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Miine, in Capitală in semifinalele C, C. E. la fotbal

STEAUA GALATASARAY ISTANBUL
• Fotbaliștii turci sosesc astăzi la București

Așadar, ne mai desparte o 
zi de marele eveniment fot
balistic, întilnirea de fotbal 
Steaua București — Galatasa
ray Istanbul, din cadrul semi
finalei Cupei 
Europeni, ediția 
Pentru a treia oară 
le patru ediții, 
noastră, astăzi un 
rezonanță internațională, urcă 
în aoeastă fază atit de înaltă, 
performanță cu care puține 
echipe de pe bătrînul conti
nent se pot mîndri. O califica
re pe care Steaua, prin talen
tul și sîrguința valoroșilor săi 
jucători, a pregătit-o cu mi
nuțiozitate. cum prooedează 
și acum pentru această primă 
întîlnire cu marea surpriză a 
acestei ediții, campioana Tur
ciei, Galatasaray.

Miercuri, de la ora 17,30,

Campionilor 
1988—1989. 
in ultime- 
campioana 

nume de

frumosul stadion Steaua va 
fi gazda primei manșe, în ve
derea căreia pregătirile ju
cătorilor conduși de antre
norii Anghel Iordănescu și 
Dumitru Dumilriu au intrat, 
cum se spune, în linie dreaptă 
de cîteva zile.

Sâmbătă, Steaua a jucat par
tida de campionat cu F.C. Olt, 
în deplasare, unde a susținut 
al 89-lea meci de campionat 
fără să fie învinsă, la care a- 
daugă alte 11 partide din Cupa 
României, ajungînd la al 100- 
lea joc neînvinsă ! Este și a- 
cesta un excelent și stimulator 
bilanț, un bun suiport moral. 
Jucătorii au urmat Un intens 
program de pregătire și recu
perare, motiv pentru care unii 
dintre ei, care au acuzat trau
matisme. n-au fost folosiți 
sîmbătă. Se depun toate efor-

Astăzi, in Cupa Balcanică

UNIVERSITATEA CRAIOVA LOKOMOTIV SOFIA

să alinieze in 
de miine gar- 
bună, pentru 

maxim și o 
iubitorii fot-

turile ca Steaua 
importantul joc 
nitura cea mai 
un randament 
victorie pe care
balului de la noi o așteaptă.

Din nou, succes, Steaua !
Cit privește pe partenera de 

joc, Galatasaray Istanbul so
sește la București în cursul 
zilei de astăzi, pe calea aeru
lui, după care va face un an
trenament. După-amiază. va 
avea loc o conferință de presă 
organizată de clubul Steaua. 
Deci, miine, pe larg, amănun
tele legate de partida pe care 
o va conduce arbitrul Correa 
din Portugalia.

Constantin ALEXE

Universitatea Craiova sus
ține astăzi, de la ora 16, al 
treilea meci al 
Balcanică. Este 
întilnlrea-retur 
Lokomotiv din 
gariei. în toamnă, la Sofia, 
a fost 2—0 pentru jucătorii 
bulgari. Echipei antrenată 
de Sorin Cîrțu, internaționa
lilor din ,.ll“-le alb-albaștrilor 
nu le rămâne decît să se re-

său in Cupa 
vorba despre 
cu formația 
capitala Bul-

vanșeze pentru a-și men
ține șansele la câștigarea 
grupei din care mai face parte 
și formația iugoslavă Radnicki 
Niș. Reamintim, craiovenii 
au cîștigat meciul-tur cu 
formația din Niș.

Partida de astăzi, de pe sta
dionul Central, va fi condusă 
la centru de arbitrul albanez 
Beșnik Kaimi.

24 de ore la C. S. Petrolul Ploiești

GIMNASTICA SI ÎNOTUL, ÎN FRUNTEA 
„TOPULUI" PERFORMANȚELOR

La Stadionul Petrolul din 
Ploiești se află și sediul clu
bului sportiv cu același nume, 
precum și principalele spații 
de lucru ale performerilor de 
aici. Vă prezentăm sintetic 
clubul-fanion al județului 
Prahova, cu reprezentante la 
J.O. (înotătoarea Tamara 
Costache și gimnasta Celestina 
Popa), cu- 14 campioni balca
nici în 1988, dintre care doi 
afla ți la vîrsta junioratului : 
10 secții, 257 de sportivi cla
sificați și 22 de antrenori. în 
anul 1988, peste 150 de „petro
liști" au devenit medaliați ai 
diverselor campionate și con
cursuri republicane, dintre 
care 66 au urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
laureaților. în cursul anu
lui trecut au fost corectate 35 
de recorduri .naționale la înot, 
patinaj, tir cu arcul, iar 39 de 
sportivi de aici au fost selec
ționați în diferitele loturi re
prezentative de seniori . și 
juniori. • înotul și gimnastica 
rămîn „fruntea'” 
desprins fără 
discuția purtată cu conducerea 
acestei unități de performan
ță (președinte — Ion TeodO- 
rescu, vicepreședinte — Li
viu Panait). Aflăm că gimnas
tele Celestina Popa,’ Gabrie
la Gheorghe și Camelia Mîn- 
dricel erau convocate la Deva 
pentru o scurtă reuniune a lo
tului olimpic. Mai tinerele 
colege Oana Liviu, Bianca 
Ferarîo, Camelia Datcu, Mi
haela Ardeleanu și Claudia . 
Boroghină se aflau la Onești 
pentru un nou test la lotul de 
junioare, 
doar cele 
categoria 
nic cite 
sub . ________ ____________
Rodiea Rizea, Doina Olaru și

—-------- ,
Lucian Mazilu. Metodistul 
Dan Pândele, care ne-a fost 
ghid în. vizita noastră pe la 
cîteva secții, ne spunea că mi
cile gimnaste lucrează în ritm 
susținut timp de multe ore în 
fiecare zi, în vederea campio
natelor de junioare II. Clau
dia Bociu și Mihaela Nemțca- 
nu inspiră cea mai mare în
credere antrenorilor lor. • 
tn incinta bazinului de inot

Tr. ANDRONACHE

(Continuare in pag. a 4-a)

', fapt ce s-a 
echivoc din

Acasă
14 fete 
a IV-a. 
două 

conducerea

rămăseseră 
din echipa de 
care fac zil- 
antrenamente 
tehnicienilor

• Repetiție generală înaintea „europenelor**  • Printre compe
titori un laureat din 1983 - semigreul cubanez Julio Quintana 

• Pugilițtii chinezi pentru prima dată la București
„Centura de aur", competiția 

pugilistică atît de mult aștep
tată de iubitorii sportului cu 
mănuși din Capitală, va înce
pe azi, in Sala Rapid. încă 
din prima zi a întrecerilor 
sînt programate două gale, de 
la ora 15,30 și 18,30, program 
care se va păstra pînă vineri, 
când vor avea loc semifinalele 
(ora 16 și 19). După o zi de 
pauză, duminică dimineața, 
de la ora 10. se vor disputa 
finalele.

Amatorii de spectacole pu- 
gilistice vor avea, deci, o săp- 
tămînă plină, timp în care pe 
ringul giuleștean vor evo
lua, alături de boxeri ro
mâni, oaspeții din Bulgaria, 
Cuba (în delegație figurează 
și laureatul „Centurii" din 
1983), R.P. Chineză (pentru pri
ma oară la București), R.l’.D. 
Coreeană, R D. Germană, Ja
ponia, Turcia și Uniunea So*  
vietică. 
mintit, 
are o 
pentru 
de altfel pentru 
de pe continentul nostru, care, 
la sfirșitul lunii mai, vor 
participa la Campionatele Eu
ropene din Grecia, „Centura 
de aur" fiind ultima repetiție 
internațională în vederea a- 
cestei întreceri. Așteptăm.

desigur, o comportare cit mai 
bună din partea reprezentanți
lor noștri și îndeosebi a „spe
ranțelor" noastre pentru „eu
ropene", în frunte cu 
Dumitrescu. Francisc 
Rudei Obreja, Daniel 
Gianl Gogol și ceilalți 
denți la un loc în echipa re
prezentativă.

La ora când citiți aceste rân
duri, sportivii trec exame
nul cîntarului, iar oficialii 
participă la „tragerile la 
sorți". Hazardul ne poate 
oferi, deci, chiar din această 
primă zi a Întrecerilor, me
ciuri electrizante. Așteptăm 
cu interes să le urmărim, mo
tiv pentru care vă dăm intîl- 
nire pentru după-amiază, 
ora 15,30, în jurul ringului din 
Sala Rapid.

Daniel 
Va$ tag, 

Măeran, 
preten-

Așa cum am mai a- 
ediția din acest an 
importanță deosebită 
sportivii români, ca 

toți boxerii

Biletele
„Centurii de 
in vînzare 
pînd de azi, 
casele de 
C.N.E.F.S.
Giulești, precum și la agen
ția din Gara de Nord.

Sînt valabile legitimațiile 
eliberate de C.N.E.F.S., de 
culoare roșie și verde (în
soțite de tichete pentru 
masa presei).

pentru galele 
aur" se pun 

zilnic, înoe- 
de la ora 9 la 

la sediul 
și stadionul

ETAPA DE VARĂ A DACIADEI,
■ - A

W PRILEJ PENTRU UN NOU ĂVÎNT
V/ m cnnDTiiim MMiurfr iĂL SPORTULUI ROMANESC!
io centrul atenției asociațiilor sportive și cluburilor

trebuie să se alic creșterea calitativa a întrecerilor

A venit primăvara și, prin 
tradiție, are loc un schimb de 
ștafetă la intilnirca celor două 
etape ale competiției naționale 
DACIADA, acum la a Vl-a e- 
diție. Ne aflăm, așadar, la fi
nele unei perioade de 5 luni 
(noiembrie-martie) în 
s-au desfășurat, în 
atmosferă entuziastă, 
fică acestei Olimpiade a spor
tului românesc, întrecerile eta
pei de iarnă a Daciadei.

Mobilizate de îndemnurile, 
orientările și indicațiile tova
rășului NICOI.AE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
formulate cu diferite prile
juri, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, fe
derațiile și consiliile locale au 
situat în centrul preocupări
lor lor dezvoltarea și perfec
ționarea • continuă a întregii 
activități de educație fizică și 

prin intermediul Da- 
Astfel, din controa- 

Și 
loc 
că.

Și 
u-

care 
aceeași 

speci-

sport, 
ciadei. 
lele efectuate în județe 
din analizele care au avut 
cu aceste prilejuri rezultă 
sub conducerea organelor 
organizațiilor de partid,

existente

nitățile sportive împreună cu 
factorii cu atribuții au reușit 
să înregistreze o serie de 
rezultate deosebite. S-a or
ganizat mai bine timpul liber 
de la sfirșit de săptămînă și 
concediile de odihnă ale 
personalului muncitor, va
canțele elevilor și studenți
lor. Au fost folosite mai efi
cient posibilitățile
pentru desfășurarea unor ac
țiuni sportive specifice sezo
nului de iarnă. S-a acordat o 
mai mare atenție corelării în
trecerilor Daciadei cu ac
țiunile culturale înscrise sub 
genericul Festivalului Națio
nal Cîntarea României. în a- 
ccst sens sînt de consemnat în 
special acțiunile cultural- 
sportive, care și-au statornicit 
o tradiție — „Bucuriile zăpe
zii" (Vatra Dornei) cu prile
jul finalelor pionierești și 
„Serbările zăpezii" (Izvorul 
Mureșului și Predeal) organi
zate de C.C. al U.T.C. și res
pectiv ” ‘ — . ‘ ‘
tele, ca de pildă, cele care au 
însoțit 
(Slănic-Prahova),

U.A.S.C.R. Dar și al-

din Capitală inițiate de F. R. 
Patinaj, în colaborare cu 
Clubul sportiv școlar nr. 2 
etc. Este de menționat tot
odată faptul că în majori
tatea unor localități din jude
țe montane și submontane 
(Suceava, Brașov, Sibiu, Har
ghita, Caraș-Severin, Covas- 
na, Prahova. Bistrița-Nă- 
săud) au avut loc întreceri 
sportive de masă la sanie și 
schi precum și concursuri 
pe cele 24 de patinoare artifi
ciale existente în întreaga 
țară sau pe patinoarele natu
rale în 
au fost prielnice, ceea ce 
determinat o largă
către disciplinele 
sezonului alb. Cele
pe țară ale activității 
au reunit circa 3 500 
tivi fruntași ai etapelor ju
dețene' și ai Municipiului 
București, care s-au 
cut la 
Ciuc, 
menic 
într-o 
care 
de o 
factorii cu atribuții.

Dar, în pofida multor reu-

Tiberiu STAMA

care condițiile meteo 
a 

audiență 
specifice 

18 finale 
de masă 
de spor-

ai 
care s-au între- 

Vatra Dorn ei, Miercurea 
Păltiniș, Sinaia. în Se- 
etc., în toate cazurile 
organizare excelentă în 

C.N.E.F.S, s-a bucurat 
conlucrare directă cu

Crosul veteranilor 
festivalurile (Continuare in vao 2-3)

Raid-anchetă de sezon prin bazele sportive ale Capitalei

VERITABILE OAZE DE VERDEAȚĂ SI CURĂȚENIE, 
DAR Șl „VESTIGII" ALE NEGLIJENȚEI, ALE SLABEI GOSPODĂRIRI
Sub impulsul unei dimineți însorite de primăvară, am por

nit din nou pe traseele bazelor sportive ale Capitalei. Căci pro
blema utilizării și întreținerii diferitelor terenuri are o deose
bită importanță pentru buna desfășurare a competițiilor de 
masă și de performanță. în consecință, redacția noastră si-a 
propus să prezinte starea unor asemenea baze, preocupările 
gospodărești care există (sau nu), în vederea optimizării func
ționalității lor.

CUM AR FI FOST DE DORIT SĂ STEA 
LUCRURILE PRETUTINDENI

Ce se poate face atunci cînd 
există preocupare, când grija 
pentru buna întreținere a ba
zelor și mereu mai buna lor 
funcționalitate se află pe 
primul loc al „clasamentu
lui" ? Avea să ne-o arate vizi
ta efectuată la Complexul 
Sportiv .,23 August". însoțiți

de directorul adjunct 
I.E.A.B.S., '

. _ . ■■ . . al
Liviu Mihăilescu, 

facem un tur al terenurilor de 
tenis (al celor 9 de lingă pati
noar, și al celor 10 de lingă 
sala de tenis) și al celor de 
fotbal. La ora vizitei noastre, 
peste tot impresionează curățe
nia, buna întreținere a baze-

lor, terenurile fiind pregă
tite pentru o activitate non
stop, de la 8 dimineața și pînă 
cînd... 
zilei.
ar fi 
timp, 
favorabilă, 
târziu, 
puteam 
central : 
bunele 
toate 
stare, 
activitatea 
inițiere, 
Mihai Anghel, 
și reușind, să asigure o desfă
șurare cursivă a acestora, 
printre numeroasele ședințe 
de antrenament ale secții-

va permite lumina 
Este drept, amenajările 
putut începe mai din 

finind cont de vremea 
dar mai bine mai 

decît niciodată... Nu 
să ocolim stadionul 

gazonul-pislă, tri- 
renovate, gradenele, 

se află în perfectă 
Pe patinoar continuă 

la centrele de 
noul șef al bazei, 

străduindu-se,

lor de performanță. La fel și 
la bazinul acoperit (șef de u- 
nitate — Mihai Lambrinidis), 
unde totul este pus la punct 
în vederea „Internaționale
lor" de sărituri, în timp ce ba
zinul în aer liber așteaptă doar 
„semnalul" federației de spe
cialitate pentru... ieșirea la 
soare. Aceeași . senzație de 
bună gospodărire ne-o ofe
ră și complexul de atletism în 
aer liber, zona turnului de 
parașutism, ca și, în ansam-

Raid realizat de
Sorin SATMARI 

și Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag. 2-3)

NICOI.AE


In Divizia A de popice

FINALE ALE MARII COMPETIȚII NAȚIONALE
SUOPRIZE ÎN DISPUTELE TINERILOR LUPTĂTORI

Timp de trei zile, sala de a— 
tletism de la Bacău a găzduit 
finalele Daciadei la lupte gre- 
co-romane pentru juniori, com
petiție la care au fost prezenți 
214 tineri sportivi. Desfășurate 
într-un frumos cadru organiza
toric, întrecerile au scos în evi
dență buna pregătire șl talen
tul mai multor tineri, cei mai 
în formă dintre ei reușind să 
cucerească titlurile de campi
oni ai marii noastre competiții 
naționale.

La reușita concursului au 
contribuit nu numai sportivii, ci 
și un corp de oficiali bine se
lecționați, care au reușit să-i 
desemneze învingători pe cei 
mai buni, indiferent de perfor
manțele anterioare. Așa se ex
plică faptul că Valentin Rebe
gea, fost campion național de 
Juniori (și seniori!) anul tre
cut, a coborît învins de pe sal
telele de concurs, în cadrul ca
tegoriei 50 kg. Autorul acestei 
surprize este musceleanul Ma
rian Sandu, un adevărat argint 
viu. foarte îndemînatic și decis 
să-și apere cu strășnicie șanse
le. Rebegea a început meciul 
destul de sigur în posibilitățile 
lui, a luat conducerea la puncte 
cu 2—o și se părea că se în
dreaptă spre o victorie ușoară. 
Cu două „fixări" succesive. 
Sandu a egalat (2—2), pe o în-

ENTUZIASTELE ÎNTRECERI ALL

cercare a băcăuanului, a „con- 
trat“ și a luat conducerea cu 
3—2. Simțind slăbiciunile ad- 
versarului, Sandu a acționat în 
continuare curajos, a reușit un 
„tur de braț" (6—2), iar în mo
mentul în care gongul anunța 
sfirșitul meciului, musceleanul 
își dusese din nou adversarul în 
poziție periculoasă, în urma 
unul precis „tur de cap", obți- 
nînd o victorie necontestată în 
fata unui adversar valoros.

O surpriză plăcută a constl- 
tuit-o pentru cei prezenți și e- 
voluția „greului" Gabi Petrescu 
(CESarom București), învingă
tor la o categorie în care exis
tau cîțiva sportivi mai bine co
tați decît el. De asemenea, în 
real progres s-a prezentat Iliuță 
Dăscălescu (Steaua), care a cîș- 
iigat toate meciurile prin tuș. 
Dintre arbitri îi remarcăm pe 
Gh. Berceanu, V. Bulancea, o. 
Lazăr (București), M. Enculescu, 
S. Șerban (Craiova), I. Crăciun 
(Timișoara), V. Juncu și 
Panait (Bacău), I. lonescu 
Și ta).

Iată primii trei clasați 
10 categorii — (46 kg) : 
ță Dăscălescu (Steaua), 
Diaconescu (L.C. Dacia 
3. T. Scridon (C.S. M. 
mureș Tg. Mureș) și D. 
niuc (C.S. Bacău) ;

Gh. 
(Re-

cele 
Ulu- 

M.
la
1.
2.
Pitești), 
Electro-
Harași-

50 kg : 1.

JUNIORILOR JUDOKA

Marian Sandu (S.C. Muscelul), 
2. V. Rebegea (S.C. Bacău), 3. B 
A. Joița (C.S.ș. Caransebeș) ; 54 _ 
kg : 1. Trandafir Geană (Metalul" 
Rădăuți) 2. F. Manciu (C.S.Ș.— 
Steaua), 3. F. Pană (S.C. Mus-" 
celui) ; 53 kg : 1. Constantin H 
Dodiță (Letea Bacău). 2. L. A- 
babei (C.S.ș. Galați), 3. E. Ciu- B 
că (C.S.Ș.-I.M.U. Medgidia) ;
63 kg : 1. Lucian Raia (S.C. B 
Muscelul), 2. D. Abagiu (C.S.Ș.
— L.C. Dacia Pitești), 3. D. Pa-■ 
raschiv (C.S.M. — T.U.G. Craio- — 
va) ; G8 kg : 1. Mihai Beghian" 
(C.S.Ș. Rădăuți), 2. I. Tîrtea- 
(C.S.Ș. — Electroputere Craio-" 
va), 3. S. Soare (C.S.Ș. 5 Rapidb 
București) ; 74 kg : 1. Tănase 
Ciobanu (C.S.Ș. Rădăuți). 2. C-B 
Timofte (C.S. Botoșani), 3. I. Tu
dor (Progresul Buc.) ; 81 kg : 1. B 
Gheorghiță Răducanu (A.S.A 
C.S.Ș. Feroviarul Buzău), 2. 
Ursan (Metalul Rădăuți), 3. 
Pătrașcu 
88 kg : 1.
sul Brăila), 2. V. Marțurieac — 
(C.S.Ș. Suceava). 3. N. Răducă m 
(Chimistul Rm. Vîlcea) : 115 kg : 
1. Gabi Petrescu (CESAROM B 
București). 2. V. Munteanu (Le- 
tea Bacău), 3. O. Croitoru ■
(C.S.ș. Suceava).

Clasament pe județe : 1. SU
CEAVA 46 p, 2. Municipiul Bu- B 
curesti 39 p. 3. Argeș 30 p. 4.

2.

Finalele de judo din 
„Daciadei" 
(17—18 ani) 
desfășurate 
nil trecute 
Sporturilor 
preciate drept o reușită, prin : 
cutezanța concurenților all a ți 
In dificultate (Împovărați de 
multe puncte ale adversarilor) 
și, totuși, încrezători în șansa 
lor pînă la capăt; măiestria fi
nalizării unor procedee tehnice 
din poziții aproape Imposibile; 
lipsa de complexe în fața unor 
parteneri cotați de departe fa- 
voriți.

La juniorii mart, prima cate
gorie de greutate, 56 kg, a con
semnat plăcuta surpriză a suc
cesului băcăuan: Constantin
Cremene (de la „Aripile") n-a 
putut să fie stopat de nici un 
adversar. In finală, el l-a întîl- 
nit pe Adrian Cosmescu (Poli
tehnica CSȘ Unirea Iași). Ieșea
nul a luat avantaj (koka) în 
min. 0,40. Băcăuanul întoarce 
scorul în favoarea sa (yuko, 
min. 1,04), iar din min. 2,48 pînă 
în min. 3,04 nu cedează, incre
dibil, la o priză de kansetzu 
(taxare), iar dnd mal erau 57 
de secunde a reușit să se deta
șeze (waza-arl), cîștlgînd spec
taculos. Pe locul 3: F. Cosma 
(Constructorul CSȘ 1 Oradea) și 
S. stan (Nitramonia Făgăraș).

La „60 kg" au ajuns în finală 
Lucian Gherasim (Iași) și Doreî

cadrul 
pentru juniori mari 
șl mici (15—16 ani), 
la sfirșitul săptămî- 
in ospitaliera Sală a 
din Arad, pot fi a-

Rumega (Danubiana Buc.). 
Bucureșteanul s-a detașat în 
min. 2,18 cu waza-ari. Ieșeanul 
nu renunță șl egalează în min. 
3,04, iar cînd mal erau doar 12 
secunde obține victoria prin 
waza-ari avasete ippon ! Pe lo
cul 3: D. opriș (Voința Pitești) 
și S. Vitan (CSȘ Șoimii Ener
gia IAMRCT Sibiu). Finală dra
matică la cat. 65 kg, între Da
niel lovănescu (C.S.S. 5 Rapid 
Buc.) și Ovidiu Scurtu (Constr. 
CSȘ 1), cîștigată la limită de 
bucureștean în urma unui a- 
vertisment primit de orădean. 
Pe locul 3: M. Pirjoî (Nitramo- 
nia) șl I. Nătrăvcl (Pitești). La 
„71 kg". . cu un yuko obținut în 
seounda a 12-a, Lorant Marton 
(CSȘ Constr. M. Ciuc) părea 
sigur de victorie în finala cu 
Gheorghe Brunchea (Sibiu), nu
mai că în min. 3,11 sibianul a 
finalizat necruțător un atac cu 
uchi-mata direct în Ippon. Pe 
locul 3: Gh. Pop (Voința Sa- 
tu Mare) si C. Cimpeanu (Lo
comotiva Ploiești). „Lovitură de 
teatru" la cat. 78 kg. Arădeanul 
Alexandru Ciupe (Gloria), cam
pion anul trecut la juniori mici 
și învingător acum prin ippon 
în toate meciurile, pornea fa
vorit și în finala cu Nieolae Ha- 
șegan (CSS Constanța — Nitra
monia). Mai erau mimai 19 se
cunde și ciupe conducea cu 
koka, dar în acel moment Ha- 
șegan a finalizat un neiertător

ETAPA DE VARA, PRILEJ PENTRU
(Urmare din pag 1)

șite, etapa de iarnă a 
a scos în relief unele 
țe, evidențiate în ____
întocmit de Comisia Centrală 
de Organizare. Nu s-a acțio
nat, de pildă, în mod cores
punzător, pentru creșterea 
calității întrecerilor. în aso
ciații sportive din școli, în
treprinderi și instituții nu 
se acordă atenția cuvenită con
tinuității 
țiunilar 
Spartul 
ciat peste tot de sprijinul ne
cesar. S-au mai ivit cazuri de 
formalism și superficialitate, 
chiar la unele finale pe țară, 
prin înscrierea unor spor
tivi legitimați ; de exem
plu, la schi fond și sanie, în 
„Cupa U.T.C.". Aspecte ne
gative au fost semnalate și în 
cazul celor 17 finale ale Da
ciadei la sportul de perfor
manță, și anume o lipsă de 
combativitate sau rămineri în 
urmă, datorate nerespectării 
prevederilor cuprinse în Progra
mul de măsuri privind ridicarea 
nivelului general în domeniul 
sporturilor de iarnă. Nu există, 
cum ar fi firesc, o atmosferă 
dc responsabilitate din partea 
cadrelor tehnice, nici un cli
mat de ordine și disciplină în 
rîndul sportivilor. Procesul 
de selecție se desfășoară încă 
sub exigențele înaltei per
formanțe pentru că nu peste 
tot este folosit potențialul, 
man.

Un binevenit prilej de 
realizare a unui nou și impe
tuos avînt al Daciadei îl oferă 
etapa de vară a celei

, , — fi L w, • > V V l
naționale, care se va declanșa

Daciadei 
defieien- 
raportul

unor competiții, ac- 
sport iv-re creat i ve. 

de masă n-a benefi-

Vl-a ediții

în această lună.

u-

de a 
competiției

------- Vor avea
loc peste tot, în școli, în între
prinderi și 
cursuri de ___ , _.x_____
de masă și de performanță în

instituțfi, con- 
cros, competiții

aer liber și în săli, cu finale 
pe țară. Există toate condi
țiile pentru a fi cuprins un 
mare număr de participant, 
în perspectiva îndeplinirii o- 
biectivului principal pus de 
partid în fața mișcării noas
tre sportive — cuprinderea ma
selor largi de oameni ai mun
cii, a întregului tineret în 
practicarea sistematică a e- 
xercițiilor fizice și spartului, 
în același timp, se va acorda 
o atenție deosebită gimnasticii 
în reg'mul zilei de școală, 
gimnasticii la locul de mun
că, organizării în toate asocia
țiile a unor campionate la cel 
puțin 4 ramuri de sport, 
campionatelor școlare pe 
cluri de învățămînt. Se 
extinde acțiunea de 
nizare a centrelor de inițiere 
în înot, prin atragerea a circa 
500 000 de copii și elevi dintre 
care 10 la sută vor fi testati 
pentru activitatea de per
formanță. Se va lărgi aria de 
practicare, în special în me
diul rural, a jocului nostru na
țional, oină. Se vor diversi
fica acțiunile cultural-spor
tive sub genericul Daciadei și 
al Festivalului Național 
tarea României. în 
special, în întîmpinarea 
de 1 Mai — cea de a 50-a 
versate a marii demonstrații

a 
ci- 
va 

orga-

Cîn- 
mod 
zilei 
ani-

C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 29 MARTIE 
1989. categoria 1 : 1 variantă 
100% a 50.000 lei ; categoria 2 : 
1 variantă 100% a 23.623 lei șl 5 
variante 25% a 5.908 lei ; cate
goria 3 : 15,25 a 3.485 lei

4 : -----
5 : 
x : 
z :

în

ÎN14 BRAȘOV Șl SINAIA CÎȘTIGĂ OASPEȚII
și-a dominat adversarii, de la 
care au dat satisfacție numai 
jucătorul-antrenor Marin Grigo- 
re — 908, Silviu Bclivacă — 905 
și, parțial, Constantin Marin — 
890. Principalii realizatori ai în
vingătorilor: Marian Andrei — 
919, Alexandru Cătineanu — 913 
și juniorul Liviu Giiiță — 896. 
oaspeții s-au arătat deficitari la 
manșele "
24 de bile în... 
ratărilor" f”;.' ______
Pleșa, cu 7 aruncări pe 
„singuratice". Arbitrul 
Dănuț, din București, a condus 
următoarele formații: Cristian 
Andrei (G) — Marin Grigore (0) 
842—908, Vasile Tudor — Nieolae 
Pleșa 878—799, Alexandru Căti
neanu — Constantin Marin 913— 
890, Leontin Pop — Daniel Iancu 
872—830, Liviu Gilițl — Con
stantin Crlstea 396—869, Marian 
Andrei—Silviu Belivacă 919—906. 
Scor final 5320 — 5202. (TR. I.) 
• RULMENTUL BRAȘOV — 
EXPLORĂRI C.-LUNG MOLDO
VENESC 4953 — 195-1! (3—3).
Partidă fără prea multe reali
zări tehnice, dar extrem de e- 
chilibrață, in care victoria putea 
reveni atît brașovenilor, cit și 
jucătorilor oaspeți. In final, ea 
a suris popicarilor moldoveni, 
care își consolidează poziția de 
lider al seriei Sud, în timp ce 
gazdele simt din ce în ce mai 
aproape... briza eșalonului infe
rior. Cel mai eficace au fost I. 
Tlsmănar 889 (R) și V. Dolios 
860 (E). (G. Carol — eoresp.). • 
VOINȚA BUCUREȘTI - MINE
RUL VULCAN 5356 - 5192 (4—2!. 
Intîlnirea s-a desfășurat intr-o 
perfectă notă de sportivitate. 
Mulți dintre jucători au fost a- 
plaudați de cei prezenți pentru 
deosebitele lor realizări tehnice. 
Au excelat L. Muccag — 951
(căruia l-a reușit aproape to
tul), C. Rădulescu — 323 și, par
țial, C. Bănescu — «92 și N. Lu- 
pu — 881 de la Voința. De par
tea cealaltă au dat un bun ran
dament I. Scorțea — 895, I. Bi- 

. șoc — 888 și I. Ruge — 872. Re- 
, velația reuniunii a lost P. Igna- 
tencu — 887 (V). țloa Pană — 
COFesp.) « ELECTKOMUREȘ TG. 
MUREȘ — TEHNOUTILAT O- 
DORHEI 5414 — 19o3 (6—0) •
METALUL ROMAN — C.F.R. 
CONSTANȚA 5164 — 5092 (3—3) 
« C.F.R. TG. MUREȘ — CON
STRUCTORUL TG. MUREȘ 5253 
— 5197 (4—2) • C.F.R. CLUJ-NA
POCA — UNIO SA IU MARE 
5233 — 5059 (4—2) • CONSTRUC
TORUL GALATI - CARPAȚI 
SINAIA 5202 — 5073 (3—3) •
AURUL BAIA MAKE — OLIM
PIA REȘIȚA 5595 — 4817 (6—0). 
Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții: T. Sirlopol, I. 
Lespuc, I. Păuș, I. Vega, O. 
Nemeș, I. Tănăsescu. A. Plalo- 
ga, D. Răducanu. O. Bălteanu, 
P. Fuchs șl A. Szabo.

Șl, în etapa a 15-a a campio-
- popice-natelor divizionare de popice 

B s-au înregistrat victorii in de
plasare (unele nes contate — la 
Sinaia și Brașov, de pildă), dar, 
in general, principalele favorite 
au cucerit cele două puncte pu
se in joc. ,

FEMININ
• HIDROMECANICA BRAȘOV 

— ELECTROMURES TG. MU
REȘ 2427—2440 (2—1). Considerat 
pe drept cuvint dcroy-ul seriei 
Nord, meciul dintre cele două 
combatante a satisfăcut pe de
plin, prin realizări tehnice de 
ambele părți. Avînil un final 
tensionat întrecerea a dat cîștlg 
de cauză oaspetelor, care au 
avut o eficacitate sporită la 
ultimele 10 bile ia „izolate". 
S-au evidențiat Doina Tăgean — 
444 și Ilona Bartha — 423 de Ia 
mureșence, respectiv Florica Za- 
haria — 429, Mariana Constan
tin — 427 șl Filofteia Boncan — 
417 _ (Carol Gruia — eoresp.) • 

' .- ta — mucava 
MOLID 2210—2242 (3-3). Cu a-
ceastă victorie, echipa moldo
veana mai speră să scape de 
retrogradare, pe cind gazdele 
și-au diminuat complet șansele 
de supraviețuire. Cele mal bune 
au fost Sanda Rădulescu — 411 
de la Carpați șl Adriana Anto- 
nesei — 414 de ia Vama (Va
sile Feldman — eoresp.) • LA- 
ROMET BUCUREȘTI — VOINȚA 
- -------------- -------- 2453 (6—9).

au

■ p.B CARPAȚI SINAIA
C. ........................

(C.S.ș. 2 Constanța) ;■ 
Jean Costea (Progre- — 

9 XT Wo«n ™

BUCUREȘTI 2603 
Sportivele de la 
avut ambiția (și

Laromet
----  ----- .... ------ -------au reușit) să 

Bacău 24 p, 5. Dolj 11 p, 6. Bo- B învingă pe teren propriu și pe 
lidera seriei Sud, Voința Bucu- 

B rești. S-au impus Mariana Go- 
Iopea — 420, Rodiea Pădureții — 

■ 467, Florica Lucan — 450 și Sil- 
_ via Boboc — 440 de la gazde, 
“ Nineta Badea — 421 și Liliana 
B Băjenaru — 420 de la oaspete, 

de-ahi-barai, încheiat prin îp- (Nieolae Ștefan — eoresp.) •
pon. Pe locul 3: F. Gal (Spar-« VOINȚA SANATATEA ODOR- 
tac Oradea) și S. Ifrim (CSS HEI — U.T. ARAD 2409 — 2369
Municipiul Gh. Gheorghlu-Dejj.B (4—2) • PETROLUL BAICOI — 
Doar 12 secunde l-au fost su- RAPID BUCUREȘTI 25 >9 — 2474 
ficiente lui Adrian Croltoru (U-B (5,5—0,5) • VOINȚA PLOIEȘTI
nlrea Focșani), în finala de la_ — VOINȚA GALAȚI 2571 — 2488 
„86 kg" < _ — ‘ . T. ~ - ----------- ------ ---------------
trolul Arad) pentru a ______
un ippon rar văzut. De altfel, 
focșeneanul a ieșit campion B 
luptînd, în total, doar 50 de 
secunde! Pe locul 3: C. Puiuv 
(ICEMENERG BUC.) și Gh. Te- 
eher (Spartac Oradea). Clasa- B 
mentele de la categoriile mari: 
95 kg: 1. Cristinel Mitran (O-B 
llmpia Craiova — Nitramonia),
2. V. Pierdevară (Dinamo Buc.),B
3. M. Motoroi (Iași) șl Z. Osvald —
(Rapid Oradea); +95 kg: '
Marius Staneiu (Unirea
șani), 2. D. Stancu (Iași), 
Lonai (Constr. C.S.S. 1) 
Bălașa (CSS Roman).

Campionii la juniori mici: 49 B 
kg — Marian Maria (Pitești) 53 
kg — Cristian Bratu (Spartac O- ™ 
radea), 57 kg — Glieorghe Co-_ 
libei (Sibiu), 62 kg — Zsolt® 
Solomon (M. Ciuc), 68 kg — 
Aurelian Kolatov (Gloria Arad). 
75 kg — Oscar Prizbilawschi n 
(M. Ciuc), 83 kg — Ion Vlad 
(Voința Calafat) și +83 kg — B 
Ion Strimbeanu (Constructorul 
ACM 4 Buc.). B

toșani 10 p.
Mihai TRANCÂ

lidera seriei Sud,

cu Tiberiu David (Pc-" (4—2) « VOINȚA TG. MUREȘ — 
i realiza—. VOINȚA ~ ' *

----- ■ (3—3) •
GLORIA 
(2—4) « _ .
INȚA TIMIȘOARA 2439 
(3—3) --------------
GHERLA 
2401

1.®
Foc- _ 

3. R.
Și S-B
3.

Costin CHIRIAC

UN NOU AVINT ■
patriotice antifasciste și an-B

.izolate", unde au tras
1 g)l, „campionul 

fiind junloiul Nieolae 
lingă 

Aurel

C.S.M. 
STRUCK 
3 (13—0 
și trans 
Scolobii 
Piu —

HIDR( 
PID BL 
înscris 
lacbe - 
respecți 
tru —

C.F.Z 
SINI e. 
(4—31).

U.R.A 
NICA I 
alizator: 
pectiv 
trans f.,

în cla 
va 28 i

SPOR' 
STRUCT. 
CLUJ-N 
derii gi 
toria m 
rezultat 
unei do 
tuatii c 
în serie 
tre care 
buturilo 
mijlocaș 
constitu 
antul îi 
chetul < 
acționat 
implicit, 
totuși, 
și piper 
lipsește 
în prin 
„văzut" 
fensive. 
cinci —

STELIȘ

ORADEA 2535 — 2485 
DACIA PLOIEȘTI — 
BUCUREȘTI 2323 — 2400 
C.S.M. REȘIȚA — VO- -------------- .... 24J?

CONSTRUCTORUL 
VOINȚA CRAIOVA 

2270 (4—2).
MASCULIN

GLORIA BUCUREȘTI — O- 
UMPIA BUCUREȘTI 5320 — 5202 
(5—1). Gazdele continuă cursa 
pentru un loc pe podiumul se
riei Sud, care dă dreptul de 
participare la turneul final. 
Deși a avut două neașteptate 
căderi — Vasile Tudor (878) Și 
Leontin Pop (872). care ne obiș
nuiseră în acest retur cu rezul
tate de peste 900 p d, Gloria

Cam- 
dirt-tr 
lergătoi. 
cu etar 
pista Si 
Brăila, 
terioare, 
prim-pk 
2. Al. ”. 
12 P, (tx

D

Asi 
reasca I 
tapă a 
blican, 
chipe, 1

RAID-ANCHETA DE SEZON
(Urmare din pag. 1) mos vopsite ce completează 

tabloul în întregul lui, Deci, 
atunci cind gospodarii 
se poate. Și cum încă !

blu. abundența de verdeață 
și fiori, grilajele metalice fru-

O ARENĂ LĂSATĂ ÎN PARAGINĂ
Am 

baza ____
tirăzboinice de la 1 Mai 1939 _ Sectorul 3 al Capitalei, c-î î nml inîron o 1110 ~ . ->

vizitat și in anii trecuți 
sportivă Spartac din 

-------------- - . Iată 
împlinirea a 100 de ani de acum-noutățile de ultimă

la' declararea zilei de 1 MaiBora : pe fostele terenuri,
ca zi a solidarității in terna țio- cgcl așa trebuiesc numite, erau

a oCeJ?r- CC mynce®.c’ a Z1~ — depozitate grămezi de pămint
lei de 2 Mai —- Ziua tineretu- ■ ce 9, de către cine ?),
lui, a zilei de 1 Iunie — ziua b în afara unor porți din țeava, 

delimitează un teren 
__ în rest totul arată 

Bea un... spațiu al nimănui.
Complet neglijat, cu gardul 
împrejmuitor... găurit în mai 

. rx-j-i B multe locuri, pe această așa- 
îocantapie baZa sportivă se orga-

dilente njzau djn cjn(j cjnd curse de
acțiuni 8 moipcros șj autocros. în a-

zile, peticele de iarbă,
cum ne spuneau niște

sint păscute de ...vi- 
unor particulari, 
curent. locuitorii

copilului și a zilei de 23 Au--care” 
gust — cea de a 45-a aniver-B^/ 
sare a revoluției de eliberare^ ca un . ’ 
socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă — se vor B 
organiza, în toate asociații
le sportive și 
competiții sportive la 
ramuri de sport, alte 
sportiv-recreative.

Comisia Centrală de 
zare a adoptat măsuri 
reușita celei de a V-a ediții 
a Simpozionului 
DACI ADA, care se va desfă
șura la București în luna iulie.

Ne aflăm, prin urmare, L. 
fața unor ample acțiuni spor- g 
tive ce vor avea loc în etapa" 
de vară a Daciadei, prilej pen-B 
tru un nou avînt al sportului g 
românesc, pentru cuprinderea 
largă a oamenilor muncii, a ■ 
tineretului în practicarea or- g 
ganizată. sistematică a exer
cițiului fizic, dar și pentru ■ 
creșterea nivelului calității g 
întrecerilor, a competitivi
tății în plan național $ inter- ® 
național. ■

pc:±“» copii, 
Na^"m^

■ blocurile învecinate își plim- 
■n g bă peste zi, clinii, în timp ce 

alții găsesc de cuviință să de
poziteze aici, fără nici o opre- 

resturi menajere.
cei din conducerea 

lucră- 
comer- 

in- 
aici 

diferite 
discipline 
că pla- 

fie eoncre-

Cindva, 
asociației sportive a 
tarilor din rețeaua 
cială a Capitalei aveau... 
tenții mari, proiectînd 
amenajări pentru 
jocuri sportive și 
individuale, numai 
nurile întîrzie să

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

în 
din

ca- 
ca- 
ca- 
ca- 
He-

48 25 a 1.102 lei ; 
177,25 a 300 lei ; 
158,75 a 335 lei ; 
2.990,00 a 100 lei.

categoria 1 : 3.152 lei. 
Martinlca Maria

tegorla 
tegoria 
tegoria 
tegoria 
port la

Participanta _______________
din Iași, a cîștlgat, in numerar, 
suma de 50.000 lei, la categoria 
1 — 100%.
• Informăm participanțll că, 

ASTAZI, MARȚI, 4 aprilie, este 
ULTIMA ZI pentru a vă juca 
numerele favorite Ia tragerea o-

blșnuită PRONOEXPRES care va 
avea loc mîine, miercuri, 5. IV.
• La sfirșitul acestei săptă- 

mînl, vl se oferă posibilitatea 
de a vă încerca șansele la Încă 
o avantajoasă TRAGERE 
CEPȚIONALA ------------
„BOXEXPRES, _________
prilejul celei de a XVIII-a edi
ții a competiției pugilistice in
ternaționale „CENTURA DE 
AUR". La această tragere pot fi 
obținute importante cîstiguri, 
constînd în autoturisme „DACIA 
1300", mari sume de bani și 
excursii în R.S. Cehoslovacă. Se 
extrag în total 42 de numere, in

EX-
PRONOEXPRES 

organizată cu

BBaMdKa*** — - ...........
cadrul a 6 extrageri, cuprinse 
in două faze. Consulllnd pros
pectele care vi se pun la dispo
ziție la orice agenție Loto — 
Pronosport, puteți alia și alte 
amănunte privind tragerea.
• Pentru iubitorii de Prono

sport, consemnăm lntllnirile 
care alcătuiesc concursul de 
duminică, 9 aprilie: 1. Oțelul
Galați — Sportul Stud.; 2. F.C.M. 
Brașov — F.C. Olt; 3. F.C. Fa
rul — „U“ Cluj-Napoca; 4. Ce
sena — Internazionale; 5. Como 
— Verona; 6. Lazio — Bologna; 
7; Lecce — Juventus; 6. Milan 
— Napoli; 9. Pescara — Atalan- 
ta; 10. Pisa — Ascoll; 11. Samp- 
doria — Fiorentina; 12. Torino — 
Roma; 13. Brescia — Genoa.

tizate. Și iată că 
zile o suprafață de 
situată 
mai frumoase 
Bucur eșthjlui, 
lizabilă, luînd 
țișarea unui 
nînd neglijența crasă a celor 
de la Spartac, devine evidentă 
și atitudinea pasivă a organe
lor sportive din sectorul 3, 
cane amină transformarea a- 
cestui loc într-o zonă de agre
ment, intr-un adevărat parc 
al sănătății, cum ar trebui să

într-unul
cartiere ale 

rămîne neuti- 
treptat înfă- 

maidan. Reți-

de ani de
8 hectare, 
din cele

Baza Sp< 
sudată !

fie, pus 
iubitorilor 
liber.

PROPICE TEREN DE JOACĂ AL..
Greu de găsit o explicație : 

vizavi, tot pe bulevardul 
Liviu Rebreanu, un teren de 
joacă pentru copii, amplasat 
printre blocuri zvelte, la um
bra unor pomi, avea aceeași 
înfățișare neatrăgătoare — 
aparatură ruginită, balansoa
rul fără scinduri, bănci cu tra
verse rupte și multe gropi cu 
pămînt fărâmițat^ în loc să

ÎNCINTAȚI LA VENIRE, DEZAMĂGI

se j oa ce 
piii se... 1 
locatarilor 
de bloc r 
sabilitate 
reștj pent 
terenuriloi 
lor, în 
verzi și 
dintre clă

Sîmbătă după-amiază, când 
am intrat în complexul spor
tiv Progresul, pe poarta din 
str. Dr. Lister, am avut im
presia că am pătruns într-o 
reconfortantă oază de verdea
ță. Animație deosebită pe 
aleile asfaltate, flancate de 
pomii ornamentali dați în 
floare, iar tineri și vîrst- 
nlci jucau pe toate terenurile 
de tenis frumos îngrijite, puse 
la punct. Dar (păcat că există 
acest dar). pe măsură ce ne În
dreptam spre celelalte baze, 
am constatat că nu peste tot se 
simte mina bunului gospodar. 
Să ooncretizăm. Majoritatea 
băncilor sint deteriorate, 
printre falnicii 
crengi rupte 
cioburi, hirtii. 
jere. Gardul 
din sârmă al 
tuminizat de

iar
zac

sticle,
copaci 

gunoaie, 
resturi mena- 

împrejmuitor 
terenului bi- 

liandbal este

rupt prin 
peluza ve 
tului med 
sălilor de 
tenis (^' i 
aflau 
arse, buc. 
un maldă 
pe care a 
reții ext 
lor de lîr 
cu zgură, 
petice de 
turi prea

Așadar, 
re, am p 
măgiți de 
continuare 
păstrării < 
nurilor o 
dlferenți 
de educaț: 
teptăm t 
care să se 
lele urm;



I de rugby (seria

L, REZULTATE SCONTATE
- CON- 
NȚA 21— 
Stroia 1 p. 
sseuri și 
respectiv

I - RA- 
(0—3). Au 
iu, Mano- 
1 — drop, 
și Dumi-

. — MA-
,<T 16—35
DROTEH- 
0—9). Re- 
l.p„ res-

Văcaru — 
p-uri.
M. Sucea- 
rele 27 p.
OSC CON- 
I FEBR. 
!9—3). Ll- 
ipriat vlc- 
ilustrează 
in pofida 
:e, cu sl- 
atate însă 
i ori, din- 
mropierea 
rechea de 
istase n-a 

dorit, 11- 
•1“ și pa
rei că s-a 
ividual și, 
J victorie, 
ără... sare 
dată cînd 

. angajați 
are. s-au 
acțiuni o- 
ă amiază, 
spate —

n-au putut anula avantajul des
tul de fragil al „alb-negrilor". 
Au marcat : Cojocaru — l.p., 
Semen — drop și Năstase — 2 1. 
p. șl drop, respectiv Giurgiu — 
drop și l.p. A condus cu gre
șeli. printre care și anularea u- 
nui eseu de penalizare gazdelor, 
Al. Ilie. (Tiberiu STAMA).

C.F.R. BRAȘOV — I.A.M.T. 
ORADEA 13—16 (7—10). Au în
scris : Birzu și Corecheriu cîte 
un eseu și Drohotei — l.p. și 
transf. pentru C.F.R., Salomie, 
Perțe, Alb cîte un eseu. Sepe- 
tiuc — 2 transf. pentru I.A.M.T.

PETROCHIMISTUL PITEȘTI — 
ENERGIA BUCUREȘTI 34—3 
(9—3). Au marcat : Corbu — 3 
eseuri. Fusea — eseu, Velcea — 
2 l.p. și 3 transf.. Popa — 2 
drop-uri, respectiv Gordin — l.p.

METALURGISTUL CUGIR — 
PETROLUL OLIMPIA P.T.T. A- 
RAD 10—3 (3—0). Realizatori : 
Negru — eseu și Sia — 2 l.p., 
respectiv Asmarandei l.p.

în clasament : 1. Sportul
Studențesc 28 p. 2. Petitdul O- 
limpia P.T.T. 22 p.

Corespondentele din tară ne-au 
fost transmise de I. Mîndrescu, 
A. Pintea, C. Popa, C. Fili(ă. V. 
Secăreanu, A. Ioncscu și M. Vîl- 
ceanu.

a Sîmbătă. în meci amical : 
C.S.S. Locomotiva București — 
Aberystmyt.li University (Țara 
Galilor) 17—13 (13—7). Oaspeții
vor juca astăzi (Parcul Copilu
lui. dc Ia orele 16.30) cu Selec
ționata de tineret.

a Rezultatul real al meciului 
Steaua — știința Petroșani (Di
vizia A. seria I) este de 25—9 
și nu 55—9. cum dintr-o eroa
re de corectură a apărut în ziar.

Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

In ascensiuneFLACARA MORENI

RAPID, SINGURA CALE...

I
I
I
I
I
I
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?an de 
rilor a- 
dumlnică 

zduită de 
iclpal din 
cerile an- 
situat în 

ișan 14 p, 
A. Oaneș 

a). în cla-

samentul general conduce M. 
Agrișan cu 44 p, urmat de Al. 
Toma 41 p și A. Oaneș 36 p. 
Etapa a IV-a va avea loc astăzi, 
de Ia ora 17, pe arena din 
muna Ianca (jud. Brăila), iar 
cursa finală este programată joi 
(ora 17) pe stadionul Metalul 
din Capitală. (D. CRISTACHE- 
coresp.).

CO-

PRIMA ETAPA A f VIPIONAHOI
iN DE
- _a Flo- 
prima e- 
ui Repu- 

pe e- 
îodern pe

I
I
I
I 
I

Un scor de 5—0 nu mal com
portă. de regulă, comentarii, cî- 
teva lucruri ținem, totuși. să 
subliniem după acest derby de 
etapă, încheiat la o diferență a- 
proape inexplicabilă și în care 
Flacăra și-a egalat recordul de 
eficacitate din campionat (mal 
are la activ un rezultat identic, 
cu F.C. Bihor).
• Mai întîi. este de relevat 

forma excelentă a gazdelor, 
re au prezentat duminică un 
team a cărui bună pregătire a 
fost scoasă în relief și de o 
dispoziție de joc deosebită, 
imprimată întregii echipe de 
verva lui Balaur și Costel Pană, 
precum și de jocul polivalent 
al lui Marcu. • Un mic para
dox al acestui meci : deși a do
minat mai mult. Flacăra a mar
cat patru din goluri pc acțiuni 
de contraatac, care au surprins 
descoperită apărarea sibienllor, 
mai ales după 3—0. cînd oaspe
ții au încercat să reducă handi
capul. Golurle cu numărul 4 (C. 
Pană) și 5 (Marcu) au fost ce
le mai spectaculoase ale meciu
lui, ele încheind contraatacuri

ca-

PRUNEI PLUS

model. • Sibienll s-au prezentat 
la acest meci fără trei piese de 
bază, cîte una în flecare com
partiment : 
omul de 
Jurcă și 
asemenea 
potențialul 
chipe, dar 
te explica ______ ___ __ _ . ____
F.C. Argeș, în etapa trecută) la 
acest 0—5 de la Morenl, parcurs 
de F.C. Inter în interval de cî- 
teva zile. • Această victorie ne
tă (într-un meci care poate în
semna. pentru Flacăra, deschi
derea unei porți similare celei 

‘ce s-a deschis anul trecut pen
tru Oțelul Galați, locul 4 și de
butul în Cupa U.E.F.A. !) vine 
să confirme ascensiunea echipei 
dimbovițene în această primăva
ră : după înfrîngerea (1—2) de 
la Brașov, au fost obținute 3 
victorii consecutive (F.C. Argeș, 
A.S.A. Tg. Mureș. Inter) cu un 
golaveraj " * * “ ' ........ ..
din nou
nul...

Dobrotă, 
terenului 

Zamfir. O 
reduce

fundașul
mijlocul 

„vlrful" C.
împrejurare 

normal al oricărei e- 
— oricum — nu poa- 
drumul de la 4—0 (cu

de 9—0. Iar duminică, 
meci acasă, cu Corvi-

Rcciu URZICEANU

ELANUL TINERESC

PENTATLON MODERN
acest an. Vor fi prezență 
concurs sportivi dc la Steaua, 
Olimpia, Politehnica I. L. 
Timișoara și C.S.Ș. Timișoara.

în

Ide pămînt și bălăriile ?

de bunvenit o poartă dărăpănată și... 
:ă ar fi fost deschisă, cum s-ar fi putut 
mormane

Meciul de la Cluj-Napoca. în 
eluda scorului zdrobitor (șl de 
necontestat), a avut momentul 
său de suspans. S-a consumat 
în min. 40. cînd, la scorul de 
2—0 pentru gazde, oaspeții, care 
nu dăduseră nici un moment 
impresia că se consideră resem
nați, obțin o lovitură de la 11 
m. Teoreticul 2—1 care se con
tura împovărase într-o singură 
secundă toată tabăra clujeană, 
impresionată de maniera emina
mente ofensivă în care gălățenli 
tratau partida. neîncrezătoare, 
In noile condiții, într-un dezno- 
dămînt (obligatoriu) fericit. Dar 
portarul Prunea a țîșnit ca o 
săgeată plecată din arc. reușind 
să respingă un penalty bătut 
puternic, jos, la colț. Iluziile 
oaspeților se destrămaseră... Te
merile gazdelor se risipiseră șl

în repriza a doua jocul a tre
cut definitiv în stăpînirea cluie- 
nilor. In timp ce gălățenii 
veneau tot mai mult niște 
rători" de mingi legați la 
clujenii se desprindeau de 
tenerii lor. impresionînd 
schimbări de ritm șl de direcție 
(cu M. Stoica, la timonă), prin 
pistonărlle continui ale fundași
lor de margine (Gherman și 
Pojar) care suplimentează atacul 
în fazele ofensive, prin vioi
ciunea și promptitudinea unor 
jucători „tradițional" blazați, e- 
xemplul lui Cadar („pe fază", 
autorul a două goluri) părîn- 
du-n!-se cel mai concludent. Da
că nu cumva disproporția „me
diilor" de vîrstă (clujenii — 24, 
gălățenii — 30) să fi făcut. în 
ultimă instanță, departajarea...

Ion CUPEN

de- 
„că- 

ochi, 
par- 
prin

DIVIZIA C

a tuturor 
: în aer

co-.izat, 
privirile 

omitetele 
i respon- 
gospodă- 
eținere a 
Je copii- 
spațiilor 
floricele

tribuție efectivă a înșiși be
neficiarilor la buna întreține
re a complexului sportiv. E 
momentul ca administrația ba
zei sportive să găsească 
alte soluții, apelind 
priile ateliere, și ' la 
sportivi, în urgentarea 
najărilor necesare.

Raidul nostru va continua în 
zilele următoare. Este 
dorit ca ipostazele pozitive 
devină 
semnele 
diferență față 
zelor să devină excepții 
chiar să dispară cu desăvîrșire 
din peisajul nostru sportiv.

și
la pro- 

proprii 
ame-

o notă generală, 
dc nepăsare, de 

dc starea

de 
să 
ca 

in- 
ba- 
sau

ARE
>ărți. Pe 
i cabine- 

parterul 
)te,- judo,

1 jacuri se 
gunoaie 

vechi și 
îi pămînt 
lării. Pe- 
vestiare- 

de fotbal 
■uiți, cu

de ...șu- 
se.
a intra- 
m deza- 

văzut în 
problema 
ne a bu- 
lasă in- 
răs punct 

>r ? Aș- 
concrct, 

ze, in zi- 
r-o con-
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SERIA 1
Metalul Roman — Minerul Gu

ra Humorului 0—1 (0—0), Meta
lul Rădăuți — Constructorul Iași 
1—0 (0—0), Steaua Minerul Va
tra Dornei — C.S.M. Bueecea 
6—1 (3—0), FORTUS Iași — Me
talul Botoșani 4—0 (2—0), Avîn- 
tul Frasin — Laminorul Roman
3— 1 (2—0). Carpați Gălănești — 
Foresta Fălticeni 0—1 (0—0), ITA 
Celuloza Piatra Neamț — Ceta
tea Tg. Neamț 1—1 (0—0), Auro
ra Tg. Frumos — Zimbrul Șiret
4— 0 (3—0).
• Meciul Constructorul Iași — 

Steaua Minerul Vatra Dornei, 
etapa a xv-a, ultima din 
s-a reprogramat și meciul 

încheiat nedecis, 1—1.
Rezultatul meciului Laminor 
Roman — FORTUS Iași, din 

etapa trecută, a fost 2—2.
Pe primele locuri In clasa

ment,, după etapa a 18-a: 1. MI
NERUL GURA HUMORULUI 30 p 
(33—8), 2. Foresta Fălticeni 27 p 
(37—11), 3. Cetatea Tg. Neamț 
22 p (43—15)... pe ultimele locuri:
15. Avîntul Frasin 12 p (31—39),
16. ITA Celuloza P. Neamț 8 p 
(14—35)

SERIA A H-a
Gloria C.F.R. Galați — MECON 

Mun. Gh. Gheorghiu-De> 
(1—0), Viitorul Vaslui 
la Buhușl 8—0 (6—0), 
Comănești — Unirea __ _
4—0 (2—0), Petrolul Moinești —
Steaua Mecanica Huși 1—1 (0—0). 
Victoria C.F.R. Tecuci — Meca
nica Vaslui 2—0 (1—0), C.S.M. 
Borzești — Șantierul Naval Ga
lați 4—1 (2—1), Proletarul Bacău 
— Știința NAVROM Galați 1—1 
(0—1), Partizanul Bacău — Me
cano Sport Galați 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI 29 p (48—8), 2. 
Viitorul Vaslui 29 p (55—19), 3. 
Mecanica Huși 20 p (33—22), 4.

C.S.M.

2—0
Texti- 

Minerul 
Negrești

DIN PARTEA CLUBULUI SPORTIV AL ARMATEI STEAUA
Anunțăm p? toți iubitorii sportului cu balonul rotund 

că la meciul de fotbal din cadrul semifinalelor Cupei 
Campionilor Europeni dintre echipele Steaua București și 
Galatasaray Istanbul, din 5 aprilie a c., datorită numă
rului foarte mare de cereri, atit din țară, cît și din străi
nătate, cit și a capacității limitate a stadionului, accesul 
în incinta arenei se va face pe baza biletelor special edi
tate pentru această intîlniie, a legitiniațiiior-abonament 
eliberate de C S. Steaua, a legitimațiilor roșii eliberate 
de către C N.E.F.S., însoțite de tichete 
loc și a legitimațiilor verzi, însoțite de 
ditări.

Biletele de acces se distribuie la Sediul 
cererilor adresate anterior, prin delegați 
în acest scop și care vor ține o evidență strictă, a persoa
nelor care 
pe toți cei 
partidei să 
documente 
rezervat, pentru a asigura o ordine și disciplină exemplare.

cu rezervare de 
tichete sau acre-

clubului, pe baza 
special desemnați

au cumpărat bilete pentru acest meci. Rugăm 
ce vor participa pe stadion la desfășurarea 
aibă asupra lor, pe lingă biletele de intrare, 
de legitimare și să ocupe locurile ce li s-au

Antrenorii șt. Coldum și T. 
Codreanu erau într-o situație de 
neinvidiat în minutele de dina
intea Dartldei cu Victoria. Cinci 
absențe, toate ale unor titulari 
de bază făceau foarte grea 
compunerea unei formații cît de 
de cît echilibrate. Așa cum am 
mai anunțat. Rada șl Damas- 
chin n aveau cîte două carto
nașe galbene. Iar Toader, acci
dentat, nu putea nici el apărea 
pe gazon. Colac peste pupăză, 
s-au ivit două absențe nemoti
vate. Drăghici și Cîrstea. de mal 
multă vreme dați dispăruți de 
la pregătirile echipei. .Nu-mi 
pot explica, ne spunea fostul 
jucător rapidlst I. Langa, acum 
membru al conducerii 
cum este posibil să-ți 
nezi ..............................
mai 
așa 
tor 
îmi 
lă“. .
fostul purtător al tricoului visi- 
niu ani în șir. acum un neobo
sit susținător al echipei. în fa
ța acestor Indisponibilități în se
rie antrenorii rapldiștl au fost 
nevoiți să recurgă la serviciile 
unei inedite perechi de fundași

secției, 
abando- 
clubul. 

moment
colegii de echipă.
cu seamă într-un 
dc dificil. Atitudinea aces- 
doi componenți ai lotului 
apare cu totul condamnabi- 

și avea perfectă dreptate

central] (Bacoș — A. Popescu) 
și să-1 titularizeze ca fundaș 
stînga pe Vameșu. în atac apă- 
rînd un nume nou De scena pri
mei divizii. Minoiu. Dar. depă
șind dificultățile psihice ale 
startului, tînăra formație giuleș- 
teană a dat o replică viguroasă 
mult mai valorosului și mai ex
perimentatului său adversar, do- 
minînd teritorial si creîndu-Și 
și unele situații de marcare. A- 
părarea Victoriei a intervenit în
să prompt de fiecare dată, men- 
tinînd un scor alb oe tabela de 
marcaj. Timp de 86 de minute !

Finalul i-a prezentat pe C. So
lomon și coechipierii lui într-o 
ofensivă susținută. ei asediind 
poarta lui Barba. Apărarea Ra
pidului n-a putut stăvili acțiu
nea încheiată cu șutul lui Da- 
maschin I si astfel, nici 
punct pe care 
la un moment 
activul echipei 
pentru Goanță 
lui. numai strîngerea 
șl o abordare exemplară a par
tidelor care au rămas de jucat 
reprezintă calea de a obține ră- 
mînerea în prima divizie.

Eftimie IONESCU

acel 
Rapidul îl viza 
dat n-a Intrat la 
feroviare. Acum, 

și coechipierii 
rindurilor

DE LA CLUBUL RAPID
Biroul secției de fotbal al clubului Rapid in ședința din 

ziua de 3 aprilie 1989 a analizat abaterile jucătorilor Cîrstea 
Gheorghe și Drăghici Florin — componenți ai lotului di
vizionar A și a hotărit :

— Suspendarea celor doi jucători din activitatea fotbalis
tică pe o perioadă de un an, începînd cu 3 aprilie 1989;

— Punerea în discuție în cadrul colectivului de oameni 
ai muncii din Depoul București Călători, precum și in adu
narea generală a organizației U.T.C.;

— Discutarea în cadrul colectivului secției de fotbal și 
ale celorlalte secții a măsurilor luate.

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• AZI, LA PLOPENI, Lotul de 

tineret (II) susține un mecl-test 
cu divizionara B Metalul din lo
calitate. Cum am mal anunțat, 
această reprezentativă (cu jucă
tori născutl după 1 august 1969) 
se pregătește pentru Inttlnirea 
amicală internațională cu repre
zentativa similară a Poloniei de 
marți 11 aprilie. în deplasare.
• JUNIORII NOȘTRI IN CE

HOSLOVACIA. Ieri a plecat tn 
Cehoslovacia Lotul de juniori

’90. caro pregătește participarea 
în preliminariile Campionatului 
European A (primul meci. 
Austria. în deplasare, la data 
10 mal). Turneul va consta 
tr-o dublă confruntare eu 
prezentativa tării gazdă. în 
lele de 4 si 6 aprilie.

cu 
de 
în- 
re- 
zi-

• CAMPIONATUL REPUBLI
CAN al juniorilor I are progra
mată joi 6 aprilie, de la ora 14. 
o etapă intermediară.

REZULTATELE ETAPEI A 18-a
Minerul Comănești 20 p (24—28) 
«.pe ultimele locuri: 14. Prole
tarul Bacău 13 p (19—32) 15. Vic
toria Tecuci 13 p (26—42), ““
Mecano Sport Galați 12 
(24—36).

SERIA A m-a
Olimpia Rm. Sărat — Foresta 

Gugești 1—0 (0—0), Victoria Tăn- 
dărei — Hidrotehnica Buzău 0—1 
(0—0), Granitul Babadag — Pe
trolul Brăila Ianca 1—0 (0—0), 
Laminorul Brăila — Petrolul 
Berea 2—0 (1—0), Arrubium Mă- 
cin — A.S.A. Buzău 4—0 (2—0), 
Chimia Buzău — Progresul Lsac- 
cea 1—0 (1—0), Celuloza Adjud
— S.N.-C.S.Ș. Tulcea 1—0 (0—0), 
C.S. Progresul Brăila — Autobu
zul Voința Odobești 3—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. OLIMPIA 
RM. SARAT 32 p (38—4), 2. C.S. 
Progresul Brăila 24 p (35—20), â. 
Hidrotehnica Buzău 22 p (46—26) 
... pe ultimele locuri: 14. A.S.A. 
Buzău 14 p (23—34), 15. Granitul 
Babadag 14 p (18—31), 16. Lami
norul Brăila (21—36).

SERIA A
Unirea Slobozia 

meni 4—0 (1—0),
— Petrolul Băi coi . w 
Portul Constanța — Montana Si
naia 2—1 (1—î), Unirea Cîmpina
— CONPREF Constanța 3—2 
(0—2), Unirea Urziceni — Olim
pia Slobozia 2—1 (2—6), Victoria 
Munteni Buzău — Victoria Flo-

2~4. *“ s“3 jucat la
Lehliu. Viitorul Chlmogi — Pro
gresul c.s.s. Medgidia 3—0 — «« x_ _ ............ Lehliu —

Medgidia 1—0

16.
P

14.

iv-a
— ISCIP Ul- 
S.N. Oltenița 

2—0 (0—0),

greșul C.S.S. . _
neprezentare. Victoria 
Voința I.C.S.
(1—0).
• Meciul 

— Unirea
Progresul Medgidia 

-------- Urziceni, nedisputat 
în etapa a XV-a, s-a omologat 
cu 3—0 in favoarea echipei Pro
gresul.
• Meciul S.N. Oltenița

Montană Sinaia, din etapa J*-~  -----
cu 3—0 în favoarea 
tana. -
• -Partida ISCIP 

Ș.N. Oltenița, din 
(pe teren 2—0) s-a 
3—0 în favoarea 
Ulmenl.

Pe primele locuri: 1, UNIREA 
SLOBOZIA 29 p (44—10), î. 
Montana Sinaia 26 p (46—17). 
3. Portul Constanța 26 p (38—21) • 
...pe ultimele locuri: 15. Vilto- 
rul^ Chlrnogi 14 p_ (23-48), 16

P

---- --- . -»***«  wopcl *1
16-a -(pe teren 3—2)- s-a omologat 
"" o—n »„ .----------  echipei Mon-

Ulmenl — 
etapa a 17-a 

i omologat cu 
formației din

Victoria Munteni Buzău 
«1—66).

SERIA A V-a
Autobuzul București — 

Alexandria 2—0 (1—0), ___
București — A.S. Dunăreană 
Giurgiu 1—0 (0—0), Danubiana
București — ROVA Roșiori 5—1 
(3—0), Petrolul Poieni — Meta
lul București 2—4 (1—2), ViscofU 
București — MECON București 
2—1 (1—0). C.F.R.-B.T.A. Bucii 
rești — Automatica București 
0—1 (0—0). Chimia Tr. Măgurele 
— A.S.I.C. București 2—0 (1—0), 
Petrolul Roata de Jos — F.C.M 
Victoria Giurgiu 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
ALEXANDRIA 28 p (3'1—12), 2.

Unirea 
I.M.a

Autobuzul București 26_________ ____ . P 
(38—11), 3. Automatica București 
25 p (36—21)... pe ultimele locuri: 
15. Petrolul Roata de Jos 13 p 
(27—34), 16. Petrolul Poieni 1 p 
(7—80).

SERIA A Vl-a
Mecanică Fină București — E- 

lectrica Titu 4—0 (3—0). Foresti
erul Băbeni — Metalul Filipeștl 
3—0 (1—0), IUPS Chitila — Mine
rul șotînga 3—0 (1—0), Unirea
Pitești — Tehnometal București 
3—2 (3—0), Muscelul Cîmpulung 
— Progresul Energia București 
0—1 (0—0), Minerul Fllipești — 
A.S.A. Chimia Brazi 1—0 (1—0). 
Cimentul Fieni — Electronistul 
Curtea de Argeș 3—o (1—0), E- 
lectrica Fieni — Avicola Creve- 
dia 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MECANI
CA FINA 30 p (32—7), 2. Progre
sul București 20 p (30—19) —
penalizată cu 3 p, 3. Muscelul 
Cîmpulung 20 p (25—20), 4. U- 
nirea Pitești 20 p (27—29)... pe 
ultimele locuri: 14. Avicola Cre- 
vedia 14 p (32—37). 15. Forestierul 

Elec-

(0—0), C.S.U. Mecanica Sibiu — 
Minerul știința Vulcan )—o 
(0—0), Carpați Agnita — Textiia 
Clsnădie 1—0 (0—0), Metalul A- 
lud — I.P.A. Sibiu 0—0, Minerul 
Lupenl — Carpați Mlrșa 2—0 
(1—0), Metalurgistul Cugir — 
Automccanica Mediaș 1—0 (0—0), 
Energia Săsclori — Șoimii Li- 
pova 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. 
ȘUL DEVA 30 p (41—9) 
talurgistul Cugir 27 
Aurul Brad 2i p 
ultimele locuri: 13. 
nădic 14 p (34—40), 
canlca Medias 12 p

SERIA A

MURE- 
i, 2. Me- 

p (30—14). 3. 
(45—21)... pe 
Textila Cis- 
16. Autome- 
(16—36).

X-a
IMASA Sf. Gheorghe — Un’rea 

Crlstur 2—1 (1—n, Precizia Să- 
cele — Metalul Sighișoara 3-0 
(2—0), Rapid Miercurea Ciuc — 
Electro Șf.^Gheorghe 2--0 (0—0).„„„ , -j _ Minerul

- -- Mineral Baraolt —
Cimentul Hoghiz 2—0 (1—0), Re- 
Idaul Săvineștl — Nitramonia

Progresul Odorheî 
Bălan 0—0.

Băbeni 14 p ’(21—38)," 16? 
trica Fienl 13 p (19—23).

SERIA A VH-a
Recolta Stoicănești — 

structorul T.C.I. Craiova . 
(1—1), Minerul Mătăsuri — Me
canizatorul șimian 2—0 (0—0)
Constructorul Șoimii Craiova — 
Dierna Orșova 9—0 (5—0), Spor
tul Muncitoresc Drăgănesti Olt 
— Termoconstructorul D robota 
Tr. Severin 1—o (0—0). Petrolul 
Stolna — Petrolul Țic’enl 2—1

Dada Co- 
(0—0), Me- 

Progresul 
Progresul 

C.S.S. Dră-

Con-
1—1

Stolna — -
(1—0). I.O.B. Balș - 
zla Călimănești 1—0 
talurgistul Sadu — 
Băilești 4—0 (2—0),
Corabia — viitorul 
gășanl 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. CON
STRUCTORUL TCI CRAIOVA 25 p 
(36—10), 2. Sportul Muncitoresc 
Drăgăneștl Olt 23 p (37—26), 3. 
Dacia Călimănești 22 p *30 —19)... 
pe ultimele locuri: 15. Minerul 
Mătăsari 14 p (20—38). 16. Ter
moconstructorul Drobeta — 
Severin 10 p (17—44).

SERIA A VIIl-a
Energia Auto Timișoara 

Vagonul Arad 1—2 (1—1), 
Sînmartlnul Sîrbesc — 
Lugoj 4—1 (1—1), C.F.R. Victo
ria Caransebeș — Petrolul Arad 
0—0, Motorul IMA Arad

(0-0).
Strungul

Tr.

A. S. 
C.S.M.

— U.M. Timișoara 1—2 
Minerul Oravița — _____
Chișineu Crlș 6—0 (3—0), Mine
rul Moldova Nouă — C.S.M. Ca
ransebeș 3—0 (1—0), Unirea Tom
natic ’— Unirea Sînnicolau 2—2 

..(1—1), Automecanica Reșița — 
Minerul Anina l—0 (6—0).

Pe primele locuri: 1. VAGO
NUL ARAD 30 p (62—’6), 2.
C.S.M. Lugoj 24 p (44-21), 3.
Minerul Moldova Nouă 20 p 
(36—19), 4. U.M. Timișoara 20 p 
(31—25)... pe ultimele locuri: 15. 
C.F.R. Caransebeș 11 p (13—51), 
10. Minerul Oravița 10 p (26— 43).

SERIA A IX-a
Mureșul Explorări Deva — Au

rul Brad 4—2 (2—0), Retezatul
Hațeg — C.F.R. Simeria 1—0

Ionul Săvineștl — Nltramonia 
Făgaraș 3—1 (1—1), Carpați Co- 
vasna Viitorul Gheorglieni 
2—0 (1—0), Metalul Tg. Secuiesc 
— Carpați Brașov 4—1 (0—01.

Pe primele locuri 1. ---------
SF. GHEORGHE 29 o 
2. Electro Sf. Gneorghe 24 
(20—13), 3. Rapid M. Ciuc 22 
(30—17)... pe ultimele locuri: 
Minerul Bălan 12 p (21—26) 16 
Cimentul Hoghiz 1 n (16—81)

SERIA A XI a
Sticla Arieșul Turdi — Mure

șul Luduș 3—0 (2—0), IZOMAT 
Șimleul Silvaniei — C.U.G. Cluj- 
Napoca 2—1 (O—?, Chimia — 
săud — Laminorul Victoria 
lâu 2—1 (1—1), Laminorul 
clean — Olimpia Gherla 
(0—0), Industria Sirmvl c. 
zii — Mecanica — ■ - - 
(0—2), Steaua i_____ ___u
poca —■ Lacul Ursu Sovata^ 5—o 
(1—0). Metalul Reghin — Meta- 
lotehnlca Tg. Mureș 1—0 (1—0), 
Oțelul Reghin — Minerul Sârmă- 
șag î—o (0—0).

Pe primele loeuri: „ __
CLUJ-NAPOCA 22 p (36—16), 
Mureșul Luduș 22 p (22—13), .. 
Mecanica Bistrița 22 p (26—24)...

“'**  ** ’ ’■ * Lacul
16.

I1WASA 
(41—12),

P 
n 

15.

i Bistrița 
C.F.R. -

Nă-
Za-
Be-
1—0

Tur- 
>—2 

Cluj-Na-
Meta-

1. C.F.R.
2.
3-

15.pe ultimele locuri:
Ursu Sovata 15 p (.7--41'. 
Laminorul Bcclean 14 d (18—3’1.

SERIA A XH-a
Gloria Beiuș — Someșul Satu 

Mare 4—1 (2—0), Oțeiul Or. di. 
Petru Groza — Oașul Negrești 
8—2 (2—1), Voința Oradea — Mi
nerul Băița 4—1 (2—1), Chimia 
Tășnad — victoria Cărei 2—0 
(1—0), Minerul BJrja — înfrăți
rea Oradea 6—0 (1—0), C.I.L. Si- 
ghet — Minerul l’urț 0—0 (î—0). 
CUPROM Baia Mare — Minerul 
Bala Sprle 2—0 (1—0). Bradul
Vișeu — Minerul Sunculuș 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri: 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 24 p (12—21), 
Oașul Negrești 21 p (40—36), .. 
Bradul Vișeu 20 p (.3—25),.. pe 
ultimele locuri: 14. Minerul Turț 
16 p (19—25), 15. 3nimia Tăsnad 
16 p (17—28), 16. Minerul Sun- 
cuiuș 12 p (19—33).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

2.



Primul, concurs de caiac-canoe

0 ÎNTRECERE CU PESTE ◦ SUTĂ ■
DE ECHIPAJE LA START

Primul concurs de caiac-ca- 
noe din acest an a avut loc 
duminică, în Capitală, în pre- 
zența multor bucureșteni veniți 
să admire ținuta de primăvară 
a bătrînulul lac Herăstrău. în
trecerea s-a numit „Cupa Fon
distului" și la startul ei s-au 
aliniat peste o sută de echi
paje, juniori și seniori, repre
zentanți ai secțiilor nautice de 
pe trei lacuri. Au venit, vrem 
să spunem, tot ce a fost ,.pa- 
delâ și pagae" pe lacul He
răstrău — începători și avan
sați —, caiaciști și canoiști de 
la cluburile Dinamo, Triumf, 
Olimpia, C.S.Ș. nr. 2. C.S.U. 
Construcții. Au ținut, de ase
menea, să fie prezenți juniorii 
de pe Lacul Băneasa, cei de la 
Locomotiva. Apoi, ambițioasa 
„flotilă" de la Lacul Străulești, 
plecată la prima oră a dimi
neții, din dreptul pontonului 
„Aeronauticii" — un fel 
pediție ce a traversat 
oglinzi de apă pînă a 
pe Herăstrău.

Probele feminine au 
dominate de caiacistele 
C.S.U. Construcții, mai 
pregătite pentru acest început 
de sezon, cu Viorica Iordache 
(componentă a lotului națio
nal) învingătoare in cursa ju
nioarelor I, cu Cleopatra Ra- 
che pe locul I la junioare II și

deex- 
două 

ajunge

fost 
de la 

bine

24 Dl ORE 14 C.S. PETROLUL PIOIEȘEI
(Urmare din pag. 1)

: fostul multiplu cam- 
de patinaj viteză Ion 

și elevii lui, Ma- 
Camelia Nicolae, 

Nae, Răzvan Pană, 
Marin și Cătălina Ni" 

lucrau pe... uscat, 
A.B.S. a găsit de 

baza 
cîteva 
fina- 
pista 
Ciuc. 

petro- 
se numără printre pro-

să închidă 
de iarnă cu 
i înainte de 

Campionatelor pe
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Florenlina Trașcă, câștigătoare 
la senioare, cu alte fete clasa
te pe locuri fruntașe: Anica 
Iordache, Luminița Radu etc 
La băieți, victoriile au fost 
împărțite, la capătul unor în
treceri viu disputate. Cei mai 
buni: Cristian Voiculescu
(Triumf) la canoe simplu, ju
niori II; Marius Dcbrin (Dina
mo) la K 1 — jun. II; Mihai 
Apostol (Olimpia, component 
al lotului național) la K 1 — 
jun. I: Alexandru Tronaru 
(Locomotiva) la C 1 — jun. I ; 
Marian Găvan (Aeronautica) 
la C 1 — seniori; Miiiaj Bur- 
cică (Olimpia) la K 1 — seni- . 
ori. Clasamentul general: 1. 
Olimpia 80 p, 2. C.S.U. Con
strucții 73 p, 3. Dinamo 61 p.

Așadar, intîiul concurs 
caiac-canoe din acest an 
„Cupa Fondistului", organizat 
pe Lacul Herăstrău de Comi
sia municipală de resort (pre
ședinte Marian Ieniță), cu a- 
portul profesorilor și antreno
rilor din secțiile bueureștene 
de caiac-canoe; Adriana Ver- 
nescu, Elena Bodocan, Traian 
Nădășan, Mihai Doară, Miron 
Husarencu ș.a. Un concurs 
deschizător de viitoare regate, 
în care vâslașii bucureșteni vor 
avea, sperăm, un cuvînt de 
spus.

Ide

I
I

Vasile TOFAN

I
ducerea clubului nu are po
sibilitatea să rezolve pro
blemele ivite, simțindu-se 
nevoia unui sprijin eficient din 
partea organelor locale, a 
federației și direcției creș
terii calului. • Am revenit Ia 
stadionul Petrolul, unde atle- 
ții clubului ieșiseră, din sala 
de sub tribună, în aer liber, 
pe pista de dimensiuni olim
pice. Stimulați de titlul cuce
rit ,de juniorul Adrian Boboc 
în cursa de 60 m din cadrul 
recentelor Campionate Națio
nale de sală, soții Mădălina și 
Adrian Marinescu, împreună 
cu Victor Rizea, au depistat 80 
de talente între 10 și 16 ani, 
care, testați ca atare, sînt an
gajați într-un regim inten
siv de pregătire. • La C. S. 
Petrolul se mai află secțiile de 
lupte greco-romane, șah, 
scrimă și tir cu arcul, ai căror 
reprezentanți sînt calificați 
în fazele superioare ale dife
ritelor competiții republica
ne. • Secțiile menționate a-
par în bilanțul pe indicatori ai 
clubului cu medaliați în
campionate, cu sportivi cla
sificați și membri în loturile 
reprezentative. • „Familiile
sportivilor aduc o importantă 
contribuție Ia eficiența mun
cii antrenorilor noștri, a ți
nut să sublinieze 
tele clubului, Ion

Performanțele 
îi preocupă în mod 
pe Gheorghe Achim. 
Dumitrescu, Ion Nae, 
Marinescu. Sicii an 
Dumitru Topciu. 
nes, Mircea Goaman. Mi
hai Focșeneanu, Voichița Rol- 
ban, Dumitru Bîra și pe alți 
părinți, în strînsa lor colabo
rare cu conducerea clubului. 
Și încă ceva : sîntem spriji
niți îndeaproape de direc
torii Liceului «Constantin Do- 
brogeanu-Gherea» și al Șco
lilor nr. 21 șl 26, unități de în- 
vățămint care sînt principalele 
noastre pepiniere". • Iată, 
în concluzie, argumentele pe 
baza cărora C. S. Petrolul 
Ploiești a urcat pe locul 7 în 
ierarhia contribuției la Io
turile reprezentative șl parti
cipării la competițiile interna
ționale oficiale, cu posibi
lități reale de a-și îmbunătăți 
poziția după încheierea bi
lanțului pe anul 1989.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ipreședin- 

Teodores- 
copiîlor 
deosebit 

Ștefan 
Romeo 

Ni cola e, 
Traian Ha- 

Goaman,

Icu.

I
I
I
I
I
I
I
I

PE SCURT • PE SCURT
de mutări, pe compatriotul său, 
campionul lumii, Gări Kasparov. 
Alte rezultate: Seirawan — 
Illescas remiză; Speelman — B-e- 
liavski 0—1; Korcinol — Spasski 
remiză; Short — Vaganian 1—0; 
Liubojevici — Salov remiză. 
Hubner — Nogueiras remiză. în 
clasament conduc Hjartarsson 
(Islanda) și Iusupov (URSS), cu 
cîte 2,5 p.

I
I

MUNCHEN, 3 (Agerpres). 
în cadrul celei de-a 29-a edi
ții a competiției internaționale 
de ' " ~ _
de la Donaueschingen 
Germania). sportivul 
Victor Roșu s-a clasat pe lo
cul secund la categoria 67,5

haltere „Cupa Dunării"
(R. F. 
român

I CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ 
I din Dort-

I
I
I

La Westphalenhalle 
mund, întrecerile pe echipe ale 
celei de a 40-a ediții a C.M. de 
tenis de masă au ajuns în faza 
finală. In „Cupa Corbillon", 
care se acordă celei mai bune 
reprezentative feminine, în fina
lă s-au calificat R.P. Chineză și 
Coreea de Sud, Formația noas
tră a obținut doar o victorie în 
faza a doua a competiției, 3—0 
cu Iugoslavia, nereușind să in
tre în „eliminările Ie fiind 
întrecută de R.P. Chineză și 
Cehoslovacia cu 3—0. La mascu
lin, în „Cupa Swaythling", <n 
semifinale s-au calificat R. P. 
Chineză — U.R.S.S. și R.P.D. 
CoreeanăAlte rezultate: 
MININ — grupa A: 
ză — Iugoslavia 3—0, 
cia — Iugoslavia 
Coreea de Sud 
Taipei — S.U.A. 3—2, Japonia — 
Taipei 3—1, Cor?ea de Sud — 
S.U.A. 3—0; grupa C: Hong 
Kong — Anglia 3—0, Ungaria — 
U.R.S.S. ; grupa D: Suedia

calificat 
U.R.S.S. 
Suedia.

faza a II-a FE- 
R.P. Chine- 

, Cehoslova- 
3—2; grupa B: 

■ Jiponia 3—1,

® Campionote : Arsenal pierde... teren ; Spania, Vigo a trecut 
pe locul 3 ; După 17 ani, P.S.V. Eindhoven învinsa acasâ ! 
F.C. Malines întrecuta pe teren propriu ; Scor record în Elveția: 
Young Boys — Servette 7—0 ; Derbyul vienez : Rapid — F.C. Aus
tria 0-0 ; Dynamo Berlin a cîștigat „Cupa R.D. Germane".

este 
fost 
To- 

In 
pen- 

tot 
pro- 
decl 

con-

marcat în... poarta
Arsenal a pierdut 

puncte prețioase, dar . 
să conducă în clasament 
p (din 31 de jocuri), ur- 

de Liverpool cu 57 p (30 
Norwich 56 p (30 j).

sîmbătă.
duminicâ au

1—0, Oviedo

(26 
j), 32

F.C.

de

ANGLIA. în meci restant (et. 
31). discutat duminică. Manches
ter United și Arsenal au terminat 
la egalitate : 1—1. Interesant 
faptul că ambele goluri au 
înscrise de același jucător : 
ny. Adams, de la Arsenal, 
min. 77 el a deschis scorul 
tru formația sa. după care 
el a 
prie 1 
două 
tinuă 
cu 60 
mată 
j) și .................

SPANIA (et. 27). După derby
ul dintre F.C. Barcelona și Real 
Madrid (0—0) disputat ' ’ 

avut loc celelalte 
partide : F.C. Sevilla — Valencia 

Malaga 2—3, Ca
diz — Espanol 0—0. Atletico Ma
drid — Elche 3—1. Bilbao — O- 
sasuna 0—0, Logrones — Gijon 
1—0. Vigo — Real Sociedad 2—2, 
Murcia — Betis Sevilla 0—2, Val
ladolid — Zaragoza 1—0. în cla
sament : Real Madrid 44 p 
j), F.C. Barcelona 41 p (27 
Vigo 32 p (26 j) și Valencia 
P (27 j).

OLANDA (et. 27) Surpriză_
proporții la Eindhoven P.S.V. a 
fost învinsă de către Sparta 
Rotterdam, cu 1—0, prin golul 
lui Vuurens. De 17 ani, P.S.V. 
nu a fost învinsă în campionat 
pe teren propriu ! Alte rezulta
te : Groningen — Ajax 1—4, 
Roosendaal — Twente 1—1, Ha
arlem — Zwolle 0—0, Utrecht — 
Veendam 3—0. Feyenoord — Den 
Bosch 3—0, Volendam — Venlo 
1—1, Kerkrade — Sittard 1—1, 
Maastricht — Tilburg 0—2. Con
duce P.S.V. Eindhoven cu 41 p, 
urmată de Ajax 39 p și Twente 
33 p.

BELGIA (et. 29). F.C. Malines 
— deținătoarea trofeului Cupel 
Cupelor — a fost Învinsă' pe te
ren propriu, cu .2—1 de către 
Anderlecht! Alte rezultate : 
Waregem — F.C. Bruges 4—2, 
Beveren — F.C. Liăge 0—0. Stan
dard — Lokeren 2—0. Anvers — 
St. Trond 0—1, Genk — Charle
roi 0—2, Cercle Bruges — Cour- 
trai 2—0, Lierse — Racing Ma
lines 0—1, Molenbeek — Beer- 
schot 3—0. Pe primele locuri : 
F.C. Malines 48 p. Anderlecht 44 
p. F.C. Liăge 38 p.

ELVEȚIA (et. 3 din turneul fi
nal). Bellinzona — Grasshoppers 
0—0. Sion — Lucerna 1—1. Wet- 
tingen — Neuchâtel 1—2, Young 
Boys — Servette 7—0. In clasa
ment : Lucerna 18 p. Bellinzona, 
Sion, Young Boys și Neuchâtel 
cu cîte 16 p.

AUSTRIA ■ (et. 4 din 
final). Rapid Viena — 
Viena 0—0. St. Polten — 
0—1, Vienner Sportclub . . 
mira Wacker 6—2. F.C. Tirol — 
Vienna 1—1. In clasament : F.C. 
Tirol 24 p. Austria Viena 19 p, 
Rapid 18 p.

TURCIA (et. 28). Lidera clasa-

turneul 
Austria 
G.A.K.
- Ad-

TENIS • In finala probei fe
minine din cadrul turneului de 
la Kay Biscayne, Gabriela Sa
batini a întrecut-o cu scorul de 
6—1, 4—6, 6—2 pe Chris Evert. 
Finala concursului masculin nu 
s-a mai putut disputa, întrucît 
austriacul Thomas Munster, ca
lificat pentru această fază a 
competiției, a suferit în preziua 
meciului decisiv un accident de 
automobil, care l-a făcut indis
ponibil pînă la sfîrșitul acestui 
an. învingător al turneului a 
fost declarat Ivan Lendl.

cu totalul de 275 kg (125 
plus 150 kg), iar Dan Mo-
(categ. 67,5 kg.) — 257,5 

Andrei Socaci (categ. 82 
cu 317,5 kg și Adrian Ma- 

kg,
kg.
rar
kg,
kg),
teiaș (categ. 100 kg — 340 kg, 
s-au clasat pe locul 3.

— Bulgaria 3—0, R.P.D. Core
eană — Olanda 3—2; sferxuri: 
R.P. Chineză — Suedia 3—0, 
Hong Kong — Oaponia 2—0, 
Ungaria — R.P.D. Coreeană 3—1, 
Coreea de Sud — Cehoslovacia 
3—0; r ---- ‘ ___1
Hong Kong 3—0, Coreea de Sud
— Ungaria 3—1; MASCULIN,
faza a Il-a, grupa A: R.P. Chi
neză — R.F.G. 5—2, Ungaria — 
Belgia 5—3, R.P. Chineză — 
Ungaria 5—1. Belgia — R.F.G. 
5—2; grupa B: Suedia — Nige
ria 5—0. Suedia — Coreea de 
Sud 5—4, Coreea de Sud — Tai
pei 5—0, Nigeria — Taipei 5—2; 
grupa C: R.P.D. Coreeană — 
Olanda 5—0. Polonia — Anglia 
5—2. Polonia — Olanda 5—2, 
R.P.D. Coreeană — Anglia 5—3; 
grupa D: Japonia — U.R.S.S.
5—3, Cehoslovacia — Iugoslavia 
5—3. Cehoslovacia — Japonia 5—2,

via 5—3. sfer- 
i ' — Polonia 

R.F.G. 5—2. 
Japonia 5—1, 
de Sud 5—3.

________________•
semifinale: R.P. Chineză — a UT r. n —O Cacoao dn d.irl

U.R.S.S. — Iugosla’ 
turi: R.P. Chineză 
5—0, Suedia — 
R.P.D. Coreeană — 
U.R.S.S. Coreea

1—2,
Iz-

Pogon
1—1, 

Lodz 
G.K.S. 

Varșovia

mentului Fenerbahce, a întrecut 
cu 2—0 formația Korsijaka. Al
te rezultate : Sariyer — Ankara- 
giicu 2—2, Bursa — Esklsehir
2— 1. Konya — Besiktas
Bolu — Malatya 1—0, Rize 
Trabzon 0—2. Meciul Altay 
mir — Galatasaray a fost ami
na!. tn clasament : Fenerbahce 
71 p. Besiktas 69 p, Sariyer 55 p.

POLONIA (et. 19). Slask Wro
claw — Gornik Walbrzych 1—0, 
Ruch Chorzow — Jagelonia By- 
alistog 1—0, Olimpia Poznan — 
Szombierki Bytom 1—2, 
Szczecin — Lech Poznan 
Widzew Lodz — L.K.S.
3— 1. Gornik Zabrze —
Katowice 3—0. Legia .......... 
— Wisla Cracovia 4—0. în clasa
ment : Gornik Zabrze 34 p.
Ruch Chorzow 30 p, Legia Var
șovia 29 p.

In FINALA „Cupei R.D. Ger
mane". desfășurată la Berlin : 
Dynamo Berlin — F.C. Karl 
Marx Start! 1—0. A înscris Thom 
in min. 57. Dynamo Berlin cu
cerește a treia oară trofeul.

A La Auckland, în meci pen
tru preliminariile C.M. (Zona •, 
Oceania), selecționata Noii Zee- 
lande a întrecut cu 2—0 forma
ția Australiei.

A LA SANTIAGO 
CHILE. în meci pentru 
Libertadores", echipele 
Cobreloa șl Colo Colo 
minat la egalitate : 2—2 
LA DAKAR, în meci 
echipa Senegalului a dispus de 
cea a Marocului cu 2—1 (2—1).

de
„cupa 

chiliene 
au ter- 

(1-0). • 
amical,

Și SANCȚIUNI Șl COMPUTERE

mai 
fost 
nota

După incidentele, nu pu
ține. petrecute La ultima e- 
diție a Jocurilor Olimpice, 
destui au fost aceia care, 
iubind ..nobila artă“ și ne- 
putînd pune la îndoială sen
surile ei, au pus la îndoială, 
fățiș sau voalat, capacitatea 
federației internaționale
(A.I.B.A.) de a face ordine 
într-o disciplină tot 
controversată. ..Asta a 
și a rămas A.I.B.A. - 
un ziar englez — un orga
nism care s-a mulțumit tot
deauna să amenințe cu dege
tul".

Iată însă că. reanalizînd 
recent cele întîmplate la 
Seul, A.I.B.A. s-a arătat în 
măsură să pună piciorul în 
prag. Nu numai că ea a a- 
doptat o serie de sancțiuni 
foarte drastice, dar președin
tele ei. profesorul pakistanez 
Chowdhry, a ținut să aver
tizeze că „acesta nu-i decît 
începutul. Nu vom mal tole
ra nici un fel de 
pedepsindu-i exemplar 
cei care vor greși". 
A.I.B.A. ' '

abatere, 
pe 

_ . Acum,
a dictat 26 de sus

pendări, majoritatea pe 2 
ani, împotriva celor implicați 

*“ ----- de la meciul
• Hristov (inclusiv 
care a refuzat, în 
protest față de de- 
nărăsească ringul 
67 de minute) șl, 
precedent, împotri- 

5 arbitri-judecători.

:■

a

!

în scandalul 
Jon II — 
Jon II, 
semn de 
cizie, să 
timp de 
fapt fără 
va
Din această ultimă categorie, 
alțl 13 au fost suspendați pe 
un an, surpriza fiind cu a- 
tjt cu cît. printre
ei. se numără venezueleanul 
Burguillos, japonezul Takuja 
și sovieticul Gvadjova, tehni-

AFIRMARE

e Continuă spectaculoasa „înscri
ere la cuvînt“ a alergătorilor ae 
fond kenieni în atletismul la 
cel mai înalt nivel. Ultima dova
dă majoră — dominația autori
tară demonstrată la Campiona
tele Mondiale de cros de la Sta
vanger (Norvegia) unde acești 
„campioni fără plămîni**  au ciș- 
tigat 5 din cele 8 probe indivi
duale. Pentru a definitiva pro
porțiile, să menționăm că euro
penilor nu le-a rămas, așadar, 
decit un sfert din numărul to
tal al medaliilor de aur. Orice 
recurs al vechiului continent 
pare a fi sortit eșecului, speci
alitatea „lung metraj* * în aler
gări devenind, iată, poate defini
tiv, unul dintre limbajele pe ca
re „continentul negru" le-a in
staurat în dialogul cu restul lu
mii.

le-am întîlnit pe Tamara 
Costache și mai tînăra colegă 
din grupa de sprint a lotului 
național Livia Copariu 
(campioană europeană de ju
nioare în ’88, la 100 m liber) 
și pe antrenorul emerit Mihai 
Gothe. Ele exersau în sala de 
forță pe aparatură concepută 
anume pentru biomecanica 
probelor respective. Apoi, cele 
două înotătoare au intrat 
în bazin pentru o... tură de 
400 m liber, după care au re
petat și iar au repetat „bucăți" 
de 50 și 100 m. avînd ca obiec
tiv apropiatele Campionate 
Naționale. Ne-am aruncat pri
virea asupra programului zilei: 
în următoarele ore puneau... 
stăpînire pe bazin grupele 
tinerilor înotători pregătiți 
de profesorii George Iorgu- 
lescu, Toma Mirițescu, Drago*, 
Aidca, precum și începătorii 
centrelor de inițiere con
duse de profesorii Stelian Io- 
nescu, Mihacla Ujică. Radu 
Negoescu și Silviu Dădulescu. 
Așadar, activitate non-stop.
• Surpriză la patinoarul ar
tificial 
Pion
Opincariu 
rius Vaâda, 
Andreea 
Mădălin 
colescu, 
deoarece 
cuviință 
sportivă 
săptâmîni 
lele 
redusă de la Miercurea 
Și cînd te gîndești că „ 
liștii" 
tagoniștii probelor de 
niori, copii și speranțe... 
vede că A.B.S., nu se simte 
răspunzătoare de pregătirea 
viteziștilor, patinatorilor ar
tistici și hocheiștilor ploieș- 
teni. • La hipodrom, notă 
discordantă între grajdurile 
deteriorate ale secției de că
lărie aparținînd C. S. Petro
lul și celelalte amenajări mo
derne ale bazei utilizate pen
tru curse. Cei 12 cai, printre 
care și ci ți 7a selecționați în 
lotul reprezentativ, nu dis
pun de condiții materiale co
respunzătoare în procesul de 
instruire. De ani de zile, con-

HOCHEI PE GHEAȚA ■ Re
zultate înregistrate în C.M. (gru
pa B), de la Lillehammer: Fran
ța — Japonia 5—2; Norvegia — 
R.D.G. 5—2; Elveția — Japonia 
10—0; R.D.G. — Austria 4—0. • 
In competiția dotată cu „Cupa 
ziarului Leningradskaia Prav
da": Sel. secundă a URSS — Sel. 
secundă a Suediei 4—2.

ȘAH o în runda a treia a 
turneului pentru „Cupa Mondi
ală", ce se desfășoară la Barce
lona, marele maestru sovietic 
Artur Iusupov l-a învins, in 41

• RETRAGERE
• ---------------------------------

La 23 de ani, super-gimnastul 
Dmitri Bilozercev își anunță re
tragerea I Apreciat ca unul din
tre cei mai mari specialiști 
mondiali ai disciplinei din toate 
timpurile ai acestei discipli- 

a fost campion mon- 
Budapesta și la Rot- 
în 1983 și respectiv 

si 
1985.

ne. el 
dial la 
terdam, 
1987 și european, la Varna 
Oslo. în 1983 și respectiv 
Un accident de mașină l-a pri
vat însă de șansa de a cuceri 
și medalia olimpică de aur. Me
reu va fi cîte ceva care să ră- 
mînă nerealizat în viața unui 
campion, fără însă că aceasta 
să-i micșoreze cu ceva meritele. 
E una dintre legile nescrise 
performanței, lăsînd mereu 
lor care urmează noi 
de cucerit.

ale
____ ce-
Everesturi

SURF-DELTA

studiu un
intr-un

Se află în etapa de 
aparat hibrid, capabil 
viitor apropiat să plutească atit 
pe apă, cit și în aer. Dave Terry 
este promotorul noului sport, 
surf-deltaplanismul. O velă ra
batabilă va putea ajuta .planșa 
să alunece pe apă, în cazul unui 
vint prielnic permițînd sportivu
lui și o desprindere de luciu 
pentru a pluti la... înălțime... 
Cercetări de specialitate urmă
resc îmbunătățiri care să evite 
total riscurile. Primele întreceri 
oficiale sînt prevăzute pentru a- 
nul viitor.

HALTERE ?...

Imaginația inventatorilor de 
sporturi pare a nu avea limite. 
Din localitatea spaniolă Pamplo
na ne vine știrea că un anume 
Inaki Perurena a stabilit un nou 
record mondial, ridicînd o sfe
ră cilindrică în greutate de 260 
kg. Cu o singură mină ! înaintea 
lut. în originalul concurs, un 
coleg de „disciplină*  ridicase de 
trei ori, în 2 minute și 50 de se
cunde, o greutate de 200 kg, un 
al treilea performer reușind să 
urce de 46 de ori (în 9 minute 
și 58 de secunde) o greutate de 
125 kg. Vorba aceea : pe cate
gorii de greutate, în luptă cu 
timpul. în diferite probe. Pe 
cînd și campionatul mondial de 
resort ?

Rd. T.

eleni cu vechi state de 
serviciu în lumea boxului,

A.I.B.A. a mers chiar mal 
departe. Confirmînd că 
..Mondialele" de la Moscova, 
programate în toamnă, se 
vor disputa tot pe sistemul 
3 reprize a cîte 3 minute 
fiecare (propunerea cu 5x2. 
vezi ..Sportul" din 22 martie, 
urmează să mai fie dezbătu
tă), forul internațional a ho- 
tărît ca la toate competițiile 
de anvergură, inclusiv la 
C.M. 1989, verdictele să fie 
luate prin consultarea com
puterelor. menite să numere 
loviturile date (sau primite) 
de pugiliștl. O comisie speci
ală a A.I.B.A. se va pronun
ța, chiar în cursul acestei 
luni, asupra tipului de com
putere la care se va apela, 
o reuniune în acest scop ur- 
mînd să aibă loc' Ia Bang
kok.

..Sigur că nu ne-a fost u- 
șor să limităm puterea de 
decizie a arbitrilor-judecători 
— a comentat Chowdhry — 
dar altă cale n-a existat. 
S-au înregistrat atîtea dena
turări. ca să nu le zic fra
ude. incit n-am putut să mal 
stăm cu brațele încrucișate. 
Trebuia să intervenim pen
tru că. altfel. însuși boxul 
ar fi fost periclitat".

Așadar, una dintre cele 
mai vechi discipline (anti
cul pugilat) se aliniază 
dernismului, recurgînd 
cea mai nouă tehnică, 
privim acest demers cu 
talgie și speranță.

}l

<

mo- 
la
Să

nos-
■

Ovidiu IOANIȚOAIA
*


