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Campionatele Europene de haltere au constituit

O REUȘITĂ „REPETIȚIE 
A SPORTIVILOR ROMÂNI

CM PERSPECTIVA J.O
Un bilanț remarcabil la totalul celor două stiluri reali
zat de Constantin Urdaș (medalie de aur), Troian Cihă- 
rean și Andrei Socaci (medalii de argint), Attila Cianka 

și Dumitru Negreanu (medalii de bronx)

Interlocutor : proî. iazăr Daroția, secretar al f.R.H.C.
în palmaresul marilor suc

cese la haltere obținute de 
sportivii români (după Los An
geles, Sofia, Reims, Ostrava — 
ca să amintim doar de cîteva 
dintre marile competiții mon
diale și continentale) s-a mai 
înscris" o pagină remarcabilă, 
la Campionatele Europene de 
seniori, de la Cardiff (Țara 
Galilor), care de fapt a con
stituit o adevărată „repetiție 
generală" înaintea Olimpiadei. 
„Momentul" Cardiff, un mare 
și ultim examen al seniorilor 

pentru J.O., a constituit un e- 
xigent criteriu de selecție, pe 

’care 5 (din cei 6) halterofili 
români l-au trecut cu brio : 
iată bilanțul lor : două medalii 
de aur, șapte dc argint și cinci 
de bronz. Despre aceste fru
moase izbînzi ale reprezentan
ților țării noastre ne vorbește 
prof. Lazăr Baroga, secretarul 
responsabil al F.R.H.C., pre
zent Ia aceste întreceri presti
gioase ale continentului nos
tru.

— Cum considerați evoluția 
Sportivilor români, în compa
rație cu aceea dc la competi
ția similară dc anul trecut, 
do la Reims ?

mai bună, 
pentru că

Pe 
crescut

— Fără îndoială. 
Motivele ? Mai întîi 
ștacheta performanțelor 
plan internațional 
considerabil față de 1987. Apoi, 
cu un efectiv mai mic, dele
gația noastră a cucerii mai 
multe medalii : 14, față de 13, 
Dar, cel mai important lucru 
constă în faptul că vitrina 
medaliilor la totalul celor două 
stiluri s-a îmbogățit considera
bil. Este un lucru esențial, pen
tru că Ia Olimpiade se acordă 
medalii (aur, argint și bronz) 
numai pentru suina realizată 
Ia cele două stiluri (smuls + 
aruncat) și nu și pe procedee, 
cum se face la C.M. și C.E. Să 
recapitulăm locurile obținute 
la total : Constantin Urdaș (cat. 
82,5 kg), locul 1 ; Traian Ci- 
hărean (cat. 52 kg) și Andrei 
Socacl (cat. 75 kg) ambii pe 
locurile 2 ; Dumitru Negreanu 
(cat. 56 kg) și Attila Czanka 
(cat. 66 kg) ambii pe locurile 3.

— Cum aprcciați această 
salbă dc medalii ?

— Voi sublinia că în clasa-

a

GENERALA**

Constantin Urdas

A J
TIMIȘOARA, 5 (prin telefon). 

Joi Ia amiază, intr-unui din 
saloanele hotelului Continental a 
avut loc tradiționala ceremonie 
de tragere la sorți a ordinii din 
cele trei zile de concurs ale 
meciului de „Cupa Davis" dintre 
tenismanii reprezentativelor 
României și Portugaliei. în 
prezența președintelui Federa
ției Române de Tenis, Ion 
Gheorghe, a președintelui Co-

------- --------------------------  VINERI -----------------------------------  
Florin Segărceanu - Cunha E Silva 

Adrian Marcu - Nuno Marques
--------------------------------- SIM BATA----------- -----------------------  
FI. Segărceanu, G. Cosac — Cunha E Silva, Nuno Marques 
(cei doi căpitani nejucători cu dreptul ca,' in conformitate 
cu prevederile regulamentului Federației Internaționale de 
Tenis, să modifice, înainte cu o ară, componența echipelor 
de dublu).

misiei
Posa, . __ __
întîlnirii, Daniel Gelley (Israel), 
a căpitanilor nejucători ai ce
lor două formații, Jose Costa 
șl Ștefan Georgescu, a compo- 
nenților echipelor și a numeroși 
ziariști români și portughezi, 
operațiunea de tragere la sorți 
a stabilit următoarea ordine 
disputare a jacurilor :

de organizare, Constantin 
a arbitrului principal al

---------------DUMINICA ---------------  
Adrian Marcu - Cunha E Silva 

Florin Segărceanu - Nuno Marques
După 

solicitat 
tanilor nejucători ai celor două 
formații-

JOSE COSTA : „Ordinea me
ciurilor este mai puțin impor
tantă. Contează foarte mult ca-

de

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag a 4-a)

tragerea la sorți, am 
scurte declarații capi-

li late a jocurilor, iar in legă
tură cu aceasta am convingerea 
că vom asista la meciuri aprig

Doina STĂNESCU
(Continuare in pag a 1-a)

ÎNCEPE TURNEUL INTERNATIONAL de șah
Litoralul nostru va fi 

unei noi competiții de 
gură. La Eforie Nord 
astăzi întrecerile Turneului in
ternațional de șah al României. 
Invitați de peste hotare sînt 
marele maestru sovietic Evghe- 
ni Vasiukov și compatriotul 
său, maestrul internațional Eliz- 
bar Ubilava, marele maestru 
vest-german Wolfgang Unzicker,

gazda 
anver- 

încep
maeștrii internaționali H. U. 
Grunberg (R. D. Germană), 
Petr Haba (Cehoslovacia), Dra
gan Kosici (Iugoslavia). Lotul 
participanților români include 
pe marii maeștri Florin Gheor
ghiu și Mihai Șubă, 
internaționali Mihai 
Parik Ștefanov, Mihail 
Ovldiu Foișor, Constantin 
nescu și Valentin Stoica.

maeștrii 
Ghindă, 
Marin, 

Io-

Campionatele Internaționale ale României la tir cu arcul

TOȚI TRĂGĂTORII NOȘTRI S-AU CALIFICAT ÎN „OPTIMI**
De o foarte bună factură teh

nică a fost a doua — și ultima 
— manșă a calificărilor pentru 
„Internaționalele" României la 
tir cu arcul ce s-a desfășurat 
ieri pe terenul central al Sta
dionului Tineretului din Ca
pitală. Această secvență a con
cursului își merită aprecierea

„CENTURA DE AUR u 0 ȘANSĂ DE A DEVENI... OLIMPIC
Iubitorii sportului cu mănuși 

din Capitală vor avea, începînd 
de luni, o săptămînă plină. Pe 
ringul instalat la Palatul Spor
turilor se vor desfășura între
cerile celei de a XVII-a ediții 
a Turneului internațional de 
box „Centura de aur". Alături 
de pugiliștii români și-au con
firmat, pînă acum, participarea 
la tradiționala competiție bo
xeri <Un Bulgaria, Cuba, E- 

Ghana, Ita- 
Tur- 

So- 
pre-

Finlanda, 
Japonia, 

cia. Ungaria și 
viotlcă. Ținînd seama dc 
stigiul de care se bucură „Cen
tura de aur" în lumea boxului 
amator și, mai ales, de făptui 
că întrecerile de săptămînă 
viitoare se desfășoară sub 
semnul pregătirilor pentru a-

Sucd’a, 
Uniunea

propiatele Jocuri Olimpice, ne 
așteptăm să urmărim din nou 
la București o bună parte din 
elita pugilatului mondial. Spu
nem din nou, deoarece la e- 
dițiile de plnă acum ale „Cen
turii1 am avut prilejul să ve
dem pe mulți dintre campionii 
europeni, mondiali și olimpici. 
Și asta încă de la prima edi
ție, din 1972. în compania a- 
cestor oaspeți prestigioși și-au 
afirmat valoarea mulți dintre 
sportivii noștri fruntași, meda- 
liați și ei la cele mai mari 
competiții internaționale.

Ce meciuri senzaționale,
adevărat memorabile am văzut 
de-a lungul anilor pe 
„Centurii de aur" ! Vă 
mintiți ? Mircea Tone 
lui Orlando Martinez

cu

ringul 
mal a- 
contra 
(Cuba),

chiar Ia prima ediție. O întîl
nire în 
apoi ca 
ciștigat 
noastre
o luptă urmărită, cum se spu
ne, cu sufletul la gură. Țone 
a obținut atunci o victorie în 
fața unui mare boxer, cubane
zul confirmîndu-.și valoarea cî
teva luni mai tîrzlu, cînd a 
cucerit titlul olimpic la J.O. 
de la Munchen ! Tot la prima 
ediție a „Centurii" s-au aflat 
printre concurenți cei mai buni 
„grei" din lume la ora aceea. 
Ion Alexe și Teofilo Steven
son, dar nici unul dintre ei nu

preliminarii, apreciată 
o adevărată finală. A 
reprezentantul țării 

Ia puncte (4—1), după

deoarece primii opt (cei care 
cu o zi înainte, în tragerile pe 
distanțe lungi, își asiguraseră 
într-o mare măsură calificarea) 
s-au „bătut" pentru obținerea 
unor rezultate de valoare, iar 
cei ce nu își întrevedeau ca
lificarea, firesc, au depus 
maxime eforturi pentru a o 
obține.

îmbucurător pentru noi este 
faptul că în primul grup, al 
favoriților (care cuprindea cite 
două trăgătoare din R. D. 
Germană și U.R.S.S., plus una 
din Polonia și cîte un trăgă
tor din Bulgaria, R. D. Germa-

nă, Polonia Ungaria și 
U.R.S.S.) am avut cite trei 
arcaș© și trei arcași care și în 
această manșă au realizat 
punctaje bune,: Diana Nico- 
laescu 642 p, Gabriela Cosovân 
631 p. Aurora Chin-Matei 616 p. 
Victor Stănescu 636 p, Puiu 
Ciubotaru 632 p, Iosif Szatmari 
628 p. Datorită acestor totaluri, 
fie că și-au menținut pozițiile 
anterioare, fie că au mai urcat 
cite 1—2 trepte (cum a făcut

loan NOVAC
(Continuare in pag. a 4-a)

ieri, în a doua reuniune din turneul final la polo

ECHIPELE FAVORITE S-AU IMPUS LEJER

Petre HENȚ
(Continuare in pag a 4-a;

li D/1CL4D4 î]

NOI SI FRUMOASE ÎNTRECERI
ÎN MAREA ARENĂ A DACIADEI

Tlncrfi din județul Vibra-pc locul lin finala republicani» a Completului aplicativ PAP.
Aproape 500 de reprezentanți 

ni tineretului studios din școli 
profesionale șl licee, din între
prinderi și instituții s-au între
cut în împrejurimile municipiu
lui Rîmnicu Vîlcea în finala 
republicană a Complexului a- 
plicativ pentru apărarea patriei, 
competiție cuprinsă în marca 
arenă a Daciadei și dotată cu 
„Cupa U.T.C.-.

La a XV-a ediție, această 
frumoasă întrecere tinerească a 
reușit să scoată în relief re
marcabila omogenitate a repre
zentanților județului gazdă, 
Vîlcea. Excelent pregătiți de 
prof. Mihai Popescu (Liceul 
industrial nr. 4 Rm. Vîlcea) și 
prof. Georgică Tomcscu (Li
ceul industrial Horezu),' tinerii 
vîlceni au dominat atît în pro
ba de tir (armă calibru 5,6 mm 
— 25 și 50 m), cit și în traseul 
aplicativ (pistă de obstacole,

orientare turistică, trecerea 
printr-o porțiune de teren cu 
grad înalt de dificultate, re
zolvarea unor probleme dc cir
culație rutieră, acordarea pri
mului ajutor etc.). Iată și com- 
ponenții „echipajului" vîlcean : 
Alina Andrei, Georgeta Turcu, 
Aurica Slamatescu — toate de 
la Liceul industrial din Brezoi, 
Carmen Labau, Luminița Cio- 
cîrlan — Liceul 
Gheorghița Suciu 
Rm. Vîlcea, Ion 
Preda, Ilie Popa, 
lescu, Adrian Stoica — toți de 
la Liceul ind. nr. 5 din Rm. Vil. 
cea, Adrian Stancu — I.F.E.T- 
Rm. Vîlcea, echipaj căruia i s-a 
decernat trofeul transmisibil, 
anul trecut acesta aflîndu-se 
în posesia tinerilor din județul 
Galați, laureații întrecerii. Un 
trofeu care va rămîne la Rm. 
Vîlcea cel puțin pînă în primă-

ind- Horezu,
— I.F.E.T.

Mătușa, Ion 
Iulian Dincu-

vara viitoare, cînd ediția a 
XVI-a a competiției va fi or
ganizată de tinerii din județul 
Arad.

Cu referire la actuala ediție, 
organizatorii, reprezentanții 
C.C. al U.T.C-, ai secției de re
sort, au avut numai cuvinte de 
laudă pentru eforturile făcute 
de județul gazdă, pornind de 
la alegerea locurilor de desfă
șurare a probelor — pohgonul 
din comuna Bujoreni si pădu
rea Goranu — și pînă la cele 
mai mici detalii. legate de cu
noașterea frumuseților locale. 
„Vîlcenli, în speță organele de 
partid, activul Comitetului ju
dețean U.T.C. și factorii eu a- 
tribuții pe linia pregătirii ti
neretului pentru apărarea pa- 

totul pentru

Up decor ideal ieri, la pis
cina Dinamo, pentru etapa 
cu numărul 2 din turneul 
nai al campionatului de 
lo. Iar octe trei partide 
programul zilei au oferit 
blicului o mulțime de goi uri, 
jocurile caracterizîndu-se prin 
desprinderea lejeră ' a echipe
lor favorite, intr-o perioadă 
sau alta, dinir-un.meci șau din 
al iul.

Liderul și-a continuat cursa 
spre titlu, trecindu-și la activ 
o nouă victorie: DINAMO — 
RAPID 13—6 (4—2, 3—0. 1-2. 
5—2). O întîlnire pînă mai 
ieri socotită prin... definiție 
derby a devenit, de astâ-dată. 
un joc la discreția campioni
lor. Ei au insistat atît cit a 
trebuit pentru diferența asi
gurătoare. desfășurînd o sea
mă de acțiuni spectaculoase, 
încheiate cu goluri „semnate" 
de nu mai puțin de opt jucă
tori: cîte două au reușit cu- 
noscuții RĂDUCANU, Ș. PO-

fi- 
po- 
din 
pu-

PESCU, HAGIU sau ARDE- ." 
LEAN, dar și foarte tînărul A. 
GEORGESCU, restul punctelor 
fiind realizate de E. IONES- 
CU (o execuție realmente mă
iastră), MOICEANU și OLA- 
RU. De partea cealaltă, for
mația feroviară — care con
tinuă procesul de „schimbare 
la fiață“ — a ținut doar pe 
alocuri pasul, cel mai eficace 
titular al său arătîndu-se FLO- 
RINCESCU, autor a trei go
luri. în vreme ce LUPESCU, 
RADU DAN și M. ȘTEFANES- 
CU au punctat cite o dată. O 
partidă fără probleme deosebi
te pentru arbitrii V. Golan — 
R. Timoc, așa cum au fost, 
de altfel, și celelalte de ieri.

Orădenii s-au văzut conduși 
timp de peste zece minute, în
să surpriza a durat numai pî- 
nă la intrarea lor în ritmul

Geo RAEȚCHI

neretului pentru 
triei, au făcut

(Continuare in pag. 2-3)

Orădeanul Cornel Gordan, cel mai eficace jucător al etapei de 
ieri, înaintea unui nou... gol (Fază din meciul Crișul — Voința 
10—7) Foto’ Aurel D. NEAGU(Continuare in pag. 2—3)
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TRADIȚIA ȘI-A SPUS CUVINTUL
la Medicină Ge-

a
Aflată la cea de-a XXXII-a 

ediție, „Cupa Carol Davila", 
una dintre competițiile tradi
ționale ale tineretului universi
tar din țara noastră, desfășu
rată sub însemnele Daciadei, a 
reunit la start pe cei mai am
bițioși sportivi din Institutul 
de Medicină și Farmacie din 
București, finaliștii întreceri
lor inaugurate în toamna tre
cută. O competiție excelent or
ganizată, care a scos în relief 
nu numai competența colecti
vului catedrei de educație fi
zică ..(responsabil, lector I. L. 
Hector), ci și rodnica conlucra
re a acestuia cu Consiliul 
U.A.S.C., pe institut. De altfel, 
președintele acestuia, Viorel 
Jinga, student în anul V al 
Facultății de Medicină Gene
rală, ținea să remarce că „în 
ultimii doi ani, în mod special, 
colaborarea cadrelor didactice 
de specialitate cu activul nostru 
a determinat un puternic flux 
spre sport, o cuprindere mult 
mai largă a studenților și stu-

dentclor, și nu numai a celor 
din primii ani, paralel cu pre
gătirea absolvenților, pentru ca 
în afara obligațiilor profesio
nale, la viitorul lor loc de mun
că, să se exprime și ca instruc
tori și îndrumători ai activității 
sportive de masă. Ca medici, 
li se conferă, prin definiție, și 
o asemenea calitate".

Nu este de prisos să amin
tim că la fel ca și la alte edi
ții ale „Cupei Carol Davila" au 
ținut să fie prezenți și acum. 
Th. Ispas, lector la catedra de 
Anatomie, Radu Cîrmaciu, lec
tor la catedra de Fiziologie, 
Vasile Donciu, șef de lucrări 
la Facultatea de Stomatologie, 
Ștefan Tiron, medic la Spitalul 
Colțea, foști studenți care s-au 
impus printr-o bogată activi
tate sportivă. Legătura cu fa
cultatea, cu anii de studenție, 
iată, se menține nealterată peste 
ani...

între laureații actualei ediții 
a competiției să amintim pe . 
Ana Maria Leuiescu și S. Bel-

gin (ambii de _______ ___
nerală I), cîștigătorii concursu
lui atletic, un triatlon (50 m, 
lungime, 1 000 m), Ileana Con- 
stantinescu și Bogdan Țcndea 
(MG. III), primii la tenis dc 
cîmp, Tatiana Furtună (Farma
cie I) și Dan Richter (M.G 
IV), la tenis de masă, Cătălina 
Oltenescu (Stomatologie II) și 
Mihai Abobului (M.G. III), la 
șah. în competițiile pe echipe 
s-au impus fotbaliștii de Ia 
Medicină Generală I (5—3 cu 
M.G. II), voleibaliștii de la 
Med. Generală II, victorioși, de 
altfel, și la baschet. La gim
nastică, pe locul I — Med. Ge
nerală I la „sportivă" și Far- 
marcia II la „ritmică". In fine, 
la natație, Med. Generală I a 
realizat cel mai bun punctaj 
(33). în clasamentul general pe 
facultăți : I. Medicina Generală, 
2, Pediatria, 3. Farmacia, 4. 
Stomatologia.

„Cupa Carol Davila", o nouă 
pagină frumoasă în viața stu
denților de la I.M.F. București, 
constituie totodată o binevenită 
repetiție generală in vederea 
competițiilor care vor marca 
închiderea anului sportiv uni
versitar din Capitală.

Tiberiu STAMA

OTILIA BĂDESCU LA „MARELE PREMIU"
vlcecamploana europeană a se

nioarelor, tînăra noastră jucă
toare Otilia Bădescu (însoțită de 
antrenoarea Doina Badi), va par
ticipa la cea de a IV-a ediție a 
uneia dintre cele mai importan
te competiții rezervate 
„Marele Premiu", 
iau parte, printre

fetelor, 
la care mai 
altele, Fliura

fO-

Bulatova — deținătoarea titlului 
european, Valentina Popova — 
fostă -campioană europeană, Da
niela Ghcrghclceva, Renata Ka- 
salova, Miriam Klopenburg, 
Bettinc Vriesckoop — aceasta 
din urmă fostă și ea campioană 
europeană. întrecerile vor avea 
loc duminică, la Amsterdam.

Pe st 
stanța 
cute co 
Farul", 
cițiva | 
tași, in 
rezultat 
atenția

UN NOU

Fosta campioană 
mondială Maria Alexandru 
intra din nou în concurs, de a- 
ceastă dată. însă, la o nouă e- 
dițle a Campionatelor Mondiale

CAMPIONAT MONDIAL PENTRU... 
MARIA ALEXANDRU

europeană și
va

ale veteranilor, care va avea 
la Zagreb, în perioada 6—11 
nle a.c., competiție la care, 
nul trecut, la Rimini, a cucerit 
titlul individual la categoria sa.

loc 
iu- 
a-

mo) 51 
kaș (Ti 
Carol îl 
m ; FM 
Pleșcan 
Daniela 
2:06,8, I 
versitatd 
me : A 
C-ța) d

PREMII PENTRU CONSECVENȚA...
Insemnări despre ediția jubiliară (a 25-a) a „Cupei Anghei Saligny"ti

De aproape 10 ori pe prima 
treaptă a podiumului de pre
miere în cadrul competițiilor 
organizate la nivelul Centrului 
Universitar București, precum 
și calificarea la nu mai puțin 
de 8 discipline în 
a Campionatelor 
Universitare, iată 
din performanțele 
aproape 1000 de

etapa finală 
Republicane 
doar cîteva 
cu care cei 

__ ______ studenți ai 
Institutului de Construcții din 
Capitală s-au prezentat la șțar- 
tul celei de-a 25-a ediții a 
„Cupei Anghei Saligny".

Desfășurată în cadrul com
petiției naționale Dacia-da, a-

ceastă întrecere de masă ju
biliară a constituit un moment 
de referință pentru toți iubi
torii de sport din institut, la 
fel ca și pentru numeroșii in
vitați, cadre didactice din con
ducerea I.C.B., membri susți
nători ai secțiilor pe ramură 
de sport etc.

în urma disputării întreceri
lor, pe primul loc s-au situat 
reprezentanții Facultății de 
Utilaj, care au dominat con
cursurile de tenis de masă, a- 
tletism, volei și baschet.

Diplomele acordate au încu
nunat nu numai eforturile lau-

reaților întrecerilor dintr-o 
frumoasă zi de primăvară, ci și 
activitatea neîntreruptă a utnor 
studenți absolvenți, care timp 
de 5 ani s-au aflat în focul 
competițiilor universitare, pre
cum și a foștilor studenți ai 
I.C.B.; printre ei, nume de 
prestigiu în lumea institutului: 
conf. dr. ing. M. Angelescu, 
conf. Mioara Șerban, fostă șefă 
a catedrei de educației fizică și 
sport, prezentă în comisia de 
organizare a „Cupei Anghei 
Saligny“ la nu mai puțin de 
23 din cele 25 de ediții. Oame
ni de suflet, oameni de sport, 
așa cum am dori să întîlnim 
cit mai des în toate competițiile 
adresate tineretului.

Monica BUCUR-STANESCU, 
coresp.

NOI Șl FRUMOASE ÎNTRECERI
(Urmare din pag. 1)

reușita acestei finale", ținea să 
remarce, în acest sens, tovară
șul Dorei Lupu, din Comisia 
de organizare a competiției.

Să consemnăm și clasamen
tul general pe județe : 1. Vîl- 
eea, 2. Cluj, 3. Vrancea, 4. Su-

ceava, 5. Caraș-Severin, 6. Iași. 
De menționat că fiecare județ 
a prezentat la finală cîte 12 
concurehți, în patru echipe, pe 
cicluri de pregătire.

Ce va urma în planul acțiu
nilor din domeniul sporturilor 
tehnico-aplicative inițiate și 
organizate de C.C. al U.T.C.? 
Alte două finale republicane do-

tate cu „Cupa U.T.C.". Prima, 
la karting, programată la Pia
tra Neamț, în luna iulie, a 
doua la Brașov — Festivalul 
sporturilor tchnîco-aplicative la 
modclism, tir, orientare turisti
că, judo și radiogoniometric, 
în luna august. în ambele ca
zuri, fazele preliminare sînt în 
plină desfășurare pentru stabi
lirea campionilor județelor și 
ai Municipiului București. Și. 
la fel, preparativele în cele 
două orașe amintite, (t. st.)-

TURNEU FINAL LA POLO
(Urmare din pag. 1)

normal: CRIȘUL — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 10-7 (1—2,
2—1, 3—1, 4—3). Oricum, clu
jenii au ținut și au reușit să 
facă un joc în confirmarea 
victoriei din reuniunea inau
gurală. Golgeterul meciului — 
și al zilei — a fost GORDAN, 
autor a cinci puncte, celelalte 
realizîndu-le COSTRĂȘ, RAȚ, 
FĂRCUȚĂ, ILLES, L. INDIG 
(C), COLCERIU 2, MARC 2, 
TRITEANU. BLAGA, FAR-

CAȘ. Au condus V. Median — 
A, Gere.

Cînd a venit rîndul întîlni- 
rii STEAUA — C.S.U. CON
STRUCȚII T.M.U.C.B. gîndul 
s-a dus către egalul, 5—5, din 
turneul de la CIuj-Napoca. 
Acum, însă, spectatorii au a- 
sistat la un succes categoric, 
cu 16-7 (2—1, 4—0, 5—4, 5—2), 
al steliștilor. Aceștia au con
trolat autoritar disputa, eta- 
lînd o vervă deosebită. Nu-i 
mai puțin adevărat că replica 
partenerilor a fost firavă, cum

se întîmplă cînd nu există 
miză. Au marcat: FRUTH 3, 
DUCULEȚ 3, RAGEA 2, L. 
BALANOV 2, ANGELESCU 2, 
CHEȚAN 2, NIȚĂ, GEANTĂ 
(S). B. ȘTEFĂNESCU 4, CIO- 
BĂNIUC, PAOLAZZO, MU- 
ȘAT. Arbitri: R. Nichita — V. 
Burd-ea.

Astăzi, tot de la ora 16, o 
etapă care debutează printr-o 
partidă cu o mane favorită, 
Dinamo, în. oompania Voinței, 
urmată de o alta deschisă ori
cărui rezultat. Rapid — C.S.U. 
Construcții T.M.U.C.B., pentru 
ca în „vedeta" reuniunii să șc 
întîlneaseă Crișul și Steaua.

■

B

BASCHET. ATMOSFERA.
turneului final al Campionatului Național 
de baschet masculin (locurile 1—4), des
fășurat zilele trecute la Craiova. a fost 
creată o ambianță specifică marilor eve
nimente sportive t organizare fără reproș 
asigurată de forul de specialitate, 
C.J.E.F.S. Dolj șl A.S. Constructorul 
T.A.G.C.M. (Ing. Cristei Bădescu, directo
rul întreprinderii, mg. Ion Suvaina, pre
ședintele asociației sportive, economist 
Gheorghe Ungureanu, președintele secției 
de baschet) ; un public numeros șl entu
ziast în toate zilele turneului, care a a- 
plaudat călduros evoluțiile celor mai 
buni baschetbalist! ai țării. • DEȘI con
figurația clasamentului era, în general, 
stabilită dinaintea turneului, partidele din 
program au avut o desfășurare interesan
tă, pe alocuri chiar aprigă, de parcă a- 
tuncl se decideau Ierarhiile. Un sincer 
bravo pentru antrenori și jucători. • 
CEI CARE U urmăresc pe cunoscutul pi
vot dinamovlst AL Vinereanu in meciuri
le din cadrul Diviziei A sau în partidele 
internaționale îl știu evoluînd s-obru, precis, 
fără comentarii la adresa arbitrilor și fă
ră să... zîmbească niciodată. Cu totul alt
fel este Sandu Vinereanu cînd partida se 
termină, cînd echipa sa cîștigă, cînd este 
în mijlocul coechipierilor și prietenilor î 
devine un solist vocal remarcabil (reper
toriul popular este baza), iar glumele 
spuse de el au un haz deosebit. (P. IV.). 
__ HOCHEI PE GHEAȚA, la CAMPIONA-

” ‘ ai juniorilor — grupa
programați și doi arbitri ln- 
ddn țara noastră, Iuliu Becze 

și Eugen Both (la linie). Pres- 
mai ales In partidele cu im- 
desemnarea locurilor pe po-

Cu prilejul
■ B B ■ B B B
La sfîrșituj sezonu- 

toțl cel 5 arbitri in-

■ ■ ■ ■
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TUL EUROPEAN 
A au fost 
temaționall 
(la centru) 
tațille lor, 
plleațll în ___________ ________
diurn, au fost foarte bine apreciate de ofi
cialitățile federației internaționale, după 
cum ni s-a spus la festivitatea de Inchl-
■■■■■■■■■■■■■■■

dere, de la oiomoue. 
lui, putem spune că _ ____ _ _
ternaționalî delegați la Campionatele Mon
diale șl Europene din acest an au dovedit 
competență, corectitudine șl prestanță, 
așa cum ne-au obișnuit și In competițiile 
interne. (M. c.).

POLO. Intre SPECTATORII primelor 
meciuri din cadrul ultimului turneu al 
Diviziei A, multe figuri cunoscute din al
te sporturi (handbal, fotbal, rugby, ho
chei etc.). I-am zărit, spre pildă, pe V. 
Stingă, R. Cămătaru, D. Mateuț, Fl. Mu-
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POST-SCRIPTUM

rarlu. Ed. Pană, Gh. Fodac ș.a.m.d. In 
fond, familia sportului e una singură... 
• PE LINGĂ execuțiile de efect sminti
te în cronici, au mai fost și alte goluri 
spectaculoase, pe drept aplaudate, precum 
cele realizate de orădenii Costrăș și Fejer 
sau de clujeanul Colceriu. Cine se mai... 
Înscrie 1 (G. R).

RUGBY. PRIMA VICTORIE pe care o ob
țin buzoienii In fața dlnamoviștilor (16—11, 
duminică) confirmă egalul (16—15) reali
zat de echipa Contaotoare în meciul tur 
din Capitală. Oricum, rezultatul de acum 
cîteva zile poate fl socotit, fie doar In 
parte, o surpriză, din moment ce în ulti
mele IntîLnlr! directe disputate la Buzău 
Dinamo a cîștigat cu 40—6 șl 34—9 ! • 
UN RAPORT TEHNIC cuprinzător, cu a- 
precierl colective și Individuale — așa 
cum a cerut F.R.R. tuturor „cavalerilor 
fluierului" — a întocmit arbitrul M. Vă- 
tui la partida de la Petroșani, dintre ștl-
■ ■■HI ■ ■■■■■■■■

„TOP 12" PENTRU
• Sîmbătă șl duminică, la Bu

zău se va desfășura o nouă edi
ție a concursului „Top 12“ pen
tru cădeți, competiție la care 
participă ce! mai buni sportivi 
ai țării, candidați la un loc în 
echipele reprezentative pentru 
viitoarele Campionate Europene 
din Iugoslavia.
• Tot la Buzău, în organizarea 

C.S.Ș. din localitate, s-au desfă
șurat întrecerile „Topului" pen
tru jucători cat. 8—10 ani, la ca
re au luat parte sportivi de la

PARTIDELE ETAPEI A
Partidele din cadrul celei de a 

Il-a etape a Diviziei A vor avea 
loc în perioadele 28—29 mai la 
București (masculin) și 29—30 mai

CADETI LA BUZĂU
secțiile din Constanța, Cluj-Na- 
poca. Rm. Vîlcea, Od. Secuiesc, 
Tg. Mureș, Bistrița, Buzău și 
București. La fete, primele locuri 
au fost ocupate de Antonela 
Mănae (C.S.Ș. 2 IJPIPS Constan
ța), Mihaela Encea (Juventus 
București), Mădăllna Savu (Uni
rea Tricolor București), iar la 
băieți de Leher Demeter (Con
structorul înfrățirea C.S.Ș, Tg. 
Mureș), Zoltan Echer (C.S.Ș. Od. 
Secuiesc) și George Schwartz 
(C.S.Ș. Buzău).

Il-a DIN DIVIZIA A
la CIuj-Napoca, Constanța (mas
culin), CIuj-Napoca, Constanța 
și Zalău (feminin).

• La 
pionatej 
lin 
li ta

Mi: 
la

Ci• 
a Concl 
niorilor 
de la d 
August"] 
In afară 
la suliț] 
disc. " 
cestcl el 
la 11 șl

Ei

DIVIZIA B DE HANDBAL (etapa a XVI
MASCULIN, scria I î IMU Ba

cău — IMP Sf. Gheorghe 21—13, 
Tractorul Brașov — ASA Buzău 
25—19, Moldosin Vaslui — CSM 
Borzcștl 21—18, Prahova Tclca- 
jen — csu Galați 23—21, Inde
pendența Carpați Mîrșa — Cal
culatorul IIRUC București 26—18; 
seria a Il-a : Tehnoutilaj Odor- 
hei — Constructorul Arad 26—25, 
Metalul Hunedoara — Construc
torul Oradea 32—20, Strungul 
Arad — Unio Satu Mare 31—27, 
Minaur n Cavnle — Comerțul 
Sînnieolau Mare 25—15, Mecani
ca Oradea — Autoturisme Timi
șoara 29—26.

FEMININ, seria I : Mecanică 
Fină București — Textila Buhuși

19—17, Argetex Pitești -- 
București 23—22. Filatura 
șanj — Sportul Muncitoresc 
raoal 31—29, Chimia Brăila 
Precizia Vaslui 16—27 ; seria a 
Il-a : CFR Craiova — AEM Ti
mișoara 25—21, Electromotor Ti
mișoara — Constructorul Bala 
Mare 25—24, CSM Bistrița — 
Textila Zalău 30—30, Voința Si
ghișoara — Constructorul Hune
doara 23—24. (Corespondenți : 
I. Ionescu, V. Pelenghlan, Gh. 
Măinăilă, M. Fîorea, D. Cristache, 
C. Gruia, A. Pialoga, M. Vcr- 
zescu, V. Sabou, F. Jecheanu, I. 
Vlad, E. Teirău, Ilie Ionescu, I. 
Toma. I. Turcu, I. TănftsescU,

Crețul, N. Fețeanu, I. Ghișa).
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„CUPA C.S.Ș LA CICLISM

V. Pavel) un avans de

a 3 S3 51 ■ ■ ■ ■ B B F

ni.o. 
(Olim- 
Bîrsan 
același

Poate că cititorii s-au obișnuit 
cu formularea lapidară din. cro
nicile de ciclism : seniorii și 
juniorii mari au alergat împreu
nă. In mod sigur, acest lucru . 
s-a petrecut și cu sportivii se
niori participanțl la într“cerile 
„Cupei C.S.Ș. 2", care însă au 
fost surprinși, înainte de darea 
startului, atunci cînd organiza
tori! le-au adus la cunoștință 
că, pentru dinamizarea cursei, 
au introdus un handicap de 
departajare a celor două cate
gorii. Derulată pe șoseaua spre 
Oltenița, cursa a fost agitată de 
la primii săi metri, vîntul pu
ternic, de față, făcînd Inutile 
eforturile sportivilor seniori do 
a se detașa, acest lucru petre- 
cînd'U-se numai după întoarcere 
(km 53,500). Aici, opt rutieri, 
V. Pavel, Al. Ion, Cr. Neagoe, 
Ol. Celea (toți Steaua), C. Nico- 
lae, Gh. Lăutaru (ambii Dina
mo). M. Mărginean (I.M.G.B.) și 
Gh. Nefliu (Voința), ambiționați 
de nereușitele de pînă stimei, 
s-au desprins, mărlndu-și trep
tat avansul față de restul con- 
curenților șl avînd la finiș (cîș
tigat de " “

Numai că notarea,ința și Grlvița Roșie.
de către arbitrii de margine, a număru
lui de faze de joc (margini, grămezi etc.) 
creează unele greutăți în îndeplinirea mi
siunii propriu-zise. • MAI... SOLICITAȚI 
ca altădată, arbitrii din provincie s-au 
remarcat în ultimele etape. A fost, spre 
pildă, cazul constănțenilor V. Chirondo- 
jan sau C. Stanca, al ieșeanului Gh. Pri- 
sacaru („Ești pe cel mai bun drum", îl 
spunea 
Witting, 
F.I.R.A.). 
reușită

ultimului binecunoscutul Th. 
fost purtător al ecusonului 

Dar nu se poate vorbi de o 
___„în bloc" : buzoianul N. Calolan, 
de exemplu, a condus cu greșeli dumini
că. la Suceava, așa cum apreciază cei 
prezenți la întîlnirea C.S.M. — Steaua, 
între care C. Crlstăchescu. observator fe
deral. (G. R.).

SĂRITURI ÎN APĂ. INTERES DEOSE
BIT pentru Campionatele Internaționale 
desfășurate recent în bazinul Olimpia din 
Sibiu. La toate cele patru reuniuni, tri
bunele au fost pline, iar în ultima dopă- 
amiază între spectatori s-au aflat și circa 
100 de turiști sovietici, doritori tă-șl a- 
Plaude eompatrioțil, dintre care Armine 
Melcumian și D. Mâcoîan au cucerit locul 
I Ia probele la care au concurat. • NOTA 
10 pentru aportul instalației de „apă moale", 
care a permis săritorilor români aborda
rea (la început, la antrenamente, apoi și 
in concursuri) a unor salturi pretențioa
se, cu coeficienți de dificultate competi
tivi la nivel internațional. Progresul eel 
mai vizibil l-a realizat sibianul Bogdan 
Cibu, învingător la platformă. * BRIGADA 
DE ARBITRI, internațională, a primit de
seori felicitări pentru competența și co
rectitudinea notelor acordate. Menționăm 
că brigada respectivă a fost condusă de 
ing. Marius Opriș șl a avut în componen
ță pe fostul internațional Pantelimon De- 
cuseară. (D. ST.).
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In spate, grupul masiv 
cicliști s-a fărîmițat, datorită 
vitezei de rulaj ridicate, în mai 
multe plutoane, primul dintre 
ele, în care se aflau și cițiva 
juniori marl, sosind la diferen
ța amintită. S-a 
la... desigilarea 
handicapul — 3:15, 
ddnea primilor clasați 
bulversată. Referitor la 
competiție, organizată excelent, 
opinăm că măsura luată s-a do
vedit salutară, atît in ceea ce 
privește eliminarea tacticilor de 
așteptare, cit și referitor ia o 
apreciere cît mai exactă a po
sibilităților fiecărui ciclist. Han
dicapul, pe o distanță de 80 km, 
a fost judicios dat.

Clasament final : 1. Adrian
Radu 2h01:Zl, m.o. 40,000 km ; 
Gh. Marian (ambii Voința 
antrenor Gh. Neagoe), 3. 
Toadcr (C.S.Ș. 1), 4. M. Pîrjol
(Dinamo), 5. Al. Ivan (C.S.Ș. 1), 
6. N. Slrbu (STIROM), 7. C. Bog
dan (Voința), toți țuniori sosiți 
în același timp cu învingătorul, 
8. V. Pavel (Steaua) ’a 57 sec. ; 
juniori mici : 1. L. Dumitru
(STIROM). 40 km, lh05:17, 
36,400 km ; 2. P. Tricâ 
pia), 3. P. Decu, 4. M. 
(ambii C.S.Ș. 1), toți în 
timp. .

SIMA
_ ... ...........    . începe-

re—de ia ora 9,00, pe autostrada 
spre Pitești, start de ia km 15. 
sînt programate a se desfășura 
probele de contratimp echipe 
din cadrul campionatelor mu
nicipale.

Horațiu
• Duminică 8 mal, cu
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ADMINISTRAȚIA DE STAT 1OIO-PRONOS
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri, 6 mai 1988 va avea 
loe în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, în- 
eepînd de la ora 15,50. Aspecte 
de la desfășurarea operațiunilor 
de tragere vor fl transmise 
radio, pe programul I, la 
16,35. Numerele extrase vor 
radiodifuzate și în reluare, 
același program, la ora 23,05 și 
mîine, sîmbătă, la ora 8,55. După 
desfășurarea tragerii va rula un 
film artistic. Intrarea liberă.

la 
ora 

fi 
pe

• Așa după cum s-a mal a- 
nunțat, săptămîna aceasta rezer
vă o surpriză dintre cele mai 
plăcute tuturor iubitorilor siste
mului PRONOEXPRES, o dată CU 
organizarea unei TRAGERI EX
CEPȚIONALE „BOXEXPRES". Va 
fi, desigur, șl de această dată 
un prilej care va stîrni interesul 
nu numai prin faptul că antici
pează o importantă competiție a 
sezonului (CENTURA DE AUR), 
ci șl prin aceea că va atribui 
frumoase cîștiguri, eonstlnd în 
bani, autoturisme și excursii 
peste hotare. De precizat că NU-

MAI ASTA 
fl procurat 
dv. favorit

• Vă ret 
flă încă în 
MĂVERII. 
mitată, cu 
tante cîștig 
al sistemul 
ZOARE CO 
bogățeaseă 
tradiționale 
emisiunea 
te epuiza î

• clși 
LOTO DIN 
1 : 2 variat 
„Dacia 1.30 
10,25 
18,50 
1.770 
cat.
2.089

a 4.49 
lei ; < 

6 : 335 
a 100 

78.655 lei.
1.300“ (70.001 
cipanților < 
Brăila șl < 
București.
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Mai" din Con
jurat zilele tre- 
otat cu „Cupa 
au luat parte 
:ții noștri frun- 
juniori. Dintre 
.trate rețin însă 

mg : 
X7IUOKIUJ 14,1 ; 
MaWCscu (Dina- 
; Mircea Faze- 

>radea) 68,78 m. 
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e va desfășura

CGncursul Republican al cluburilor sportive școlare ia gimnastică ritmică
Din coltul tribunei

Recent, la Bistrița, a avut loc 
Concursul Republican ai clubu
rilor sportive școlare la gimnas
tică ritmică, la toate cele patru 
categorii de clasificare plus ca
tegoria maestre.

„Examenul" tinerelor talente 
din unitățile sportive școlare s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic 
și artistic, ceea ce a făcut ca bri
găzile de arbltre să acorde note 
înalte șl chiar maxime — cum a 
fost cazul Adrianei Stoeneseu, 
categoria maestre, apreciată cu 
nota io la patru obiecte — la 
aeeastă disciplină a grației și 
frumuseții, devenită sport olim
pic din 1984.

REZULTATE TEHNICE : 
goria a IV-a, echipe : 
71,80 p ; 2. Dinamo 
71,65 p ; 3. Constanța 71,oo p : 
individual compus : 1. T 
Haralambie (Constanța) 18,85 p ; 
2. Andrea Csaszar (Bistrița), 
18,35 p ; 3. Cristina Nemțeanu 
(Dinamo București) 18,20 p : o- 
blecte — coardă, panglică : Con
suela Haralambie (Constanța). 
Categoria a ni-a, echipe : 1.
Constanța 109,00 p ; 2. Timișoara 
107,70 p ; 3. Oradea 106,30 p ; in
dividual compus : 1. Alina Voi
nea (Constanța) 28,65 p ; 2. An- 
cuța Goia (Reșița) 20,10 p ; 3. 
Carmen Orgovicl (Timișoara) 
27,95 p ; obiecte — coardă, mln-

cate-
1. Bistrița 
București

Consuela

ge, măciuci : Alina Voinea (Con
stanța). Categoria a Ii-a, echi
pe : 1. Reșița, 144,75 p ; 2. Con
stanța 144,45 p ; 3. Baia Mare 
140,45 p ; individual compus : 1. 
Elena Marghidan (Constanța) 
38,75 p ; 2. Adina Vona Grugce- 
vits (Reșița) 37,60 p ; 3. Oana 
Mateescu (București) 37,10 p ; 
obiecte — coardă, cerc, panglică, 
fără obiect : Elena Marghidan 
(Constanța). Categoria a IlI-a, 
echipe : 1. Brașovia 137,90 P ; 2. 
Piatra Neamț 137,70 p ; 3. C.S.ș. 
1 București 131,30 p ; individual 
compus : 1. Ileana Alecu (Plo
iești) 49,25 p 1 2. Elena Vasile 
(Brașovia) 43,30 p ; 3. Ildico Bo- 
dor (Tg. Mureș) 47,80 p ; obiec
te — coardă, cerc, minge, mă
ciuci, panglică : Ileana Alecu 
(Ploiești). Categoria maestre 
echipe ; 1. C.S.ș. 1 București 
143,70 p ; 2. Oradea 141,45 p ; 3. 
C.S.Ș. 2 București 133,30 p ; in
dividual compus : 1. Adriana
Stoeneseu (București) 49,90 p ; 
2. Irina Dodea (Piatra Neamț) 
49.35 p ; 3. Cornelia Popa (Ora
dea) 47,85 p ; obiecte — coardă, 
cerc, minge, măciuci, panglică: 
Adriana Stoeneseu (București). 
Ansambluri — categoria a IV-a : 
C.S.ș. 7 Dinamo București ; ca
tegoria a m-a : C.S.Ș. 3 Bala 
Mare ; categoria a n-a : C.S.Ș.
1 Baia Mare.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ARBITRII MECIURILOR DIN 
ETAPA DE DUMINICA A 

DIVIZIEI A

VOINȚA DE A ÎNVINGE

EȘARFA BIATLONULUI

a căpătat expe-

I

EXAMEN PENTRU GHIZI MONITORI SCHI

F. c. Olt — Flacăra Moreni : 
M. Niculescu — V. Angheloiu 
(ambii din București) și M. Dra- 
gu (Galați).

Petrolul — Sportul Studențesc : 
S. Necșulescu (Tîrgoviște) — I. 
Ghergheli (Baia Mare) șl D. 
Busuioc (Craiova).

Dinamo — C.S.M. Suceava : 
Fl. Popescu — D. Catrinescu (am
bii din Ploiești) și M. Axente 
(Arad).

„U“ Cluj-Napoca — Universi
tatea Craiova : V. Alexandru
(București) — c. Corocan (Reși
ța) și N. Bițin (Salonta).

Oțelul Galați — — ~
M. Constantinescu 
A. Gheorghe (P. 
Renghel (Vaslui).

Rapid — S. C. _____
Constantin (Rm. Vileea) __
Macavel (Deva) și L Niculițov 
(Focșani).
Corvinui — Victoria : I. Crăciu- 

neșcu (Rm. Vileea) — I. Coț 
(Ploiești) și Gh. Toth (Aiud).

Politehnica Timișoara — F.C.M. 
Brașov : D. Petrescu — J. Gra
ma și M. Doncea (toți din Bucu
rești) .

Steaua — A.S.A. Tg. Mureș : 
Al. Mustățea — A. Nlcolescu 
(ambii din Pitești) și C. Gheor
ghe (Suceava).

F. C. Argeș : 
(București) — 

Neamț) șl Al.

Bacău Gb. 
Gr.

I
| PLENARA ANTRENORILOR

ai dacă amin- 
ilia de argint 
orghe Gîrniță 
!e la Campio- 
e de la Minsk, 
mai fost ui
tă performan
tă similară, 
K problema 
Bonului tre- 

și rezolvată 
Susținerea a- 

de vedere se 
imul rînd, pe 
1 românești, 
1 deja amin- 
trecute și lo

de la Inns-
1, al 
loziții 
ictorii 
iiteă. 
inter

lui G. 
frunta- 
indivi- 
în alte 

internaționale, 
t însă șl, în 
stă disciplină 
ă (dacă nu 
ițească!) po- 
hiile interna
lly s-au pe- 
biatlonul ro
nd clasări cit 
marile com- 
hjotare.

succese con- 
iremisă de la 
demonstrația 

dansării bia- 
nța unui va) 
iri care pre- 
inifțiale, ofe- 

de progres,

în condițiile unei pregătiri 
adecvate, ar putea fi a doua 
premisă. Sorin Popa, Iancu 
Diaconescu, Șerban Nicolae, 
Marius Vornicu, Paul Ver- 
inan, Dumitru Mazilu, Clau- 
diu Magdo și alții alcătu
iesc în momentul de față 

o bază de selecție, puțind 
oferi, în final, cîteva vîr- 
furi competitive pe plan in
ternațional. Există o a treia 
premisă, și ea la fel de im
portantă, esențială chiar : 
baza sportivă de pe Valea 
Rî.șnoavci, utilată în mo
mentul de față Ia nivelul 
celor mai 
complexe ale 
peste 
oară 
R. D.
spune 
disciplinară 
cercetări al 
re a lucrat 
bune în compania 
olimpic de schi fond fe
minin, și-a conturat o me
todologie proprie de lucru, 
originală, 
riență și a demonstrat ata
șament față de această ac
tivitate, ar putea fi și ea 
cooptată în anturajul bia- 
tlonului românesc al viito
rului imediat. Sigur, rămî- 
ne și problema, foarte im
portantă, a găsirii unor 
specialiști — cărora să le 
bată inima pentru aceas

reprezentative 
genului de 

hotare, căutată bună- 
de performeri din 
Germană, ceea ce 
totul.

performeri 
ceea

Echipa inter- 
a Centrului de 
C.N.E.F.S., ca- 

cu rezultate 
lotului

>>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

disciplina și sa aibă,ta
plus, capacitatea să readu
că biatlonul cel puțin acolo 
unde a fost — serioși, compe
tent, dispuși spre colabo
rare între ei și cu alți an
trenori. Aceștia ar putea a- 
sigura, practic, acea unifi
care concepțională a pregă
tirii celor două unități de 
performanță din biatlonul 
nostru, Dinamo și A.S.A. 
Brașov, deziderat pe care, 
pînă în momentul de față, 
federația de specialitate nu 
l-a putut realiza. Lor tre
buie să li se alăture, obli
gatoriu, și un antrenor de 
tir, pentru că nici o altă 
echipă de biatlon din lume, 
care se respectă, nu trece 
la treabă fără un asemenea 
specialist.

Iată suficiente motive 
pentru ca biatlonul nostru 
să redevină ce a fost. Pre
mise sînt. condiții de ase
menea. Cu obligația ca, a- 
sigurîndu-i-se un cadru or
ganizatoric adecvat, bine 
gîndit și perfect aplicat, cu 
un profund caracter știin
țific, 
reze 
poate 
ca în 
iarnă, 
întreg

activitatea să dema- 
într-un timp cît se 
de scurt. în biatlon, 
toate sporturile de 
sezonul ține un an ț

Rodu TIMOFTE

BUCUREȘTENI
Luni o mai, la ora 18, în sala 

I.S.B. din str. Berzei, va avea 
loc plenara antrenorilor de fot
bal din București și Sectorul A- 
gricol Ilfov. Cu acest prilej, lec
torul univ. ion Motroc va face 
o expunere cu tema : „Factorii 
care influențează concepția de 
joc și antrenament". Va urma un 
film cu aspecte legate de aceas
tă temă.

La plenară vor participa an
trenorii și instructorii echipelor 
de toate categoriile.

„Fotbalul nu-i sport de... 
domnișoare", au spus-o șl o 
spun oamenii din preajma 
gazonului. E adevărat, dar 
nu e nici un sport al duri
tăților cînd e jucat în spi
ritul regulamentului și al 
deplinei sportivități. Marii 
jucători se respectă reci
proc, iar nereușitele (pen
tru că se mai întîmplă și la 
ei) nu încearcă să le „re
pare" prin durități. Sînt și 
accidentări involuntare, care 
țin departe de gazon des
tui jucători. Printre cele 
mai recente, cazul lui Că
mătaru. Mai întîi, fractura 
de peroneu, apoi de deget 
de la picior, iar acum smul
gerea de ligamente de la 
genunchi. A fost șl grava 
accidentare a lui Gabor, ru
pere de tendon, fără ca ci
neva să-1 lovească. Au ur
mat luni grele, operația, 
convalescența, refacerea. 
Dar, cu o dîrzenie exem
plară, Gabor a refăcut te
renul pierdut, a învins du
rerea și iată-1 revenit pe 
gazon cu o arzătoare poftă 
de joc. Gîndurile ne poartă 
și spre tînărul Iașko, por
tarul lui „U“ Cluj-Napoca. 
Un organism mai sensibil și 
destul de crud pentru „duri
tatea" unul fotbal de primă 
divizie. Iașko a fost, din 
păcate, accidentat, triplă 
fractură Ia picior. De șase 
luni merge în cîrje. O pri
mă operație, iar în urmă 
cu o lună, a doua. Acum, 
așa cum ne spunea și el, se 
pare că totul merge spre 
deplina vindecare. în aces
te grele încercări, Iașko a 
demonstrat o tărie de carac
ter și o voință extraordinare.

Am scris toate acestea 
pentru că duminică, la Ba
cău, am asistat, în timpul 
partidei Sport Club — „U“ 
Cluj-Napoca, la o altă gra
vă accidentare. Nu a fost 
un joc dur ; dimpotrivă, în 
ciuda situației precare a ce
lor două echipe „la adevăr", 
ele și-au apărat șansele co
rect. în minutul 87, însă, 
deși nu jucase decît 10 mi
nute, fundașul Agaclii era 
scos pe brațe. Sărind la cap 
cu un jucător clujean, Aga- 
chi s-a dezechilibrat șl a 
căzut la pămînt și acolo a 
rămas. El spune că a fost 
călcat în cădere. La o oră 
după meci, antrenorul Ni- 
colae Vătafu, tare afectat, 
ne spunea că primul diag
nostic pus de trei medici 
din Bacău a confirmat o 
accidentare foarte gravă, 
rupere de tendon, ceea ce, 
la 29 de ani, pune sub sem
nul întrebării viitoarea ac
tivitate a acestui jucător. 
Agachi, produs al fotbalului 
băcăuan, în perioada cît a 
jucat la Iași, a urmat și ab
solvit facultatea de construc
ții și a devenit inginer. Un 
fotbalist dotat, tare ca o 
piatră, care a împletit fruc
tuos învățătura cu sportul. 
Acum, el trece prin mo
mente extrem de grele. 
Dar, ambițios cum este, și 
avînd exemplele lui Gabor 
și Iașko — și nu numai ale 
lor, pentru că am mai pu
tea aminti de Mocanu, Fră- 
țilă, Pușcaș, Suciu, Bădin, 
Neșu, Anca — poate că e) 
va reveni pe gazon. Adcvă- 
rații sportivi au o mare vo
ință de a învinge. Succes I

Constantin ALEXE

INTRE VESTIAR • ■

LNS1V DE 
COLOR 
luni) se 

>înd cu 
i a.c. la 
Municipal 
ir. Popa 
crieri se 
data de 
fiind li-

ilimenta-
180372

SIE mai pot 
>u numerele

se mal a- 
OZUL PRI- 
specială 11-
> și impor- 
idul special 
7 TELEVI- 
vln să îm-

> ciștiguri 
i, însă, că 
tă, se poa- 
>ment !

TRAGERII 
E 1988. Cat. 
autoturisme 
1) ; cat. 2 : 
ei ; cat. 3 :

4 : 47 a 
a 460 lei ; 

: cat. X :
Ia cat. 1 : 

iele „Dacia 
zenit parti- 
stantin din 
jculac din

O.N.L CARPAȚ1 BRAȘOV organizează ta zilele de 6, 7 
șl 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 agrement de la complexul „Favorit" din Poiana 
Brașov.

Informații suplimentare Ia telefoanele 13174 și 922/62310 
— Biroul agrement

I
LA 8 MAI 1988, TRAGERE EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES „BOXEXPRES"

• 42 de numere, 
in cadrul a 6 
extrageri

• 13 categorii 
de ciștiguri

• Se poate cîș- 
tiga ți 
NUMAI 
NUMERE I

• Biletele
25 lei parti
cipă la toate 
extragerile.

ULTIMA ZI 
de participare — 
sîmbâtă 7 mai!

I
<Sntai

tracers exceptional!PRONOEXPRES
BOXEXPRES

IR/lf.l Rf OHMNVAIA 
m PHHfMt 
f c/miumini auh* 

«IA HtVt lOfiB

se acorda ctyigan m<

TnimisKiMisitnim
<« R.D. GERMANA

• „UCENICII AU PUS 
BEȚE In ROATE..." Un con
deier de primă mînă din 
presa de specialitate afirma 
în excelentul program al 
partidei de la Sibiu că „u- 
cenicii" Olimpiei vor pune 
bețe în roate Sportului Stu
dențesc. și el n-a fost con
trazis, fiindcă „galben-albaș- 
trii", în frunte cu portarul 
Ritli, Szcneș, Czirbus șl Er
dei, s-au bătut ca niște lei, 
punînd în nenumărate rîn- 
durl în dificultate echipa 
din „Regie". Coraș, însă, cu 
plusul lui de autoritate, care 
a relansat partida (egalînd 
la 2—2), și Pană (cu golul 
calificării) au refuzat k.o.-ul. 
Dar „OU“, cum o alintă săt
mărenii, a fost „sarea și pi
perul" în această partidă 
frumoasă, aplauzele la scenă 
deschisă meritîndu-le din 
plin, o Portarul Cristian se 
confesa după joc : „Cu 10 
ani ta urmă, în miez dc va
ră, eram în poarta lui F.C. 
Argeș, în semifinalele Cupei, 
tot cu Olimpia Satu Mare, 
care nc-a eliminat cu 1—0. 
De aceea am stat cu sufletul 
la gură la acest meci deose
bit de greu pentru 
mea echipă. Sătmărenii 
întrecut pe el. Ii felicit 
inimă, fair-play-ul mă 
gă Ia așa ceva..." Fără 
montării 1 (S. Tr.).
• DIVIZIONARA B 

Pașcani părea cea mal 
ră... victimă a

noua 
s-au 

din 
obll- 

co-

din
. . sigu

ră... victimă a „optimilor", 
ea întîlnlnd ta această fază 
o puternică divizionară A, 
F.C. Olt, care, cum afirmau 
antrenorii el. Silviu Stănes- 
cu și Ion Oblemenco, „este 
decisă să-și valorifice toate 
atuurile pentru a se califi
ca". Dar, pînă la urmă, • 
decis nu plusul de tehnicita
te al iui F.C. Olt, ci plusul 
de ambiție al celor de la 
C.F.R. Pașcani. • Patru 
foști divizionari A au evo
luat ta „ll“-le pregătit de 
Leonida Antohi și Marin A- 
lexandru : portarul Bucu, 
fundașii centrali Caramalău 
și Ursu, atacantul Kereszi. 
Trei au Jucat la Politehnica 
Iași, al patrulea, Caramalău, 
Ia F.C. Constanța. Toți au 
jucat bine, dar... peste el, 
ca efort șl orientare In te
ren, s-a plasat mijlocașul 
Irimia. • Foarte activă ga
leria echipei din Pașcani, 
care n-a încetat să-și Încu
rajeze favorițli atunci ctad a- 
ceștia erau conduși. De altfel, 
unul dintre acești suporteri 
afirma după meci că 
golurile le-am dat 
cluzînd printre ele 
golul lui Caramalău 
cercăm să ajungem 
nalty-url — afirma 
Leonida Antohi. Că 
naltyurl poate clștlga orici
ne". N-a mai fost nevoie de 
penaltyuri, ca în „16“-lmi, 
ctad C.F.R. a clștlgat cu 
5—4 meciul eu Flacăra Mo
reni N-a fost de... acord 
cel care a ratat, în min. 19.

__ „toate 
noi", in
și auto- 

! • „în- 
la pe- 
zîmbind 
la pe-

un penalty. Kereszi, el 
scriind senzațional, in 
115, din lovitură liberă 
18 m 1 (L. D.).
• ambianța plăcută 

la meciul de ia Buzău. O 
organizare reușită, un fru
mos program de meci rea
lizat de clubul Gloria și a- „ .< .-... sp6cta_ 

Buzolenii 
A șl au 
Dinamo, 

F.C.M.
— o cu-

din meciurile de 
cu Gloria. * Cămătaru

In- 
min. 

de la

proximativ 10 000 
tori in tribune, 
duc dorul Diviziei 
venit s-o vadă pe 
pentru că pe 
Progresul Brăila 
nosc
„B“, _ _________
este, în continua-e, indispo
nibil, Vaișcovici a fost acci
dentat în meciul de la Cra
iova. iar Mateuț a avut două 
cartonașe Lipsa lor însă nu 
s-a simțit, pentru că dife
rența de valoare era destui 
de mare între Dinamo și di
vizionara B. • „N-avem ce 
pierde" ne-au spus înaintea 
partidei cîtiva Jucători brăi- 
ienl. Cu atît mai mult nu 
am înțeles timiditatea eu ca
re ei au jucat în prima re
priză. • Campionul ratări
lor a fost Răducioiu. De 
vreo trei ori. singur cu por
tarul. el a trimis pe lîngă 
poartă, după care se lua cu 
mîinile de cap. Talentatul ju
cător „copia - - —
'che“, trebuie să 
treze mai mult tn 
finalizare, tocmai 
de Dumitrache își 
marele său talent 
luri. • Raportul 
sugerează cel mai 
onomia jocului de la 
zău : 10—2, ta prima repriză, 
6—8 după pauză. (AL. C.J.
• 

TEA CRAIOVA ___
CAU a avut destule momen
te spctaeuloase șl un ritm 
alert ta cea mal mare parte 
a timpului de joc, deși o 
căldură de vară a încercat 
rezistenta jucătorilor, parcă 
anume pentru ultima parte 
a campionatului etnd, se 
știe, temperaturile stat In 
creștere și la propriu, șl la 
figurat. Băcăuanii au acuzat, 
ta repriza secundă. t *" 
condiții meteo, spunlnd 
în această 
obișnuit să 
pe ploaie, 
acum două 
zăpadă •
la Alba ____ _____
sportiv fazele create de am
bele echipe, spectatorii al- 
ternînd. cu cele mai bune 
Intenții, ta preferința 
suporteri, ctad pentru 
tenl", ctad pentru „moldo
veni" Ar fi vrut desigur 
prelungiri dar eralovenll, 
mai incisivi șl puși pe tras 
la poartă (22 de șuturi, din 
care doar S tn afara țintei, 
o bară șl totuși. numai 
două goluri), n-au fost insă 
de acord, gtadlndu-se foarte 
probabil la Jocul de dumini
că. de la Cluj-Napoca. <«• 
ROT.l.

« LA FAGARAȘ, sărbă
toare sportivă cu prll'dul 
tntîlnlrli dintre Corvlnul Hu
nedoara șl Petrolul Ploiești.

lui Dumitra- 
se concen- 

faza de 
acolo un- 
concretiza 
prin go- 

șuturilor 
bine fizl- 

Bu-

MECIUL UNIVERSITA-
S.C. BA-

aceste
.... ____ ea
primăvară s-au 
dispute partidele 

pe vlnt șl chiar, 
săptămînl, pe 

Public generos 
lulia. aplaudlnd

Stadionul „bijuterie", garoa
fe oferite jucătorilor de fete 
Jtvi VxvX nnr-rt . .. xt —
nale de Făgăraș, 
șl Someș, solicitudine 
partea asociației sportive 
Combinatului chimic ■ 
tramonia. • Excelente 
va parade 
ploieștean __ _
hunedorenii au jucat- elabo
rat tehnic — ceea ce nu e o 
surpriză, evoluția Petrolu
lui —. curajoasă, tehnică, în 
viteză (grație lui Origan, 
Manca, Dima, Catinca, Gri- 
gore) — a fost o surpriză 
plăcută. • Ambele comba
tante s-au prezentat fără ti
tulari (Gabor, Nlcșa, frații 
Gușe. Țăinar ș.a.), dar... nu 
s-a cunoscut, a Mare nu
mărul de șuturi la poartă : 
20—16 pentru Corvinui (10—6 
la cernere). (M. FR.).
a ANTRENORII echipei

Victoria. D. Nicolae-Nicușor 
și Șt. Feodot. au efectuat
după pauză o schimbare in
spirată, introductadu-1 ta te
ren pe Nuță. Acesta a sem
nat ambele goluri (al doilea 
— direct din lovitură liberă, 
cu o execuție tehnică de 
maestru) ale bueureștenilor 
reamlntindu-ne de vîrfui de 
temut din perioada Juniora
tului. • Un frumos program 
a editat conducerea 
victoria, avînd

îmbrăcate în costume națio- 
t Crih’tlma 

din 
a 

Nl- 
cîte- 

ale portarului 
Dîrjan. • Dacă

echipei 
______ _____ un conținut 

bogat, prezentînd atît pro
priii Jucători, cît șl partene
rii de miercuri. • „Dacă e- 
chlpa noastră Juca așa și In 
campionat, eram de pe •- 
cum promovați ta Divizia A* 
— ne spunea după meci nie 
Pătruică. președintele secției 
de fotbal a C.S.M. Reșița, 
într-adevăr, formația reșl- 
țeană a evoluat la un bun 
nivel sl doar Imprecizia șu
turilor iul Mărglneanțu și 
Stroia, precum și Interven
țiile sigure ale portarului 
Nițu au făcut ca ta dreptul 
el să rămînă cifra zero. 
(P.V.).
• ÎN ECHIPA F. C. Argeș 

(care a prezentat o formație 
cu multe rezerve) o Impresie 
foarte bună a lăsat-o tînărul 
Vlădoiu. Introdus după pauză, 
el a Înviorat sensibil ofensi
va piteșteană. Are viteză, pu
tere de pătrundere, dribling 
șl — In ciuda gabaritului său 
redus — se anunță un atacant 
de viitor • La Rapid s-a do
vedit Inspirată Introducerea 
iul Lucian Ilie, care — in 
prelungiri — a adus liniei de 
mijloc un plus de vigoare, 
necesar mai ales pentru că 
„vlșlnlil" Începuseră să cam 
cedeze mijlocul terenului. • 
Spectatorii ttrgoviștenl au fost 
taclntați mai puțin de '* •’ 
din teren și mal mult 
duelul (colorat, dar șl spor
tiv) al celor 
oaspete, foarte 
meroase (circa 
teri rapldlsti 
(R.U.).

Jocul 
de...

două galerii 
active șl nu- 

3000 de supor- 
șl argeșeni'.

SI» GAZON
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In meci revanșă la box juniori

ROMANIA R.D. GERMANĂ 4-4
BUHUȘI, 5 (prin telefon).

In localitate, un numeros pu
blic a asistat la întîlnirea re
vanșă dintre reprezentativele 
de box juniori ale României 
și R.D. Germano. După cum 
se știe, în prima reuniune, 
sportivii români au cîștigat cu 
6—4, Antrenorii echipei noas
tre au încercat și alțl boxeri, 
dar „musca" Dan Simionică și 
„pana" Gelu Bălășoiu n-au 
dat satisfacție, fiind întrecut! 
la puncte de Marcus Bayer șl, 
respectiv, Dirk Husmann. Au 
avut loc 8 partide, oaspeții ne- 
maiprezentînd sportiv la „u- 
șoară“. în primul meci „semi- 
musca" noastră Petrică Paras- 
chiv a evoluat din nou foarte 
bine si prin lovituri numeroase 
â obținut victoria la puncte ta 
fața lui Jan Qast. La „muscă",

așa cum am spus, D. Simionică 
a pierdut la puncte, iar cole
gul său de categorie, Ionel Cio- 
banu a fost întrecut de Jans 
Hildebrand. „Cocoșul" Lucian 
Ghiorghiță a trebuit să se re
cunoască învins de Thomaș 
Dittmar, iar Leonard Doroftei 
a obținut o frumoasă victorie 
în fața lui Torsten Keschel, în 
cadrul aceleiași categorii. La 
„pană“, G. Bălășoiu a pierdut 
Ia puncte, Iar la „semiușoară" 
Victor Buștean a boxat bine șl 
a cîștigat prin abandon tn run
dul 3 în fața lui Sven Mis- 
gayski. în ultimul meci al re
uniunii, la „mijlocie mică", 
Virgil Văduva l-a învins la 
puncte pe Hagen Dorlng. Scor: 
4—4.

Petre HENȚ

„CENTURA DE AUR"
(Urmară din pag. 1)

a urcat pe podium 1 Acciden- 
tîndu-se amindoi în primele 
secunde de luptă, partida lor 
s-a încheiat fără decizie. Am 
putea spune că au continuat-o 
în finala olimpică de la Miin
chen, pe care și-au disputat-0 
ei. Dar de întîlnirea „semi
greilor" Costică Dafinoiu — 
Gilberto Carrilo (Cuba), în fi
nala „Centurii" din 1974, vă 
mai amintiți ? Ce meci mare 
și ce victorie frumoasă a ob
ținut atunci Dafinoiu, proaspăt 
laureat la Campionatele Euro
pene de tineret ! Ne amintim, 
de asemenea, cu plăcere și par
că retrăim partidele victorioase 
ale lui Gruescu, Pometcu, An- 
toniu, ale fraților Calistrat și 
Simion Cuțov, ale lui P. Do- 
brescu, Năstac și ale celorlalți 
reprezentanți ai noștri pe rin
gul „Centurii de aur"...

...Iată-ne acum în ajunul u- 
nei noi ediții a marii compe
tiții. Boxerii români s-au pre
gătit cu seriozitate pentru a- 
ceșt examen dificil, care îi 
poate recomanda pentru... rin
gul olimpic. Campionii noștri 
Marian Gîndac, Adrian Amzăr, 
Ion Guzganu, Daniel Dumitres
cu, Daniel Măeran, Giani Go
gol, Sandu Lcontin, Rudei O- 
breja, Doru Mariccscu, Mlhai 
Vasilache, Petre Bornescu, Ml- 
cloș Paizs și ceilalți boxeri 
români invitați la „Centură" 
vor întîlni, desigur, adversari 
puternici, în fața cărora au 
acum un excelent prilej să-și 
demonstreze valoarea. Sperăm 
că o vor face cît mai muiți 
dintre ei. Dorința de a deve
ni participant la Olimpiadă este 
cel mai frumos vis al 
sportiv. Și „Centura de 
poate oferi celor mai 
această șansă.

unui 
aur" 
buni

(Agerpres). La 
stabilite grupe- 
hochei pe iarbă

TURNEELE OLIMPICE

Pt IARBA

ÎMPOTRIVA apartheidului
din 

la

In lumea 
dintre cele 
regate este 
pe Tamisa,

ia 
Uni-

pre- .. 
tizi- ■■

l-a
140,

„Bune- 
tineret“. 
tinerilor 
duc la 

să țină 
de

Rubrica realizata d*s
Romeo V1LARA

DE HOCHEI

Intre 
ioc ia 
prima 
lut Mondial Universitar 
călărie. In acest an, 
denții sportivi mai au 
scrise în programul activită
ții lor campionate mondiale 
la încă alte patru ramuri 
sportive : orientare turistică 
(19—22 iulie, la Trondheim— 
Norvegia), golf (septembrie, 
Ia Cagliari — Italia), planșe

ce... In luna 4- 
simbălă, a ■ ■ 

maratonul de - ■ 
Timpul realizat - ■

u- 
mod 
unor 

bune, 
înscriu 
și ter- 
pentru

cu velă (septembrie, la 
lermo — Italia) șl judo 
23 decembrie, la Tbilisi 
U.R.S.S.). Reamintim că 
Campionatele Mondiale 
versltare de cros, desfășura
te la Bologna. in Italia, a- 
lergătoareie române ap cîști
gat titlul pe echipe șl pe ce! 
individual, prin Viorica Ghi- 
can.

ur- - - 
an, ■ ■ 

e- '■ 
chlpaj'e a devenit 69— 64 pen- ; “ 
tru Cambridge. Interesant "" 
este faptul că In ultimii 13 ,, 
ani „optul" universității din - ■ 
Cambridge n-a cîștigat decît " ; 
o singură dată. In 1986 ! - ■

anexă, între care și repatrt- "' 
erea vehiculelor, de la Bu- , „ 
enos Aires. în această situ- . ■ 
ație au intervenit concuren- .„ 
ții (peste 150), care au cfec- ■ - 
tuat o colectă. Et au reușit - ■ 
să strlngă suma respectivă șl ț 
apoi, de la Cartagena, 
Columbia, au pornit-o 
drum...

/a*

LONDRA, 5 
Londra au fost 
le turneelor de 
din cadrul Jocurilor Olimpice 
de vară. Iată componența gru
pelor : masculin — Argentina, 
Australia, Kenya, Olanda, Pa
kistan, Spania (grupa A); Ca
nada, R.F. Germania, 
India, U.R.S.S., Coreea 
(grupa B) ; feminin — 
tina, Anglia, Olanda, 
(grupa A) ; Australia, 
R.F. Germania, Coreea 
(grupa B).

Anglia, 
de Sud 
Argen- 
S.U.A. 

Canada, 
de Sud

LONDRA, 5 (Agerpres). Fe
derația scoțiană de rugby a 
respins cererea federației de 
specialitate sud-africane ca un 
număr de internaționali scoțieni 
să participe, cu o selecționată 
mondială, la un meci în Afri
ca de Sud. Secretarul forului 
scoțian, Bill Hogg, a declarat 
că sportivii scoțieni nu pot evo
lua într-o țară unde se practi
că apartheidul și discriminarea 
rasială în sport. Așa cum se 
știe, poziții asemănătoare au 
luat și federațiile de rugby din 
Țara Galilor și Noua Zeelandă.

O REUȘITĂ „REPETIȚIE GENERALĂ44 A HALTEROFILILOR
(Urmam am pag l)

a-

mentul celor care au urcat pe 
podiumul învingătorilor — la 
total și pe stiluri — sportivii noș. 
tri au fost de 14 ori premlați, 
în confruntarea lor cu ceilalți 
halterofili din 26 de țări, cla- 
sîndu-se pe poziția a treia, 
după cei din Bulgaria și 

U.R.S.S., dar înaintea celor din 
R. D. Germană, R. F. Germa
nia, Polonia. Ungaria ș.a. țări 
care au prezentat cifra maximă 
de concurenți (10) sau în ori
ce caz mai muiți decit noi.

— Ce au spus de data
ceasta specialiștii despre evo
luția românilor ?

— Am fost mereu asaltat de 
întrebări și le-am spus reali
tatea : avem o școală bună de 
haltere, unde copiii învață ri
dicarea greutăților în mod 
corect din punct de vedere teh
nic ; la noi, baza de masă a 
crescut în mod considerabil, 
grație competiției naționale 
„Daciada". După ce copiii au 
trecut prima «sită», începe șle
fuirea juniorilor spre marea 
performanță, așa cum este ca
zul lui Traian Cihărean, care 
n-a împlinit încă 18 ani ! E-

xact cu un an în urmă el a 
totalizat 225 kg la cat. 52 și 
acum a ajuns la 250 kg. Așa 
se explică faptul că mica noas
tră delegație a fost călduros 
felicitată de reputatul antre
nor bulgar Ivan Abagiev și de 
președintele forului mondial 
suprem al halterelor, Gottfried 
Schădl.

— Vă rugăm să ne furnizați 
unele amănunte despre evolu
ția sportivilor noștri, precum 
șl fișa tehnică a intrărilor în 
concurs. Cifrele să reprezinte, 
în ordine, smulsul, aruncatul și 
totalul.

— C. Urdaș se situează indis
cutabil pe primul loc : 165, 170 
ratat, 172,5 ; 207,5, 215, iar la 
a treia încercare a renunțat, 
pentru că avea asigurată me
dalia de aur la total cu 387,5 
kg (cu 12,5 mai mult decît ve
chiul record), învingîndu-1 pe 
sovieticul Serghei Li cu 2,5 kg. 
T. Cihărean este băiatul care a 
uimit spectatorii, fiind cel mai 
tînăr dintre medaliați : 105, 110, 
115 — ratat ; 135, 140, 145 — ra
tat. Cu 250 kg a ocupat locul 
secund, dar cu 260 kg ar fi cîș
tigat «aurul». A. Socaci: 155, 
160 — ratat, 160, 190, după care

„INTERNAȚIONALELE” DE TIR CU ARCUL

acuzînd o durere la genunchi, 
nu s-a mai prezentat, avînd a- 
sigurat locul secund cu 350 kg. 
«Bronzul» cel mai prețios 
realizat A. Czanka : 135, 
142,5 — ratat ; 165, 170, 175 și...' 
315 kg, cu 7,5 kg peste recordul 
național. în fine, tot «bronz» 
pentru D. Negrcanu : 110, 115

— ratat, 115; 135, 142,5 147,5 — 
ratat.
— Credeți că ne putem aș

tepta ia rezultate mai bune î
— Da, categoric. Cu condiția 

să se muncească mai mult, Iar 
toți factorii responsabili în for
marea marilor campioni să al
bă o unitate de vederi în pri
vința măririi volumului și a 
intensității în pregătire. Este 
o obligație fără de care pro
gresele continue sînt de necon
ceput. Sper, de asemenea, ca 
Nicu Vlad, absent la această 
competiție, din motive obiec

tive să fie complet restabilit și, 
pregătindu-se conștiincios, să 
urce din nou pe treapta cea mal 
înaltă a podiumului olimpic.

— Care sînt obiectivele cele 
mai apropiate ?

— La sfîrșitul lunii mai vor 
avea loc „mondialele'1 și „eu
ropenele" de juniori. Sperăm 
într-o nouă afirmare a tineri
lor noștri, care și-au cîștigat 

un prestigiu și la seniori.
(Urmne.lm pag 1)

Diana Nicolaescu, aflată, după 
prima zi, pe locul opt, iar 
acum pe șase). Abaterea de la 
regulă aparține, păcat, Aurorei 
Chin-Matei. Ea și-a pierdut 
poziția de lideră, dar cum 
miine toți cei calificați pornesc 
de la zero puncte (astfel că și 
cel ce a fost al 24-lea poate, 
în final, să ocupe primul Ioc), 
„căderea" ei nu mai contează.

Tragerile de ieri, pe distanțe 
scurte (50 și 30 m), nu au avut, 
în partea superioară a cla
samentului, o anume... Istorie, 
grupul de opt mergînd compact 
pînă la ultima serie de săgeți 
și într-o ordine aproape si
milară celei stabilite cu o zi 
înainte. Cu două excepții. Pri
ma, în concursul feminin, 
unde, cum spuneam, reprezen
tanta țării noastre, Aurora 
Chin-Matei, la jumătatea tra
gerilor de la 50 m, a greșit și 
a tras un... zero, care a arun
cat-o de pe prima treaptă â 
clasamentului pe locul cinci. A 
doua excepție s-a petrecut în 
competiția masculină, unde la 
sfîrșitul tragerilor de la 50 m, 
polonezul Ian Popovici a trecut 
în fruntea plutonului de arcași,

întrecîndu-1 pe campionul eu
ropean de tineret, sovieticul 
Dmitri Sizov. Pe distanța ur
mătoare (30 m), acesta însă a 
revenit pe primul loc.

Să mai menționăm că nu au 
obținut calificarea pentru con
cursul Grand F.I.T.A., care 
începe mîinc, de Ia ora 10, ur
mătorii : Selima Unsal (Turcia) 
și opt junioare de la diverse 
cluburi din țară, iar la mascu
lin, polonezul Darius Ton- 
kiewcz și trei juniori români.

CLASAMENT, simplu F.I.T.A., 
feminin : 1. Kersti Weer 1261 p, 
2. Elena Postlnkova 1259 p 
(ambele U.R.S.S.), 3. Angelica 
Berg (R.D.G.) 1242 p, 4. Ga
briela Cosovan 1239 p, 5. A- 
urora Chin-Matei 1230 p, 8. 
Diana Nicolaescu 1223 p (toate 
trei. România), 7. 
Kohnke (R.DG.) 
Malgorzata Troiner 
1210 p ț masculin : 
Sizov (U.R.S.S.) 1246 
Popovici (Polonia) 
Peter Schak (R.D.G.) 
Pulu Ciubotăru 1209 
tor Stănescu 1195 p 
România), 6. Nicolai Nicolov 
(Bulgaria) 1189 p, 7. Iosif Szat- 
mari (România) 1187 p, 8. Zsolt 
Szekeli (Ungaria) 1185 p.

Yvonne 
1219 p, 8. 

(Polonia) 
1. Dmitri 

p, 2. Ian 
1240 p, 3. 
1 219 p, 4. 
p, 5. Vic- 

(ambii

RECORDUL UNUI MARATONIST 
aii Șl iată de 
aprilie. Intr-o 
luat startul în_ 
la Belfast. ' . 
de el nu contează ; contea- *" 
ză că Hubbard a terminat cei ' 
42,193 km al cursed, tn ziua ," 
următoare, duminică, el a .. 
fost prezent la Londra, la «. 
startul unei alte curse de . > 
maraton, pe care, de aseme- - ■ 
nea. a terminat-o. Noaptea ■ ■ 
a petrecut-o în avionul ca- - • 
re-1 ducea, peste 
ta S.U.A., pentru că lu.nl 
fost prezent ‘ ' 
participant! 
maraton de 
l-a terminat 
Deci 4 trei

In zilele noastre, cursa de 
maraton a devenit, realmen
te, o întrecere de mase, la 
startul marilor competiții fi
ind prezenți mii și mii de 
alergători. Dintre aceștia, 
nil sînt preocupați, în 
evident, de obținerea 
performanțe cît mal 
dar foarte muiți se 
șl aleargă — ba mal 
mină cursa 1 — doar . 
a-și satisface un anume or
goliu, de bărbăție, chiar da
că astăzi numărul alergă
toarelor este Și el din ce în 
ce mai mare.

Un astfel de „practicant" 
al maratonului este șl aler
gătorul scoțian Rymond 
Hubbard, de 34 ani. care, 
deși deține doar un rezultat 
de 2.47:51, poate fi conside
rat totuși ca un autentic re
cordman mondial ! Da, un 
autentic recordman mondi- 

BUNELE 
In Hong Kong apare o pu

blicație intitulată *
le maniere pentru 
Aceasta recomandă 
săi cititori, care se 
prima lor Întîlnire, 
într-o mină o rachetă 
tenis, iar tn cealaltă un mi-

Atlantic, "’
■ »:: 

între miile de .„ 
ai faimosului . „ 

Ia Boston. Șl . . 
și pe acesta! ..

__ .__  __ maratoane în - ■ 
trei zile I După cum se In- < • 
treabă redactorul ziarului - ■ 
„AS" din Madrid „este vor- - ■ 
b» de o mare dragoste pen- '" 
tru sport sau doar de o pu- '" 
ră demență 7“... ‘„

MANIERE I
nljoc de șah 1 „Aceasta fa- ■ ■ 
ce o bună impresie asupra - ■ 
persoanei cu care urmează 
să vă întâlniți, despre 
gătlrea dumneavoastră 
că șl Intelectuală

_____ .„ ... _______ __ __ Fără comentarii... 
CONCURENȚI1 SALVEAZĂ COMPETIȚIA

Mult așteptata competiție 
automobilistică „Trans-Ama- 
zon" a fost la un pas să nu 
se mal poată desfășura. Și 
aceasta dtntr-un motiv foar
te simplu. Organizatorii ma
rii Întreceri, ..Exploration 
Society of America", n-au 
mal avut suma de 260 090 
dolari, costul unor operații ___  ...

OXFORD REDUCE DIN SCOR
pistei, stabilit în 1984. Iu 
ma regatei din acest 
scorul dintre cele două

canotajului, una 
mal cunoscute 

anuala Întîlnire.
. dintre „opturile" 

universităților engleze Ox
ford șl Cambridge. In 1988 a 
învins Oxford, care a înre
gistrat pe 6,8 km un timp 
de 17:35. cu 50 de secunde 
mal mult decît este recordul

STARTURILE STUDENȚILOR SPORTIVI
6 și 10 iulie va avea 
Saumur, în Franța, 

ediție a Campionatu-
- - • ■ ia

stu- 
în-

„CUPA DAVIS“
(Urmare din pag l)

disputate, in ceea ce ne pri
vește, am venit să eîștigăm a- 
ceastă întîlnire".

ȘTEFAN GEORGESCU: 
ce tragere la sorți are 
bune și unele mai 
tajoase. Opinez că 
decis sorții, echipa 
în avantaj. Și cînd 
ta mă gindesc mai 
tu! că Florin Segărceanu, jucă
torul au cea mai mare expe
riență și care anul acesta împli
nește zece ani de cînd evoluea
ză în „Cupa Davis", încheie 
cele trei zile de concurs, ceea 
ce, pentru întreaga echipă, est» 
încurajator".

La baza sportivă „Electrica* 
pregătirile au fost încheiate, 
calitatea terenurilor de zgură 
a fost bine apreciată de arbi
trul principal al întâlnirii. Vre
mea s-a răcit însă și a început 
să plouă. Să sperăm că la ora 
începerii meciurilor timpul va 
fi prielnic și vom asista la dis
pute în care tenismanii noștri

vor ști să-și pună 
calitățile. întilnirile 
vor începe la ora 
de dublu la ora 14.

în valoare 
de simplu 

13, iar cea

„Orl- 
părțl 

puțin avan- 
așa cum au 
noastră este 
afirm areas • 
ales ia fap-

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • In cel de-al doi

lea meci al finalei „Cupei Iugo
slaviei", la masculin, echipa Par
tizan Belgrad a întrecut pe teren 
propriu, cu scorul de 86—80 
(49—41), formația Jugoplastika 
Split. In primul joc, victoria a 
revenit baschetballștilor din Split 
cu 101—81. Cele două echipe vor 
susține o nouă întîlnire Ia 7 mal.

CICLISM • Etapa a doua a 
competiției de la Dunkerque 
(Franța) a revenit rutierului o- 
landez Peter Pieters, care l-a 
întrecut in final pe belgianul 
Herman Frison — ambii fiind 
cronometrați pe distanța de 
178 km in 3.04:54. Pe primul loc 
în clasamentul general a trecut 
Pieters, urmat la numai o secun
dă de Eddy Planckaert (Belgia).

HANDBAL • In prima manșă 
a finalei „Cupei Cupelor", la 
feminin, echipa Krasnodar a în
vins CU scorul de 28—17 (13—6)
formația Vasas Budapesta.

NATATIE • între 8 șl 11 mal 
se va desfășura la Beijing un 
concurs internațional, la 
și-au anunțat participarea 
tâtorl șl înotătoare din 
țări : U.R.S.S., " *' 
Suedia, Ungaria. 
R. P. Chineză.

care 
îno- 

șapte 
Italia. Japonia, 

Indonezia si

SCRIMA • Concursul masculin 
de floretă desfășurat la Roma 
a fost cîștigat de scrimerul ita
lian Muro Numa, care l-a învins 
în finală pe coechipierul său. 
Andrea Borella. Pe locul trei s-a 
clasat sportivul francez Philippe 
Omnes.

ȘAH • In turneul Internațio
nal de la Miinchen, după 2 run
de conduo Iusupov (U.R.S.S.) și 
Hubner (R. F. Germania). cu 
cîte 1,5 puncte. Rezultate tehni
ce : Hubner — Hlckl 1—0 ; Ribll
— Ktndermann remiză : Hecht
— Iusupov remiză.

TENIS • In finala turneului 
de Ia Vidy (Elveția), jucătorul 
spaniol Emilio Sanchez l-a în
vins cu 8—4, 6—7, 6—1 pe fratele 
său Javier ■ în primul tur al 
turneului internațional de la 
Forest Hills, tlnărul jucător u- 
ruguayan Diego Perez a furnizat 
o surpriză, eliminîndu-1 cu 7—6, 
2—8. 6—3 pe americanul John 
McEnroe, cotat printre favoriții 
concursului. Alte rezultate : 
Slobodan Zivojinovici (Iugosla
via) — Jim Courier (S.U.A.) 6—4, 
1—6, 6—2 ; Stefan Edberg (Sue
dia) — John Ross (S.U.A.) fl-7, 
7—6. 6—2 ! Marco Ostoja (Iugo
slavia) — Francisco Maciel (Me
xic) 7-6, 2-6, 6-3.

IN PRIMA manșă a finalei 
Cupei U.E.F.A., dintre echipele 
Espanol Barcelona șl Bayer Le
verkusen, victoria a revenit fot
baliștilor spanioli cu 3—0 (1—0). 
Partida a avut loc la Barcelona, 
în fața a peste 40 000 de specta
tori. Golurile au fost marcate 
de Losada (mln. 44 șl 57) și So
ler (mln. 49). Jocul a fost la 
discreția gazdelor, care, în urma 
acestui rezultat, au făcut un păs 
Important spre clștigarea trofe
ului. Partida retur este progra
mată la 18 mai, în R. F. Germa
nia, probabil la K61n, unde ca
pacitatea stadionului este mal 
mara decit la Leverkusen.

INTR-UN MECI internațional 
amical desfășurat Ia Budapesta, 
selecționata Ungariei a întrecut 
cu scorul de 3—0 (1—0) echipa 
Islandei. Golurile au fost mar
cate de Vincze (min. 44), Salinii 
(min. 63) șl Kovacs (mln. 89).

ÎNAINTEA ultimelor trei eta
pe, în campionatul R. F. Germa
nia continuă să conducă Werder 
Bremen, 
pioană), 
Miinchen 
Rezultate 
a 31-a :
1—0 ; Bayern Miinchen
Bochum 5—0 ; Borussia Miinctien- 
gladbach — Schalke 1—1 : Mann
heim — F. C. Kaiserslautern 
0—2 ; Eintracht Frankfurt 
Main — Werder Bremen 
S.V. Hamburg — F. 
Borussia Dortmund 
Uerdingen 4—2 : F.
— Hanovra 1—3.

IN MECI contlnd 
turile de finală ale 
sud-amerlcane“, formația b. ......
liană Gremio Porto Alegre a dis
pus cu 1—0 (1—0) de echipa ar- 
gontiniană River Plata. Unicul 
gol al meciului a fost înscris de 
Valdo (min. 14).

INTR-O PARTIDA contlnd pen
tru cea de-a 14-a ediție a cam
pionatului sud-american pentru 
echipe de tineret, competiție 
găzduită de Argentina, echina 
Braziliei a întrecut eu 3—0 (2—0) 
formația Boltvlcl.

cu 50 p (virtuali cam- 
urmată de Bayern 

43 p și F. C. Kiiln 42 p. 
înregistrate în etapa 
Homburg — Karlsruhe 

V.f.L.

pe 
0—1 ; 

C. Koln 3—0;
— Bayer

C. Numbers

pentru sfer- 
„Supcrcupet 

brazl-
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