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Ieri, în întîlnirea amicală de fotbal de la Sibiu

FINALE ALE MARII

COMPETIȚII NAȚIONALE

ROMÂNIA - ITALIA 1-0, 0 VICTORIE DE PRESTIGIU 
Șl UN ÎNDEMN PENTRU PARTIDA

SIBIU, 29 (prin telefon). E- 
chipa României a reușit o mo
bilizare rapidă, fiind răsplăti
tă cu o victorie de prestigiu în 
fața reprezentativei Italiei, care 
pregătește — fără emoție — 
turneul final al Campionatului, 
Mondial. Meciul a avut mo
mente de spectacol, alternate cu 
unele perioade mal puțin in
cisive, mai ales în prima re
priză, cînd echipa Italiei, inco
rigibilă cu celebrul său 0—0, 
părea să apere acest scor. ,în 
primele 45 de minute, „tricolo
rii" au atacat mult mai mult și 
ar fi putut deschide scorul în 
repetate rînduri, așa cum a- 
vea să se întîmple în min. 6 
(uriașă ocazie Cămătaru, cu 
capul, în fața unui Zenga ca 
și bătut). Pe tot parcursul a- 
cestei reprize, italienii, presați 
continuu, au încercat doar cîte- 
va contraatacuri, așa cum avea 
să se întîmple în min. 20, pe 
sprintul lui Vialli. în min. 21, 
la o frumoasă centrare a lui 
D. Petrescu, Mateuț șutează în 
bară, prelungind parcă seria 
neșanselor sale în această pri
măvară. în min. 32 echipa 
României este la un pas de... 
o lovitură de teatru : Donadoni 
trimite superficial înapoi, Că
mătaru e singur, dar Zenga 
reușește să „culeagă", evitînd 
golul. Două minute mai tîrziu, 
ca un. co.rolar al presiunii o- 
fensive a „tricolorilor", Sabău 
descrie o „diagonală", trimite 
la Hagi, care șutează necruță
tor, dar Zenga apără. A fost o

Intrun important med restant la riiQbu

FARUL Șl STEAUA LA EGALITATE: 16-16
CONSTANTA, 29 (prin te

lefon). Circa 5 000 de spectatori 
au asistat miercuri la amiază, 
pe o vreme splendidă, la un 
meci de rugby de mare luptă 
și tensiune, specifice pentru 
un derby. Partida, restanță 
din etapa a șaptea a seriei I 
din Divizia A, s-a încheiat în 
cele din urmă la egalitate: 
FARUL — STEAUA 16—16 
(3—7). Din păcate, această în- 
tîlnire care putea să încînte 
tribunele, dată fiind valoarea 
protagonistelor, a fost frîntă 
în cursivitatea ei de multe in
trări dure, la limita regula
mentului, care i-au scăzut no- 

'ta. Astfel, în minutul 10, s-a 
petrecut o fază fierbinte: con- 
stănțeanul Gh. Florea, în atac, 
este placat dur de David, a- 
cesta la rtndul lui este lovit 
și se creează o busculadă gene
rală, iar pentru calmarea spi
ritelor arbitrul II elimină din 
teren pe Șt. Constantin, de la

MORENI - UN ORAȘ CU BAZE SPORTIVE IN
• Noi terenuri de joacă pentru copii 0 Acțiuni gos
podărești de primăvară 0 Anotimpul florilor 0 Auto

dota ri prin muncă patriotică
Se știe, vremea înfrumuse

țării așezărilor este îndeosebi 
primăvara. Ca și în oelelalte 
localități ale țării, și la Mo- ‘ 
reni, unde nu există loc în 
care să nu . întâlnești amenajări 
noi și moderne, însemne ale 
urbanizării și civilizației înăl
țate sub soarele luminos al 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", 
pe străzile din oentrul orașului 
sau printre zveltele blocuri de 
locuințe pot fi văzuți destui 
oameni antrenați în diferite 
treburi edilitar-gospodărești.

Cetățeni de diverse vîrste și 
profesii li ajută pe construc

repriză în care echipa Româ
niei a șutat de cinci ori pe 
poartă, italienii nereușind nici 
un asemenea șut.

După pauză, jocul se desface 
în min. 48, cînd SABAU, re- 
amintindu-ne parcă faimoasa sa 
cursă de la Sofia, încheiată cu 
o bară, scutură acum plasa, 
mareînd un gol care răsplătește 
cu întîrziere eforturile echipei 
noastre din prima parte. A- 
celași Sabău este pe punctul 
de a „recidiva", dar, în ultima 
clipă, renunță la culoarul său, 
pasîndu-i lui Lăcătuș, surprins, 
Din acest moment, fața jocului 
se schimbă, italienii aleargă 
după egalare, Vialli expediază 
o „bombă" din lovitură liberă 
(min. 58), pentru ca insistența 
„squadrei azzurra" să fie „con
cretizată", dacă putem spune 
astfel, cu două bare succesive 
(Borgonovo și Giannini, în a- 
ceeași fază, în min. 64). Echi
pa lui Vicini împinge jocul, re- 
fuzînd parcă această înfrînge- 
re, Vialli trimite alături (min. 
78), dar, în ultimele zece mi
nute, „tricolorii" revin, apă- 
rîndu-și avantajul de un gol 
prin acțiuni ofensive pe flancuri.

A fost o partidă interesantă, 
în care fotbaliștii români s-au 
dovedit superiori unei echipe 
închegate și această superiori
tate este cu atîț mai semnifi
cativă cu cit unele din pie 
sele de bază ale echipei noas
tre (Cămătaru, Hagi, Lăcătuș, 
Mateuț) au jucat sub valoarea 
lor. Cu totui • remarcabilă evo-

Farul, respectiv pe Iosef. Și 
asemenea scene s-au mal re
petat...

Unele precizări de ordin teh
nic. Steaua a mizat pe forța 
grămezii, care a părut supe
rioară, cedînd deliberat mar
ginea (deoarece în formula 
Oroian — Căinaru în linia a 
doua era depășită) și a fructi
ficat singura șansă de contra
carare a oamenilor înalț! din 
formația gazdă — tușele „re
duse". Farul a evoluat mult 
mai bine decît în partida pier
dută sîmbătă, cu Grivița Roșie, 
a jucat așa cum trebuie — 
percutant, cu lansarea repeta
tă a liniei de treisferturi, în 
care s-a făcut remarcată re
intrarea lui Ținea.

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare (n pag 2-S)

tori la degajarea molozului și 
pregătirea noilor locuri de 
joacă pentru copii. „Fiecare 
cartier va avea unul sau chiar 
două terenuri de joacă desti
nate celor mai mici locuitori 
ai orașului, ține să precizeze 
primul gospodar al urbei, 
Constantin Ron cea. De fapt, 
aceste spații vor reprezenta 
veritabile complexe sportive, 
pentru că în afară de balan
soare, tobogane sau portic de 
gimnastică, ele sînt prevăzu
te cu dreptunghiuri de mînl- 
fotbal, handbal, tenis si vo
lei suprapuse. De asemenea,

DE EA ATENA
luția liniei defensive, într-o 
formulă ca și inedită, în care 
au excelat — în ordine Kednic, 
Dan Petrescu, Iovan și KIein. 
După pauză, Sabău, destul de 
șters în prima repriză și o- 
cupat — în primul rînd — cu 
realizarea sarcinilor duble, 
și-a luat zborul, producînd o 
mare impresie asupra repre
zentanților presei italiene.

Acest test cu Italia, deosebit 
de util, fixează, intr-un fel,

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

Astăzi, etapa a XV-a a Diviziei A de handbal masculin

JOCURI IMPORTANTE PENTRU ZONA RETROGRADĂRII

Marian Mirică, scăpat pe contraatac, înscrie spectaculos, cu 
toată opoziția tinărului portar Cătălin Mitrea (Fază din meciul 

Steaua — „Poli" Timișoara, disputat duminică)
Foto : Aurel D. NEAGU

Campionatul Național de 
handbal masculin, Divizia A, 
programează astăzi etapa a 
XV-a. Cel mai echilibrat meci 
se anunță cel de la Bacău, 
unde formația studenților din 
localitate primește vizita 
handbaliștilor de la Minaur. 
Știința, scăpată de grijile ime
diate ale depărtării de zona 
periculoasă a retrogradării, 
va aborda, cu siguranță, par
tida cu mai multă luciditate, 
victoria detașată din jocul an
terior, împotriva Comerțului 
Sinnicolau Mare (la rindul ei 
învingătoarea din etapa a 
XIII-a a băimărenilor), fiind 
o dovadă in plus. Bănățenii, 
performerii amintiți, vor a- 
vea o misiune foarte grea, 
deși vor evolua pe teren pro
priu. adversara lor fiind e-

CONTINUĂ DEZVOLTARE
Așezări mici, 
ambiții mari

se vor turna mese de tenis din 
beton. Ne-am propus ca în 
această primăvară să dăm in 
folosință 8 astfel de arene 
pentru cei mai tineri sportivi. 
Precizez totodată că mai avem 
in pian și alte lucrări edilitar- 
sportivc".

Și primarul ne-a arătat 
schița de extindere și moder-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag. 2-3)

Marea competiție .ortivă 
națională va continua, și în 
luna aprilie, să-și desemneze 
laureați ai actualei ediții : sînt 
programate finale în opt dis
cipline, în sportul de perfor
manță. De Pe acum putem an
ticipa întreceri de interes 
deosebit și de ridicată valoare, 
dat fiind faptul că la ele vor 
participa tineri și tinere cu 
frumoase cărți de vizită.

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, Sala Sporturilor din mu
nicipiul Bacău va fi gazda fi
nalelor Daciadei la lupte 
greco-romane pentru juniori, 
întreceri la care vor fi pre- 
zenți cei mai valoroși tineri 
sportivi pînă la virata de ’ 18 
ani, calificați din faza de zo
nă. Și-au cîștigat acest drept 
aproape 200 de concurenți.

Competiția este programată 
în zilele de vineri, sîmbătă și 
luni.

Invidiatele titluri vor fi de
cernate apoi — sîmbătă și 
duminică, la Galați — pati
natorilor artistici, apoi la ra
dioamatorism, concursul de 
telegrafie sală avînd loc la 
Ploiești, între 5 și 7 aprilie. 
Cînd se încheie această com
petiție. intră în prim-plan 
alta, de patinaj viteză pe pistă 
redusă, care programează 

chipa campioană, Steaua. Co
borî tă pe un îngrijorător loc 
opt în clasamentul la zi, 
„Poli" Timișoara, într-un vizi
bil proces de închegare a ti
nerei sale garnituri, va susți
ne, în Sala „Olimpia", un 
meci dificil în compania dina- 
moviștilor brașoveni, care nu 
au uitat că în turul campiona
tului au pierdut sub Tîmpa,

„BIAI10NUL NOSTIIU
ACOLO UNDE A

afirmă fostul vicecampion

Sînt, fără doar și poate, o 
prezență aparte biatloniștii, go
nind într-una pe schiuri și în- 
trerupîndu-și fuga doar pentru 
a ținti cele cinci „inimi" din 
poligon. Și sportul lor e, par
că, unul al antitezelor : tirul, 
prin definiție, înseamnă rela
xare deplină înaintea trageri
lor. în timp ce aici se vine în 
poligon cu sufletul la gură. Cu 
„puls 200". cum s-ar spune în 
limbajul medicinii sportive.

— Cum se împacă această 
contradicție. Gheorghe Gîr- 
niță 7
— Se împacă ! Biatlonistul 

ajuns la o anume valoare, la 
un grad avansat de experien 
ță, știe să învingă acest impe
diment. să-și controleze res
pirația în clipa tragerilor in 
poligon, să prindă acea secun
dă optimă în care vîrful armei 
râmîne în nemișcare. Este un 
moment de mare Încărcături 
psihologică, in care, repet, ex-

T.II ......................... .. i.liln

£
* Patinatorii vor evolua la 1 
Galați A Eforie Nord ți» 
Vatra Dornei, gazdele între-’ 
cerilor de țah a Aproape 200 ' 
de tineri luptători asaltează 

titlurile de campioni I

curse pînă in ziua de 9 aprțjie, 
la Gheorgheni.

Juniorii „sportului minții" 
vor lua loc la mesele cu 64 de 
pătrățele, La Eforie Nord — 
fetele și Vatra Dornei — bă
ieții, în perioada 9—21 aprilie. 
Alți performeri, caiaclștii și 
canoiștii. își dau întîlnire pe 
Lacul Bascov. de lingă Pitești, 
unde se desfășoară (14—15 a- 
prilie) finalele Daciadei în 
probele de fond, pentru se
niori, la masculin și feminin. 
Ceva mai apoi (19—23 aprilie) 
vor Intra în- întreceri cele 
mai bune echipe — selecționa
te județene de volei, pentru 
ca in ultima săptămînă a lu
nii să se dispute competițiile 
juniorilor hocheiști (24—25. la 
Miercurea Ciuc) și luptătorilor 
de la stilul liber (28—30, 
Lugoj).
• Comisia centrală de or

ganizare a Daciadei progra
mează, la 6 aprilie (ora 10), o 
conferință de presă.

rezultat surpriză atunci. Ve
cine în clasament, A.S.A. E- 
lectromureș Tg. Mureș si Da
cia Pitești se vor întilni pe 
terenul primei formații, șan
sele fiind, evident, de partea 
localnicilor, dar nici apetitul 
de gol al piteștenllor, din eta
pa anterioară, nu trebuie ne
glijat. In fine, ultimul joc al 
etapei va avea loc la Brașov, 
meciul dintre Tractorul și „U" 
C.U.G. Cluj-Napoca devenind 
și mai interesant prin prisma 
rezultatului de egalitate. de 
duminică, al studenților în fa
ța dinamoviștilor bucureșteni, 
performeri de marcă in com
petiția continentală ,>Cupa 
Cupelor". Așadar, o etapă in
teresantă, care poate aduce 
schimbări importante în ie
rarhia actuală. Intr-un med 
disputat în devans. Dinamo 
Bucureștii — Universitatea 
Craiova 30—26.

Și în campionatul feminin 
se va disputa un joc, amînat. 
cel dintre Știința Bacău și 
Mecanică Fină București. Un 
meci interesant, în care stu
dentele — finaliste’e ediției 
actuale a „Cupei Cupelor" — 
primesc vizita tinerelor hand
baliste bucureștene. reunite 
într-o echipă ordonată și bine 
instruită.

AR PUTEA REVENI 
FOST CÎNDVA“ 

mondial Gheorghe Girniță 

periența, moralul sportivului 
au un cuvînt greu de spus. Ca 
și. bineînțeles. antrenamente
le specifice, fără de care ar fi 
imposibil. Dar nici acestea nu 
și-ar putea arăta roadele în 
condițiile unui psihic labil. De 
aceea spun că biatlonistul este 
un sportiv cu o structură deo
sebită.

— Intre aceste două com
ponente ale sportului pe 
care l-ați practicat, conti- 
nuind ca antrenor la Dina
mo Brașov, care ar fi dea 
mai importantă : „jumăta
tea" de alergare pe schiuri 
sau cea de tir ?
— Ca importantă în stabi

lirea ordine: finale atârnă la 
fel de greu, fiindcă, se știe, 
focurile ratate în poligon atrag 
după ele minute de penalizat* 
sau ture suplimentare, ceea co

Sorin SATMARI

(Continuare tn nag 2-3)



),LUrM u. I .U." LA I tININ Ut MASA 
ȘI-A DESEMNAT CIȘTIGĂTORII
în Sala polivalentă din 

Medgidia, in organizarea sec
ției de resort a C.C. al U.T.C., 
s-au desfășurat timp de două 
zile întrecerile celei de a 17-a 
ediții a „Cupei U.T.C." Ia te
nis de masă. Dintre cei peste 
200 Se tineri care și-au dispu
tat titlurile la două categorii 
de firstă a ieșit in evidență 
cîștifeătorul de la 14—19 ani, 
Augustin Dașcă, elev la Liceul 
nr. 1. din Timișoara, conside
rat a fi cel mai tehnic jucător 
al competiției. înainte de a 
vă prezenta clasamentele, să 
mai notăm condițiile foarte 
bune de concurs și arbitrajele 
asigurate de gazde, precum și 
faptul că participanților li s-'a 
oferit un bogat program cul- 
tural-distractiv, încheiat cu o 
serată tinerească.

CLASAMENTE individuale, 
categ. 14—19 ani, fete : 1. Lu- 
creția Petri (Lie. 1 Timișoara),

2. Luminița Cordea (Lie. ind. 
1 Constanța), 3. Carmen Po- 
casiu (Lie. 4 Focșani); băieți ;

■I. Augustin Dașcă (Lie. 1 Ti
mișoara), 2. Alexandru Enciu 
(Lie. ind. 2 Constanța), 3. A- 
drian Șerban (Lie. 1 Călărași) ; 
categ. peste 20 ani (tineri din 
mediul rural), fete j 1. Maria 
liriueei (Zorlențu Mare, jud. 
Caraș-Severin), 2. Silvia Ji- 
boteanu (C.A.P. Sibot, jud. 
Alba), 3. Katalin Balogh 
(C.A.P. Odereu, jud. Satu 
Mare) ; băieți : 1. Silviu Ilies
cu (U.A.S. Gălănești, jud. Su
ceava), 2. Vasile Drugărin 
(I.M. Bocșa, jud. Caraș-Seve- 
rin), 3. Gheorghe Ciobotaru 
(A.E.I.A.X.C.C.S. Holboca, jud. 
Iași).

CLASAMENT GENERAL 
pe județe : 1. Timiș, 2. Con
stanța, 3. Caraș-Severin, 4. 
Dolj, 5. Suceava, 6. Mureș.

In seria a doua a Diviziei A la polo

ECHIPA CONSTRUCfOMJL
TURNEULUI DE

Frumosul bazin din Alba Iu- 
lia a fost gazda celui de al 
doilea turneu din cadrul între
cerii Diviziei A — seria a 
doua valorică la polo. Cea mai 
bună comportare a avut-o 
formația bucureșteană Con
structorul Feroviar, care a 
terminat neînvinsă partide
le : 8—0 cu Energia București, 
9—9 cu Vagonul Arad, 9—9 cu 
IX.T., 12—8 cu Progresul O- 
radea, 12—5 cu Vulcan Bucu
rești. _ Lidera clasamentului, 
Industria Linii Timișoara, a 
trecut de Vagonul (8—7), de 
Vulcan (8—1) și de Progresul 
(14—4). cedînd în fața altei ti
nere formații : 6—9 cu Ener
gia (rezultat foarte promițător 
pentru bucureșteni). Cete-

FtROVIAH - PERFORMERA
LA ALBA IULIA

laite rezultate : Vagonul :
13—9 cu Progresul, 15—9 cu 
Vulcan, 7—6 cu Energia j E- 
nergia : 8—6 cu Vulcan, 8—8 
cu Progresul; Vulcan — Pro
gresul 7—7, Cîteva remarcări 
dintre jucătorii participanți 
(cu mențiunea că mulți sint 
componenți ai loturilor na
ționale de juniori) i Cazacu, 
Neagoe, Fierăsteanu (Ener
gia). Ceobanu, Fulgeanu 
(Constructorul Feroviar). An- 
drașoni (Vagonul).

1.
2.
3.
4.
5.
t.

I.L.T.
C. Feroviar 
Vagonul 
Energia 
Progresul 
Vulcan

Gh. 1

CLASAMENT
2 101- 
2
3
4
5

10 0 1 »
NISTOR,

10 7 1
10 S 3
10 S 2
10 5 1
10 3 2

07 13
86— 73 13 

102— 80 1 2
77— 78 11
75— 87 8 
59—105 1 
coresp.

După patru etape, in competi

VASILE MITRACHE, PURI
• Astăzi se desfășoară „proba a 

timpul individual, iar miine o noue
EFORIE NORD, 29 (prin tele

fon). Pe nesimțite parcă, lată 
că cea de a 30-a ediție a tradi
ționalei competiții cicliste inter
naționale dotată cu „Cupa F.R. 
Ciclism" a trecut de jumătate. 
Etapa a treia, desfășurată pe 
traseul Constanta — Negru Vo
dă și retur (102 km), a fost 
spectaculoasă. Imediat după da
rea startului, un grup de 13 a- 
lergători (V. Mitrache, C. Nea
goe L. Kovacs, V. Constanti- 
neseu. C. Paraschiv. D. catană, 
C. Cărutașu. C. Nicolae. W. 
Gross. N. Aldulea. Adr. Ivan, 
H. Groger și H.I, Pohl) l-a de
tașat văzînd cu ochii. în urma 
lor plutonul fărămitîndu-se In 
patru grupuri. Colaborarea per
fectă la trenă a făcut ea. la 
sfîrșitul etapei, el să sosească 
cu un avans substanțial. Sprin
tul final a revenit, ia fotogra
fie iul H. Groger, cronometrat 
în 2.28:12 (m.o. 41,250 km), ur
mat de V. Mitrache (Dinamo),

L. Kova< 
Neagoe ( 
Constant! 
s. C. Par

Etapa i 
Tariverde 
a fost f< 
deluros 
vînt latei 
tat serios 
cliști. b; 
vidențiinc 
metri ai 
în etapa 
de 12 alt 
comuna ' 
întoarcere 
două min 
la finele 
ta, ciclișl 
prompți 
lui final.

BIATLON
(Urmare din pag. 1)

tot timp pierdut înseamnă. Ca 
sa vă faceți o idee 1 la ultima 
ediție a „mondialelor", în 30 
de secunde au fost clasați 
cam... tot atîția ooncurenți 1 
Privind, însă, din punctul de 
vedere al pregătirii, mulț mai 
greu este să scoți un fondist 
de valoare, partea de tir fiind 
incomparabil mai ușor de pus 
la punct.

— Comparand actuala 
noastră generație de biatlo- 
niști cu nivelul internațio
nal, Ia ce capitol se poate a- 
precia că ne prezentăm mai 
bine, la tir sau la schi ?
— Noi am avut întotdeauna 

trăgători excelenți •; și nu mă 
refer doar la biatlon. Să reve
dem cîți medallați olimpici a- 
vem la tir și vom conveni că 
tineretul nostru este foarte 
înzestrat pentru această dis
ciplină. Cit privește partea de 
schi, mi-aș permite o glumă, 
informindu-vă că — organiza
toric — biatlonul internațio
nal nu are legătură cu schiul 
el aparține nu de FISA (Fede
rația Internațională de Schi), 
ci de UIPMB, eee ce înseam
nă Uniunea Internațională de 
Pentatlon Modem și Biatlon. 
Revenind la tonul aerioe, cred

că partea de fond este oea Pe 
care trebuie insistat. Avem o 
generație tinără, excelent do
tată și care ar putea relua 
contactul cu marea perfor
manță.

— Cu ani în urmă, nu 
chiar foarte mu Iți la număr, 
ciștigam medalii la Cam
pionatele Mondiale, una 
fiind cea de argint obținută 
de dumneavoastră la C.M. 
de ta Minsk, in 1974. S-ar 
putea reatinge un asemenea 
nivel 1
— De ce nu ? Tineri ca Ilie 

Sorin, Constantin Piticari, 
Paul Verman și chiar mai 
vîrstnicii Sorin Popa sau Imre 
Lestyan pot readuce biatlonul 
pe o atare culme. Cu condiția, 
desigur, a unor antrenamente 
intensive și a unui echipa
ment de calitate corespunză- 

e toare. Afirm aceasta întrucît 
în prezent avem o bază ma
terială incomparabil mai 
bună decit aveam noi cu un 
deceniu și jumătate in urmă. 
A se vedea. în această privin
ță, poligonul din Valea Rîș- 
noavei, apoi cel pe care spe
răm să-l amenajăm cit de cu- 
rînd, noi, cei de la Dinamo, in 
Poiana Brașov. A se mai ve
dea, dacă doriți, puzderia de 
copii talentațl ce au luat star
tul la recentele finale ale Da- 
ciadei și care Înregistrează

rezultate mai mult decit pro
mițătoare.

— Se vorbește mult, în ul
tima vreme, și despre biat
lonul feminin...
— Se vorbește, și nu degea

ba ! Cred că și aici am putea 
îndrăzni mai mult. Fiindcă, 
vedeți, un lot de foste fondis- 
te bulgare, care nu au izbutit 
să ajungă la nivel de mare 
performanță, au fost „repro
filate", în ultimii doi-trei ani, 
pe biatlon. Și au devenit... 
campioane ale lumii ! Ar me
rita încercat. Avem o sumede
nie de fondiste valoroase. 
Cred că, antrenate corespun
zător și la tir, rezultatele a- 
cestora n-ar întîrzia să se ara
te. Ceea ce poate, ar mai 
scoate puțin biatlonul din co
nul de umbră — aici înțele- 
gind . deopotrivă și performan
ța, dar și un anume dezinte
res al forului de resort —, în 
care, intr-adevăr, a cam intrat 
în ultima vreme și pe care noi, 
cei ce iubim această disciplin- 
nă, îl dorim grabnic depășit.

AȘEZĂRI MICI,
(Urmare din pag. 1)

Hochei-juniori: PE LOCUL I —C.S.Ș. ODORHEI
2—0 Șl 4—3 cu C.S.Ș. Sf. Gheor-Campionatul Republican de 

hochei pentru juniori I, grupa 
a Il-a valorică, s-a Încheiat cu 
victoria echipei C.S.Ș. Odorliei, 
neînvinsă In ultimul turneu (cu 
jocuri tur-retur), desfășurat pe 
patinoarul din Gheorglienl.

Clasament final: 1. C.S.Ș. O- 
dorhei 23 p (rezultatele obținu
te în turneul de la Gheorgneni: 
5—2 și 7—4 cu C.S.Ș. Suceava, 
»—1 șl 4—0 eu C.S.Ș. Tg. Mureș,

ghe), 2. C.S.Ș. Suceava 12 p 
(6—3 și 2—3 cu C.S.Ș. Tg. Mu
reș, 3—0 șl 8—2 cu C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe), 3. C.S.Ș. Tg. Mureș 
10 p (4—2 și 1—0 eu C.s.ș. sr. 
Gheorghe), 4. C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe 3 p.

întrecerile au fost conduse de 
arbitrii Gh. Lupu, E. Both, A. 
Becze, A. Molnar șl C. Fodor.

DE LA F.R. TURISM-ALPINISM
în ziua de 2 aprilie, ora 9, 

la sediul C.N.E.F.S„ va avea 
loc o consfătuire de lucru eu 
responsabilii cercurilor de 
turism (afiliate sau care do
resc să se afilieze) și ai comi
siilor județene de turism. în 
cadrul acestei ședințe se va 
proceda la : validarea cercu
rilor cu taxele anuale achitate 
sau în curs de achitare, pri
mirea de noi cereri de afiliere, 
vizarea carnetelor sau a ta
belelor cu turiștii sportivi le
gitimați, studierea regula
mentelor concursurilor repu
blicane de masă și de perfor
manță, prezentarea calenda
rului interjuidețean și al 
F.R.T.A. ș.a.

nizare a parcului orășenesc, 
care va fi dotat cu instalații 
pentru agrement. O intensă 
activitate se desfășoară la 
stadionul de fotbal al echipei 
divizionare Flacăra, la tere
nurile de handbal, tenis de 
cîmp și volei de aici, la bazi
nele de înot și la arena de po
pice ale Schelei petroliere de 
producție, la arenele sportive 
ale celor două licee industria
le, la celelalte școli, la baza 
moto a asociației sportive 
Automecanica. Pe lingă fie
care dintre ele, arbuști și pe
luze de flori. Să credem eă 
bazele sportive din Moreni 
vor deveni un peisaj al flori
lor ? „De ce nu !. a venit 
prompt răspunsul primarului. 
Vechea seră a Consiliului 
popular, de 1000 m.p. și-a du
blat suprafața și produce »- 
nual milioane de panseluțe, 
petunii, miiozotis, ghețișoare, 
diverse soiuri de trandafiri 
sau arbuști care au dat prima 
frunză acum, in primăvară. 
Am putea spune eă lucrătorii 
serei și inimosul lor . șef, 
Gheorghe Udrea, un prieten 
statornic al tuturor sportivilor, 
procură, în afară de diverse 
răsaduri, aproape 100 de flori 
pentru fiecare locuitor al 
urbei".

Aflăm că munca patriotică 
se află la temelia reamena- 
jărilor sportive, că tinerii și 
vîretnicii amatori de mișcare 
participă efectiv la «porirea 
edificiilor sportive și prin 1- 
dentificarea și valorificarea 
resurselor proprii. Cum 7 Să- 
pînd pentru amenajarea unor 
terenuri, au descoperit în pa
ni in t țevi vechi ale unor con
ducte de țiței dezafectate.

AMBIȚII MARI
După ce le-au curățat de ru
gină, le-au transformai în 
porți de handbal și fotbal. în 
stîlpi de volei, în panouri de 
baschet și alte instalații. 
„După cum vedeți, ne mai 
spunea primarul, au fost puse 
in valoare surse cu efecte i- 
mediate in rezolvarea unei 
importante probleme ; și anu
me, realizarea din materiale 
refolosibile a unor proiecte e- 
dilitar-sportive și de înfrumu
sețare a urbei noastre. Un e- 
fort de aulodepășire, la care 
iși aduc contribuția cetățenii 
acestui vechi, dar mereu tî- 
năr oraș (media de virată a 
locuitorilor este de numai 
24 de ani), ceea ce ne dă cer
titudinea viitoarelor împli
niri".

Fapte, inițiative gospodă
rești, preocupări sportive de 
primăvară, intr-un oraș aflat 
in plină înflorire, care trăiește 
a doua lui tinerețe...

RUGBY
(Urmare din pag. 1)

BASCHET. AM APRECIAT de
seori pe susținătorii echipei 
feminine Universitatea Cluj- 
Napoca pentru entuziasmul 
șl sportivitatea eu care și-au 
Încurajat jucătoarele favorite. 
Din păcate, nu le putem a- 
duce elogii șl după meciul 
Voința — „U“, disputat sîm- 
bătă in sala Floreasca din 
capnaiă. MKul (dar gălă
giosul) grup al slmpatizanțl- 
lor formației clujene a cam 
depășit limitele, ba chiar a 
„poluat" curățenia (de regu
lă. exemplară) a sălii, arun- 
cînd sute de bucățele de hîr- 
tie (țlnînd loc de confetl). 
Sperăm că atitudinea din zi
ua respectivă a fost doar 
accidentala și că ea nu se va 
repeta. (D. sta

HANDBAL, accidentat cu 
puțin timp înaintea meciului- 
tur din ..sferturile" C.C.E., 
Adrian Ghimeș, conducătorul 
de joc al echipei Steaua și 
al naționalei, prezent dumi
nică în tribunele Sălii Flo- 
reasea, mărturisea că abia 
așteaptă revenirea in teren, 
„acolo unde mă simt cel mai 
bine". Adăugăm : și cu fo
los pentru echipa sa. • 
APRIG DISPUTAT, ca întot
deauna, meciul dintre Stea
ua și „Poli" s-a desfășurat 
Intr-un deplin spirit de fair- 
Play, elevii antrenorilor Radu 
Voina $1 Ștefan Birtalan, pe 
de o parte, la fel ea și cei al 
Iul Constantin Jude, pe de 
altă parte, aductndu-șl din

plin contribuția. • FRUMOS 
GESTUL studenților timișo
reni, care, la începutul meciu
lui cu Steaua, au oferit flori 
și fanioane cu însemnele clu
bului partenerilor de întrece
re, arbitrilor si oficialilor. • 
NELIPSIT la jocurile de 
handbal. Victor Vasile asigu
ră ordinea la masa presei și 
în tribuna oficială. Lăcătuș 
mecanic la „Electrobobina- 
jul“. fostul rugbyst este în
soțit adesea de fiul său Firi
cel, un minibaschetbalist re
marcat, component al C.S.Ș. 
ICED, ambii pasionați ai spor
tului. In plus, tatăl este cel 
care nu uită niciodată să 
pună cu grijă și diserc ie 
bluzele de trening pe urnirii 
jucătorilor sau jucătoarelor 
vemți la banca de reserve 
din fața sa, evident clnd a- 
eeștla, furați de evenimentul 
din teren, neglijează faptul. 
(M. V.)

PATINAJ ARTISTIC. un 
GEST CARE ONOREAZĂ. De
și supărat că nu-i „ieșise" 
programul liber ales, Zsoit 
Kerekes a avut, totuși, tăria 
să urmărească evoluția prin
cipalului său contracandidat 
la titlul de campion de ju
niori. Cornel Gheorghe, și 
să-i aplaude fiecare din cele 
sase „triple" reușite de aces
ta Intr-un program de excep
ție. La încheierea execuției, 
l-a felicitat pe campion, ne- 
uitînd insă. să-i... arunce mă
nușa : „Azi. tu al fost mal 
bun. Te aștept însă la Ga

lați !“. Așadar, se anunță o 
dispută interesantă la „națio
nalele" seniorilor. • PATI
NOARUL „23 August" a fost, 
ca niciodată pînă acum, plin 
ochi. Dovadă a preocupării 
federației de specialitate, cu 
sprijinul Consiliului pentru e- 
ducație fizică șl sport al Sec
torului 3, pentru o bună pro
pagandă făcută în rîndul co
piilor. • S-A RETRAS din 
activitatea competițională 
maestrul sportului Adrian Va- 
sile-Rădulescu. Absolvent al 
Institutului de Educație Fizică 
și Sport, după șapte titluri de 
campion al tării, precum și un 
loc șase la Jocurile Mondiale 
Universitare din 1983 (cea 
mai bună poziție ocupată de 
un concurent român), el s-a 
dedicat antrenoratului. Ii do
rim succes și citi mai mulți 
campioni ! • LA FOARTE
BUNA desfășurare, a finalelor 
Daciadei de junior: și-a adus 
contribuția și directorul pa
tinoarului. Mihai Anghel. Or
dine, curățenie, program res
pectat, gheată de calitate, ni
mic nu a fost scăpat din ve
dere. Acum, da, omul potri
vit la locul potrivit. • 
L-AM REVĂZUT cu plăcere 
pe Gheorghe Adam, venit 
special din Tg. Jiu pentru a 
ne arăta ingenioasa sa inven
ție bicicleta cu patine, atît 
de necesară lucrului cu în
cepătorii. • ARBITRII, foarte 
„uniformi" In aprecieri. • 
SPERAM că doar emoția Îm
plinirii viratei de 19 ani (sîm- 
bătă) l-a făcut pe Lets Tai

fas să nu fie în... apele lui 
la aceste campionate. Pe 
cînd revanșa I (D.S.)
POLO. IN BUNA MĂSU

RĂ. „apele" s-au limpezit In 
campionatul seriei de frunte, 
avansul (7 puncte) luat de dl- 
namoviști după turneul clu
jean fiind substantial. Și to
tuși. antrenorul liderei, Di
nu Popescu, nu-șl ascunde 
gîndul de a obține procenta
jul superior în următoarele 
două turnee : „Vrem să ne 
onorăm poziția și, mai ales, 
să oferim naționalei cit mai 
mulți titulari pentru C.E. Ti
tulari astfel pregătiți in
cit in vară poloul nostru să 
poată urca trepte in ierarhia 
continentală." Care va fi re
plica tinerilor de la Steaua 7 
(G. R.)
RUGBY. DUPĂ CE au cedat, 
la Constanța, în fața celei 
de a doua , echipe a Litoralu
lui. grivițenii au întrecut, in 
Parcul Copilului, mai puter
nicul XV al Farului. Dar, 
deși victorioși sîmbătă, ei nu 
și-au satisfăcut pe deplin su
porterii. ..Prea multe baloane 
pierdute în margine", recu
noaște cu sportivitate V. Sa- 
bău iar I. Roxin — de 
asemenea din conduce
rea echipei bucurește- 
ne — subliniază că «po
tențialul rugbyștilor de 
Grivița Roșie este altul". Cînd 
va fi el pus cu adevărat în 
valoare ? Să mai așteptăm... 
• DOAR primele patru cla
sate în eșalonul de frunte au 
o diferență asigurătoare în
tre punctele marcate și cele 
primite, cea de a cincea fiind 
cu... 4-1. Este vixibilâ. o da
tă mal mult, o altfel de... 41- 
ferență. (G.R.)

Iată și cum s-au marcat 
punctele. In min. 19, Steaua 
beneficiază de o lovitură de 
pedeapsă, după o margine, A- 
lexandru transformă: 0—3. Ur
mează un atac viguros al con- 
stânțenilor, cu Dumitru și 
Bezușcu în prim-plan, dar o 
„contră" a Iui Coman, cu șut 
lung, face ca treisferturile Fa
rului să ezite și tot Coman 
realizează eseul după o sen
zațională cursă de 90 de me
tri: o—7 în min. 22. Meciul e 
departe de a fi jucat, deoarece 
localnicii împing mereu jocul 
spre buturile bucureștenilor, 
dar nu înscriu decît în min. 
34 — lovitură de pedeapsă 
transformată de Bezușcu: 3—7.

In min. 45, Bezușcu reușește 
l.p. : 6—7. După un minut, tot 
el se infiltrează în atac și 
pasează direct pe aripă, lui 
Cumpătescu — eseu: 10—7. în 
min. 55, Ignat „găsește" un 
drop după tușă (cu bară!): 
10—10. Min. 61 — al doilea e- 
seu constănțean: Necula, Is- 
trate, Ținea, ultimul culcă în
tre bare, transformă Bezușcu 
și... 16—10. Farul continuă
presiunea, dar din min. 75 
jocul se mută în fața buturi
lor constănțene și arbitrul P. 
Barbu — depășit de miza întîl- 
nirii — dă impresia că doreș
te... egalarea ! El acordă trei 
lovituri de pedeapsă consecu
tive (și cîteva grămezi la 5 m), 
toate sint jucate la mină, însă 
fără rezultat. Abia în minu
tul 4 al prelungirilor, un șut 
de urmărire al lui Coman, re
luat de Rădulescu (ofsaid ?), 
acesta provoacă o aglomerare șl 
Dumitru „cade" el în osfaid — 
lovitură de pedeapsă jucată 
.rapid la mină, Șerban intră 
în eseu și Ignat nu ratează 
șansa egalării într-un meci ce 
părea realmente pierdut: 
16—16.

Formații: FARUL: Gh. Fio- 
rea — Cumpătescu (Foca), Is- 
trate. Ținea, Sașiu — Bezușcu, 
Trancă — Necula, Dumitru, 
Giuglea — Șt. Constantin, Ga
lan — Opriș, Lupu, Cr. Con
stantin; STEAUA: Ignat — 
Boldor, David, Vărzaru, Hodor- 
că — Alexandru (Șerban), Co
man — Iosef, Rădulescu, Mu- 
rariu — Oroian, D. Căinani — 
Leonte, Moț, Dumitrescu.
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Neagoe. Timpul învingătorului 
2.18'25 (m.o. 40,800 km). In ur
ma sa. H. Groger (Vorwarts), 
Fl. Toader (Dinamo), N. Aldu- 
iea (Metalul Plopeni), L. Kovacs 
și c. Nicolae (Dinamo).

După patru etape, în care am 
consemnat foarte multe abando
nuri. cicliștii noștri au dat o 
frumoasă replică valoroșilor ru
tieri oaspeți. domlnînd clasa
mentul general, care se prezintă 
astfel : 1. Vaslle Mitrache
7.46:06, purtător al tricoului gal
ben. 2. D. Catană (Steaua) la 
20 s, 3. H. Groger 
L. Kovacs la 35 s. 
stantinescu la 46 s.

Joi se desfășoară 
vărului" în ciclism, 
nometru individual, 
soseaua spre Mangalia, iar 
neri o dificilă etapă de fond, pe 
124 km, pe ruta Constanta — 
Adamclisi si retur.

Cornel POPA, coresp.

la 33 s, 4.
5. V. Con-

„proba ade- 
contracro- 

20 km, pe 
vi-

da A la handbal feminin

A RAPID BUCUREȘTI 36-25 (17-12)
tă vic- 

goluri 
apăsat 

a ulti- 
artidei. 
echipei 
reușit 
unele 
spec-

iomen- 
ire și 
ele. u-

nele realizări ale rapidistelor 
fiind foarte frumoase.

Considerăm necesar să re
marcăm forma bună a porta
ri ței gazdelor, Garmen Mol
dovan, care a apărat 7—8 
șuturi deosebit de periculoase. 
Au marcat : Verigeanu 10 (8 
din 7 m), Nan 8, 
Tîrcă 5, Matei 4, 
Dincă 1 (pentru gazde), 
pectiv Gheorghiu 6 (toate din 
7 m), Doiciu 6, Stanciu 4, 
Țurcanu 4, Oprea 3, Ivan 2 
(pentru Rapid).

Pavel GEORNOW, coresp.

Lazăr 5,
Petru® 3, 

res-

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VICTORIE DE PRESTIGIU
(Urmare din pag. 1)

ștacheta de moment a echipei 
naționale și obligă întreaga e- 
chipă la mai mult. Obligațiile 
revin în primul rînd consacra- 
ților, care s-au bucurat astăzi 
de sprijinul plin de abnegație 
al celorlalți. Pînă la meciul de 
la Atena mai este destul timp 
pentru a aduce la același nu
mitor un „unsprezece" perfect 
închegat, care să realizeze, cu 
cîteva luni mai devreme, visul 
tuturor iubitorilor de fotbal 
din țara noastră, calificarea la 
turneul final 1990, din Italia, 
acolo _unde echipa noastră na
țională din anul 1934 a avut o 
frumoasă evoluție, fără să poa
tă face pasul cel mare spre vîr- 
ful elitei. „Tricolorii" de astăzi, 
dacă se vor dărui total, vor a- 
vea dreptul la orice împlinire.

(ROMÂNIA 
ITALIA

Stadion „Municipal" ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; 
spectatori — circa 30 000. Șuturi: 
10—9 (pe poartă : 7—5). Corne- 
re : 3—5. A marcat SABAU 
(min. 48).

ROMANIA I Lung — D. PE
TRESCU, IOVAN, REDNIC, 
Klein — SABAU, Mateuț, GH. 
POPESCU. Hagi (min. «8 Lu- 
pescu) — Lăcătuș, Cămătaru 
(min. 46 Clgan).

ITALIA : Zenga — Bergoml 
(min. 51 Marochi), Ferri (min. 
39 Maldini), BARESI, Ferrara — 
BERTI, Donadoni (min. «5 
Baggio), De Napoli, GIANNINI 
— Vialli, Borgonovo.

A arbitrat : S. Kirschen (R. D. 
Germană).

„REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A' CONFIRMAT

EXCELENTELE EVOLLțII DIN PRELIMINARIILE C. M.“

Declarații după meciul de la Sibiu
ANTONIO MATTARESE, pre- 

ședințele Federației italiene de 
fotbal : „A fost un meci util de 
verificare. Reprezentativa Româ
niei a confirmat excelentele e- 
voluții din preliminariile Cam
pionatului Mondial. ciștigînd 
meritat, după o evoluție remar-

1

în partida disputata la Alba hslia

practicați mimbaschetul!»
—   (V) I «
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mingea trebuie prote
jată, pentru a 
smulsă din 
adversar.

nu
miini

fi 
da

o
PRINDEREA 

CU DOUA
MINGII 

_ _____ M1INI ȘI
.CU O MINA

Cînd jucătorul pri
mește mingea stînd 
pe loc, el trebuie să 
o prindă cu brațele 
întinse, după care o 
apropie de piept (fig. 

Poziția firească 
cea fundamenta- 
Din deplasare,

ft, 
tu 
n 
)- 
e- 
o-

el 
ie 
ie
1-
jii 
□e 
in 
e- 
e,

li, este 
lă. ________
prinderea mingii Soli
cită o atenție mal ma
re. Pentru a nu comi
te greșeala cea mai 
frecventă (pași), tre
buie ca jucătorul care 
primește mingea să se 
oprească Intr-un sin
gur timp (fig. 2), du
pă care s-o paseze, să 
dribleze ori să arunce 
la coș. O minge veni
tă cu traiectorie înal
tă, deasupra capului, 
poate fl prinsă prin- 
tr-o săritură ( 
țele întinse), 
de aterizarea 
bele picioare, 
nunchii ușor 
(fig. 3). Ciad 
se rostogolește

(cu bra- 
urmată 

pe am- 
cu ge- 
îndoiti 

mingea 
» pe sol,

se poale intra in po
sesia ei din poziția 
fundamentală, cu ge
nunchii îndoiți, cu 
brațele întinse Și pal
mele orientate spre ea 
(fig. 4). Pentru a in
tra în posesia 
care ricoșează 
sol, jucătorul 
să-i ’ -
sub care vine, 
aceasta, el se 
tua într-o poziție joa
să, cu mîinile întinse, 
cu palmele 
spre Înainte 
mai apropiate 
punctul unde i 
a luat contact 
Iul (fig. 5).

La prin ierna 
eu o mină, indiferent 
că ea se face de pe 
loc sau din deplasare, 
Jucătorul trebuie să 
aibă grijă să amorti
zeze contactul mîinii 
cu mingea, prin de
plasarea brațelor ușor 
înapoi (fig. 6), după 
care mingea va fi 
protejată prin 
rea ei 
ambele

reducă

mingii 
de la 
trebuie 
-unghiul 
Pentru 
va si

orientate 
șl cît 

de 
mingea 
cu so

mingii

a

a

1
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4.

Stelian

va 
duce- 

la piept, cu 
miini.
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cabilă, cu multe virtuți spec
taculare".

AZEGLIO VICINI, 
selecționatei Italiei : 
am întâlnit o echipă mai 
terniică C 
fotbaliștii români 
victorie meritată, 
mai buni în ambele 
în timp ce formula 
pe care am folosit-o 
dat satisfacție".

EM ERICH JENEI,

antrenorul 
„Astăzi 

—- pu- 
decit cea a Austriei, 

obținînd o 
Ei au fost 

reprize, 
de echipă 
noi nu a
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I.DM.S BUCUREȘTI informează publicul interesat că 
se primesc înscrieri prin transfer opțional al cumpărăto
rilor care au banii depuși la CEC în cont pentru auto
turism. astfel :

Autoturism OLTCIT — pînă la data de 30 iunie 1988
Autoturism DACIA 1410 SPORT — pînă la data de 30 

iunie 1987.
înscrierile se efectuează la Complexul auto București, 

din str. Valea Cascadelor nr. 24, Sector 6, București.
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Șl DUMNEAVOASTRĂ
LA BĂILE

SÎNTEȚI AȘTEPTAT 
TUSNAD9

I

în stațiunea BĂILE TUȘ- 
NAD se tratează cu 
rezultate afecțiuni ale 
mului nervos central, 
diovascular, ale tubului di
gestiv și glandelor anexe și 
bolile endocrine.

Stațiunea BĂILE TUȘNAD 
este bogată în factori natu
rali de cură :
• Ape minerale clorurate, 

bicarbonatate, sodice, calci- 
ce, feruginoase și carboga- 
zoase
• Ape minerale concen

trate termale (63°C)
• Mofete naturale uscate
• Climat subalpin stimu

lant.
Stațiunea BĂILE TUSNAD

bune 
siste- 

car-

dispune de baze de trata
ment balnear bine utilate, 
personal medical de înaltă 
calificare, condiții conforta
bile de cazare, posibilități 
multiple de agrement și 
excursii.

Important de știut : 
în această perioadă 

acordă reduceri de tarife ; 
plecarea în stațiune se poa
te face în orice zi solicitată 
de turiști ; durata sejurului 
— la alegere.

Biletele se pot procura de 
la agențiile oficiilor județene 
de turism și ale I.T.H.R. 
București, precum și de la 
comitetele sindicatelor din 
Întreprinderi și instituții.

se

--------- -------- , antrenorul 
reprezentativei României : „Sco
rul minim la care am cîștigat 
nu reflectă după părerea mea 
superioritatea formației noastre, 
care a demonstrat o maturitate 
tactică exemplară și un plus 
de tehnică. Selecționata Italiei, 
gazda viitorului turneu al 
Campionatului Mondial, rămîne 
in continuare un partener de 
joc valoros**.

OVIDIU SABAU, autorul go
lului: „Sînt foarte fericit pentru 
această victorie, mai ales că 
am și înscris singurul gol al 
meciului. Cred că un succes în fa
ța unei formații cum este aceea 
a Italiei demonstrează că selec
ționata noastră are o forță de 
joc ce ne va permite să abor
dăm cu șanse însemnate vi
itoarele meciuri — decisive •— 
din preliminariile Campionatului 
Mondial". AGERPRES

FRUMOS SUCCES
ALBA IULIA, 29 (prin tele

fon). Pe o vreme splendidă și 
o ambianță sărbătorească, sta
dionul „Cetate" a găzduit 
miercuri partida amicală din
tre reprezentativele de tine
ret ale României și Italiei. La 
capătul unui meci de mare an
gajament, plăcut în genera], 
în care tinerii noștri jucători 
au avut inițiativa in cea mai 
mare parte din timp, victoria 
le-a revenit, la limită, dar 
absolut meritat, cu scorul de 
2—1 (1—1). Acest succes se a- 
șează frumos în palmaresul ti
nerei noastre reprezentative, 
el fiind, în fapt, o revanșă a 
anului 1983, cînd lat Slatina e- 
chipa noastră (evident alcătui
tă din altă generație) a cedat 
în fața reprezentanților lui „il 
calclo".

Partida a debutat cu atacuri 
susținute ale „tricolorilor" 
noștri și chiar în min. 2 Ursea, 
bine servit de Răducioiu, a ra
tat, de puțin, deschiderea sco
rului. Peste două minute, Di 
Canio trimite încet... acasă, 
dar Negrău a întîrzia't o frac
țiune de secundă și n-a mai 
putut intercepta. în minutul 7, 
insă, echipa română va puncta 
decisiv: I. Dumitrescu execu
tă un corner cu efect de pe 
partea stingă și Gatta salvează 
de la vinclu, tot in corner; de 
data aceasta a executat Ursea, 
de pe cealaltă parte, Lucaci 
a trimis în fața porții și NE
GRĂU a deviat balonul, cu 
capul, din apropiere, în plasă, 
sub „transversală": 1—0. La 
prima acțiune a oaspeților, 
purtată in min. 10, Zanoncelli 
trimite o minge înaltă, în a- 
d în cinic, în careul nostru și 
liberoul CRAVERO, apărut 
la finalizare, profită de nesin- 
cronizarea „centralilor", se
înalță și trimite fulgerător, cu 
capul, in vinciul porții lui
Stelea: 1—1. Din acest mo
ment, fotbaliștii italieni îșl
string rîndurile în apărare 
(fracționează jocul cu prețul 
multor faulturi), dominarea e- 
chipei noastre este accentuată 
și fazele se succed la poarta 
excelentului portar Gatta. El 
va respinge miraculos în cor
ner balonul șutat de Ursea la 
rădăcina barei (min. 15); în 
min. 18 îl... salvează însă șu
tul razant cu „transversala" al 
lui I. Dumitrescu; în min. 26,

Șl IA TINERET
I ROMÂNIA
I ITALIA

Stadion „Cetate" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — cir
ca 15 080. Șuturi : 15—8 (pe poar
tă : 6—2). Cornere : 7—4. Au 
marcat : NEGRAU (min. 7). TI
MOFTE (min. 611). respectiv 
CRAVERO (min. 10).

ROMANIA : Stelea — Ciocan 
(min. 29 Panait). Ad. Popescu, 
LUCACI, M. Pană — TIMOFTE, 
I. STAN. Ursea (min. 46 Sta
nici) I. Dumitrescu (min. 61 Cr. 
Sava) — RĂDUCIOIU. NEGRĂU 
(min. 78 Buterchi).

ITALIA : GATTA — Di Carra. 
Baroni, CRAVERO. Rossini (min. 
46 Lane) — DI CANIO. ZA
NONCELLI. De Patre (min. 61 
Corini). Fuser (min. 85 Salva
tori) — Rizzitelli (min. 71 Rizzo- 
lo) Simone.

A arbitrat: K. Scheurell (R.D. 
Germană).

la lovitura liberă de la 18 m, 
Negrău este aproape de gol, 
dar portarul italian se află 
din nou la post. în finalul re
prizei mai notăm un excelent 
contraatac (în condiții de „unu 
la unu“), irosit însă de Rădu
cioiu, ca și două bune ocazii 
de gol ale lui De Patie (min. 
42) și Simone (min. 43 — Ste
lea a blocat excelent).

La reluare, tinerii noștri 
jucători încep jocul în for
cing și după ce I. Stan (min. 
49) greșește de puțin ținta, 
în min. 62 sc marchează golul 
victoriei: TIMOFTE a luat o 
acțiune pe cont propriu, de la 
mijlocul terenului, a trecut 
dezinvolt de trei adversari și, 
de la 13—14 m, a șutat în pla
să fără speranțe pentru porta
rul Gatta: 2—1. Un gol su
perb, răsplătit cu aplauze ge
neroase de spectatori. Pînă în 
finalul partidei s-au mai con
sumat acțiunea periculoasă a 
lui Di Canio (min. 67 — cel 
mai burf jucător al oaspeților), 
lovitura liberă executată de 
Stan (min. 72) „scoasă" fantas
tic de la vinclu de portarul i- 
talian, ca și marea ocazie din 
min. 89, cînd „bomba" aceluiași 
Stan l-a evidențiat iar pe 
Gatta.

Gheorghe NERTEA

„ARIPI* PITEȘTI-UN
Cu 12 ani iu urmă, in co

loanele ziarului nostru apărea 
un articol despre frumusețea 
aparte a competiției de mini- 
fotbal „Cupa Speranțelor", al 
cărei turneu final se desfă
șura pe terenurile din parcul 
sportiv al pionierilor din Con
stanta. Articolul avea titlul 
„Gheorghe Hagi un mare ta
lent al fotbalului nostru", e- 
videnția pe cel mai bun jucă
tor al turneului, dar și meri
tele unei echipe care nu era a 
lui Hagi, ea numindu-se 
„Aripi" Pitești ! După puțin 
timp, intr-unui din noile cartie
re ale PiteștiulUi, pe lingă 
Școala nr. 11 (director, prof. 
Costiana Pîrvu) lua ființă — 
pornindu-se tocmai de la suc
cesele micuților jucători — 
Clubul sportiv școlar „Aripi". 
Au trecut de atunci zece ani...

„Iar eu am rămas singurul 
dintre cei care au pus bazele 
pepinierei noastre, afirma, zi
lele trecute, prof. Nicolae Va- 
meșu, pentru că, de curînd, Mi
hai Georgescu a trecut la 
F.C. Argeș, la formația de 
speranțe. Și cum cifra _ anilor 
e rotundă, ea te obligă la o 
retrospectivă, la un bilanț. Și, 
fără falsă modestie, putem să

CLUB ȘCOLAR CU 0 FRUCTUOASA ACTIVITATE

I ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

Ie UN NOU MECI de verifica
re a Lotului național de juniori 
1990 va avea loc vineri 31 mar
tie, la Giurgiu, parteneră fiind

I divizionara C Dunăreană CINAV. 
Meciul va începe la ora 16 șl se 
va disputa pe stadionul Dunărea

IPort. (I. DÎNDAREANU, coresp.)
• IN CAPITALA s-a desfășu

rat partida amicală dintre echi
pa bucureșteană MECON și divi
zionara A F.C. Olt, care a ciș- 
tigat cu 1—0 (0—8), unicul punct 
fiind înscris de Pena (min. 48). 
(O. GUTU, coresp.).
• LUNI 3 APRILIE, ora 16, la 

clubul Grivița Roșie (din Calea 
Griviței 353) va avea loc plena
ra antrenorilor de fotbal din 
București și Sectorul Agricol 
Ilfov. Pe ordinea de zi a plena
rei se va afla și dezbaterea unei 
teme educative. Prezența antre
norilor, instructorilor și dclega- 
ților echipelor de toate catego
riile este obligatorie.

spunem că nu ne-am pierdut 
vremea degeaba, crescînd, an 
de an, numărul jucătorilor a- 
junși in eșaloanele de frunte 
ale fotbalului nostru..."

Așadar, un scurt bilanț al 
realizărilor „Aripilor" in cei 
zece ani. Prima participare in 
campionatul republican de ju
niori 1983. De atunci s-a cali
ficat de patru ori consecutiv 
în turneul final : ’85, ’86, ’87, 
’88 A cîștigat „Cupa Speran
țelor" în 1978 și 1984. Opt ju
cători crescuți in club au a- 
juns sub culorile Argeșului, in 
Divizia A : C. Pană, I. Vilău, 
I. Gheorghe, C. Șerban, I. Vlă- 
doiu. G. Amărzeanu, G. Du
mitru și I. Prisăceanu, ultimii 
trei fiind încă juniori. Șapte 
joacă la divizionarele B Da
cia și Gloria Buzău și peste 
30 la formațiile de „C“ din ju
deț. 14 jucători se află la spe
ranțele lui F.C. Argeș. Iar la 
C.O. Viitorul, din 1985 și pînă 
azi, au trecut 36 de juniori.
C. S.Ș. „Aripi" s-a numărat 
printre primele unități sportive 
din țară care au început in
struirea copiilor de la 8—9 ani. 
Clubul dispune de o bază spor
tivă formată din două tere
nuri, două platforme bitumini- 
zate, o sală de sport, are cinci 
cadre bine pregătite, care se 
preocupă de instruirea tineri
lor jucători : G. Trandafirescu,
D. Ciolan, M. Georgescu (deta
șat la F.C. Argeș), L. Iordache 
și N. Vameșu, profesorul co
ordonator.

Nu putem să nu ne referim, 
insă.- la realizările clubului fă
ră a aminti că a doua sa sec
ție este atletismul, care a ob
ținut 48 de medalii la campio

natele republicane (16 in ulti
mul an), șapte recorduri la ju
niori și multe alte izbînzi in 
disputele copiilor.

Dar să revenim la... fotbal 
și la profesorul coordonator 
Nicolae Vameșu, pentru a afla 
cum intenționează C.S.Ș. „A- 
ripi" să-și sărbătorească îm
plinirea unui deceniu de la în
ființare.

„Ne gîndim la organizarea 
unuf simpozion cu tematică 
sportivă, la un concurs de a- 
tletism ; și, bineînțeles, la un, 
sperăm, atractiv turneu de 
fotbal, acțiuni pe care dorim 
să le înscriem în ansamblul 
manifestărilor sportive organi
zate în cinstea marilor eveni
mente politice ale anului, a 
45-a aniversare a Revoluției de 
eliberare națională și socială, 
antifascistă și antiimperialistă 
și Congresul al XIV-lea al 

'partidului. La turneul de fot
bal vom invita cluburile Dina
mo Steaua, F.C. Argeș și Lo
komotiv Șefia (juniori născuți 
în anii 1975—1976). Universita
tea Craiova, F.C. Argeș, Elec- 
tromureș Tg. Mureș, Lokomo
tiv Sofia (juniori născuți în 
1976—1977), acestora adăugîn- 
du-li-se echipele clubului nos
tru Datele de desfășurare : 
23—28 mai..."

In ultima decadă a lunii mai 
va fi, deci, sărbătoare la Școa
la nr. 11 din Pitești. Vor fi 
zece zile „pline" la ai zece ani 
de activitate a unui club spor
tiv școlar aflat mereu in prim- 
planul întrecerilor juniorilor, 
care-și propune să se autode- 
pășească in... deceniul urmă
tor...

Laurențiu DUMITRESCU

SELECȚIE LA C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 1 — SPORTUL STUDENȚESC 

BUCUREȘTI organizează in perioada 3—8 aprilie a.c., Intre 
orele 9—12, la baza sportivă Clreșaril (lingă stadionul „Parcul 
Copilului" ; tramvaiele 20, 45 șl 55, autobuzele 282 și 205 — sta
ția Piața 7 Noiembrie) o selecție pentru portari și jucători de 
cîmp la fotbal.

La această acțiune de selecție pot participa copil «Un Bucu
rești și din alte localități din țară (elubul are internat) născuți 
intre anii 1073 (după 1 august) și 1M0.

Informații suplimentare ia telefoanele 05.46.05 sau 05.29.50.



Oaspeți al tării noastre CONRADO MARTINEZ CORONA, președintele I.NDER. din Cutia

„AM ÎNTÎLNIT UN POPOR DEOSEBIT DE HARNIC,
AZI ÎNCEPE „CUPA
In perioada 30 martie — 20 

aprilie, la Barcelona, se va 
desfășura cel de-al patrulea 
turneu pentru „Cupa mon
dială de șah", la care vor lua 
parte campionul lumii, Garri 
Kasparov . (V A.S.S.), marii 
maeștri Speelman, Short (An
glia), Kjartarson (Islanda), 
Beliavski (U.R.S.S.), Seirawan

JOCURILE SPORTIVE
ALE ASIEI DE SUD

NEW DELIII, 29 (Agerpres). 
Cea de-a 3-a ediție a Jocu
rilor sportive internaționale 
ale Asiei de Sud se va des
fășura între 21 octombrie și 
2 noiembrie, în Pakistan.

Programul va cuprinde în
treceri la atletism, tenis, înot, 
box, fotbal, squash, volei, hal
tere etc.

CODÎISA ISTE, TOTUȘI, 
0 SUBSTANȚĂ INTERZISĂ!

PARIS (Agerpres). Campio
nul olimpic de scrimă, france
zul Jean Francois Lamour, 
este pasibil de o suspendare pe 
o perioadă de un an, întrucît 
analiza sa la controlul anti
doping (după concursul de la 
Hanovra) a fost pozitivă — 
urme de codeină, substanță 
interzisă în timpul întrece
rilor.

Antrenorul sportivului fran
cez a motivat prezența co
deine! prin tratamentul cu un 
sirop de tuse administrat e- 
levului său, cane suferea de 
bronșită. .

PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • Criteriul interna

țional, desfășurat in trei etape 
tn Franța, a. revenit rutierului 
spaniol Miguel Indurain, urmat 
de francezul Mottet la 19 secun
de și irlandez ii Roche la 29 se
cunde. Ultima etapă contracro- 
nomelru individual, disputată la
Avignon. pe 12,3 km, a fost
ciștlgată de Indurai n în 14:44
(medie orară : 50,865 km).

RUGBY • Selecționata pro-
vinclei Queensland (Australia), 
aflată în turneu în Argentina, a 
întUnlt echipa orașului Buenos 
Aires. Rugbyștli argentinieni au 
obținut victoria cu scorul de 
se—n as—2i). '

TENIS • Intre 7 șl 9 aprilie 
se va disputa Ia San Diego (Ca
lifornia) meciul dintre echipele 
S.U.A. și Franței, ccntînd pen
tru sferturile de finală ale „Cu
pei Davis". Din formația ame
ricană tac narte John McEnroe, 
Andre Agassi, Ken Flach șl Ro
bert Seguso. Din echipa france
ză nu vor lipsi Yannick Noah, 
Henri Leconte. Guy Forget 
Eric Winogradsky. • 
optimile de finală 
turneului international 
Key Biscay ne (Florida), 
cezul Yannick Noah 1-a

șl
In 

ale 
de la 
fran- 

ellml-
nat cu 6—4, 3—6, 6—4, 2—6, 7—5 
pe elvețianul Jakob Hlasek, iar 
australianul Thomas Muster a 
dispus eu 6—1, 6—1, 6—1 de ar
gentinianul Eduardo Bengoechea.

1

• O INTERESANTA COMPETIȚIE 
de tenis s-a desfășurat la Moscova sub 
deviza: „Tenisul, un joe familial". în 
întreceri (numai de dublu), s-au aflat, 
in mod obligatoriu, de aceeași parte a 
fileului, mamă și fiică ori tată și fiu. Com
petiția s-a bucurat de un deosebit succes. 
Acest gen de Întreceri este practicat, de 
asemenea. In Canada, Australia, Anglia, 
Cehoslovacia, Suedia, Elveția și Statele 
Unite. Ce ar fi dacă și la noi s-ar orga
niza un astfel de turneu? • ÎN AN
GLIA, cu prilejul unui med de fotbal, 
o ligă antlalcoolică « organizat un con
curs în care eîștigătorii au primit drept 
premiu sticle de șampanie, evident... 
nealcoolizată I! Concursul a constat tn 
pronunțarea corectă a numelui orașului 
respectiv : „Llanfairpwllgwyngyllgo-
gerychwyrernendrobwllantysiiiogogogoch" 
Dintre participanți doar șase au reușit 
să pronunțe acest nume. Cum or fi 
reușit, nu știm, pentru că. la rîndu-ne, 
ne-am chinuit să-1 batem la mașină, 
literă cu literă ! • ARBITRUL INTER
NAȚIONAL de fotbal francezul Gerard 
Bigutt mărturisește : „Ultima mea is
pravă ca jucător a fost primirea unui 
cartonaș roșu- N-am maî revenii apoi

pe teren decit ea arbitru !!“ • FOSTUL 
TENISMAN de culoare, americanul 
Arthur Ashe, dștigător ăl unor mari 
competiții internaționale, a terminat de 
scris, după șase ani de lucru intens, o 
istorie a sportivilor negri americani, din 
anul 1619 și pînă In zilele noastre. • 
TOT O LUCRARE ISTORICA : șase

ziariști francezi șl Italieni, specialiști în 
ciclism, au redactat, in patru volume. 
Istoria sportului cu pedale. Aceasta are 
în vedere trei perioade distincte : „Le
gendarii 1869—1942“ „Duelul la înălți
me 1946—1964“ și „Picioare șl cap 1965— 
1988". Intre multele întîmplări se a- 
mlnteșțe, spre exemplu cea a faimosu
lui Fausto Coppi care, în 1942, a doborît 
recordul mondial al orei pe velodromul 
Vigorelli din Milano, între două intense 
bombardamente aeriene... • BRITă-

MONDIALĂ4* LA ȘAH
(S.U.A.). Korcinol (Elveția), 
Liubojevici (Iugoslavia) etc.

înaintea acestui turneu. In 
clasamentul „Cupei mondiale- 
conduce Beliavski, cu 60,5 p, 
urmat de Kasparov — 56,5 p, 
Karpov — 54,5 p, Speelman —
51.5 p etc.

• Turneul internațional de 
la Mar del Plata, s-a încheiat 
cu victoria marelui maestru ar
gentinian Pablo Zamlcki, cu
7.5 p din 11 posibile.

ECHIPA OLANDEI A ClȘTIGAT 
C.M. DE HOCHEI

PE GHEAȚĂ (grupa C)
MELBOURNE, 29 (Ago**—

preș). Campionatul Mondial 
de hochei pe gheață (grupa 
C) s-a Încheiat Ia Sydney cu 
victoria selecționatei Olandei 
— 14 puncte, urmată în clasa
mentul final de echipele Iu
goslaviei — 12 p, R.P. Chine
ze — 9 p etc. Echipa Olandei 
a promovat în grupa B a com
petiției. In ultimele două me
ciuri, echipa Olandei a între
cut cu 8—3 (1—1, 6—0, 1—2)
pe cea a Iugoslaviei, iar selec
ționata Bulgariei a dispus cu 
12—5 (5—0, 5—2, 2—3) de
aceea a Australiei.

PRAGA, 29 (Agerpres). In 
primul meci al turneului in
ternațional de hochei pe ghea
ță de la Prostejov (Cehoslova
cia), selecționata olimpică a 
U.R.S.S. a terminat la egali
tate, 2—2 (0—0, 1—2, 1—0). cu 
formația similară a Suediei.

RETRAGERE ÎN
Unanim desemnată drept spor

tiva numărul 1 a lumii in 1988, 
grație recordurilor mondiale pe 
100 (10,49) si 200 m (21,34), dar 
ți triplei izbinzi de la J.O. 
(100, 200 și 4X100 m), american
ca Florence Griffith-Joyner 
a organizat, in februarie, o am
plă conferință de presă, măr- 
turisindu-șl intențiile de a con
tinua curta. „Obiectivul meu 
imediat următor, a precizat 
ea, va fi recordul pe 400 m, pe 
care il vot ataca încă in mar
tie. la campionatele indoor ale 
Statelor Unite, programate la 
New York".

Și, intr-adevăr, „Fast-Flo" i-a 
înfățișat pe 14 martie la New 
York, dar nu pe pista de la 
„Madison Square Garden", ei tn 
salonul hotelului „Penta", unde 
a primit celebrul trofeu „Jesse 
Owens* și a informat că... se 
retrage definitiv din atletism l 
Sigur că 29 de ani, împliniți de 
Florence la 21 decembrie, nu-s 
puțini pentru performanți, 
mai ales cînd e vorba despre 
solicitările probelor de sprint, 
dar abandonul ei a stimit to
tuși stupoare, tocmai pentru că 
a survenit „ex machina* ca o 
lovitură de bici, ca un trăznet. 
După ce și-au revenit din șoc, 
comentatorii s-au pornit să ju
dece ce și cum, sentimentul pre
cumpănitor fiind, logic, cel al 
regretuM. Deplîngînd plecarea

CU INIMA DESCHISA Șl SINCERĂ**
Zilele trecute, la Invitația 

C.N.E.F.S., a efectuat o vizi
tă In țara noastră o delegație a 
Institutului Național pept.ru 
Sport, Educație Fizică șl Recre- 
ere din Cuba. Cu acest prilej, 
președintele I.N.D.E.R., Conrado 
Martinez Corona, a avut amabi
litatea să ne răspundă la cîte- 
va Întrebări.

— Cuba este cunoscută ca o 
țară în care sportul, educația 
fizică ocupă un loc important 
în viața socială. Care sint di
recțiile prioritare de acțiune 
pentru dezvoltarea continuă a 
acestei activități?
— Fiecărui sector de activita

te, deci și mișcării sportive, 1 
se c'ere să contribuie la spori
rea calității vieții poporului, așa 
că tn ceea ce ne privește ac
ționăm pentru realizarea unul 
nivel cit mai ridicat în această 
direcție. Nu lucrăm doar pentru 
a scoate campioni, ci și pentru 
ca sute de mii, milioane de oa
meni să albă acces la binefa
cerile sportului. Pentru aceasta, 
dispunem de o largă arie de 
manifestări, pe structuri de 
vîrstă, încă de la nivelul grădi
nițelor. Intre I.N.D.E.R. șl Mi
nisterul Invățămlntulul există o 
permanentă legătură, în scopul 
de a spori în școli numărul de 
ore afectate sportului. Acesta 
constituie un element primor
dial al activității noastre, pentru 
că avem în vedere o populație 
de 3 milioane, care constituie 
cea mal Importantă rezervă, In 
rîndurlle ei aflîndu-se bărbații 
șl femeile viitorului, pentru ca
re practicarea sportului, a 
exerclțiilor fizice va deveni o 
firească obișnuință. Pentru a- 
ceasta, realizăm permanent noi 
amenajări, căutăm forme cit 
mal variate de acțiune.

— La dumneavoastră, ca șl 
la noi deci, o mare atenție se 
acordă sportului de masă...
— Cum spuneam, această la

tură a activității noastre consti
tuie una de prim-ordin. Astfel, 
în Cuba, 19 noiembrie este „Ziua 
națională a sportului șl cultu

PUNĂ GLORIE
prematură a unei atlete demne 
de istorie și de legendă, cu o 
carieră nepereche, aureolată de 
un palmares strălucitor (in
clusiv un titlu mondial in 1987, 
la 4X100), mărturie pentru o 
„campioană care a luminat ca 
o stea de primă mărime" 
(„VEquipe").

Intr-un moment în care cea 
mai rapidă femeie di» lume 
s-a retras în plini glorie, op- 
tind (se zice) pentru showsuri 
televizate și pentru filme, ur- 
mînd «d incarneze un James 
Bond feminin, s-au auzit însă 
fi destule voci care, icono
claste, au pus gestul ei pe sea
ma... controalelor antidoping I- 
nopinate anunțate de federa
ția americană pentru sezonul 
în curs ! Carl Lewis insuși nu 
s-a sfiit si afirme ci „progre
sul realizat de Florence (n.n. de 
la 11,42 in 1986, la 10,96 in 1987 
fi la incredibilul 10,49 in 1988) 
mi-a sugerat totdeauna ceva 
în neregulă". Pentru ca brazi
lianul Joaquim Cruz, campion 
olimpic pe 800 m la Los Ange
les (unde medalia de aur la 
triplusalt a fost dobindită de 
Al Joyner, soțul și antrenorul 
Florencei), să fie și mai tran
șant : „Pentru Griffith, care 
s-a dopat mereu, e mai bine 
să plece ! Altfel, mai devreme 
sau mai tîrziu, ar fi avut soar
ta lui Ben Johnson !* 

rii fizice". In dorința de a se 
prezenta în această zi la cel 
mal înalt nivel, in flecare oraș 
se desfășoară, pe parcursul a- 
nului, o intensă muncă pentru 
creșterea numărului de practi- 
canțl, pentru amenajarea de 
noi baze sportive, pentru orga
nizarea unor întreceri cît mal 
diverse, pentru respectarea ca
lendarului competlțional. Aces
te cerințe constituie indicatori 
fundamentali pentru ca orașul 
respectiv să poată intra în cate
goria de „oraș gata să învingă". 
Pînă acum au atins această 
treaptă 106 localități, ceea ce 
demonstrează că sportul de ma
să este în continuă ascensiune.

— Performerii cubanezi s-au 
afirmat la numeroase disci
pline, situîndu-se, de fiecare 
dată. în marile competiții in
ternaționale pe locuri frunta
șe...
—Intr-adevăr, dispunem de 

performeri valoroși, care s-au 
situat de multe ori pe podium. 
Astfel, în 1988, sportivii noștri 
au cucerit sute de me
dalii, în prlm-plan aflîn
du-se cele obținute la cam
pionatele mondiale — 87, la în
trecerile Pan Americane — 165 
șl la Campionatele Centro-ame- 
rlcane șl ale Caralbelor — 194. 
Dar, dincolo de obținerea unor 
performanțe de valoare, o mare 
atenție acordăm sportivului, 
formării iul ca om util socie
tății și după încheierea activi
tății. El este factorul principal, 
iar rezultatele sînt în directă 
legătură cu formarea sa. De a- 
ceea, stntem preocupați ca spor
tivul să devină un om conștient 
de misiunea sa, de eforturile pe 
care le face țara, clasa munci
toare, țărănimea pentru ca el să 
beneficieze de condiții deosebite 
de pregătire și concurs, iar a- 
poi, după ce a spus adio per
formanței, să devină un bun 
muncitor, profesor sau inginer.

— Intre România șl Cuba 
există strînse legături de cola
borare pe multiple planuri, in
clusiv tn domeniul sportului...

De-acum, ci „Fast Flo" a 
spui adio pistei, nu vom ști 
niciodată cit de „ajutate" au 
fost, dacă au fost, memorabile
le ei victorii. Cu timpul, specu
lațiile, fondate sau nu, se vor 
stinge, dar recordurile și meda
liile vor rămîne. amintindu-ne 
de o Florence Griffith-Joyner 
care a alergat in 1988 ca ni- 
meni alta...

Ovidiu IOANIȚOAIA

NICUL NigeU Benn, campion al Conjm- 1 
onwealth-ului la categoria mijlocie, a J 
susținut pînă acum 21 de meciuri, toa- 1 
te încheiate înainte de limită. De alt- l 
fel, în aceste 21 de intîlnlri din totalul ’ 
posibil de 63 de reprize, el nu
a stat in ring decît 39 I • LA 
GRENOBLE. zilele trecute. pugilis-
tul francez Reni Jacquol a devenit cam
pion ai lumii la categoria super-welter 
(mijlocie mică. TI kg) 
puncte, tn 12 reprize, 
Donald Curry (versiunea 
al 11-lea boxer francez 
un titlu mondial, dar la 
tanță de Alphonse Halimi. în prezent 
această categorie mai are încă trei 
campioni ai lumii : Julian Jackson
(Insulele Virgine ; 28 ani, 35 victorii — 
33 înainte de limită, o înfrîngere) ver
siunea WBA ; Darrin Schoolboy van 
Horn (S.U.A. : 20 ani, neînvins în 39 
meciuri — 24 cîstigate înainte de limi
tă) versiunea TBF și John David Jackson 
(S.U.A. : 25 ani neînvins in 19 meciuri 
— 13 terminate înainte de limită) versi
unea WBO.

intrecîndu-1 la 
pe americanul 
WBC). El este 
care a cucerit 
30 de ani dis-

1
i

IRomeo VILARă

— Intre țările noastre există 
legături de prietenie și colabo
rare tradiționale, firesc, deci, 
că șl în domeniul activității 
sportive. Cu flecare an, planu
rile noastre comune s-au am
plificat, au căpătat mai multă 
consistență, în beneficiul reci
proc al sportului cubanez și 
românesc. Și de această dată 
am avut un dialog deschis, sin
cer, prietenesc, care s-a soldat 
cu rezultate fructuoase, de care 
noi sîntem pe deplin satisfăcuți.

— în vizita dumneavoastră in 
România ați putut lua cunoș
tință de realizările poporului 
nostru, de drumul mereu as
cendent pe care acesta îl par
curge. Cu ce impresii |>le<a(i 
din țara noastră ?
— Am fost în mai multe ju

dețe șl pretutindeni am putut 
vedea acel extraordinar efort 
pentru dezvoltarea orașelor, am 
simțit din plin demnitatea 
muncii, patriotismul oamenilor. 
Alături de mărețele realizări e- 
conomice. sociale, culturale, am 
putut să le cunosc și pe cele 
din domeniul sportului. Am vă
zut, de asemenea, la lucru teh
nicieni și sportivi pasionați. To
tul vorbește de o mare vitalitate, 
despre un popor deosebit de har
nic. cu inimă deschisă șl sin
ceră. Acum, la despărțire de 
frumoasa dumneavoastră țară, 
tn numele meu și al colabora
torilor, urez tuturor noi succe
se, iar sportivilor români obți
nerea unor performanțe tot mal 
înalte, pe măsura talentului șl 
efortului care se depune pentru 
a 11 se asigura cele mal bune 
condiții de afirmare.

Convorbire realizată de 
Emanuel FANTANEANU

IFOTSAL
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• Echipa Braziliei întrecută da 
a selecționată internațională • 
Dinamo Kiev a cițtigat un derby 
al campionatului U.R.S.S. • 

Alte meciuri ți turnee
ROMA, 29 (Agerpres). în ora

șul Italian Udine, tn prezența a 
40 000 de spectatori, s-a dispu
tat un med intre echipa Brazi
liei șl o selecționată internațio
nală, în care au evoluat, între 
alții, Dasaev, Gerets, ftraaces- 
coni, Colak. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 2—1 în favoarea 
selecționatei Internaționale.

iNTR-UNUL din derby urile 
campionatului U.R.S.S., Dinamo 
Kiev a întrecut cu 1—0 formația 
Dnepr Dnepropetrovsk, dețină
toarea titlului. Alte rezultate : 
Lokomotiv Moscova — Cerno- 
moreț odesa 1—1 ; Jalgniris Vil
nius — Pamir Dușanbe 4—0 ; 
Rotor Volgograd — Dinamo Tbi
lisi 1—1 ; Dinamo Minsk — Di
namo Moscova 2—i. în clasa
ment, după trei etape, conduc 
echipele Spartak Moscova șl 
Dinamo Kiev — cu cite 5 p.

DUPĂ ia etape, iu campiona
tul Poloniei conduce Gornik Za- 
brze — 31 p, urmat! de G.K.S. 
Katowice — 30 p și Rudi
Chorzow — 28 p. Rezultate din 
etapa a 18-a : Slask Wroclaw — 
Legia Varșovia 0—0; Szombierkl 
Bytom — Gornik Zabrze 1—s ; 
Gornik Walbrzych — Olimpia 
Poznan 1—2 ; Lech Poznan — 
Stal Mielec 1—8 • G.K.S. Kato
wice — Wldzew Lodz 2—1 ; 
L.K.S. Lodz — Ruch Chorzow 
1—2.

TN MECI pentru „Cupa Liber- 
tadores* la Asuncion, echipa O- 
llmpia (Paraguay) a învins cu 
scorul de 1—0 (i—o> formația 
chilianâ Cobreloa. Unicul gol al 
partidei — Bobadilla (min. 13).

TURNEUL centru juniori, dis
putat In orașul Porto, a fost 
cîștigat de selecționata Portuga
liei cu 5 puncte, u «roată tn cla
sament de echipei? Suediei — 3 
p și Poloniei — 2 p. în ultimul 
med. formațiile Portugaliei șl 
Poloniei a-u terminat la egalita
te : 0—n.

LA arima (Trinidad — Toba
go) s-a disputat meciul interna
țional amical dintre selecționatele 
Trinidad-Tobago și Paraguayu
lui. Partida s-a încheiat la ega
litate : 1—1 (1—0). Gazdele au
deschis scorul prin Lawrence 
(min. 11), golul egalizator fiind 
înscris de Franco <mîn. sn.
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