- 
neț Varns 2—1. Clasament : 1. 
Viloșa — 38 p, 2. Sredeț — 37 p 
3. Trakia — 33 p.

U.R.S.S. (et. 7). Dinamo Kiev 
a întrecut cu 3—0 formația Tor
pedo Moscova. Alte rezultate : 
Zenit Leningrad — Jalghirls Vil
nius 1—2, C îrnomoreț Odesa — 
Soartak Moscova 0—1 Șahttor 
Doncțk — Dnepr Dnepropetrovsk 
0—0 Metallist Harkov — Kairat 
Alma Ata 1—1 în clasament, pe 
primul loc a trecut Dinamo K’ev 
— 10 p. urmată de Zenit Lenin
grad și Jalghlris Vilnius — cu 
cîte 9 p.

CEHOSLOVACIA fot. 2’). Dukia 
Praga — T.E. Vitkovice 2—0. 
Spartak Hradec Kralove — Plas
tica Nitra 1—0 Tatran Presov — 
Bohemians Praga 0-*l. Banik Os
trava — Dukia Banska Bystrica

ZVL Zi- 
Ruda Ilvezda Chcb — 
Streda 1—1, Spartak 
fnter Bratislava 2—0.

1. Sparta Praga — 
ioc mal puțin dispu-

2—2. Sigma O lom oue 
lina 5—0 ; 
Dunajska 
Trnava — 
Clasament 
34 p (un . ,
tat) ; 2. Dunajska Streda — 26 p; 
3 Banik Ostrava — 25 p.

ÎN CADRUL turneului final al 
preliminariilor C.M. pentru ju
niori (zona Americll de Nord, 
Centrale și Caraibilor), la Maza- 
tenango (Guatemala), formația 
Costa Rica n învins cu 3—0 (1—0) 
echipa Mexicului, șl conduce în 
clasament cu 4 p. Pe locurile 
următoare se află S.U.A. și Me
xic — cîte 2 o și Cuba — Op. 
A 7-a ediție a Campionatului 
Mondia1 pentru juniori va avea 
loc. după cum s-a mal anunțat, 
anul viitor în Arabia Saudilă.

ELVEȚIA va candida la orga
nizarea turneului final al Cam
pionatului Mondial din 1998. s-a 
anunțat la Berna. Pentru găzdui
re'» ..Cune! Mondiale** din 1994 
candidează federațiile din Bra- 
ziha. Maroc si S.U.A. Turneul 
final din 1990 va avea loc — 
după cum ’tie — în Italia.
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