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NOI DIMENSIUNI
ALE VIEȚII SPORTIVE

9 Mărturiile prezentului, intr-o comună brăileană • Șantier de
primăvară • Primul gospodar - un fost fotbalist

Campionatele Europene de haltere

DUPĂ DOUĂ ZILE DE ÎNTRECERI, 
SPORTIVII ROMĂNI 

AU CUCERIT 8 MEDALII
A. Czanka pe locul 3,

(Agerpres) — La

cu rezultate valoroase

Să tot fie cam două decenii 
ide cînd călătorul sosit la Ian- 
•ca era întîmpinat de o locali- 
itate cu case mici și ulițe pră- 
tfuile, năpădite de ierburile pe 
fcare Cîrnpia Bărăganului le 
purta în spinare pinâ toamna 
tîrziu. Puțini, 
'și-ar fi imaginat că această a- 
Ișezare brăileană, ca multe al
tele din țara noastră, va de
veni o comună mare și bogată.

în prezent, harnicii ei locui
tori și cei din satele care-i sini 
subordonate teritorial (Plopu, 
(Perișoru, Oprișenești, Tildele, 
iFillu și Berlescu) lucrează la 
cele trei C.A.P.-uri, la S.M.A., 
la cele două ferme de creștere 
a păsărilor, la Asociația eco
nomică intercooperatisă de 
creștere a animalelor pentru 
«carne sau la Secția de împle
tituri a ocolului silvic. Exis
tă șl industrie, și încă cu re
zultate remarcabile : o fabrică 
pentru prelucrarea sfeclei de 
«zahăr, cu cea mai mane ra-

foarte putini

pacitate de producție din ta
ră. o întreprindere piscicolă, o 
schelă de foraj care a scos la 
lumină „aurul negru" aflat în 
subsolul acestor sate și o bri
gadă a schelei de producție 
din Brăila, care extrage de 
aproape 20 de ani țițeiul de 
Ianca. Ce a însemnat petrolul 
pentru oamenii locurilor ? „O 
mare șansă, ne explică tînă- 
rul primar Ion Ivan, până a- 
nul trecut maistru principal la 
brigada petrolieră Oprișe- 
nești. A fost șansa unor sate, 
în care ocupații unice erau 
cultivarea pămîntului, creș
terea oilor și exploatarea lem
nului, de a se califica în alte 

10 meserii, precum și de a da 
vieții noastre o altă calitate, Ia 
parametri corespunzători de 
bunăstare și civilizație. Ceea ce 
a făcut posibil ca și activitatea 
sportivă să se ridice la noi di
mensiuni".

...Trecînd din cînd în cînd 
prin comuna Ianca, cu prile
jul unor concursuri republi
cane pe pista de dirt-track a 
stadionului de aici sau pentru 
a urmări meciurile echipei de 
fotbal Petrolul, promovată a- 
nul trecut în Divizia B. de fie-

oare dată am oonstatat cu sa
tisfacție că în locul căsuțelor 
prea puțin arătoase s-au con
struit noi blocuri cu o înfăți
șare atrăgătoare. Primarul lo
calității a ținut să sublinieze 
că de 1 Mai se vor da în folo
sință alte 7 blocuri (crescînd, 
in acest fel. la aproape 1000 
numărul apartamentelor), cu 
străzi asfaltate sau pavate, ca 
la oraș, cu rețea de canali
zare, spital, magazine moder
ne și secții de prestări servicii 
către populație. Cel peste 
13.000 de locuitori ai comunei 
au acum posibilitatea de a-și 
rezolva, acasă la ei, probleme
le zilnice, fără a mai da, ca 
altădată, o fugă pînă la Brăila 
sau Făurei, - obișnuindu-se 
să-și ordoneze munca șl via
ța după tipicul celor din ori
care alt mic centru urban al

LONDRA, 28
Campionatele Europene de hal
tere ce se desfășoară la Car
diff, în limitele categoriei 60 
kg, A. Czanka (România) a ob
ținut medalia de bronz la tota
lul celor două stiluri, clasin- 
du-se pe locul al treilea cu 315 
kg. De asemenea, halterofilul 
român și-a adjudecat alte două 
medalii de bronz, la stilul a- 
runcat, cu 140 kg, și la stilul 
smuls, cu 175 kg. Toate aceste 
rezultate constituie noi recor
duri de juniori și seniori ale 
țării. Vechile recorduri i-au 
aparținut cu 307,5 kg la total, 
137,5 kg la smuls și 170 kg la 
aruncat Pe primele două 
locuri la totalul celor două sti
luri s-au situat Nahim Sulei- 
manoglu (Turcia) cu 330 kg și

un nou record mondial la stilul 
smuls — 150 kg, și Stefan To- 
purov (Bulgaria) — 322,5 kg.

La categoria 67,5 kg, primele 
locuri au revenit lui 1. Valcri 
Iurov (U.R.S.S.) 327,5 kg (147,5; 
180), 2. Joachim Kunz (R D.G.) 
320 kg (142,5 ; 177,5), 3. Bogdan 
Bakula (Polonia) 302,5 kg (137,5; 
165).

La categoria 56 kg, Dumitru 
Negreanu a obținut în prima 
zi două medalii de bronz. Una 
Ia total, cu 257,3 kg șl alta la 
„smuls", cu 115 kg. Astfel, 
după două zile de întreceri, 
reprezentanții României au cu
cerit 8 medalii (3 de argint și 
5 de bronz). în ziua a treia vor 
intra pe podium Andrei Socaci 
(cat. 75 kg), Constantin Urdaș 
și Petre Bechcru (cat. 82,5 kg).

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. 2-3) Attila Czanka Dumitru Negreanu

Turneul final al Diviziei A de baschet (m)

DINAMO BUCUREȘTI-IN FINALA 
LA HANDBALCUPEI ROMÂNIEI**

In meciul-retur, 31-31 cu Dinamo Brașov
namoviștii buoureșteni au fost 
în postură de echipă care a- 
runcă în luptă toate energiile 
pentru a egala. în economia 
generală a meciului a contat 
foarte mult apetitul de gol al 
brașoveanului Tudor Roșea, 
golgeterul detașat al partidei 
și forma foarte slabă a porta
rilor bucureșteni Claudiu Io- 
nescu și loan Gănău. într-un 
meci în care au existat, totuși, 
numeroase faze spectaculoase 
aveam să constatăm „forma 
slabă" a arbitrilor ploieșteni 
V. Erhan și D. Purică, care a 
avut darul să creeze multe 
nemulțumiri în rîndul ambelor 
tabere, lipsa fermității fiind 
supărătoare. Marcatori: Mocanu 
9 (din 10 aruncări la poartă !), 
Licu 8, Durău 5. Zaharia 4, 
Bcdivan 3, Ștefan 1 și Antones
cu 1 pentru bucureșteni, res
pectiv Roșea 13, Donosa 5, 
Donca 5, Streinu 3, Nicolescu 
3, Moldovan 1 și Holgyes 1.

Departe de a fi un meci „în 
familie", cum era în mare mă
sură de crezut, partida din 
manșa a doua a semifinalelor 
„Cupei României" la hand
bal masculin (grupa 1—4) 
dintre DINAMO BUCUREȘTI 
și DINAMO BRAȘOV a fost 
deosebit de aprig disputată și 
s-a încheiat cu scorul de 31—31 
(15—15). Cu victoria din parti
da tur, la Brașov (25—22), for
mația bucureșteană s-a califi
cat în finala ediției a IX-a a 
„Cupei României", cu scorul 
general de 56—53. Meciul din 
Sala Floreasca a stat tot tim
pul sub semnul echilibrului, 
singura diferență mai consis
tentă pe tabela de scor fiind 
cea din minutul 21, cînd bucu- 
reștenil conduceau cu 10—7. In 
rest, o partidă de mare luptă 
(uneori chiar prea aspră dispu
ta), în care am consemnat ega
litatea de 16 ori (!), reprizei 
secunde revenindu-i „partea 
leului" — 14. De notat că în 
partea a doua a meciului di- Mihail VESA

Azi încep, la Constanța, _ ________
Campionatele Internaționale LA STARTUL 
de gimnastică ale României

GIMNASTE SI GIMNASTI u a
sportivi care se pregătesc pen
tru „Europenele" de juniori de 
la Avignon, din Franța : Adrian 
Gal, Florin Purje, Adrian Ciu- 
că, Cristinel Brczeanu Nlcu 
Stroia, Cătălin Mirean.

Cu mult interes este așteptat 
concursul de sîmbătă, al fete
lor, numele Danielei Silivaș, al 
Cameliei Voinea, Eugeniei 
Golea, Celestinei I’opa, cam
pioane mondiale la Rotterdam, 
anul trecut, reprezentînd ten
tante puncte de atracție pentru 
specialiști șl spectatori. Prin
tre concurente se vor mai afla, 
de asemenea, Gabriela Potorae, 
Augustina Badea, ca și mai ti
nerele speranțe ale gimnasticii 
noastre feminine Cristina Bon- 
taș, Gabriela Gheorghe, Lăcră
mioara Filip, Mirela Pașca, 
Mihaela Popa, Maria Neculiță, 
care se pregătesc pentru a- 
proplatele Campionate Europe
ne de junioare de ia Avignon.

Astăzi, la ora 17, In Sala 
Sporturilor din Constanța se va 
da startul în cea de-a 31-a e- 
diție a Campionatelor Interna
ționale de gimnastică ale Româ
niei la care — după cum am 
mai anunțat — vor fi prezenți 
sportive și sportivi din 18 țări.

Colectivele tehnice ale loturi
lor noastre reprezentative 
trimite în concurs pe cele 
bune gimnaste și pe cei 
buni gimnaștl români, care 
face, cu acest prilej, o utilă

vor 
mai 
mai 
vor 

_____ _ ___ ve
rificare a pregătirii efectuate în 
ultimele luni.

în concursul masculin de azi 
îi vom vedea, printre alții, pe 
Marian Rizan și Marius Gher
man, recent medaliați în tur
neul internațional de la Wies
baden (R.F.G.), pe Marius Tobă, 
cîștigătorul „Cupei Americii" 
din acest an, pe Nicușor Pascu, 
Nicolae Bejenaru, Marian Stoi- 
can, Marian Colăcel. Vor fl 
prezenți în întrecere și tineri

IERI, DINAMO Șl STEAUA AU ÎNVINS LA SCOR
CRAIOVA, 28 (prin telefon), tn 

Sala sporturilor din Bănie a în
ceput ultimuil turneu al Cam
pionatului Național de baschet 
masculin, la care iau parte cele 
mai bune patru echipe din tară, 
întrecerile se bucură de o orga
nizare excelentă, asigurată de 
gazde, precum și de prezenta 
unui public numeros șl entu
ziast, care aplaudă deseori ~ 
zele spectaculoase.

tn meciul inaugural s-au în
tâlnit echipele DINAMO BUCU
REȘTI șl DINAMO LM.P.S. 
ORADEA, ta care bucureștenll 
porneau favoriți (iar ta caz de 
victorie aveau asigurată cîștl- 
garea titlului). Partida a debu
tat prin acțiuni rapide ale e- 
levilor antrenorilor Gh. Novac șl 
V, Popa, care s-au șt distanțat 
repede, datorită în special presta
ției exoelente a lui D. Niculescu 
(ca de obicei), secondat cu brio 
de Al. Vinereanu șl V. David, 
tn repriza secundă, fruntașii cla
samentului, avînd victoria asigu
rată, au redus turația „motoare
lor", ceea ce le-a permis orăde- 
nilor (cu I. Antochi și G. Șarlă 
în prlm-plan) să reducă din 
handicap, pînă la urmă, Dinamo 
București, avînd o valoare 
ansamblu evident superioară, 
cîștigat CU 114—84 (64—42),
capătul unei înttlnlri ta 
contraatacurile au stat la 
acțiunilor ambelor echipe.

Au înscris : Niculescu 36, 
nereanu 18, Bărbulescu 12, David 
27, lonescu 8. Iacob 3, Uglai 2. 
V. Constantin 8 pentru învingă

£a-

de 
a 

Ia 
care 
baza

VI-

COMPETITIEI,

DIN 18 ȚĂRI

Camelia Voinea

tori, respectiv Antochi 32, Șarlă 
2k, Pascu a, Fodor «, Flaundra 3, 
Gellert 10, Cristea 2. Arbitri : I. 
Olaru și M. Oprea.

tn cel de-al doilea meci s-au 
întîlnit t i,
C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI.
osebire da jocul din deschidere, 
acesta a avut un Început echili
brat. Elevii lui M. Cîmpeanu si 
S. Rotaru au condus timp de 13 
minute (la diferențe mici), după 
care steliștii și-au luat rolul mal

STEAUA_ și I.C.E.D.
Spre de-

în serios, au egalat șl au obținut 
la pauză un avans da 7 puncte. 
In continuare, Steaua a evoluat 
din ce ta ca mal bine, ta mare 
măsură pentru că S. Ardelean și 
R. Reisenbdchler au dominat 
lupta sub panouri, unde șl-au 
depășit adversarii direct!. Scor 
final i 122—95 (57—50).

Au înscris : Ermurache 30, Ar
delean 24, Reisenbdchler 1», 
Cernat 17, Crlstescu 11, Netolitchi 
6, Brănișteanu 9, V. Ioan 6 pen
tru Steaua, respecitv Păsărică " 
Pogonaru 25. Toader 3, Popa 
Mihalcea 12, I. Constantin 
Mădlrjac 3, Ciocan 2. Arbitri : 
Oprea șl B. Floricică.

Paul IOVAN

26,
16,
6. 

D.

S-A ÎNCHEIAT circuitul f.r. tenis
Ditiiic sumungi șl Emil Hnat - învingători detașați
Primul Circuit al F.R. Tenis 

din acest an, rezervat senio
rilor și senioarelor, s-a înche
iat, cu puține zile în urmă, la 
Arad, cu victoriile tenismanjlor 
Diane Samungi (Dinamo) 86 
p și Emil Hnat (Victoria CCIAG 
București) 68 p. Clasamentul a 
fost alcătuit pe baza adiționă
rii punctelor acordate (în func
ție de rezultate) la fiecare "din 
cele patru concursuri ale circui
tului î „Criteriul primăverii", 
Turneul FRT Oradea, Turneul 
FRT Arad și „Masters" (la ul
timul participînd cite 16 jucă
tori și jucătoare, calificați de 
la cele trei turnee anterioare).

în întrecerea feminină, este 
de remarcat victoria cate
gorică a Dianei Samungi. 
aflată în evidentă și specta
culoasă revenire de formă, care 
a cîștigat ultimele trei turnee 
fără să piardă nici măcar un 
set I Florentina Curpene 
(ICIM Brașov), cea de-a doua 
în clasamentul general al cir
cuitului, a terminat învingă
toare la București („Criteriul 
primăverii") și a mai jucat alte 
două finale (Oradea și „Mas
ters"). Daniela Ivana (Steaua), 
ocupanta celui de-al treilea 
loc, a pătruns de trei ori pînă 
in semifinale. Desigur, nu tre
buie uitată finala realizată de 
stelista Mirela Buciu, posesoa
re a unui joc variat. Și, nu în 
ultimul rînd, apreciem rezulta
tele tinerei timișorence Angela 
Kerek (Electrica), semifinalistă 
la „Masters", cu victorii pre
țioase la Curpene (la Arad, 
7—6, 7—5) și de două ori la 
Mirela Buciu (Ia Oradea, 7—6. 
7—6 și la „Masters", 4—6, 6—4, 
6—3).

La masculin, victoriile au fost 
împărțite între trei jucători: 
Emil Hnat (la Oradea șl „Mas
ters"), Cornel Enache (Steaua, 
la „Criteriul primăverii") și

Răzvan Constantinescu (Victo
ria CCfAO ; la Arad). în ciuda 
victoriei, ultimul n-a reușit să 
urce pe podium, datorită... pre
zenței frecvente a dinamovis- 
tului brașovean Bogdan Toma 
— clasat pe locul 3 în final — 

finală la 
la Arad

în fazele superioare : 
Oradea și semifinale 
și „Masters".
Iată rezultatele :

simplu, feminin, finală . _
mungi — F. Curpene 6—1, 6—3 ; 
semifinale : Simungi — D. iva- 
na 6—3, 6—2, Curpene — Otllia 
Pop (Progresul) 6—3, 6—3 ;
masculin, finală : Ilnat — Toma 
3—6. 7—5, 6—2 ; semifinale :
Hn-t — Orlando Florea (Dina
mo) 6—3, 6—0, Toma — Dorin 
Grlgoraș (Steaua) 6—0, 6—1 ;
dublu, loc I : F. Curpene, Ga
briela Precup (ICIM Brașov) — 
f și E. Hnat, Răzvan Constanti
nescu (Victoria CCIAG) — m ; 
ARAD, simplu, feminin, finală 1 
Samungi — Buciu 6—4, 
semifinale : Samungi —
6— 3. 6—0, Buciu — Marja 
manor (Politehnica Buc.)
7— 5 ; masculin, finală : 
stantineseu — Aurel 
(Steaua) 6—4, 6—2 ;
Constantinescu — 
1—6, 8—6, Damian -
6— 3 :.......................
A. 
diu, 
nistrița, 

•lia) : „I 
ininin, 
Curpene 
Samungi 
Curpene 
masculin, finală : Hnat 
ehe 6—1, 6—3: semifinale:
Hnat — Toma 6—0, 6—1, Enache 
— Boia Mozeș (Dinamo Brașov)
7— 8, G-i : ............................."
Curpene, G.
lila-. Emil 
Brașov) — : 
individual, i 
Samungi 86 p, 
Curpene. G1 p, .3, 
36 p ; masculin : 
r,8 p, 2.
Bogdan

ORADEA, 
: D. Sa-

6—0 ;
Ivana 

RO- 
6—3, 

Con- 
Damian 

semifinale : 
Ilnat 6—4, 

_______ Toma 6—4, 
dublu, loc I : D. Samungi, 

Kerek — f șl Traian Ba- 
, Bogdan Badiu (Mecanica.

, Constructorul Alba lu- 
,MASTERS", simplu, fe- 

finaiă : Samungi —
6—3 6—2 ;
— Ivana 

— Kerek 
finală

6—;
Toma 6—0,

semifinale t
6— 4, 6—3,
7— 5. 6—4 1

Ena-

dublu, loc 1 : F- 
. Precup — f și To- 

Dascălu (Dinamo 
m. Clasament final 
feminin : 1. Diane 

2. Florentina 
Daniela Ivana 
1. Emil Hnat 

Cornel Enache 47 .p, 3. 
Toma 43 p. (Doina 

STANESCU).



'^int^cTnîine Voinici
POVESTEA NU-!... POVESTE,

Cl O FRUMOASĂ REALITATE!

însemnări de In școala „Vasile Alecsandri*; din Inși

în ziua in care la Slatina și 
Brașov se derulau. în liniște 
și deplină concentrare, secven
țele Olimpiadei școlare de Bio
logie și. respectiv. Matemati
că. în alt colț de tară. în sala 
„Ceahlăul" din Piatra Neamț, 
în fața unor tribune entuzias
te evoluau, cu exerciții elabo
rate (ca la... biologie) și exe
cutate cu rigoare... matemati
că. micii gimnaști concurenți în 
„Cupa Pionierul", ediția 1988.

Care este legătura între ele ? 
Ne răspunde directoarea Școlii 
nr. 6 „Vasile Alecsandri" din 
Iași. prof. Eugenia Agachi : 
„Performanta ! Noi tindem ca 
pregătirea școlară să formeze 
adevărati performeri la fiecare 
nivel de vîrstă. prin deprin
deri la învățătură si la cele
lalte activități care să atingă 
un înalt nivel de exprimare și 
implicit da calitate. Vorbind 
de cele două Olimpiade șco
lare. voi menționa e& din 
școala noastră am avut 6 elevi 
în Iotul național Ia Biologie si 
Matematică, iar in ceea ce 
privește întrecerea do la Pia
tra Neamț, voi preciza doar 
că dublul succes din „Cupa 
Pionierul" era așteptai pe 
baza tradiției de învingători ia 
ultimii cinci ani. O tradiție 
care înseamnă aa numai ob
ținerea celor mai mari note în 
întrecerea sportivă, ci si obți
nerea numai a notelor de 9 si 
10 in catalog".

înainte de a vedea echipa 
școlii, pregătită de prof. Con
stantin Radu, clasată pe pri
mul loc la Piatra Neamț. în 
frunte cu Adina Călinescu (9 
ani. clasa a IlI-a). îvingătoa- 
re în proba individuală. am 
văzut la lucru. într-o sală de 
clasă special amenajată pentru 
exerciții de balet și gimnasti
că ritmică, pe învingătoarele 
din anul... 1990 ! Adică. pe 
elevele din clasa I. cele care, 
în urma selecției din vara tre
cută. la nivelul municipiului.

au fost admise în clasa care 
reunește fetitele cu reale ap
titudini pentru acest sport al 
gratiei, preciziei și îndemînăriii. 
Munceau — acesta e termenul 
exact 1 — cu aplicație, cu se
riozitate, de parcă nu erau 
aceleași care-și răsfătau acasă 
păpușile. în orele (nu multe) 
de răgaz. între temele pe-a 
doua zi si pregătirea sportivă 
din sala Liceului industrial nr. 
7 (care găzduiește antrena
mentele micilor performeri de 
la Școala 6).

Deci. învățătură și muncă, 
rezultatele fiind dintre cele 
mai bune : școala nr. 6 „Va
sile Alecsandri" din Iași deți
ne locul I pe județ în între
cerea socialistă a unităților de 
profil, printre indicatorii care 
au situat-o pe această onoran
tă și angajantă poziție aflîn- 
d-u-se procentul de note bune 
și foarte bune (84% la ciclul 
primar. 56% la cel gimnazial), 
succesele din activitatea spor
tivă desfășurată sub egida Da- 
ciadei și din cea cultural-edu- 
cativă în cadrul „Cîntării 
României". Si. în timp ce pe 
podiumul sălii „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț urca pe cea mai 
înaltă treaptă eleva Adina Că
linescu dintr-a IlI-a. pe scena 
Operei ieșene, dovedind o ți
nută artistică de viitor perfor
mer. acolo unde s-au aflat în 
reprezentație cîntăreți și ac
tori de renume, colegul său 
de școală Vlădut Iftinca. din
tr-a IV-a, deținea rolul prin
cipal în spectacolul „Povestea 
nu-1... poveste" (după opereta 
„Povestea soldatului de plumb" 
de compozitorul Dumitru Ca- 
poianu), demonstrînd calități 
vocale, scenice și de balerin 
ieșite din comun.

Intr-adevăr, la Școala 
„Vasile Alecsandri" din 
povestea 
frumoasă 
tate.

nu-i poveste, 
si pilduitoare

nt. 6 
Iași, 

ci o 
reali-

Paul SLĂVESCU
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BASCHET. DE CE LA PAS?
trecerile Campionatului Național de bas
chet feminin s-au încheiat șl lotul repre
zentativ urmează un stadiu de pregătire în 
vederea viitoarelor tatîlnlri Internaționale, 
federația de specialitate organizează „Cupa 
României- pentru toate divizionarele — 
fără prezența jucătoarelor din lot — în 
intenția bună, lăudabilă, de a menține Jta 
activitate cît mai îndelungată toate forma
țiile șl baschetbalistele fruntașe. Dar pri
mul turneu desfășurat în sala Olimpia din 
Capitală ne-a arătat 
chiar sportivele din 
privesc ca dezinteres 
țațele înregistrate nu 
Un singur exemplu : 
cu lotul aproape întreg, nu a cîștigat nici 
un meci ta acest prim turneu. Dar nici 
celelalte formații nu se prea omoară și se 
mulțumeso cu un efort scăzut și un in
teres minor față de această competiție. 
Păcat ! • LA ULTIMUL MECI din sala 
Olimpia, decisiv pentru stabilirea clasa
mentului turneului, dintre Olimpia și Chi
mistul. la masa oficialilor s-a folosit multă 
vreme... limba franceză. „Mentorul", cu
noscutul arbitru S. Filoti, îl instruia ta acest 
fel pe viitorii candidați de purtători al e- 
cusonului de arbitru Internațional. (P. Iv.)

CĂLĂRIE, citim în Regulamentul cont- 
petițiilor pentru anul 1988, la capitolul spor
tivi clasificați, că Dania Popescu este le- 
gftimată la clubul Steaua. Facem preci
zarea că, de mal mulțl ani. Dania Longo 
(tot de mulți ani1) concurează pentru Agro
nomia București, cum, de asemenea, no
tăm că cel doi cai Mangalia șl Rotula aparțin 
tot Agronomiei București șl nu Agrono
miei Timișoara. Or fl ele asociații „surori", 
dar sînt, totuși, la distanță mare una da 
cealaltă... (Em. F.).

HANDBAL. In semifinala de la lași a 
„Cupe! României" spectatorii s-au întrecut 
pe ei înșiși In a ale încuraja pe fetele de 
la TEROM în partida cu Mureșul Tg. Mu
reș. Nu puține au fost vocile care s-au 
exprimat că fotbaliștii de la Politehnica 
nu beneficiază de o asemenea entuziastă 
galerie. în mod sigur, este și din cauza 
diferenței de valoare dintre cele două dis
cipline. Handbalul rămîne pe primul loc ! 
© NOUL „SECUND" al lui Corne!-----'
profesorul 
experiență 
nicienilor, 
ca vîrstă) 
Emfnescu". „ __ __________ _ ___ ,___yw
Doina Popovici, tot de la catedra de hand
bal. și-a propus să lucreze cu o grupă 
specializată de portari. Este postul cel mai 
vulnerabil al handbalistelor ieșene. Iniția
tiva fiind deci cu atlt mai valoroasă. * 
LA TG. MUREȘ. Mihai Grebenișan și co
lectivul său de muncitori și tehnicieni au 
organizat ireproșabil returul semifinalei 
„Cupei" dintre Mureșul și TEROM. Mihal 
Grebenișan este, ta același timp, și un a- 
preciat arbitru de handbal, el făcînd parte 
din lotul republican. (L Gv.).

HOCHEI. TURNEUL pentru „Cupa Ro
mâniei", de la Galați, . a fost unul dintre 
cele mal echilibrate șl disputate din ul-

■ ■■■■■■■■■■■■■■

că unii tehnicieni, șl 
echipele participante, 
competiția, că rezul- 
afectează pe nimeni. 

Voința București, deși

___________ Bădulescu, 
Florin Popovici, are o veche 
In a conduce de pe banca teh- 
el fiind un „bătrîn* (deși tînăr 
cadru didactic la C.S.Ș. „Minai
* SA ADĂUGAM că soția sa.

U' 1,1 ----- -------------------------- -------------------- -
RECORDUKIRECORDURI Șl

ALE ÎNOTĂTORILOR JUNIORI II
■ I •

După seniori șl juniori I, dusă 
cei mai tineri înotători, a vdpt 
rîndul juniorilor II să se întrea
că tatr-o competiție : Concursul 
Republican „Cupa Primăverii". 
Disputele au avut loc la Baia 
Mare, gazdele asigurind, între al
tele, o premieră, prin centrali
zarea rezultatelor cu ajutorul mi
crocalculatorului românesc M 118, 

' operațiune efectuată de un colec
tiv al C.T.C.E. din localitate, con
dus de ing. Al. Rațiu.
Din cel 223 de tineri sportivi, 

reprezentlnd 19 cluburi, au urcat 
pe cea mal înaltă treaptă a po
diumului : la categoria 14 ani — 
reșlțefiii Caria Negrea, în 6 pro
be, Dcti Maigarth 3 și A. Pușcaș, 
brașoveanul 1. Bene, cu 5 vic
torii, ploleștenll Al. Ioanovici si 
S. Anaslase cu cîte 2, băimărereii
C. Breban și A. Nagy, clujeanca 
Cristina Seidl, brălleanca Gina 
Conian, tirgmureșeanca Imola 
Lorincz (cu record la 5J bras — 
34,70) ; categoria 13 ani — rc- 
șițenil Carina Tărăpoancă, cu 6 
succese (rec. la 100 fluture — 
1:04,50), B. Călinescu 5, M. Chc- 
ceg, Fl. Păun — cîte 2, I. Visa- 
tovici, brăileanca Beatrice Coadă, 
cvadruplă cîștlgătoare (17:36,50 
la 1500 m, rec.), sibianca Liana 
Coman, brasistul sucevean R. 
Doroftci, dublu învingător (2:41,60 
la 200 m. — rec.) ; categoria 12 
ani — constănțeanca Laura Da
mian, prima în 7 probe (28,60 la 
50 liber — rec.), brăileanul G. 
știrbei 3, suceveanca Sorina 
Hanceriuc, bucureșteanca Claudia 
Stănescu (CSȘ 2), ploieșteanul
D. Ionescu, băimăreanul Cr. Mol
dovan — cîte 2, piteștenil Ov. 
Slăvoiu și Ad. Vișinescu, bra
șoveanul M. Ungureanu, reșlțea-

re-nul B. Toma. Să mai notăm 
cordurlle realizate în cursele de 
ștafetă — 9:17,20 la 4X209 liber 
fete 13 ani, CSMȘ Suceava (Pan- 
tillmon, Prlsâcaru, Talpalariu, 
Hanccriuc) și to* aici 9:14 la cat. 
14 ani, CSȘ Reșița (D. Maigarth, 
Zgabel, Negrea, Tărăpoancă).

Cîteva sublinieri se impun. A 
Dacă au existat probe cu cîte 45, 
48 sau chiar 54 de concurenți, 
în întrecerile spatiștilor de 11 
ani au fost... patru sportivi ! A 
Confirmă reșițenil, cîștigătorii 
categoriei 14 ani și primii în cla
samentul general pe echipe, su
cevenii, clasați in fruntea ierar
hiei la 13 ani șl pe poziția se
cundă la total (deși elevii lui 
S. Tănasă au contat, practic, doar 
pe înotătorii născuți în 1975), băi- 
mărenii. învingători la 12 ani șl 
situați pe treapta a treia la „ge
neral". • Sînt posibile șl alte 
evidențieri — vizavi îndeosebi de 
recorduri șl de amintiții multi
plii cîștigătorl —. după cum au 
apărut altfel de... recorduri. De 
pildă, absența din concurs a re
prezentanților Aradului !? • Bine 
s-au mai prezentat, la cat. 12 ari. 
constănțencele și băieții din Bra
șov. a O substanțială îmbunătă
țire a recordului în „maratonul" 
de 1500 m a reușit brălleanoa de 
13 ani Beatrice Coadă, cu exacl 
șapte secunde mai... rapidă decît 
era Ramona Terșanschi In urmă 
cu trei ani. a Cea mai numeroa
să participare a avut-o CSS Be- 
șița — 22 de înotători. A Carina 
Tărăpoancă a realizat un timp 
realmente promițător, 1:04,50 pe 
100 fluture, din moment ce 
trecut Diana Ureche cîștiga 
dalia de aur a Concursului 
etenia cu 1:04,90.

• ÎN CADRUL program ui ud 
pregătire pentru viitoarele C.E. 
juindorii noștri Daniel Cioca, Că
lin Creangă, Romulus Revisz, E 
milia Ciosu, Marla Bogoslov (an> 
trenori Geta Pitică și Gheorglu 
Bozga) vor lua parte, allele vii
toare, Ja Campionatele Interna
ționale ale U-R.S.S.

• PENTRU prima oară, 
4 șl 7 iunie, la Bursa (Turcia) 
se vor desfășura întrecerile Bal
caniadei de tenis de masă pentru 
juniori, competiție cane se ală
tură, astfel, celei de seniori a- 
junsă, anul trecut, 
ediție.

• S IM BATA 
organizarea C.S.S. 
desfășura „Top 1(2* 
torii de 
care se 
gen de 
la Arad, 
Napoca, 
goril.

și duminică, 
‘ Buzău, S3 

pentru jucă- 
8—10 ani, competiție cu 
închide .,cercul* accstuJ 
concursuri, care au loc 
Tg. Mureș, Buzău, Clu-j- 
pentru celelalte

A AVÎND în vedere o serie de 
co-ncursiuri internaționale, finale
le Campionatelor Naționale pen
tru juniori (ipirobe individuale) 
au fost repro-gramate pentru zile
le de 10—12 iunie, la Bistrița.

• ETAPA a IT-a a Diviziei A 
pentru seniori va avea loc in 
zilele de 28 și 29 mai.

anul 
mo- 
Pri

• TURUL Campionatului Mu
nicipiu,Iul București pe echipe 
(juniori II și copii) s-a încheiat, 
pe primele locuiri situîndu-se 
Unirea Tricolor I, Juventus, pro
gresul (f), Unirea Tricolor I, 
Progresul, I.M.G.B. (m) — cat.
10—12 ani : Juventus, Stirom
Spartac C.S.S. 1. Unirea Tricolor 
I (f), Unirea Tricolor I, IMGB, 
Progresul fm) — cat. 13—15 ani.R.G.

In Divizia A de rugby (seria

LIDERE - RULMENTUL BIRLAD (grupa I) Șl ENERGIA BUCUREȘTI (grupa a ll-a)
Grupa I

U.R.A. TECUCI — T.C. IND. 
CONSTANȚA 18—13 (!Î2—113). Re- 
zuiltat-suir.priză, oaspeții pornind 
favoriți. Realizatori: MATEI — 
eseu, MIHAI DOREL — transi. și 
drop. KEPERT — eseu, pentru 
T.C. Ind., CIUNTUC — eseu și 
CONDURACIIE — transf. și 4 l.p. 
(C. Filiță, cores®.).

HIDROTEHNICA FOCȘANI — 
RULMENTUL BIRLAD 3—6 (0—0). 
Gazdele au rezistat o singură 
repriză — prima — în care sco
rul a rămas al'b. La reluare, ele

au înscris, printr-un dno-p (ION), 
dar oaspeții, mai experimentați, 
au egalat din l.p. (ȘTEFANICA) 
și au preluat conducerea, tot prin 
l.p. (FLORICICA). Rezultat real. 
(FI. Jecheanu, coresip.).

CONSTRUCTORUL CONSTAN
ȚA — CHIMIA BRĂILA 24—7 
(14—3). Constructorii s-au impus, 
după pauză chiar cu autoritate, 
în condițiile unui 
desfundat, care a 
ambele echipe. Au 
VEL, BOGHEANU, 
P. MADULARU, C.

teren greu, 
solicitat mult 
marcat : PA

LI A RD A RE, 
MADULARU

■■■■■■■B ■ ■ S H ■ B
timii ani, nici una dintre outsidere nerecu- 
noseîndu-se învinsă decît după a aprigă 
luptă. O EVOLUȚIA cea mal constantă pe 
tot parcursul competiției a avut-o cîștifeă- 
toarea „Cupei", Dunărea Galați, ai cărei 
componenți, majoritatea foarte tineri, au 
făcut dovada unei ambiții și dăruiri exem
plare • „Tot respectul pentru prestațiile 
echipei Dinamo București, revelația turneu
lui, formația cu cele mai mari merite, 
avînd în vedere lotul restrîns de care a 
dispus", remarca, cu un deplin fair-play. 
șeful secției de hochei a clubului Dunărea, 
I. Porumb. • CONDIȚIILE DE DISPU
TARE a jocurilor de la Galați au cam lă
sat de dorit : mantinela cu spărturi, bu
căți lipsă din banda de lemn de la baza 
sa (pucul luînd traiectorii derutante pentru 
jucători), calitate precară a gheții șl a băn
cilor de schimb ale echipelor, plasele por
ților cu rupturi, prin care putea trece 
pucul. Cei ce răspund de administrarea pa
tinoarului din localitate trebuie să la măsuri 
urgente de remediere în pauza competl- 
țlonală care urmează, acest lucru fiind, în 
primul rînd. în avantajul hochelștilor gă- 
lățeni. (M.N.).

POST-SCRIPTUM

SCRIMA. • la recentul „concurs 
PRIETENIA", desfășurat la Iași, Sala Spor
turilor, care a găzduit competiția, a fost 
bine pregătită, cu grijă de adevărat gos
podar, spre lauda celor care muncesc zil
nic aci, sub competenta îndrumare a di
rectorului bazei, C. Herman, vechi și me
reu ttnăr om de sport ieșean, a O FRU
MOASA INIȚIATIVA a federației de spe
cialitate : premierea echipei noastre- femi
nine de floretă, meritorie cîștlgătoare a 
trofeului, a fost făcută de „floretele de 
aur" ale României, componentele reputatei 
echipe de acum două decenii — Ana Pascu, 
Ecaterina Stahl, Marla Vicol, Ileana Jenei, 
Suzana Ardeleanu. Un pilduitor șl stimu
lativ schimb de ștafetă, în anul olimpic. 
• ULTIMA ZI a întrecerilor a prilejuit o 
entuziastă demonstrație a micii galerii (ca 
vîrstă !) care a încurajat din plin scrime- 
rii noștri aflați ta luptă pentru o clasare 
superioară. Tribuna ponulată de elevii Șco
lilor 25, 26, 37 și 38 din Iași a constituit 
un spectacol ta sine ! (P. SI.).

TENIS. „CUPA T.C.B." (Tenis Club Bucu
rești). care reunește, de regulă, un număr 
toarte mare de copil șl juniori, nu s-a 
dezmințit nici ta acest an : 458 de concu
renți înscriși (record), din care 285 băieți 
șl 193 fete. Dintre aceștia însă, doar 82 sînt 
juniori (53 b-ț, 28 f 1). De unde vor fi 
„recrutați" viitorii jucători de „Cupa Da
vis"?, lată, ta această situație, o întrebare 
firească... • ALTE două cifre impresio
nante : 150 (care reprezintă numărul Ae 
meciuri disputate ta prima zi) ș! 130 (cîte 
s-au jucat în ziua a doua). Din păcate, tra
diționala întrecere a fost întreruptă de... 
eapriciile vremii, cîștigătorii urmînd a fi 
desemnați la începutul lunii mai, o datâ
■ ■■■o ■■■■■■■■■■!

■ ■ ■ ■ ■
cu prima acțiune de selecție a copiilor. 
(Datele ne-au fost furnizate de arbitrul 
principal, Victor Hanganu). • CU PUȚIN 
TIMP în urmă, a apărut Anuarul F.R.T., 
un foarte bun și (cît de) necesar material 
documentar pentru orice pasionat al „spor
tului alb" și nu numai. Redactată, pentru 
prima dată ta istoria tenisului nostru, în 
1987, lucrarea a fost îmbogățită în acest 
an, sultei de rezultate ale concursurilor in
terne (Volumul I) adăugîndu-l-se cele in
ternaționale (Volumul II), cu întrecerile la 
care au fost prezenți șl tenismanl români. 
Apreciem și pe această cale munca rigu
roasă, serioasă șl calificată a colectivului 
de redacție, alcătuit din (cunoscutul șl a- 
preciatul antrenor emerit) Alexe Bardan, 
Ion Testiban și Ionel Cristea. (D.S.).

TENIS DE MASĂ. FOSTUL component 
al echipei campioane de seniori, C.S.M. 
Cluj-Napoca, azi un apreciat arbitru, Ernest 
papp, este și un foarte bun grafician, autor 
al ilustrațiilor multor cărți de științe natu
rale șl al panourilor care decorează sala 
tenisului de masă clujean, A FAIR-PLAY : 
„Fără îndoială, în momentul de față for
mația juniorilor clujeni este detașat mai 
bună decit toate participantele Ia întrecerile 
diviziei" (Virgil Bălan, antrenorul echipei 
Universitatea A.S.A. Craiova, multiplă cam
pioană națională a juniorilor), a FOARTE 
mulți jucători au evoluat în echipament 
neregulamentar (antrenorii nu cunosc, oare, 
„litera legii"?), lucru tolerat prea adesea 
de arbitrii, care, exceptînd acest aspect, 
s-au achitat foarte bine de sarcinile ce 
le-au revenit, Comisia județeană dovedin- 
du-se la înălțime, a PREA de timpuriu 
Lucian Neacșu (Energetica Slatina) a în
ceput să-șl dea aere de vedetă, deși dru
mul Iul pînă la adevărata performanță este 
tacă foarte lung, a CEL mal lung meci: 
Erika Gyeresi (Constructorul înfrățirea Tg. 
Mureș) — Simona otavă (C.S. Arad) 2—1 
(23, —19, 20), Iar cel mal scurt : ștefania 
Marton (Eternit Oradea) — Valentina Ispas 
(Unirea Tricolor) 2—0 (2, 1). A CEA mai 
mică medie de vîrstă a avut-o formația 
Unirea Tricolor — 8 ani, mult prea puțin 
pentru a face față exigențelor, la juniori 
î 1 Ceva ar trebui să se schimbe, deci, în 
ceea ce privește numărul echipelor în di
vizie șl structura acestora. (Em. F.).

TIR EXTREM DE PLĂCUTĂ ambianța 
cu care poligonul Tunari l-a întîmpinat pe 
partfcipanțil la recenta Cupă a Primăverii: 
curățenia specifică anotimpului era un fapt 
împlinit, frumoșii trandafiri al peluzelor 
îngrijiți, totul vopsit, aliniat, spălat, o dată 
în plus mina și sufletul de gospodar ale 
șefului bazei, Constantin Pîrvu. s-au făcut 
simtite. De altfel, de vreo patru ani, de 
cînd a trecut sub „jurisdicția" sa, bătrînul 
poligon al Tunarilor a... întinerit 1 A 
LIPSITA de SPORTIVITATE atitudinea 
unuia dintre partenerii de întrecere ai lui 
Corneliu Ion. în finala probei de pistol 
viteză, atrăgîndu-le atenția arbitrilor asu
pra unui presupus „foc lung" al acestuia, 
eare ar fi trebuit, nass-ml-tc. notat cu zero: 
faptul n-a făcut decît să-1 irite pe cam
pionul nostru pentru că, fără ezitări, ar
bitrul de stand, singurul în drent să apre
cieze valoarea unu< foc. a decis : 10. Nu 
contează numele, ci principiul (sau, mai 
bine zis, lipsa de principiu!)... (Rd. T.).
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— cîte un eseu, C. MARDARB și 
P. MARDARE, cîte o transf. pen
tru învingători, respectiv CIO- 
CÎRLAN — eseu și CHIRCA l.p. 
(C. POPA, coresp.).

GLORIA — MAȘINI GRELE 
6—12 (3—6). Riugbyștii de la „Re
publica" n-au putut să valorifi
ce avantajul terenului, adversarii 
lor, de la I.M.G.B., controlînd 
mai bine baloanele și obțlnlnid o 
victorie meritată, prin HERA — 
2 dropuri si 2 l.p. Pentru Glo
ria : NECULA — drop și BUJOR
— l.p. A condus ooreet, Gh. Stoi
ca — Constanța (Cornel Cristă- 
chescu, coresp.)

In clasament : 1. Rulmentul
(25 p), 2. T.C. Ind. Con- 
(23). 3. Mașini Grele (21).

nica Bi 
Bucuroși 
Craiova 
mint Pl-< 
Moldova 
Săcele 4 
cula ne 4

VATRA 
roș Tg.
i iv-i^ B j :

to
-

Mare 19

In 
B triad 
stanța

REZUL

Grupa a ll-a
— „U“ 16 FEBR. CLUJ- 
25—9 (15—6). Meri fără 
pentru rapid iști, care 

concretizat superioritatea 
ROȘOAGA — 2 eseuri,

‘ — eseu, STANCIU — 3 
șl TIB. DUMITRU — eseu

RAPID 
NAPOCA 
probleme 
șl-au 
prin 
DRAGU 
transf. ___ __________ _ __
șl drop, GIURGIU 2 drop-url și 
l.p. pentru „U“. A arbitrat S. 
Marin — București (I. Pană, 
corcsp.).

I.O.B. BALȘ — METALURGIS
TUL CUGIR 21—9 (li5— 6). Rezul
tat neseontat, gazdele obținând 
victoria prin GHERGHE — eseu, 
FOTA — eseu, transf. șl ILINCA 
— 2 l.p., droip și transf. Pentru 
oaspeți, MANEA — "Seu, transf. 
și l.p. (L. Măgureanu, coresp.).

OLIMPIA P.T.T. ARAD — 
U.A.M.T. C.S.U. ORADEA 12—9 
(8—3). Victorie meritată a echi
pei locale, după un joc deschis 
(3 eseuri, prin A ȘTEFANEI, 

BRUMA și RU'S), cu faze de 
bună calitate. Pentru orădoni a 
înscris SEPETIUC — 3 l.p. (Oct. 
Berbecaru, coresp.).

ENERGIA BUC -------------
MIRȘA 31—3...

In clasament : 1. Energia Buc. 
(25 p.), 2. Rapid (22), 3—4. Me
talurgistul Cugir și U.A.M.T. 
C.S.U. oradea (eu cîte 19 p).

CARP ATI

ACTUALITĂȚI
Pe circuitul din strada Maior 

Coravu, pe o vreme ideală de 
concurs, s-au desfășurat între
cerile prilejuite de „Cupa Dina
mo" la ciclism. Seniorii au aler
gat împreună cu juniorii mari și 
au avut de parcurs 30 de ture =■ 
40 km. După start, plutonul s-a 
agitat in permanență pentru a se 
realiza desprinderea. Aceasta s-a 
produs in turul 1®, cînd patru 
sportivi (N. Pătrașcu, C. Nicolae, 

Em. Catavei și Val. Tufan) au 
reușit-o. Ințelegîndu-se bine la 
trenă, el și-au mărit treptat a- 
vansul (în final o jumătate de 
tur), problema învingătorului 
fiind decisă Ia sprintul final, care 
a revenit detașat lui N. Pătrașcu. 

Rezultate tehnice : seniori : 1. N.
Pătrașcu (Dinamo) 54:20, 2. Em. 
Cațavei (I.M.G.B.). 3. Val. Tufa» 
(Voința), 4. C. Nicolae (Dinamo), 
toți 54:40, 5. Cr. Ivancea (I.M.G.B.), 
6. Gh. Nefliu (Voința), ambii 
55:10 ; juniori mari : 1. N. Spă- 
taru, 2. D. Vraciu (ambii Olim
pia), 3. N. Micluc (C.S.S. 1), toți 
55:10 ; juniori mici : 1. L. Du
mitru (Voința). 2. R. Sălăjan, 3. 
D. ionescu (ambii Olimpia), toți 

32:50 ; începători : 1. V. Beliciu 
(C.S.S. 1), 2. E. Borol (Olimpia), 
3. C. Stan (Voința), toți 35:10.

Turul 
viziei B 
programa 
rezultate

FEMIN 
Fălticeni 
Mureș 3- 
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i, 10. Minerul 
i, 11. Precizia 
cules B. Her-

și cele 
B. iată 
finale :
Autotu- 
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1. Elecfcromu- 
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i, F, Mondiala 
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cSprom Baia 
l Mediaș 19 p,
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Constantin ALEXE

PASTRAREARadu VOIA

prestațiilor ei 
Cor vinul Hu- 
în linii mari,

lungile 
Steaua a

Pirvu 
acestuia

trecută, 
oameni, 

carte, 
O tactică cu

eu autoritate 
Un om de fot- 
presei a avut 
a cronometrat

(foarte bun 
la Pițurcă),

„spatele" des-

După 
pene", 
pe frumosul ei 
tru reușita lor 
lificarea în

semifinală de 
aceasta a vrut

SUCEVENII SI

doilea sacrificiu...) 
(forțat) 3.C :e7-}- Rf7
T:c8 5.C.'c64- și, după acest 
ultim șah, prin descoperire, 
defensiva negrelor este .defi
nitiv străpunsă (5...R:e6 
6.D:e4 etc). Așa s-a încheiat, 
cu victoria româncei, parti
da Stroe — Juhasz din ca
drul Festivalului de șah de 
l«a Budapesta 1938.

Și acum, diagrama nr. 
Este un stop-cadru din 
mul turneu pentru „Cupa 
Mondială", care se încheie 
în aceste zile la Bruxelles. 
Aici, față în față stau marii 
maeștri Y. Seirawan și A. 
Beliavski. Ultimul, cu negre
le, este la mgtare și aceasta 
va fi cea din urmă a parti
dei...

DIVIZIA B LA ȘAH
I

7. Construe to r ul Alba Iuilia 13 p,
8. Automatica București 15 p,
9. C.E.T. Oradea 12 p, 10. C.S.U. 
Brașov 6 p, 11. Olimpia C. D. 
Constructorul Iași 3 p, 12. Some
șul Satu Mare 3 p.

EFORIE NORD 1. Petrolul Plo
iești 30 p, 2. Voința Tlrgovișite 
23 p, 3. Spartac București 20 p,
4. Porțelanul Alba luiia 13 p,
5. Voința Suceava 16 p, 6. Nico
tină Iași 16 p, 7. Calculatorul 
Sibiu 114 p, 8. Voința Galați 14 p,
9. Aripile Victoria Bacău 13 p,
10. Acadcmicus Fregata Constan
ța ,13 p, 11. Voința București 6 p, 
12. Dacia Constanța 6 p.

Echitpele oîștigătoare pe serii — 
Autoturisme Timișoara, Electro- 
mureș Tg. Mureș, Petrolul Plo
iești — revin în priima divizie, 
iar ultimele trei clasate în fie
care grupă retrogradează.

I
I
I
II
I
I
I
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iu SIMA

I.A.T.S.A. Dacia Pitești 3—0, O- 
țelul Oraș dr. Petru Groza — 
C.S.M. Caransebeș 3—0, Metalul 
Hunedoara — C.F.R. Arad 3—0 ; 
seria a IV-a: Explorări Moto
rul II Baia Mare — Chimia Vic
toria Zalău 3—1, A.S.A. Eloctiro- 
muireș II Tg. Mureș — Voința 
Alba Iulia 3—2, Silvamia Șlmleu 
Silvaniei — Electrotehnica Bis
trița 3—0.

(Corespondenți : N. Mateescu, 
" Tokacek, O. Guțu, Cr. Nour, 

Magda, I. Pocol, N. Danciu, 
Vlădoianu, Ch. Goldenberg, 

Albu, A. Crișan, M. Ștefan, 
Boahgiu, I. Diaconu, I. Tu

dor, I. Vlad).

N. 
N. 
M. 
C. 
FI.

NOI

I
I
I
I
I

„drumuri euro- 
revenit miercuri 
stadion. Și pen- 
perf o r m a n ță, ca - 

semifinala 
Campionilor Europeni, cei 
de spectatori i-au primit pe 
pionii noștri cu aplauzi, 
mulți l-ar fi dorit în finala 
tigioasei competiții. Cum se 
nea și la stația de amplificare 
a stadionului, „ce bine ar fi ca 
fotbalul nostru să fie prezent în 
fiecare an într-o .................
cupă europeană", 
să fie, probabil, un îndemn 
pentru alte formații de la noi 
de a aspira la mai mult.

Șl, onorată de aceste frumoase 
performanțe, Steaua a început 
jocul cu F.C. Argeș cu aplombul 
echipei stăpînă pi forțele sale. 
Pe parcursul celor 90 de minute, 
ea și-a dominat 
partenera de joc. 
bal de la masa 
curiozitatea și „ ___________
timpul în care echipa piteșteană 
s-a aflat în terenul Stelei: 4 mi
nute și 6 secunde. Deci, în rest, 
jocul a fost spre poarta tânăru
lui Hristea (pentru că Sp-eriatu 
este încă accidentat), iar rapor-

C-uipci
20 000 
cam- 
deși 

pres- 
spu-

echipa suce- 
„adevăr", du-

tul șuturilor vine să concreti
zeze raportul de forțe : 30—2. și 
totuși, Steaua a cîștigat doar cu 
2—0. Explicații sînt mai multe : 
• cele cîteva parade ale porta
rului piteștean a jocul bun al 
apărării argeșenilor care a 
știut să se grupeze în jurul lui - 
Stancu șF ' ...
marcajul _ ,___
unde s-au respins atîtea baloane 
aeriene • ratarea unor bune o- 
cazii de cătr> Gh. Popescu, Pl- 
țurcă, Hagi sau Rotariu • dar, 
elementul principal, imprecizia 
șutului la poartă. Din 30 de șu
turi expediate de jucătorii de Ia 
Steaua — deci, o frecvență foar
te bună —, doar 7 au nimerit 
spațiul porții. Iată, în principal, 
explicația scorului strîns, carență 
care a privat-o pe Steaua d-e go
luri și în unele jocuri interna
ționale. Așa s-a întîmplat în me
ciul cu F.C. Argeș și cu atît 
mai mult n-am înțeles starea de 
nervozitate a lui Bumbescu, me- 
r?u pus pe harță cu adversarii, 
cînd unul dintre aceștia (în spe
cial D. Zamfir) îndrăznea să-1 
atace !

Apreciind prin 
de dispunere în 
vului ci, ai fi _ 
crezi că Petrolul 
repertoriul 
cînd,

prisma modului 
teren, a efecti- 
fost tentat * să 

își continuă 
din etapa 

rămasă în nouă 
miza totul pe o singură 
aceea a apărării. 2 :_____
atît mai de înțeles, miercuri, la 
Timișoara, unde antrenorul Petr< 
Dragomir și „secunzii" săi, Fro- 
nea și Oprișan, se așteptau ca 
„Poli" să atac;, din start, dez
lănțuit. Și, descoperindu-se, s-o 
surprindă prin jocul pe contre...

Fapt care, do altfel, s-a și 
întîmplat în cîteva rînduri, mai 
ales atunci, în min. 33, cînd, „fu- 
rîndu-i" mingea lui Stoicov, abi
lul I. Gușă s-a dus singur spre... 
gol, pe care avea să-1 rateze în 
primul rînd din pricina lui.

O dată în plus, așadar, con
traatacul obține cîștig de cauză 
în disputa lui tipică pentru me
ciurile campionatului nostru, cu 
atacul.

O dată în plus în acest sezon 
„Poli" părăsește terenul învinsă, 
întrucît, asemenea 
cu Oțelul Galați și 
n ed oara, să vîrș eș 12, 
aceleași erori :

— atac „orb", cu

Nori grei pentru 
veană, acest —6 la 
pă meciul cu Universitatea . Cra
iova adueînd-o într-o situație des
tul de îngrijorătoare. Sigur că nu 
este deloc ușor să joci „acasă" îm
potriva echipei din Bănie, o echipă 
bine așezată în teren și cu spirit 
modern de joc. Sigur că portarul 
Lung i-a dezarmat pe oaspeți în 
cîteva momente decisive, că fun
dașii de margine Mănăilă și Ne- 
grllă au fost foarte harnici și 
exacți (primul a amendat „Blo
cajul psihic" al lui Susanu, mar- 
cînd golul victoriei, 
l-a lăsat pe Cașuba 
pire), că Ciurea și 
destrămat din fașă, 
terenului, acțiunile 
care, gazdele intenționau să le 
organizeze. Sigur că a fost și 

acea neșansă la șutul lui Cașuba. 
care a zguduit unul dl a stîlpii 
porții (dar să nu uităm nici ma
rea ocazie a iul Biță din min. 43 
la gafa Iul Alexa I). Ca să nu 
mai reamintim de... cadoul lui 
Susanu, sau de intervenția „in 
extremis" din min. 76 a lui E. 
Săndol. care a împiedicat golul 
egalizator al gazdelor.

Și mal este foarte adevărat fap
tul că echipa lui Simionaș șl 
Buzoianu a depus un mare tra
valiu în teren, a fost superioară

tehnică, dar dacă nu

I.

al doilea nu 
nici să res- 
Geolgău au 
la mijlocul 

de atac pe

la... caseta 
marchezi gol, toate acestea n-au 
nici-o valoare. Din suita lovitu
rilor libere și a loviturilor de 
colț de care sucevenii au bene.- 
ficiat nu s-a prea născut nici-o 
fază de mare periculozitate la 
poarta lui Lung... Totul pe sus. 
totul prin pase stereotipe spre 
lateral, toți îl căutau pe Cașuba: 
O singură dată (min. 76) am no
tat o fază combinativă care a 
țintuit apărarea craiovemă, dar 
cu o „floare" nu se putea cuceri 
victoria.

Să notăm și splendida atitudine 
a publicului local, care a părăsit 
stadionul Areni cu durere, dar 
în liniște, fără să-și apostrofeze 
(așa cum se mai întâmplă, din 
păcate, prin alte locurj) echipa. 
Era această tăcere o recunoaștere 
a faptului că C.S.M.-ul n-a avut 
o zi bună, că pe teren experiența 
competițională și chiar valoarea 
de ansamblu și-au spus pînă la 
urmă cuvîntul. SupărațI, firește, 
erau și antrenorii, și conducătorii 
clubului sucevean, dar o supăra
re ce nu aduce deloc cu panica. 
Ceea ce este bine, fiindcă PĂS
TRAREA LUCIDITĂȚII este pri
ma condiție pentru viitoarele con
fruntări dificile.

Stelian TRANDAFIRESCU

coperit, în cea mai mare parte 
din timp ;

— o precipitare pretimpurie, 
reflectată în cîmpul ele joc prin- 
tr-o alternare a centrărilor înal
te, într-o zonă aglomerată, cu 
„căratul" excesiv al balonului, 
cu precădere, miercuri, de Oan- 
cea și Bozeșan II. Toate aceste 
deficiențe au servii, bineînțeles, 
partenerei de întrecere.

Se va trezi „Poli", in cele din 
urmă, din letargia care a cu
prins-o, așa, peste iarnă, și care 
a adus-o, iată, la minus șase în 
clasamentul adevărului ? Gr' u, 
foarte greu de dat un răspuins, 
în co-ndiițiile în care, 
spus, la baza exprimării tehnico- 
tactice incoerente din jocul for
mației timișorene S2 află impro
vizațiile în formulele de echipă ; 
mereu altele, datorate indisponi
bilităților în lanț.

O altă întrebare, în sfîrșit, se 
impune și ea : ar fi reușit „Poli" 
modificarea de scor, atunci, în 
min. 73, cînd arbitrul M. Salo- 
mir i-a refuzat un penalty ? Tot 
ce este posibil. Echipa timișorea
nă n-ar fi schimbat, însă, prea 
mult optica despre ea, formată 
„trei sferturi ’din meci" și anu
me aceea că ofensiva ei, precipi
tată, haotică, a a dus-o, în prin
cipal, în zona „Polului Sud", 
unde bîntude frigul chiar și în 
pragul lud... mai.

Gheorghe NICOLAESCU

Campionatul speranțelor

VICTORIA REVINE

SELECȚIE LA VIITORUL PITEȘTI
Cen-tiru.1 Olimpd-c de pregătire a juniorilor la 

Pitești organizează o selecție pentru portari și 
cîmp în perioada 2—4 mai a.c., astfel :
• lumi 2 mai a.c. juiniorl nâscuți în anii 1971 și
• marț: 3 mai a.c. juniori născu ți în anii 1973 și 1974.
• miercuri 4 mai a.c. finali zarea acțiunii de selecție.
Selecția se va desfășura pe ' ... —

din cartierul Craiovei (Școala 
9—13 și 15—19.

Candidați* se vor prezenta cu
Sportivii admiși vor beneficia 

Pitești, cazare și masă gratuit.
Informații suplimentare la telefon 976/42045.

fotbal din 
jucători de

1972.

stadionu! C.S.S. Ariipi Pitești, 
generală nr. 11), între orele

echipament sportiv individual, 
d e școlarizare în m unici piui

I

PE PRIMUL LOC
învinsă la Tg. Mureș în etaoa 

a 24-a, Dinamo a cedat primul 
loc rivalei sale, Victoria, care a 
cîștigat partidele cu „U" Cliuj- 
Napoca și Rapid. Dar disputa 
celor două echipe pentru titlul

DIMENSIUNI ALE VIEȚII
(liman am pag 1)

țării. în sprijinul acestei afir
mații, deopotrivă cu împlini
rile arătate, vin și alte argu^ 
menite.

Unul din ele îl constituie, 
bunăoară, noul stadion. cu 
pistă pentru atletism și arenă 
de dirt-track, care se află în-

tr-o adevărată... 
„Deși aparține 
stadionul este al 
spune același interlocutor, pe 
care tinerii și virstnicii noștri 
practică sparturile preferate. 
Mai mult, prin contribuția ce
tățenilor au fost amenajate la 
peluza a II-a tribune din be
ton pentru 2.000 de locuri. In 
final, stadionul va avea o ca
pacitate de 5.000 de locuri. De 
curînd, am sondat zona unde 
Va fi amplasată clădirea ves
tiarelor și a celorlalte depen
dințe pe care Ie vom construi 
din materiale provenite de la 
demolări, manopera 
sigurată voluntar de
dulgheri, instalatori, de aiți 
prieteni statornici ai sportului 
din comună. Au fost trasate 
terenurile de handbal, volei și 
tenis, in incinta ovalului de 
dirt-track. ele urmînd a fi da
te in folosință chiar in acest 
an. Zilele trecute au fost plan
tați zeci de puieți de dud, ca
re vor forma un gard viu în 
jurul bazei sportive. Vom a- 
menaja, de asemenea, spații

SPORTIVE
metamorfoză, 

petroliștilor, 
comunei, ne

fiind a- 
zidari,

tn prim-plan. N. Pătrașcu (tri
cou alb) și Em. Cațavei, ocu
panta primelor două locuri in 

„Cupa Dinamo"
Foto : Aurel D. NEAGU

Portarul brașovean Polgar, 
unul dintre evidențiata parti
dei de la Slatina, reține cu 
siguranță balonul sub privirile 

lui Șt. Vasile și Leța 
Foto : Dan GHEORGHE

d2 ca-mpioanâ coai'tLn'uă...
1. VICTORIA 25 21 0 4 50-18 63
2. Dinamo 25 10 4 2 65-25 61
3. Petrolul 25 14 4 7 42-32 46
4. Univ. Cv. 25 13 3 9 57-30 42
5. Steaua 24 11 7 6 r .-34 40
6. F.C. Argeș 25 12 4 9 44-29 40
7. F.C. Olt 24 1.1 5 8 30-24 38
8. F.C.M. Bv. 25 10 3 12 30-45 33
9. Flacăra 24 10 3 11 37-47 33

16. Oțelul 24 9 5 10 48-30 32
11. „Po>li" Tiim. 25 9 5 11 31-37 32
12. CSM Suceava 25 9 2 14 32-57 29
13. Sportul Stud. 24 7 710 37-44 23
14. Rapid 25 9 0 16 30-59 27
15. Coirvim-ul 25 7 5 13 32-43 26
16. S.C.Bacău 24 7 4 13 22-43 25
17. „U“ Cj.-Nap. 25 5 5 115 23-52 20
13. A.S.A. 25 5 3 17 25-40 16

Consiliul Municipal București pentru Educație Fizică și 
Sport, împreună cu Cabinetul municipal pentru activitatea 1- 
deologică și politlco-educatlvă, organizează astăzi, 29 aprilie, 
tn cadrul programului de pregătire politico-ideologică lunară 
a cadrelor din asociații sportive, din cluburi și consilii spor- 
tlve locale, dezbaterea pe tema :

„Concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind rolul culturii 
și artei în formarea șl dezvoltarea conștiinței socialiste, a o- 
mulul nou, constructor conștient și devotat al socialismului 
și comunismului în patria noastră1'.

La această dezbatere, care va avea loo în sediul Cabinetu
lui municipal, din sir. Povernei nr. 6. lnceoînd de la orele 
12. siînt invitați lectori al Cabinetului municipal și cadre di
dactice, de la Academia de științe social-noUtioe.

verzi, cu peluze de 
intrarea în stadion, 
preocupările prioritare 
scriu renovarea actualelor ves
tiare din rulote, repararea in
stalațiilor de la grupurile so
ciale și racordarea lor la re
țeaua de aPă potabilă. Toate 
lucrările vor fi executate în 
această primăvară, în orele de 
răgaz ale susținătorilor echi
pei de fotbal, meseriași în di
feritele unități agricole și in
dustriale din Ianca“.

Primul gospodar al 
despre cane am auzit 
un-uî dintre jucătorii
în vremea cînd echipa de fot
bal Petrolul a urcat din „ju
deț" în Divizia C, ne vorbește 
în continuare cu nedisimulată 
bucurie despre acțiunile pa
triotice întreprinse de tineri 
în cinstea zilei de 1 Mai. pen
tru întreținerea și înfrumuse
țarea terenurilor de sport din 
celelalte sate ; pentru că veni
rea primăverii deschide și în 
comuna Ian-ca, un veritabil 
șantier al inițiativelor gospo
dărești...

flori, la 
Printre 
se în-

comunei, 
că a fost 
de bază

f EXAMEN PENTRU GHIZI MONITORI SCHI |
a

I
O.N.T. CARPAȚI BRAȘOV organizează In zilele de 6, 7 

și 8 mai a.c.. un examen practic pentru obținerea atestatu
lui de ghid monitor schi.

Condiții studii medii si cunoașterea limbilor engleză și 
germană Prezentarea se va face dimineața, la ora 9.30 la 
Biroul agr°ment de la complexul „Favorit" din Poiana 
Brasov.

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

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

Anunțăm pe corespondenții noștri din țară că relatările de la 
toate competițiile sportive programate sîmbătă 30 aprilie și dumi

nică 1 Mai vor fi recepționate în cursul dimineții de luni, 2 mai, 
la telefoanele obișnuite.

r

I
I

DE LA I.D.M.S.
I.D.M.S. București informează publicul interesat că în

scrierile pentru autoturismele DACIA 1300 se fac la ma
gazinele auto I.D.M.S. în baza depunerii la C.E.C. în cont 
curent personal cu destinație specială (pentru cumpărarea 
de autoturisme) a sumei reprezentând prețul autoturismu
lui DACIA 1300 standard sau avansul legai pentru cum
părări cu plata în rate.

Orice alt tip de autoturism ce se comercializează prin 
I.D.M.S. se oferă spre vînzare cumpărătorilor înscriși pen
tru autoturismul DACIA, la opțiunea acestora, în funcție 
de vechimea depunerii banilor la C.E.C. în cont pentru 
autoturism.

Pentru nici un tip de autoturism nu se primesc în
scrieri pe bază de cerere, nici în prezent și nici în viitor, 
iar cererile trimise la I.D.M.S. în acest an nu se iau 
în evidentă.

W'lIMSIlîA’lî DE si/ll IOiO..PI!()\OSP(H!l INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO

de astăzi, vineri, 29 aprilie va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 
2, începînd de la ora 15,50. As
pecte de la desfășurarea r 
rațiunilor de tragere vor 
transmise la radio, 
mul I, la ora 
extrase vor fi 
în reluare, pe 
la ora 23,05 și 
la ora . __ .... ... .
tragerii va rula un film artis
tic. Intrarea ’iberă.
• Așa cum am mai infor

mat, duminică. 1 mai, va avea 
loc prima TRAGERE LOTO 2 
planificată în cursul acestei 
luni. Reamintim, de aceea, tu
turor iubitorilor acestui sistem 
că NUMAI ASTĂZI șl MIINE

ope- 
• fi 

pe progra- 
16,35. Numerele 
radiodifuzate și 

același program, 
mîine, sâmbătă, 

8.55. După desfășurarea

mai pot să-și joace numerele 
favorite. Tragerile Loto 2 au 
particularitatea d-e a atribui cîș- 
tigur! și pentru variantele la 
care au ieșit NUMAI 2 NUME
RE cîștigătoare.

• CtȘTIGUIULE TRAGERII 
LOTO din 22.IV.1988. Cat. I: 3 
variante 25% — ■ autoturism Da
cia 1300 (70.000 lei) ; cat. 2 : 13
variante 25% a 6.240 lei, cat. 3 ;
24.50 a 3.311 lei ; cat. 4 : 39,75 a 
2.041 lei : cat. 5 : 166,00 a 489 lei, 
cat. 6 : 304,25 a 267 lei ; cat. X :
1861.50 a 100 lei. ' •
80.016 lei. Participanțli : 
Mircea din Constanța, 
Gheorgh din Iași, Tatulescu Ște
fan din Slatina jud. Olt, au cîș
tigat fiecare cite uin autoturism 
Dacia 1300 (70.000 lei) la cat. 1 
cota 25%.

j i iui , -v. -rx •
Report cat. 1 : 

Roșea 
Petraș



BOXERII JUNIORI IN FAȚA UNUI TEST DIFICIL. 
DUBLA iNTiLNIRE CU ECHIPA R.D GERMANE
în timp ce boxerii noștri se

niori se pregătesc pentru apro
piatele întreceri ale tradiționa
lului turneu „Centura de aur“ 
de la București (9—15 mai), ju
niorii continuă cu succes cam
pania de primăvară a turnirelor 
susținute peste hotare, acumu- 
lînd experiența internațională 
atît de necesară marelui exa
men al „europenelor" din luna 
august și, de ce nu?, dublei 
întîlniri cu reprezentativa Re
publicii Democrate Germane, 
caro va avea loc la Bacău (3 
mai) și Buhuși (6 mai).

După succesele obținute la 
Iambol, în Bulgaria, șl la Bid- 
goszcz, 'n Polonia, juniorii noș
tri s-au întors, iată, cu o nouă 
victorie și de la puternicul tur
neu internațional care se desfă
șoară în fiecare an la Schwerin 
(R.D.G.). Confirmînd buna pre
gătire din ultimul timp, Petrieă 
Paraschiv (semimuscă) s-a cla
sat Ia Schwerin (ca și la Bid 
goszcz) pe primul loc. Perfor
manta sa esle cu atît mal va
loroasă, cu cît au reușit-o nu
mai sportivi din patru repre
zentative (Uniunea Sovietică, 
R.D.G., România și Cuba), din 
cele 12 participante la între
ceri. Tată cîteva amănunte des
pre evoluția lui Paraschiv, și 
despre turneu, relatate de an
trenorul Ghcorghe Ene: „Pa

raschiv și-a dovedit și de aceas
tă dată calitățile de bun teh
nician, cîștigînd detașat toate 
cele trei partide susținute, re
țineți, în compania sportivilor 
țării gazdă, Barucker, Quast și 
Stein. Bine s-a comportat la 
Schwerin și Leonard Doroftoi 
(cocoș) care, după o victorie în 
fața lui Dollinger (R.D.G.), a 
fost declarat învins (2—3) în 
fața unui alt reprezentant al 
gazdelor, Dittmer, deși sînt con
vins că nu pierduse. Cele mai 
multe locuri I în acest turreu 
au fost cucerite de juniorii 
sovietici, foarte bine pregătiți, 
care au avut 6 învingători ; i-au 
urmat gazdele (4), noi și cuba
nezii, cite 1".

Acum așteptăm cu mare in
teres cele două confruntări din
tre reprezentativele de juniori 
ale României și Republicii De
mocrate Germane, care vor a- 
vea loc săptămîna viitoare. Iu
bitorii sportului cu mănuși din 
Bacău și Buhuși, unde vor a- 
vea loc galele, vor asista, sîn- 
tem siguri, la meciuri fru
moase, dîrz disputate, în care 
așteptăm ca elevii antrenorilor 
Relu Auraș, Ghcorghe Ene și 
Vasile Bala să confirme evo
luțiile lor bune din ultimele 
turnee internaționale.

Petre HENȚ

Ieri, In meci de baschet feminin
ROMÂNIA (tineret) —
R.P. CHINEZĂ 70-80
SATU MARE, 28 (prin tele

fon). Desfășurat în sala C.S.Ș., 
în fața a aproape 1000 de spec
tatori, meciul de baschet fe
minin dintre echipa de tine
ret a țării noastre și selec
ționata R.P. Chineze a fost 
cîștigat de sportivele oaspete 
ciț scorul de 80—70 (47—26).
Ele s-au impus net în repriza 
I datorită unui joc în forță, 
rapid, prin care au interceptat 
numeroase mingi.

în repriza secundă, însă, ti
nerele noastre jucătoare au 
manifestat mai multă omo
genitate și ambiție, izbutind 
să reducă substanțial din 
handicap. în general, întrece
rea a fost plăcută, spectacu
loasă.

Punctele lotului român au 
fost înscrise de: Manasses 22, 
Balogh 12, Morar 9, M. Szocs 
7, Szenes 7, Nițulescu 7, Eny- 
edi 2, Vigh 2, Costanașiu 2; 
coșgeterele oaspetelor: Sie 
Jian Wei 18, Chu Hui 16. Chen 
Yuan 10. Arbitri: C. Pop 
(România) și Yamg Civenhua 
(R.P. Chineză).

Selecționata R. P. Chineze 
mai susține ultimul meci sîm- 
bătă, la Cluj-Napoca.

Ștefan VIDA — coresp.

VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN CUPA CAPITALELOR
PRIETENE LA

în concursul internațional de 
tir pentru juniori, dotat cu 
Cupa capitalelor prietene și 
desfășurat la Budapesta .(ală
turi de gazde au mai evoluat 
tineri trăgători din București, 
Sofia și Varșovia). sportivii 
români au cîștigat mai multe 
probe. Performera delegației a 
fost Daniela Dumiirașcu, în
vingătoare în două probe de 
junioare mari, pistol sport, cu 
573 n (2. Dobrossy, Budapesta, 
cu 659 p și 3. Maria Ciobanu, 
cu 567 p) și pistol 10 metri, 
cu 380 p (2. Maria Ciobanu,

TIR JUNIORI
376 p). Tot două probe a cîș
tigat și junioara mică Gabriela 
Dobrică, cu 550 p la pistol 
sport, și cu 368 p, la pistol 
10 metri. T. Constantin a cîș
tigat întrecerea de pistol vi
teză. cu 587 p (2. M. Berechet, 
cu 580 p). iar C. Cioc pe cea 
de pușcă 3x20 f, cu 574 p (2. 
F. Păunescu 573 p). Pe locu
rile secunde s-au dlasat F. 
Păunescu. la pușcă 10 metri 
juniori mari cu 577 p (1. Vani, 
Budapesta, cu 587 p) și junio
rul mic I. Raicea la pistol 10 
metri cu 368 p. la pistol liber 
cu 509 n. și la pistol viteză, 
cu 564 o.

BASCH l a Echipa masculi
nă a Cubei și-a început turneul 
în Argentina iucînd la Buenos 
Aires cu selecționata țării-gaz- 
dă. Baschetbaliștii cubanezi au 
obținui victoria eu scorul de 
97—80 (44—49). • In semifina
lele campionatului iugoslav 
masculin Partizan Belgrad a 
întrec’t cu 83—77 (44—33) for
mația Cibona Zagreb și va 
întiln în finală pe Jugoplastika 
Sp’t.

• PE SCURT •
BOX * In eadrul turneului 

Internațional de la Karlsruhe 
(R.F. Germania), în limitele ca
tegoriei supergrea, iugoslavul 
Azis Zalihu l-a întrecut la punc
te pe Ikomenja Botowamungo 
(Austria). Aleksandr Mitroșni- 
cenko (U.R.S.S.) I-a învins prin 
abandon în repriza secundă pe 
Szlkora (Ungaria), iar bulgarul

COSTIAN, A TREIA ARUNCĂTOARE DIN LUME

Ei

TURNEU DE TENIS

LA HAMBURG
HAMBURG, 28 (Agerpres). — 

în proba de dublu bărbați din 
cadrul turneului de tenis de la 
Hamburg, perechea vest-ger- 
mană Boris Becker, Uwe Steeb 
a întrecut cu 6—2, 6—3 cuplul 
Florin Segărceanu (România), 
Danilo Marcelino (Brazilia). Re
zultate înregistrate în proba de 
simplu : Vilas — Stenlund 7—5, 
6—2 ; Leconte — Stankovici
6— 3, 6—2 ; Cahill — Jaite 2—7,
7— 6, 6—1 ; Yunis — Bengo-
echea 6—4, 6—2.

COMPETIȚIA DE POLO

DE LA TBILISI
MOSCOVA, 28 (Agerpres). — 

în turneul de polo pe apă de 
la Tbilisi, echipa .U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 16—7 (5—1 ( 
2—2, 7—1, 2—3) selecționata de 
tineret a U.R.S.S. Alte rezul
tate : Australia — Grecia 7—6 
(2—4, 1—1, 2—0, 2—1) ; Bulga
ria — R.S.S. Gruzină 9—8 
(2—2, 3—2, 3—2, 1—2) ; Unga
ria — România 12—11 (4—3, 
4—2, 1—4, 3—2).

Petar Stoimenov a dispus, prin 
abandon în repria secundă, de 
Armando Carpusano (Cuba).

CICLISM • Cursa de la Scho- 
ten (Belgia) a revenit rutieru
lui olandez Paul van Poppel, 
care I-a întrecut la sprint pe 
belgianul Eddy Planckaert și 
olandezul Hars Daams toți trei 
fiind înregistrați pe distanța 
de 249 km ou timpul de 6.03:54.

HANDBAL • Au fost stabili
te datele de desfășurare a fina
lei „Cupei Campionilor Euro
peni" la masculin, în oare se 
vor întîlnl echipele TSKA Mos
cova și Tusem Essen. Pri- 
mui joc se va disputa Ia 15 mai 
la Moscova, iar partida retur 
este programată la 23 mal pe 
terenul formației vest-germane.

TENIS • In clasamentul ATP, 
primul ioc este ocupat de Ivan 
Lendl, urmat de Mats Wilan- 
der, Ștefan Edberg, Jimmy 
Connors, Pat Cash. Boris Bec
ker. Miiosiav Mecir. Yannick 
Noah, Brad Gilbert. Tim Ma
yotte etc. Clasamentul Asoci
ației jucătoarelor profesioniste 
de tenis o are în frunte pe 
stefft Graff, locurile următoare 
fiind ocupate de Martina Na
vratilova, Chris Evert, Pam 
Shriver, Gabriela Sabatini. Ma
nuela Maleeva etc. * In cadrul 
turneului feminin de la Fuji
sawa. Gigl Fernandez (Porto 
Rico) a eliminat-o eu 0—2, 6—0 
Pt Wendy Turnbull (Australia), 
în timp ce sovietica Larisa 
Seveeiiko a dispus ou 1—0, 6—1, 
6—4 de Robin White (S.U.A.). 
• La Vldy (Elveția), campionul 
francez Yannick Noah l-a eli
minat cu 6—4. 6—4 pe elveția
nul Mark Walder, australianul 
Peter Carter a dispus cu 0—0. 
6—0 de Ernest Spaet (Elveția), 
iar spaniolul Javier Sanchez a 
cîstigat cu 0—0. 6—2 partida cu 
Henrik Sundstrom (Suedia).

VOLEI * Rezultate înregistra
te în turneul internațional fe
minin de 1a Atena 7 Grecia — 
Finlanda 3—1 : Elveția — Nor
vegia 3—2 ; Suedia — Snania 
3—0 ; R.F. Germania — Turcia 
3—0 ■ Anglia — Cipru 3—1 ; 
^rantn — Portugalia 3—0.

Contrapunct OPTICA BIZARA I
cltoare. Ce descifrăm pe ea ? 

de pildă, U.E.F.A, a 
mai deunăzi, un 
cu firmele daneze 

,,Caris- 
,Tuborg" acceptând 

bănulți, Cu 
ca

Manifestată cu precădere 
în tribune, dar de ia o vre
me, și pe terenurile de joc, 
violența din fotbal continuă 
să preocupe universul balo
nului rotund. Drept urmare, 
oficialitățile U.E.F.A. nu în
cetează să dezbată proble
ma. cel mai adesea enume- 
rînd și lăudînd măsurile ca
re s-au luat și se iau, pre- 

i stăvilirea

Că, 
semnat, 
contract 
producătoare de bere 
berg“ și ‘ 
(pentru o sumă, 
multe zerouri în coadă) 
ele să devină furnizori ofi
ciali ai turneului final a] 
C.E., programat în R.F. Ger
mania. între 25 mai și 10 
iunie a.c. Ba și mai mult : 
contractul nu conține nici o 
clauză restrictivă, berea pu- 

.Euro ”88“ 
în

Așa-

tian a realizat ou 73,78 m un 
nou record, ou care se inau
gurează lista de recorduri na
ționale ale an-ulul 1988.

Daniela Costian, elevă a lu! 
Ion Zamfirache, fost campion 
național la aruncarea discu
lui, a obținut două rezultate 
de excepție : 73,78 m șl 73,29 
m. Cu noul său record ea a 
devenit cea de a treia arun
cătoare mondială din istoria 
acestei probe:

______ ,_,T______________ ,;:):) — n. 1954 26.8.1984 
Diaria Gansky (R.D. Germană) — 63 20.6.1987 
Daniela Costian (România) — 65 24.4.1988
Irina Meszynski (R.D. Germană) — 62 17.8.1984 
Gali na Savinkova (U.R.S.S.) — 53 8.9.1984
Svetlana Hristova (Bulgaria) — 62 14.5.1987 
Gisela Beyer (R.D. Germană! — 60 20.7.1984

născut la 30 aprilie 1965, are 
182 cm șl 92 kg. Evoluția rezul
tatelor el a fost: 1982 — 55,00 
m, 1983 — 60,50 m, 1984 — 
65,22 m, 1985 — 67,50 m. 1986 
— 69.66 m (record național), 
198? — 0, 1988 — 73,78 m
Ireoord national!

Intr-o notă apărută în edi
ția de vinerea trecută a zia
rului nostru ne exprimam 
speranța ca în acest an dl- 
namovista Daniela Costian să 
intre în rlndul aruncătoarelor 
de disc de peste 70 m, dar. 
sinceri să fim, nu ne-am aș
teptat ca acest fapt să se 
producă atît de repede. Două 
zile mal tîrziu, pe stadionul 
It „23 August", intr-un con
curs de aruncări. Daniela Cos-
74,56 m Zdenka Sllhava (Cehoslovacia) 
74,08 
73.78 
73,36 
7.1,28 
73,22 
73,10

m
m 
m 
m 
m 
m

Alte două atlete au aruncat 
peste 72 m, patru peste 71 m 
șl două peste 70 m.

Deci, pînă la această oră. 
15 aruncătoare au depășit 
granița celor 70 de metri. 
Daniela Costian, cea mal tî- 
nără dintre toate acestea, s-a

A 12-A INTILNIRE
Din 1977 șl pină astăzi, an 

dv an. a avut loc înlilnirea 
de box dintre reprezentativele 
','ubei șl S.U.A. Cea de a 12-a 
este programată pentru as
tăzi la Atlantic City. Forma
ția Cubei, condusă de repu
tatul Alcides Sagarra, cuprin
de, printre alții, pe Rogellc 
Marcelo. Pedro Reyes. Juan 
Lemus, Angel Espinosa. Felix 
Savon

In celc 11 întîlniri s-au 
desfășurat 129 de meciuri, 
dintre care pugiUștii cuba
nezi au cîștiga-t 98 !

O INVITAȚIE REFUZATA
O selecționată mondială de 

rugby urmează a fl alcătuită 
pentru a Intîlnl în acest an. 
în meci demonstrativ, repre
zentativa Africii de Sud. pen
tru „selecționată" au fost re
ținuți șl cîțiva jucători din 
Noua Zeelandă, anul trecut 
câștigătoare a Cupei Mondiale. 
Dar... Federația de rugby din 
Noua Zeelandă a respins in
vitația, în semn de protest 
față de politica de apartheid 
practicată de regimul minori
tar de la Pretoria.

CISTIGATOR A PESTE 
1000 MEDALII I

In R.F. Germania, la Niirn- 
berg, locuiește un oarecare 
Max Kdnlg, practicant activ 
al jocului de popice. Dar, dc 
fapt, K5n,I" nu este un oare
care deoarece în activitatea 
sa a cucerit, la diferite com
petiții nesto 1000 de medalii. 
Trebuie arătat că el numără 
astăzi 80 de ani și că la a- 
oeastă vîrstă Înaintată poate 
fi întîlnlt mereu oe arenele 
d< concurs...

CONFORM GRAFICULUI 
DE ACȚIUNE

După cum se transmite din 
Moscova o expediție sovieto- 
canadiană alcătuită din 13 
schiori, a plecat la 3 martie 
de la Severnaia Zemlia. După 
ce a parcurs circa 1000 de ki
lometri, expediția urmează să 
atingă Polul Nord. în cursul 
marșului lor, schiorii sovie
tici și canadieni au fost con
fruntați cu serioase dificul
tăți, între care furtuni de ză
padă bariere de gheață și 
temperaturi foarte scăzute, de 
pînă la minus 47 grade ! 
Buna pregătire fizică și dîr- 
zenia lor l-au ajutat pe spor
tivi să se înscrie însă în gra
ficul de acțiune stabilit.

UN RALIU NEOBIȘNUIT
In Australia a avut loc re

cent un raliu automobilistic, 
al cărui traseu a străbătut, 
de la Nord la Sud, cel de al 
cincilea continent, de la Port 
Darwin la Adelaide, cale de 
cea. 3200 kilometri. Fapt, ine
dit. acest raliu a fost des
chis automobilelor propulsate 
de energia electrică produsă 
de celulele fotovoltaice mon
tate pe caroserii. Mașinile 
„solare" au circulat, timp de 
o săptămînă, cu viteze între 
70 ș! 100 km/h. Marea majo
ritate a automobilelor au co
respuns cerințelor competiției, 
în condiții de deșert șl tem
peraturi ridicate.

Cursa a fost cîștlgată de 
mașina ,,Sun Racer", produsă 
de firma Ford, care a sosit 
eu un avans de peste... 1000 
kilometri t

RubrîcS redactată de 
Romeo VILARA

3
____________ __ __
tutindeni. pentru ________

§ fenomenului, pentru abolirea 
lui. Recent.

I
I
I
I

___ . președintele foru
lui diriguitor al fotbalului con
tinental, Jacques Georges, a 
acordat — lui Francis Hu
ertas de la ..France Football" 
— un amplu interviu pe a- 
ceastă temă. . exprimîndu-și 
îngrijorarea față de ‘ ‘ 
violenței în fotbalul 
onist. dar țlnțnd să 
ze. ca direcție de 
că „împotriva ej se 
lupta, iar publicul reprezin
tă arma numărul 1. El tre
buie să ajute. Altfel, această 
jucărie minunată riscă să 
se distrugă".

Chiar dacă nu 
integrai 1 a vo-rbel e 
ques Georges, nu 
sceptice (..Fotbalul 
este un ostatic")

escalada 
p-rofesî- 
preclze- 
acțiune, 

poate

subscriem 
Iul 
o 
de . ___ 

se cuvine 
totuși să menționăm că, pe 
frontul contra violenței, 
U.E.F.A. se situează pe o 
poziție nu o dată fermă, in
transigentă; care sprijină 
cauza cu destule rezolvări.

Din păcate, după cum veți 
afla, moneda are șt ea o a 
două față, mai puțin strălu-

Ja- 
dată 

azf

tînd fi vînidiută la 
fără îngrădire, inclusiv 
Incinta stadioanelor !
dar, la o oră la oare, pe de
plin justificat, președintele 
U.E.F.A. d-ă glas temerilor 
sale (și nu numai) privitoa
re la violentă și huliganism, 
U.E.F.A. însăși își permite 
să renunțe la prudență, des
chizând porțile stadioanelor 
pentru o băutură alcoolică 
menită, nu-i așa ?. să favo
rizeze tocmai declanșarea ac
telor de violentă și huliga
nism ?! DAcă 
optică dintre 
re, care vine 
— după cum 
tata „F.F.“ —

nu greșim, o 
cele mai biza- 
să evidențieze 
observa și ci- 

. .. că nu o dată
U.E.F.A. preferă să combată 
violența prin ..de belles 
phrases*, sacrifieîndu-șl u- 
neorl principiile pentru un 
cont în bancă. Cît de lung 
e, iată drumul de la vorbe 
in fante...

Ovidiu IOANIȚOAIA

I

0 ZI RECORD A JOCURILOR INTER-ȚĂRI
Miercuri a fost o zi record 

în acest sezon în ceea ce pri
vește numărul meciurilor ln- 
ter-țărl. Pe de o parte au avut 
loc cîteva partide din prelimi
nariile olimpice, pe de alta o 
serie de jocuri amicale ale e- 
chlpelor care se pregăteso pen
tru „Euro ”88“ și preliminariile 
C.M. ”90.

IN PRELIMINARIILE 
OLIMPICE...

in grupa I, la Chorzow, echi
pele Poloniei șl R.F. Germania
au terminat la egalitate : 1—1
(0—0). Au înscris Furtok (min. 

76) din penalty, respectiv Mill
(min. 89), In clasament, înain
tea ultimelor meciuri, situația 
se prezintă astfel : R.F. Ger
mania șl Polonia, cu cite 10 p 
(ambele din 7 j), Danemarca 9 
p (7 j). România 3 p (6 j) șl 
Grecia 2 p (7 j). In gr. a 3-a, 
la Budapesta : Ungaria — Fran
ța 2—2 (0—0). In clasament con
duce Suedia cu 11 p, urmată de 
Ungaria 9 p fa mb el a din 1 j). 
In gr. a 5-a, la Petrija : Iugo
slavia — Cehoslovacia 1—0 (0—0). 
A înscris Cvetkovlcl (min. 51). 
In clasament, pe primul loc se 
află Cehoslovacia cu 12 p, ur
mată de Iugoslavia eu 11 p. 
Cehoslovacia ?i-a Încheiat jocu
rile. Iugoslavii mai au nevoie 
de un singur punct, în depla
sare, cu Finlanda, pentru a se

oallfica în turneul final. In gr. 
a 6-a, la Simferopol : U.R.S.S. 
— Bulgaria 2—0. Echipa U.R.S.S. 
nu mai poate pierde primul loc 
avind 13 p, urmată de Bulgaria 
cu 8 p (ambele cu cîte 7 j). Pî
nă acum se cunosc 11 selecțio
nate (din 16) care s-au califi
cat pentru turneul final al 
J.O. : U.R.S.S., Irak, R.P. Chi
neză. Brazilia. Argentina, Ni
geria, Tunisia. Zambia. Mexic. 
Australia șl Coreea de Sud — 
ca țară organizatoare.

MECIURI AMICALE
• KAISERSLAUTERN : R. F. 

Germania — Elveția 1—0 (0—0).
Franz Beckenbauer s-a declarat 
nemulțumit de evoluția echipei 
sale. In schimb, se apreciază 
jocul bun al oaspeților. Singu
rul gol a fost înscris de Klins
mann (min. 58).
• BUDAPESTA : Ungaria — 

Anglia 0—0. Ambele formații au 
avut ocazii care au fost însă 
ratate. Detari de două ori pen
tru gazde, respectiv debutantul 
Pallister (din liga secundă, de 
la Middlesbrough) fot de două 
ori. în formația engleză au e- 
voluat printre alții t Woods, 
Anderson, Hobson Wadle, Li
neker, Beardsley (Ilateley), iar 
de la gazde n-au lipsit Kiprich, 
Garaba Fltos. Szendrei.

• DUBLIN : Irlanda — Iugo
slavia 2—0 (l—0). Au Înscris Le-

OTBAL 
mericUAMe

kovicl (autogol, în min. 23) șl 
Moran (min. 63). A fost cea de 
a opta victorie consecutivă ob
li mită de irlandezi !
• STOCKHOLM : Suedia — 

Țara Galilor 4—1 (2—1). Au în
scris : Holmquist (2), Strom
berg și Eskilsson, respectiv 
Hodges.
• VIENA : Austria — Dane

marca 1—0 (1—0) . A marcat 
Berggreen (min. 14, autogol). In 
formația daneză (viitoarea noas
tră adversară în preliminariile 
C.M.) au evoluat, printre alții, 
cunoscuții Rasmussen,, sivebak, 
M. Olsen. Busk, J. Olsen, Lau
drup, C. Nielsen, L. Olsen. A 
lipsit însă Elkjaer Larsen — 
aocidentat.
• TRNAVA : Cehoslovacia — 

U.R.S.S. 1—1 (0—0). Au Înscris : 
Vlk (min. 62), respectiv Prota
sov (mln. 81).
• LUXEMBURG : Luxemburg 

— Italia 0—3 (0—3). Au marcat s 
Ferri (min. 241. Bergomi (min. 
28) si Agostini (min. 32).
• BELFAST : Irlanda de

Nord — Franța 0—0.
• MADRID : Spania — Scoția 

0—0 ! A fost cel de al 4-lea 
scor egal al spaniolilor din a- 
cest an ! La meci au asistat 
doar 5 OM) de spectatori !
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