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Prin tradiție, luna aprilie a- 
duoe, in întreaga țară, un su
flu înnoitor acțiunii de spori
re și înfrumusețare a inventa
rului mișcării noastre sportive. 
Edilii grijulii, adevărații gos
podari, au în vedere amenaja
rea ee« reamenajarea multor 
terenuri simple sau spații de 
joacă pentru copii, dar și sta
dioane și complexe sportive, 
toate îmbrăcind o haină nouă, 
sărbătorească. Un puternic 
stimulent, anul acesta, in spri
jinul acțiunii ii constituie în- 
tîmpinarea celei de a 50-a a- 
niversări a marii demonstrații 
patriotice antifasciste și anti
războinice de la 1 Mai 1939, 
precum și împlinirea a 109 de 
ani de la declararea zilei de 1 
Mai ca zi a solidarității inter
naționale a celor ce muncesc.

Ialomița și. mai ales, reșe
dința de județ, municipiul Slo
bozia, se înscrie printre așeză
rile patriei în care acțiunea 
de îmbogățire și înfiumusețare 
a patrimoniului sportiv, alături

de celelalte impunătoare con
strucții socialiste, cunoaște di
mensiuni remarcabile. " 
pala bază sportivă 
Stadionul. „1 Mai", 
țișare deosebit de 
prin modul cum 
terenul de fotbal, 
de handbal $1 volei, anexele de 
care beneficiază. De fapt, a- 
oest stadion și-a lărgit conti
nuu funcționalitatea, in peri
metrul său amenajîndu-se (și, 
mai ales, modernizindu-se) să
lile de scrimă Șl box, mai re
cent oea de atletism (70 m) 
pardosită cu corltan. Și țot In 
incinta stadionului se află și 
sediile C.J.E.F.S., al Clubului 
Sportiv Școlar, un cabinet me
todic (o noutate în acest an, 
răspunzînd unei stringente ne
cesități), precum și un cabinet 
medical. „Toate aceste amena
jări începute $1 finalizate in 
Epoca Nicolae Ceaușescu sint 
dotări pe măsura ambiției spor
tivilor iaiomițeni, de a face 
mereu mai convingător, ptin 
Daciadă, pasai de ia activita
tea de masă ia cca de perfor
manță" tinea să sublinieze prof. 
Victor Mocionia, președintele 
C.J.E.F.S. Ialomița.

fn sprijinul aceluiași obiec
tiv se înscriu șt celelalte a- 
menajări aduse „la zi“, la ni
velul cerințelor și exigențelor 
actuale — o sală oentru tenie 
de masă, alta rezervată șahiș
tilor, radioclubul județean. Se 
fac. de asemenea, pregătiri la 
bazinul de înot (35 m), acolo 
unde se preconizează a fi inl- 
țiați, în cadrul etapei de vară 
a Daciadei, peste 2 000 de pre-
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Astăzi, la Varșovia, în meci amical

POLONIA ROMANIA
un ultim test al fotbaliștilor „tricolori"

pentru meciul cu Grecia, din preliminariile C.M.
partida și aștept să realizăm, 
împreună cu valoroasa forma
ție română, un bun spectacjl 
fotbalistic".

Să trecem în tabăra noastră. 
Marius Lăcătuș, accidentat 

în întîlnirea cu Galatasaray 
(n-a jucat nici în meciul de

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

VARȘOVIA, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Miercuri, pe stadionul Legia, 
cu începere de la ora 17 (18, 
ora Bucureștiului), reprezenta
tiva țării noastre susține ulti
ma repetiție generală înaintea 
meciului de la Atena, din ca
lificările mondiale, programat 
la 26 aprilie. Fotbaliștii noș
tri, sosiți luni seara în capi
tala Poloniei, au efectuat ime
diat un prim antrenament pe 
un teren al complexului Legia, 
transmis în direct de televiziu
nea poloneză. Este o dovadă a 
importanței acordate acestei 
întîlniri. De altfel, lotul polo
nez s-a reunit acum o săptă 
mină, la Bydgoszcz, la centrul 
olimpic Spala, susținînd antre
namente și jocuri de verifica
re. Selecționerul Wojciech La-

zarek l-a convocat șl pe inter
naționalul Furtok (Hamburg), 
pentru a da mai multă forță 
atacului reprezentativei sale.

Ce crede selecționerul polo
nez despre meciul cu echipa 
țării noastre ? „Avem o parti
dă foarte grea. Intîlnim un ad-
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Prusik Butka
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Bako
Kaczmarek Wdowczyk

Urban Tarasiewicz
Furtok Dziekanowski

teCENTURA DE AUR" UN EXAMEN EDIFICATOR
ÎN PERSPECTIVA CAMPIONATELOR EUROPENE

Turneul internațional de 
box „Centura de aur" ne pri
lejuiește, în fiecare primăvară, 
o reîntîlnire cu cei mai buni 
pugiliști români, care își con
firmă (sau nu) valoarea în 
compania oaspeților de peste 
hotare. Cea de a XVIII-a e- 
dlție a competiției, desfășu
rată săptămîna trecută in 
Capitală, a avut la start 49 din
tre cei mai buni sportivi ai 
noștri și 62 de boxeri din 
Bulgaria, It.P.D. Coreeană, 
R.I*. Chineză. Cuba. R.D. Ger
mană, Japonia, Turcia și U- 
niunea Sovietică. Au luptat 
pe ringul acestei ediții a 
„Centurii de aur" 4 campioni 
europeni „en titre" (sovieticii 
N. Muncian, M. Kazarian, I, 
Vaulin șl bulgarul B. Abad- 
jiev). trei medalia ți la Jocu
rile Olimpice (D. Dumitrescu 
-—argint șl sovieticii T. Skria- 
bin și Al. Mirosnicenko — 
bronz) și doi medal ia ți cu 
bronz la „europene" (Ad. Am- 
zăr și D. Măeran). Simpla &• 
numerare a acestor perfor
meri scoate în evidență faptul 
că federațiile din Uniunea So
vietică. Bulgaria și România, 
cărora li s-a adăugat și oea
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RÎMNICELU
Am coborît la Rm. Sărat, 

dar ținta călătoriei noastre 
nu era această localitate, de
venită in ultimii ani un ora} 
modern ; trebuia să mergem 
trică vreo cinci kilometri, 
Pini la Rîmnicelu. De ce toc
mai la Rîmnicelu 1 Desigur, 
și pentru a vedea cum arată 
o localitate rurală (deși cu
vîntul nu este cel mai potri
vit : mai curînd l-am -putea < 
spune un orășel agrolndus- ț 
trial), atestată documentar de i 
peste două' secole. Aici insă, ț 
la Rîmnicelu — și astfel in- i 
trăm în subiectul reportajului , 
nostru — sportul național al i 
românilor, oină, mai are ne- I 
voie doar de vreo patru ani t 
pentru a împlini centenarul... > 
Chiar și Nicolae lorga minis- i 
tru al Invățămintului fiind tn [ 
1931 și organizînd la Ploiești l 
finala Campionatului școlar ! 
de oină, făcea referire la l 
pfactîcanțil acestei discipline 7 
din Rîmnicelu. și chiar dădea I 
cltava nume... Unele nume l 
de oameni al Rimnicelului, |

Ion GAVRILESCU | 
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versar puternic, cu o cotă me
reu în creștere în fotbalul con
tinental. Âtît rezultatele din 
grupă, plus recentul 1—0 cu 
Italia, cit și suita impresionan
tă a cluburilor românești in cu
pele europene, în frunte cu 
cele repurtato de campioana 
Steaua, vorbesc de la sine. A- 
vem -o excelentă ocazie de a 
ne controla forma sportivă. 
Privesc cu toată circumspecția

campionat cu Universitatea 
Craiova),- n-a putut efectua de
plasarea. Pentru o refacere 
completă a lui se impune un 
repaus mai îndelungat. Iovan 
are o leziune la genunchi și, 
în consecință, n-a venit nici el

Eftimîe IONESCU

(Continuare tn oao 2-8)

Cu Urî zile înaintea debutului in sezonul internațional

r
Daniel Dumitrescu (stingă) atacă și cîștigă „Centura de aur", 

intr-o finală... lejeră cu K. Tatar (Turcia). Foto : Aurel D. NEAGU
a Turciei, au folosit turneul 
internațional . de la București 
ca pe o ultimă și foarte im
portantă verificare a sporti
vilor lor susceptibili de a fi 
titularizați pentru • apropiatele 
Campionate Europene, care 
vor avea loc Ia sfîrșitul lunii 
mal, în Grecia.

Ne oprim, mai întîi, la câș
tigătorii „centurilor de aur“ 
care, prin această performan
tă, șl-au consolidat locul în e- 
chipa pentru C.E., ei demon- 
strînd o bună pregătire pe 
parcursul întregului turneu, 
îl acordăm credit, în primul 
rfnd, mezinului formației 
noastre. Petrică Paraschiv

(semimuscă), un tînăr de cu- 
rind promovat din rîndul ju
niorilor (și aflat încă la vîrsta 
acestora), a cărui pregătire 
tehnică, ambiție și putere de 
luptă ne-au .mpresionat în toa
te meciurile disputate, 
ne-am referi fie și numai 
finala susținută în 
campionului european 
Muncian (U.R.S.S.) și ar fi 
ficient. El l-a întrecut Pe 
cest pugilist valoros, care 
pus probleme deoseb't

Dacă 
la 

compania
Nsan 

su- 
a- 
i-a 
de

Petre HENT 
Paul IOVAN
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OPTIMISM IN TABĂRA

RUGBYȘTILOR TRICOLORI
Rugbyștii tricolori revin în 

arenă... întimplarea taoe ca 
prima partidă a reprezentati
vei în aoest an competițional 
internațional atît de solicitant 
(partenerele vor fi. între alte
le, Anglia, Franța, Scoția —• 
„podiumul" recentei ediții a 
Turneului celor cinci națiuni) 
să repete debutul din ’88 al 
„XV“-lui nostru. Pentru că 
sirtibătă, pe Stadionul „23 Au
gust" din Capitală, echipa 
României joacă cu Italia, In 
fața căreia cîștiga în aprilie 
trecut cu 12—3, la Milano. O 
victorie ce a venit după ani șl 
ani pe terenul „sguadrei az- 
zurra" și a deschis • drumul 
spre... Cardiff. „S-a reaprins 
speranța Ia Milano pentru 8 
formație în care experiența 
unora face casă bună eu tlne-

rețea altora", punctează Ale
xandru Radulescu, autorul e- 
seului românesc pe celebrul 
San Siro.

Reunit în preajma partidei 
din competiția continentală de 
sub egida F.I.R.A., lotul este 
cam același care a pregătit fi
nalul unei memorabile stagiuni, 
cu creditul firesc-, acordat în
vingătorilor de pe Arms Park, 
Ceea , ce nu a exclus noutățile — 
în fapt reveniri — a binecu
noscutului înaintaș Gheorghe 

• Caragea, ale tinerilor de In
contestabil talent Dorel Pili, 
fundașul, și Cristian Râdueanu,. 
prfnzătorul remarcat unanim 
chiar la Cupa Mondială. Cel-

Geo RAEȚCHI

(Continuare In Dio •»

La Ștrandul Tineretului din Capitală

între bazele, sportive, din Capitală unde 
' performanța este... vecină (și se împacă 

bine) cu activitatea de agrement și re- 
creere se numără și Ștrandul Tineretului. 
Probabil că sîiît puțini bucureștenii care 
să.nu .fi intrat măcar o dată pe poarta 
ștrandului, fie pentru a-și duce copiii la 
lecții de înot sau tenis, fie pentru a 
asista la competiții (excelent organizate) 
oficiale,. interne sau internaționale, de 
sărituri de la trambulină, fie pentru a-și 
încerca șansele, fetițele mai ales, în a 
deveni gimnaste de performanță la re
cunoscuta pepinieră a acestei discipline, 
care se numește Clubul sportiv școlar 
Triumf. , v. i /

Sint o sumedenie disciplinele despre 
care putem scrie, și tocmai de aceea la 
debutul majorității acestora în aer liber 
ne-am propus să oferim cititorilor (cu 
un... ceas mai devreme de a se convinge 
ei înșiși) imagini ale unei zile de muncă 
la Ștrandul Tineretului. Chiar de la 
poartă te întîmpină o curățenie desăvâr
șită, iar pe măsură ce te ..pierzi" în cele 
douăsprezece hectare (suprafața bazei), 
mîna gospodarului priceput se vede la 
tot pasul : iarba este tunsă uniform ? te
renurile de tenis (12) au fost demult 
date în folosință iubitorilor acestei disci
pline ț cele peste 500 de cabine își 
așteaptăț, pcupanțiicând timpul va deveâi

V

prielnic... asaltului (acesta este cuvîntul) - 
bucureștenilor, ■$

împreună cu șeful complexului, Dan 
Puzdrea (fost gimnast de performanță,' 
absolvent al I.E.F.S.) intrăm prin încă
perile ce găzduiesc performanța.. în sala 
de gimnastică ne întîmpină... liniștea 
necesară concentrării pe care o cere exe-‘ 
cutarea cu precizie a exercițiilor, liniște’, 
întreruptă doar de intervențiile antreno
rilor (cînd este cazul) și de melodii ie ce 
însoțesc ..artisticele". Ni se spune că au fost 
aduse 400 de saltele noi, că au fost con-

lon VASLUIANU

(Continuare 4n txtfh ?-3)



In turneu! de la Galați...

...fără să strălucească sub as- 
pect teținic partidele disputate în 
Divizia A, prima grupă, au fost 
marcate de muiie momente inte
resante, de hochei autentic și, 
mai presus de orice, de marea 
doză de ambiție a formațiilor, 
mai ales cînd au jucat cu Steaua. 
De aici și unele faze bune, și 
unele goluri spectaculoase. Toate 
competitoarele au dovedit o bună 
rezistență fizică și poftă de joc, 
în pofida faptului că — motiva
ția principală a jucătorilor — 
campionatele mondiale și euro
pene, trecuseră și, o dată cu ele, 
sezonul internațional.. .

Campioana, Steaua, și-a onorat 
titlul, printr-o evoluție de cali
tate, concepție tactică suplă, în 
funcție de adversar, răbdare în 
fața unor asalturi (Sport Club, 
Dinamo și chiar Dunărea, care 
ne-a impresionat plăcut la acest 
turneu), construindu-și metodic 
victoria.

Patinoarul s-a prezentat bine 
(responsabil ing. Cornel Bologa), 
cu gheață foarte bună, mai ales 
în ultimele două zile („rolbiști“, 
Costel Preda și Octav Cusutură), 
cu instalația electronică de arbi
traj în funcțiune {Marin Tudo- 
sie) și un public peste așteptări. 
Dacă s-ar fi asigurat un vestiar 
corespunzător și campioanei...

A făcut o deosebită impresie e- 
voluția jucătorilor Ion Zaharia 
(Steaua) — golgeter la C. M. din 
Belgia, Ernd Erfis (Dinamo), 
Csaba Antal (Sport Club) și An
drei Nuțu (Dunărea), dintre cei 
tineri, iar prestația experimenta
lilor Ion loniță, Valerian Netedu 
(Steaua), Marian Pisăru, Gheor- 
ghe Iluțan (Dinamo), sărbătorit 
pentru ^împlinirea a 35 de ani 
chiar în zilele turneului, Sandor 
Gal (Sport Club) și Tonei Mareu 
(Dunărea) a dovedit că valoarea 
nu cunoaște vîrstă...

Clasament genera!
1. Steaua 15 12 2 1 115: 34 26
2. Sport CI. M.C. 15 9 3 3 68: 41 21
3. Dinamo 15 S 1 9 37: 75 11

4. Dunăra GL 15 0 114 37:108 2

In Divizia A 1. grupa a li-a

în turneul de la Gheorgheni, 
C.Ș.M. VIITORUL 10—2 cu Sp. stud. 
T.M.U.C.B., 11—4 cu I.M.A.S.A., 
3—8 cu Progresul ; SP. STUD. :
2—2 cu Progresul, 7—2 cu 
I.M.A.S.A. ; PROGRESUL : 8—2
cu I.M.A.S.A.

Clasament general
1. Viitorul Gh.
2. Sp. stud. TMUCB
3. Progr. M. Ciuc
4. IMA§A Sf. Gh.

6 4 1 1 38 .22 9
6 3 2 1 21 :21 3
6 3 1 2 31:23 7
5 3 0 6 13:37 0

Rubrica realizata de 
Mircea COSTEA

SIMI7I Șl COKfIRMARI IA JAJKMEII" DE CROS
Una dintre cele mai vechi 

competiții ale sportului nostru. 
Campionatele Naționale de cros, 
și-a ■*—-— • ■ —
de-a 
nin). 
toria 
nat 
Gheorghe. Alegere fericită 
fost de acord toți cei prezenți 
— deoarece atît de pretențioasa 
organizare a unui astfel de con
curs a fost realizată la înalt ni
vel, nici un aspect de 
tehnic, informațional sau 
nefifnd neglijat.

tn primul 
cat traseul 
metri care, 
satisface — 
exigențele 
de cross-country (alergare pe te- 

Vremea a „ținut- .
prea obișnuise 
eu alergătorii, 
întrecerile au 
încheiate cu

desfășurat duminică cea 
71-a ediție (a 43-a la femi- 
Drept -a 15-a gazdă din is- 
întrecerilor a fost desem- 

tînărul municipiu Sfîntu 
“ ‘ w au

ordin 
estetic

rînd trebuie 
ales, o buclă ue aw-j 

în sfîrșit (!), poate 
prin „relieful- său — 
unui adevărat teren -

rem ar
de 2000

ren variat). 
și ea, cum nu ne 
la ultimele ediții, 
In atare condiții, 
fost interesante, 
multe surprize.

Programată ca 
niunii, cursa seniorilor a debu
tat cu -detașarea dară (150 m a- 
vans după primele două ture!) a 
stelistufui Constantin Roșu, care 
însă nu a adoptat o tactică prea 
fericită, ca de altfel, și colegul 
de club' Gh. Tomoioagă, epul- 
zîndu-și prematur resursele. Ast
fel că la conducere a trecut un 
pluton de 6 alergători, dintre 
care — cu 3000 m înainte de 
final — s-a desprins Augustin 
Barbu (A.S.A. Craiova) care, 
păstrîndu-și pînă la sfîrșit avan
tajul de circa 30 m, a devenit, 
în premieră, campion național. 
Clasată la precedentele două e- 
dlțll pe locul secund la echipe, 
reprezentanta gazdelor, - ■» — 
Sf. Gheorghe, a cîștlgat 
(la un singur punct, este drept) 
disputa cu C.S.U.-I.E.F.S. " 
rești.

Abonată la „podiumurile- aces
tui gen de competiții. Elena Fi- 
datov ~ ”r. " ' 1
impus de această dată după o 
cursă ----- - i
timpul. La echipe, Știința C.t'.It. 
Bacău a reeditat victoria de a- 
nul trecut, de la Craiova, reali-

vedetă a reu-

C.S.M.
acum

Bucu-

(C.S.M. Delta Tulcea) s-a

pe care a controlat-o tot

„CENTURA DE
(Urmare din pag. 1)

va-

de 
lotul

grele, dovedindu-și astfel 
toarea.

Mult schimbat în bine 
rând a foșț rechemat la 
național, pregătit de antrenorii
Belu Auraș, Emil Popa și 
Vasile Bala, „pana" Marcelicâ 
Tndoriu s-a apropiat tot mai 
rnulit de valoarea așteptată la 
un fost campion mondial de 
juniori, dîndu-ne acum din 
nou speranțe că va reuși per
formante notabile pe plan in
ternațional și la seniori.

Umil dintre sportivii români 
« cărui prezență pe ring a 
fost așteptată cu deosebit in
teres este „semim, ijlorâul- 
Francisc VașUg, care a bene
ficiat • de asemenea de pregă
tirile din cadrul lotului na
tional. El a îndreptățit încre
derea antrenorilor, a satisfă
cut pretențiile spectatorilor.

OINĂ LA RÎMNICELU
{Urmare din pag H

jucători ae oină, am căutat și 
noi, si întrebind cui să ne adre
sam, ni s-a spus : „Vorbiți cu 
Alexandru, cu Nicolae, cu An
ton11. Numai că, mergînd la 
Școala generală, la profesorul de 
limba română Fon Enache, aveam 
să fim puși in dilemă, pentru că 
am fost întrebați ; „Cu cine vreți 
să discutați ? Cu Anton tatăl, sau 
cu Anton fiul ? Cu Alexandru 
tatăl, sau cu Alexandru fiul 
Așa am aflat că părinții copiilor 
au învățat oină de la părinții 
lor, că ei le insuflă acum copii
lor lor frumusețea oinei, că fie
care are o minae de oină, că la 
orele de educație fizică predo- 
mină oină („practicînd oină' un 
copil poate trece după aceea cu 
ușurință și Ia handbal, și la at 
letism, și la aruncări “ — ne spu
nea profesorul Enache), că peste- 
300 de elevi alcătuiesc zeci de. 
echipe angrenate in campionate 
săptămînale. Toate acestea expli
că rezultatele excelente obținute 
de oiniștii de la Rîmnicelu în 
competițiile oficiale. Cu ce anu
me trofee se laudă cei de la Rîm
nicelu ? Nici vorbă să. le putem 
înșirui pe toate. Dar mai înainte 
de a consemna cîteva, să facem 
precizarea că, începînd de la 
concursurile copiilor și juniorilor 
(Cupa Pionierul și Cupa U.T.C ). 
la cele ale seniorilor (Cupa Ro
mâniei, Campionatul Național, 
Cupa U.N.C.A.P., Cupa U.G.S.R. 
etc.) — la toate sînt prezenți cei 
de la Rîmnicelu, cu echipe bine 
închegate. Că așa stau lucrurile, 
vom dovedi cu date : două titluri 
naționale la Cupa Pionierul (șl 
vite două locuri II și III), cinci 
titluri naționale de juniori, trei 
locuri I la Cupa U.T.C., tot aii- 
tea la Cupa U.N.C.A.P. în ceea 
cs pricește Campionatul Națio* 
tul, cei de la Rîmnicelu nu pre
getă să ne spună că deși nu au 
nici un titlu, au fost prezenți la 
ultunele nouă finale...

Plecjnd de la Rîmnicelu către 
r.m. Sărat, ne gîndeam dacă clu
bul- sătesc- din această frumoasă . 
așezare nu și-a căpătat cumva 
dreptul de a deveni primul 
CLUB SĂTESC DE OINĂ din

România avînd, firește, in com
ponență și alte discipline...

„Oina-i sportul românesc 1 
Practicat de veacuri sute...". Sini 
primele două versuri dintr-o fru
moasă poezie al cărei autor este 
același profesor Enache. Ni le-a 
spus un alt împătimit al oinei, 
profesorul de educație fizică Ni
colae Popescu, absolvent al 
I.E.F.S., printre puținii „școliți
— cum se exprima un coleg al 
său — care trăiește pentru oină 
la orele de specialitate de la Li
ceul Agroindustrial din Rm. Să
rat". Aici, la această unitate șco
lară, unde în biroul directorului, 
profesorul de fizică și chimie Va
lerian Simionescu, am văzut tro
fee pentru locul I la faza jude
țeană a concursului „Românie, 
plai de aur" (eleva Cristina Ma- 
teescu), numeroase, diplome, pla
chete și cupe obținute de elevii 
liceului la întrecerile pe mese
rii organizate de Ministerul A- 
griculturii (premiul III pe țară 
la concursul de cel mai bun zo- 
otehnist-mecanizator, agronom- 
mecanizator, horticultor-meca- 
nizator, mențiuni primite de 
mulți elevi la sesiunea de co
municări și referate științifice 
privind creșterea oilor și capre
lor) — ei bine, alături de recom
pensele amintite am văzut șl 
multe, foarte multe cîștigate la 
concursurile oficiale de oină. 
Există, de altfel, foarte bine „așe
zată" o piramidă a oinei (cite 
trei grupe formate din 15—16 
elevi, pe categorii de vîrstă), 
aceasta explicind și faptul că re
prezentanții liceului nu lipsesc
— cu echipele lor — de la nici 
o întrecere oficială și. mai mult, 
nu se întorc acasă fără locuri 
fruntașe. „Cînd eram student — 
ne spunea directorul liceului — 
am jucat fotbal în Divizia B, la 
Politehnica Iași. După absolvirea 
Universității am revenit la Rm. 
Sărat. Nu pot spune că nu-mi 
place fotbalul și acum. Dar sînt 
alături de copiii noștri care 
practică oină. Ca fost sportiv, 
afirm că oină este dinamică, în 
timpul jocului se creează multe 
faze spectaculoase. Este și mo
tivul pentru care din cel peste 
o mie de elevi, mai mult de 
jumătate joacă oină".

Primele turnee ale „Cupei F. R. Bas

zînd și cea mai categorică dife
rență a ediției.

Cea mai frumoasă dispută au 
oferit-o junioarele mari, la start 
aliniindu-se multe alergătoare 
de valoare (bună) egală. După 
o cursă pasionantă, prima a tre
cut linia de sosire Simona Stai- 
cu (C.S.Ș. Cetate Deva), urmată 
de craiovencele Nuța Olaru — 
campioana ultimelor’ două ediții 
— și Mirela Borțoi. Conform aș
teptărilor, C.S.M. Universitatea 
Craiova, cu o formație foarte 
omogenă (Olaru, Borțoi, Rodica 
Moroianu, Rodica Prescură), și-a 
adjudecat titlul la echipe, așa 
cum a făcut-o și în 1987 și 1988.

Ne așteptam ca disputele ju
niorilor II și III, introduse in 
programul întrecerilor, în cadrul 
Concursului republican „Cupa 
Primăverii-, să fie ceva mal... 
populate, la startul diferitelor 
probe aliniindu-se, în general, 
jumătate din cel pe care se 
sconta 1 ? Oare nu antrenorii au 
fost aceia care au solicitat la 
unison reintroducerea acestor 
categorii de vîrstă ?

Confruntarea junioarelor n s-a 
soldat cu un „podium- inedit, 
Mihaela Ciu (Electroputere Cra
iova) impunîndu-se in fața sur
prinzătoarei Aurica Răutu 
(C.S.Ș. Dorohoi) — o mărșălui
toare (cu rezultate în trecut : 
campidană și recordmană in 
1986) convertită cu succes spre 
alergare (anul trecut, campioa
nă la 800 m) — șl Stelei Apetrei 
(Farul Constanța).

Am mai remarcat întrecerea 
junioarelor mici, cu Magda Ne- 
delcu, Alina Cucerzan și Gabrie
la Szabo sosite în această ordi
ne în cea mai echilibrată dispută 
a reuniunii, sau evoluțiile lui 
Clement Hagimă (la juniori III), 
Cornel German (la juniori n) 
sau Laurențu Staicu (la juniori 
mari).

Semnalăm, în încheiere, și un 
aspect mai puțin plăcut, și anu
me absența reprezentanților u- 
nor cluburi bucureștene cu 
vechi tradiții în această disci
plină: Rapid, Dinamo și Metalul...

Andi VILARA

AUR“

MECIURI ECHILIBRATE, TINERI PROMOVAȚI SI$
S-au desfășurat primele tur

nee din cadrul „Cupei F.K. Bas
chet", competiție rezervată divi
zionarelor masculine A. La a- 
ceastă competiție nu au jucat 
(și nu vor juca) membrii lotu
lui național (în pregătire pentru 
turneul preliminar de 
pentru Campionatul 
din 1991), aceștia fiind 
culescu, V. Constantin, 
V. David, M. Sine viei

, București), FI.
delean, B. Roșnavschi. V. Săftes- 
cu, -M. Cristescu, P. Brănlșteanu 
(Steaua), Gh. ‘ Mădirjac (I.C.E.D.), 
Gh. Mureșan („U*4 Cluj-Napoca). 
CI. Munteanu .Balanța Sibiu), Cr. 
Bota (Elba Timișoara). Alți ju
cători au absentat din motive 
personale.

Rezultate și unele amănunte : 
SERIA A (in Capitala)

Turneul (găzduit 
organizatorice bune 
cademia Militară) 
partide echilibrate, 
una (Academia Militară 
lanța) a fost decisă de coșul în
scris în ultima secundă de M. 
Marinescu. în general, disputa 
pentru calificarea în turneul fi
nal 1—6 al „Cupei F.R. Baschet" 
se anunță viu disputată, semni
ficativ fiind în acest sens faptul 
că după acest turneu, trei echi
pe se află la egalitate de puncte.

Tntr-unul din cele mai atrac
tive meciuri, Academia Militară 
Mecanică Fină București a dis
pus de Metalotehnica Tîrgtl Mu
res .cu 84—81 (34—43). Mureșenii
au avut inițiativa multă vreme, 
dar bucureștenii au ținut per
manent pasul, iar spre final 
s-au dovedit mai bine pregătiți 
tactic și mai eficienți, cîștigînd 
pe merit. Au marcat : Brabo- 
veanu 21, Panaitescu 18, Bîrsan 
18, Miulescu 11, Frumosu 10, Ma
rinescu 4, Nicolae 2, respectiv 
Lukacs 25, Zopperd 17. V. Pas- 
cu 3, C. Takacs 9, Miklos 6, 
Szep 10, Demeter 11. Arbitri : 
M. Petrescu — I. Cernat. tn a-

calificare 
European 
: D. Ni- 
C. Popa, 
(D.lnamo 

Ermucache. S. Ar

în condiții 
de sala A- ■ 

a prilejuit 
dintre care 

Ba-

ceeași reuniune, Dinamo Bucu
rești, după două victorii obți
nute la capătul unor întîlniri 
reușite, a fost învinsă de Ba
lanța C.S.U. Sibiu, care și-a va
lorificat superioritatea de talie. 
Scor final : 84—77 (36—32). Au
marcat : Dăian 25, Bretz 22, Pal- 
hegy 14, . .....................
respectiv M.
lescu 15, Hălmăgeanu 14, C. Do-. 
bre 4, V. lacoo 6. Uglai 8. Ar
bitri : I. Breza — L. Luca.

Dinamo — Academia Militară 
108—84 (57—41), Academia Mili
tară — Balanța 84—82z (39—37). 
Dinamo — Metalotehnica 74—65 
(41—26), Balanța — Metalotehni
ca 70—59 (29—25). Clasament :
1. Dinamo 5 p, 2. Balanța 5 p, 
3. Academia Militară 5 p, 4. Me- 
talotehnica 3 p.

SERIA B (la Cluj-Napoca)
Steaua — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 

București 91—82 (48—45). Cu un 
lot mai complet, cu Mihalcea si 
Pogonaru în vervă, baschetba- 
liștii de la I.C.E.D. au jucat de 
la egal la egal cu campionii 
țării, dar în final, cu C. Cernat 
de departe cel mai bun jucător 
de pe teren, militarii s-au im
pus și au cîștigat pe merit. Au 
marcat : Cernat 43, V. loan 13, 
Toader 10, Căpușan 9, Netolițchi 
10, Vasilică 6, respectiv Mihalcea 
29, Pogonaru 19, Grădișteanu 13, 
M. lacob 5, ~ ~ . -
Arbitri : V.

„U" C.S.Ș. 
ca — Farul 
97—70 (50—32).
tinerei echipe 
unui joc în 
contraatacuri 
realizator : D.

Pintea 38.
Sebestien 11,

Herbert 16, Apostu 7, 
Ivanov 30, Bărbu-

UN EXAMEN EDIFICAI OR
oferindu-ne tuturor nu numai 
victorii clare în fața unor ad
versari puternici (B. Schene 
— R.D.G. și VI. Ercscenko — 
U.R.S.S.), ci și o manieră de 
box spectaculoasă și eficace, 
care ne dă mare încredere în- 
tr-un suicc.es de prestigiu 
Atena.

Un alt pugilist român 
s-a detașat valoric de toți 
versarii întîlniți a fast meda- 
lialul cu argint ia J.O. Daniel 
Dumitrescu. Deși nu a mai e- 
vo'uat la categoria pană. Da
niel Dumitrescu, un excelent 
cunoscător al tehnicii pugilis- 
tice, a câștigat „Centura", am 
putea spune, fără nici o pro
blemă, după patru meciuri în 
care a avut in față adversari 
redutabili. El și oolegul Rudei 
Obreja sînt singurii sportivi 
din lot care s-au pregătit la 
club cu antrenorii T. Nicules- 
cu șl V. Vrînceanu, de la Di
namo. Ambii sportivi au dat 
satisfacție, după cum se știe, 
„mijlociul mic" Rudei Obreja 
situindu-se și el pe primul loc 
in competiție. Cam arit des
pre laureați.

Boxerii de mai sus nu sînt, 
însă, singurii care merită aten
ția selecționerilor, tn finalele 
„Centurii de aur" au mai e- 
voluat merituos și alți boxeri, 
din lotul national. Ne referim 
la Nicolae Aiiuță, Adrian 
Mărcuț, Giani Gogol, care ar 
putea „acoperi" categoriile lor 
in formația noastră reprezen
tativă. De asemenea, nu tre-

la

care 
ad-

CAMPIONATELE DE
Pe cîteva baze sportive bucu- 

reștene — sala Floreasca, bar- 
zinul „23 August", poligonul 
Dinamo, stadionul Metalul, ba
za hipică Steaua — au avut 
loc întrecerile primei etape a 
Campionatului Național 
pentatlon modern pentru 
niori, triatlon modern pentru 
juniori I și biatlon modern, 
juniori II. Au luat parte spor
tivi de la Steaua, Politehnica 
I.L. Timișoara, Olimpia Bucu
rești și C.S.Ș. Politehnica Ti
mișoara.

In competiția seniorilor, pe 
primele trei locuri în clasa
mentul general s-au situat Ma
rian Gheorghe

de
se

(Steaua) 5819 p,

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 APRILIE 
1989 : Cat. 1 (13 rezultate): 5
variante 25%, autoturism „Dacia 
1300“ (70.000 lei); Cat. 2 (12 re
zultate) : 2 var. I000y# a 12.C37 lei 
și 241 variante 25% a 3.005 lei ; 
Cat. 3 (11 rezultate): 83 var.
100% a 848 lei și 5.561 var. 25% 
a 212 lei. REPORT LA CATEGO
RIA 1: 149.530 iei. Autoturismele 
„Dacia 1300“ au fost cișMgate 
de : Dumitrache Gheorghe, din 
Brașov, lacob Romanov, din 
Constanța, loan Cojocarii, din 
Timișoara, Moisîdis lanîs și Va-

bule scăpat din atenție de că
tre selecționeri fostul campion 
al „mijlociilor'1, Doru Mari- 
cescu (C.F.R. Timișoara), care, 
pe parcursul meciului susți
nut in compania cubanezului 
R. Pedroso și a finalei 
sovieticul A. Kurnialava.

cii 
a 

avut momente îndelungate de 
dominare, chiar și in ultima 
partidă, pierdută cu o decizie 
discutabilă, lăsînd să se vadă 
că mai poate realiza perfor
manțe bune.

Nu putem încheia aceste scur
te aprecieri fără a înregistra și 
câ'teva surprize neplăcute. Cea 
mal mare dintre ele a lost în
frângerea suferită de campio
nul tării D. Măesran în fața 
lui K. Tatar (Turcia), încă din 

' primul tur al competiției, pre
cum și a fostului campion 
A. Amzăr, tot în această fază 
a întrecerii. Deși s-au califi
cat în finale. V. Damian și M. 
Paizs au avut prestații necon
vingătoare. mai ales în ulti
mele meciuri, adică atunci 
când au întilnit boxeri valoroși.

La campionatele continen
tale din Grecia nu vom alinia, 
probabil, o echipă completă, 
lipsindu-ne elementele va
loroase la categoriile mari. 
Dar cei care vor fi selecțio
nați, — cei mai mulți, cum 
am văzut, boxeri talentați, va
loroși — au datoria să se pre
gătească 
biție și 
la lotul 
rite lor.

în continuare cu am- 
conștiinciozitate. fie 

național, fie la olubu-

PENTATLON MODERN
Lucian Țintea (Poli) 5673 p și 
Bogdan Vladu (Steaua) 5284 p. 
Iată și cîștigătorii pe probe : 
L. Țintea (46 v — 1072 p) — 
scrimă, A. Toader
1276 p) — înot,
(12:35,0 — 1300 p) — cros M. 
Gheorghe (1:21,2 — 1100 p) ■— 
călărie.

La triatlon 
fost ocupate 
(Steaua) 3492 
limpia) 2954

(3:19,8 —
A. Toader

primiele locuri au. 
de: A. Toader

p. C. Mante a (O- 
__ __ _ ___ p, G. Râdulescu 
(Olimpda) 2869 p,* în tdmp oe 
la biatlon primii trei au fost: 
N. Papuc (Olimpia) 2300 p, N. 
Ni|u (Poli) 2150 p și M. Nico- 
ricâ (C.S.Ș.) 1985 p.

C. Ioan 8, Costin 8. 
Octav — I. Varga.
Viitorul CIuj-Napo- 
C.S.Ș. 1 Constanța 

Victorie lejeră a 
clujene, în urma 

viteză, cu multe 
și un excelent 
Pintea. Au mar

cat : Pintea 38, Ilnat 18, Crăciun 
12, Sebestien 11, Meșter 2. Ro
taru 11, Cercel 2, Pup 2 (debu
tant : 17 ani, 1,99 m), Raab 1, 
respectiv Moldoveanu 19, Mihăi- 
lescu 15, nucă 11, Coroamă 2, 
Rugină 12, Geambașu 6.
I. Varga — M. Coldea.

Steaua — „U*
I.C.E.D. — Farul 70—65 
Steaua — Farul 88—84 
I.C.E.D. — „U“ jB6—78

Arbitri:

103—31 (55-39), 
(31—29), 
(44—40), 
(45—32).

Clasamer
I. C.ED. 5 
4. Farul 
coresp.).

SERI
Turneu! 

Rapid C. 
Timișoari 
nerl, în 
rii loturi: 
diția 1989 
lelalte d< 
jucătorii 
De senii, 
în pârtia 
Dinamo 
de nepre 
pa băimi 
talie -de 
mentului) 
treburile 
avînd lot 
ma că n 
(ca să-i i 
respectivi 
pune o < 
treburilor

Dinamo 
(60—42). 
21, Șarlă
II, Foilor 
tochi 6, 
M. Dumii 
dor 16, 
Vlad 2, 
K. Stănci

Ramira 
(52-41). 
A. Popes, 
tru 14, y 
Ciocian 1: 
D. lonesc 
vid 10, I 
brovschi 
reanu 2.

Elba — 
Ramira - 
Dinamo ■ 
Ciasameni 
6 p, 2. '
zut un 
re), 3. 
(D. ASMA 

Următoi 
loc între 
(seria A). 
Baia Mar,

REPERE IALOW
'Urmare din pag ?)

școlari și școlari, o. acțiune de 
anvergură, care urmărește ca 
întreaga populație școlară a 
Sloboziei să posede, in viitorii 
ani, brevetul de Înotător.

ințr-o altă zonă a principa
lei așezări iaâpiinițene, în Par
cul Tineretului, complexul de 
tenis — oare cuprinde 
puțin de 9 terenuri — 
cale de a fi completat 
nou teren de fotbal, la 
lucrează din plip, cu

volum de muncă pa
la care ia parte în 

special tineretul, viitorul bene
ficiar. Prof. Mocioniu, prezent 
zilnic pe șantier, iși tare o da
torie din a releva sprijinul ce 
îl acordă atât organele și orga
nizațiile de copii și tineret,

nu mai 
este pe 
cu un 
care
un

Inspeetor 
te umităț 
un efort 
tru a ir 
reședință 
no uă am 
măsuri- ’• 
lui cretaeî 
toate vin 
re prin 
în acela? 
frumoeuj 
merit din 
de recree 

Rețin în< 
întâmpina 
unități d< 
gri j it de 
a baze’oi 
(școlile n- 
dufitri • 
ticâ i. . 
și în cu 
xistă o p

LA ȘTRANDULu
(Urmate <3in pag. I)

fecționat-e bare- pentru gimnas
tica artistică; au fost maniate 
oglinzi noi pe pereți. Ieșim din 
sală și ajungem la ■ bazinele de 
înot. Interioarcie acestora au 
fost eurajate, igienizate, acum 
urnind să fie umplute. „Pen
tru studenții de ia I.E.F.S.» 
care iși desfășoară aici lecțiile 
de înot’ t ne «.pune -șeful com
plexului — am și pregătit un 
bazin. Daeă vremea se încăl
zește în ritmul în care a în
ceput. sîntem gala să deschi
dem imediat ștrandul*4.

Așadar, nici un amănunt nu 
a scăpat din vedere. Oum s-a 
ajuns la această performanță ? 
„încă din iarnă — aflăm de la 
interlocutorul nostru am
prezentat conducerii întreprin
derii Economice pentru Admi
nistrarea Bazelor Sportive un 
plan detaliat privind tot ce 
trebuia întreprins. Ani găsit 
toată înțelegerea, ni s-au pus 
la dispoziție cu operativitate 
maximă materialele necesare". 
Șeful complexului .ie oferă 
apoi „planul, sau oropr’.u de 
bătaie" — cum l-a denumit. 
Parcurgmidu -1, anî aflat că au 
fost stabilite echipele operati
ve de muncitori ou sarcini și 
termene precise. Iar oameni

WMlNISimilA or STAT lOÎO-PmOSPORÎ INFORMEAZĂ
lentin Dinu, ambii din Bucu
rești.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, 12 
aprilie, va avea loc în București, 
to sala clubului din str. Doam
nei nr. 3, începînd de ia ora 
15,50. Aspecte de la operațiunile 
de tragere vor fi transmise la 
radio, pe programul T, Ia ora 
10,15. numerele extrase urmînd

a fi transmise și în reluare, te 
orele cunoscute.
• După cum am mai anunțat 

săptămîna în curs mai. progra
mează și alte acțiuni deosebit 
de interesante, din rîndul căro
ra se detașează TRAGEREA 
LOTO 2 de duminică, 16 apri
lie, precum și concursul PRO
NOSPORT din aceeași zi.
• In aceste zile, se află to 

plină vînzare o nouă emisiune 
limitată specială la LOZ to

TINI
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jenco, los 
Matei, Di 
Tănase ai 
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suicc.es


FAIT
6 p, 2. 

a te a 4 p, 
tADU —

a)
echipelor 
i și Elba 

unii ti- 
jrospătă- 
entru e- 
i A. Ce- 
i utilizat 
ă acum.
de 0—2

Mare — 
, cauzat 
;re echi- 
ători cu 

regula- 
apă 0—2,

Ramira 
înd sea- 
eglijență 
formației

se îm
buna a 

e secției, 
id 97—74 
Flaundra

Gellert
4, An- 

respectiv 
, M. Tu- 
tC 7, L. 
Arbitri î 
jenam, 
ra 81—80 
atter 23, 
. Dumi- 
Cociș 6, 
lețehi 20,

T. Da-
3, BO- 
Vorvo-

(55—44), 
(46—36), 
(54—25).
Oradea 

~-a scă- 
zenta- 

d 3 p.

or avea 
la Sibiu 
?ia B) și

E
și une-

Este 
iv, pen- 
piul -de 
cu o 

vă, $.-n

i«- de 
estlnde- 
:r liber, 
ăm și 

agne- 
i. locul 
an ilor.
11 că, în 
, multe 
-au în 
ililor gi 
propr' 1

?ct1 ;n- 
>ma- 

.. -i că 
ului e- 
ilară.

ABATERI
COSTISITOARE...
Unul dintre atributele com

petiției naționale Daciada este 
și acela da a lansa sportivi in 
aria performanței. Pe cei mai 
dotați și mai talentați, totoda
tă pe cei mai harnici și mai dis
ciplinați. Mulți ajung pe treptele 
performanței urcîndu-le cu efort, 
cu strădanii, cu deplin respect 
față de fair-play, realmente 
cei mai buni, cei mai destoi

nici. Uneori, însă, apar și ca
zuri în cars unii încearcă să 
se afirme in Daciadă pe căi 
ocolite, lăturalnice regulamen
tului competiției naționale. 
Sînt, desigur excepții: Dar.
ele lasă un gust amar. Ca ori
ce abatere de la etica sporti
vă. de la etica .socială.

Avem în obiectiv cîteva ast
fel de cazuri. Unele ni le-au 
oferit finalele „Cupei U.T.C.". 
La cea de patinaj viteză de la 
Miercurea L'iuc, o reprezen
tantă a județului Mureș a 
încercat să participe la între
cere in mod fraudulos, nea- 
vînd categoria de vîrstă adec
vată. Firește, a fost depistată 
și, la fel de firesc, eliminată ! 
Nădăjduia ca organizatorii să 
treacă cu vederea acest... amă
nunt. Nu s-a întîm.plat așa!

în același timp, la Sinaia, Ip 
finalele de sanie, un concu
rent din județul Bistrița-Nă- 
săud s-a prezentat la start 
fără dovada de asigurare 
ADAS, cum stipulează regu
lamentul pentru aceste între
ceri. Cei d>n Bistrița-Năeăud 
n-au înțeles să-1 respecte. De 
altfel, cum n-au înțeles .nici cei 
din județele Argeș și Bacău. 
Un caz cu totul aparte l-a 
ofe:-it delegatul județului A- 
rad, prof. N’colae Petracov- 
schi. care — ca și anul tre- 
cuț, la Topltța — a insistat pe 
lingă organizatori să fie mai 
maleabilii, mai înțelegători la 
acest capitol!?

Alte aspecte nedorite, ne- 
etiee, le-am consemnat la Va
tra Doi nei, la finalele de schi, 
acolo unde concurenți și con
curente din județele Brașov, 
Caraș-S"verin. Maramureș și 
Arad (din nou Arad'?) au fost 
descalificați, pentru că erau de 
fapt sportivi legitimați. Cum 
au putut apare pe tabelele ju
dețelor respective acești parti
cipant)? Din neglijență? Din 
superficialitate? Greu de cre
zut!

Este necesar ca măsurile să 
nu se limiteze la neadmiterea 
respectivilor în concurs, între 
ele aflîndu-se și imputarea 
cheltuielilor ocazionate de ase
menea tentative.

Tiberiu STĂM A

LUI DIN CAPITALĂ

lui e gata să-și primească oaspeții...
Foto : Aurel D. NEAGU

an Uni
cornei
Elena 

imineață 
eind a 
nu ne-a 
Ștrandul 
- «nituri 

trecut, 
?nt, e-

PRIMA-
Cîștigu- 

3 șl nu- 
TELEVI- 
ir că, în 
life auto- 
, precum 
de bani, 
plafonul 

, încă o 
leplină a 
nu uitați 
istă emi- 
ie epuiza

eonomii la capitolul cheltuieli. 
Cum? Prin gospodărirea judi
cioasă a combustibililor și e- 
nergiei, prin recoruliționarea 
unor instalații, prin confecțio
narea cu forțe proprii a unor 
piese fără de came purificarea 
apei din bazinele de Înot nu 
s-ar putea realiza...

Deși mărturisim oă — în pli
nă lumină a soarelui — am 
căutat, nu am găsit nici o.... 
pată la Ștrandul Tineretului, 
ceea ce nu poate decit oferi 
satisfacție depilină Și reporte
rului.

Vom încheia însemnările 
noastre anunțind că aid. se 
oferă și prestații sportive pen
tru populație: lecții de inițiere 
la tenis (instructori Gabi Cer- 
bu și Dan Mar cu), gimnastică 
aerobică (Gabi Cerbu), iniție
re la înot. La telefonul 17.39.25 
au și început să fie solicitate 
informații (copiii sînt In vacan
ța de primăvară) pentru înscrieri 
ia înot și tenis, deocamdată...
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POLONIA- ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

Varșovia. Ungureanii, ab-la . _sent și el în partida de cam
pionat de duminică, resimte 
dureri în urma unei contuzii la 
piciorul sting. El urmează un 
intens tratament, sub suprave
gherea dr. Brătilă și a maso
rului Buluș. Se preconizează, 
deci, utilizarea lui Bumbescu 
ca stoper, urmînd ca pentru 
postul de fundaș stînga să se 
decidă între Klein și Ungurea- 
nu. Internaționalii noștri sînt 
deciși să realizeze o nouă par
tidă bună și un rezultat care să 
confirme „suita" lor recentă. 
Mulți dintre ei au obținut sau 
se află în preajma unor cifre 
rotunde la numărul de selecții. 
La Sibiu, Klein a jucat parti
da cu nr. 70, Sabău pe cea cu 
nr. 10. Cămătaru va disputa 
miercuri întilnirea cu nr. 69. 
Hagi și Mateuț se îndreaptă 
spre nr. 50. Ungureanu — spre • 
a 60-a selecție, ca și Lung, de 
altfel, iar Rodnic — spre cea 
cu nr. 70.

Antrenorul Emerieh Jenei 
comentează astfel întilnirea cu 
selecționata Poloniei ■ „Sperăm 
să putem prezenta în această 
întilnire formula de echipă 
pentru Atena. Unele indisponi
bilități ne împiedică s-o facem, 
dar vom vedea la lucru aspi
ranți îndreptățiți. întilnirea va 
fi solicitantă. Echipa Poloniei 
dorește mult să-și îmbunătă
țească palmaresul cu noi și va 
forța în consecință jocul. Sper

ca partida să-și atingă scopul 
și să efectuăm astăzi o bună 
repetiție a._ lecției de la 26 
aprilie, de Ia Atena".

„Tricolorii" au efectuat, marți 
după-amiază, la ora jocului, un 
ultim antrenament, chiar pe 
stadionul Legia. Antrenorii ce
lor două selecționate și-au re
zervat dreptul de a comunica 
formațiile definitive cu puțin 
timp înaintea fluierului de în-

Meciul

AZI, pe stadionul din Urziceni, 
de la ora 16, divizionara C 
UNIREA din localitate î'ntîlnește 
într-o partidă amicală de fotbal 
pe FLACARA MORENI.

Ieri tinerei"

ROMÂNIAPOLONIA

cepere, astfel ca formulele pe 
care vi le prezentăm sînt doar 
probabile.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Ceho
slovacia, avîndu-1 la centru pe 
N. Gregor. 1-0 (0-0)

nr. 410
• Partida de astăzi de la Varșovia este a 410-a din întreaga 

activitate a reprezentativei. Bilanțul celor 409 întîlniri susti- nuia rSîrtS oz-.i-.w» .nute pînă acum este următorul :
409 169 104 136 683—616

• Meciul de la Varșovia va fi al 27-lea între selecționatele„> --------- ------ 2g de joeuri cafeRomâniei șl Poloniei. Iată tabloul celor 
au avut loc pînă acum :

1. — 3 septembrie 1922 : 1—1 (Amical) ; 2. — 2 septembrie 
: 1 <A) : 3- — W iunie 1»27 : 3—3 (A) ; 4. — 23 august #

1931: 3—2 (A) ; 5. — 2, octombrie 1932 : 0—5 (A) ; 6. — 14 oc
tombrie 1934 : 3—3 (A) ; 7. — 3 noiembrie 1935 : 4—1 (A) : 
8.-5 iulie 1937 : 4—2 (A) ; 9. — 19 iulie 1947 : 2—1 (A) ; 
10. — 26 octombrie 1947 : 0—0 (A); 11. — 10 octombrie 1948: 0—0 ; 12.

— 8 mai 1949: 2—1 (A); 13. —14 mai 1950 : 3—3; 14. — 25 mai 1952: l-o 
(A); 15.— 29 mai 1955 : 2—2 (A); 16. — 30 august 1959: 3—2 (A) : 
17. — 2 iunie 1963 ; i—i ; iș. — u noiembrie 1966 : 4—3 (A) : 
19. — 29 octombrie 1967 : 0—0 ; 20. — 11 octombrie 1978 : 1—0 
(A) ; 21. — 29 august 1979 : 0—3 (A) ; 22. — 26 martie 1981 : 
2—0 (A) ; 23. — 7 septembrie 1983 : 2—2 (A) ; 24. — 27 martie 
1985 : 0—0 (A) ; 25. — 2 octombrie 1987 : 1—3 (A) ; 26. — 6 fe
bruarie 1988 : 2—2 (A). BILANȚ : io victorii ale „tricolorilor", 
13 egalități și doar 3 înfrîngerl. Să mai notăm că toate cele 
26 de partide au fost amicale. Cele două reprezentat!-- nu 
au disputat întîlniri în cadrul celor două mari competiții 
pentru echipe naționale : Campionatul Mondial și Campiona
tul Europei.
• componenții LOTULUI NOSTRU, cu numărul de selec

ționări în reprezentativă : PORTARI — LUNG (Steaua), 33 de 
ani, 56 prezențe în echipa națională ; NITU (Victoria), dcb. ; 
FUNDAȘI: D. PETRESCU (Steaua), 22, IA; RED NIC (Dina
mo), 27, 64 A ; BUMBESCU (Steaua), 29, 12 A ;UNGUREANU 
(Steaua), 33 , 56 A ; E. SANDOI (Univ. Craiova), 24, 6 A ;
CRISTEA (Sportul Studențesc), 25, 5 A. MIJLOCAȘI : SABĂU 
(Dinamo), 21, 10 A ; GH. POPESCU (Univ. Craiova), 21, S A- 
MATEUȚ (Dinamo), 24, 46 A ; HAGI (Steaua), 24 46 A ; LU- 
PESCU (Dinamo), 21, 1 A ; KLEIN (Dinamo) 30. 70 A ; ATA- 
CANȚI : CAMATARu (Dinamo), 31, 68 A ; CIGAN (F.C.M.
Brașov) 25, 1 A ; VAIȘCOVICI (Dinamo), 27, 7 A ; AN
TRENORI : EM. JENEI șl C. DRAGUȘIN.

/

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUNDu
Și în etapa de duminică a eșalonului, secund 

echipele oaspete s-au menținut în ofensivă, ago
nisind iarăși un total de puncte notabil : 12. Pe
trolul, lidera primei serii, șl-a mărit avansul la 
„adevăr" prin victoria de la Plopeni (3—1), in timp 
ce actuala sa urmăritoare, F.C.M, Progresul Brăila, 
a realizat un succes scontat pe teren propriu. Cu 
implicații pentru zona retrogradării au fost cele 
trei „remize albe" ale seriei : A.S.A. Cimpulung 
Moldovenesc — Politehnica Iași. Șiretul Pașcani — 
C.S.M. Suceava și Unirea Focșani — C.F.R. Pașcani. 
Mult mai liniștită a fost seria a Ii-a, cu un singur

meci egal (Dunărea Călărași — Dacia Pitești), 
principalele pretendente la promovare — Jiul șl 
Chimia — obținînd victorii clare pe propriul teren, 
mergînd în continuare „cap la cap", departajate 
fiind doar de golaveraj (+33 față de +23). Moment 
Important în seria a IH-a, unde Politehnica Timi
șoara a capotat la Alba Iulia, iar U.T.A. a cîștigat 
la Timișoara, cu C.F.R. De menționat că nici 
Olimpia Satu Mare nu renunță, situația actuală 
a podiumului seriei fiind următoarea : 1. „Poli" 
34 p, 8. U.T.A. 33 p, 3. Olimpia 32 p.

UN REZULTAT INJUST
Aripile Victoria Bacău — 

.F.C.M. Delta Dinamo Tulcea 2—1 (0—0)
Meei aspru, încheiat cu un 

scor injust (2—1 pentru Aripile), 
cmd conducătorul joc ului a fost 
bruscat de marea majoritate a 
oomponențlkxr echipe* oaspete. 
Spunem injust, pentru că oaspe
ții, în pofida ultimului loc tn 
clasament, au lăsat o excelenta 
impresie celor peste 5000 de 
spectatori, prin maniera lor de 
joc: dublaj In apărare, circu
lație permanentă a oamen lor șl 
a balonului, contraatacuri tăioa
se, care, In 5 rindurl (l) au 
făcut șah-mat defensiva băcăua
nă, dar care su fost ratate cu 
seninătate. De partea cealaltă, 
numai Firici (min. 3 și T2) și 
Munteanu — — —
beră) au 
Mija.

La două 
cursa pe ___ ___ __  __ ___
che, Încheiată cu o centrare, i-a

(min. 45 din lav. II- 
dat emoții portarului

minute de 
dreapta a

la reluare, 
lui Iorila-

prilejuit lui IAMANDI (cu o 
„execuție Van Hasten") deschi
derea scorului. Desprindere fi
rească a Deltei, față de desfă
șurarea de pînă atunci a jocu
lui. Egalarea a survenit lu min. 
«1, dintr-un penalty INVENTAT 
de arbitrul V. Gnu. la o pă
trundere forțată a lui Ghloane. 
Jocul s-a Întrerupt, la protes
tele oaspeților, Slaneseu a tost 
eliminat („M-a Înjurat" — V. 
Ouu) și plnă Ia urmă ILIUȚA a 
transformat lovitura de la Mm. 
Rămași în 10 oameni, tulcenii 
șl-ău strîhs rindurile și poarta 
Iul Mija a rămas... închisă. Dar, 
după ce se epuizaseră și multe
le minute de prelungire, porta
rul Deltei a în îrziut să repună 
mingea în joc și arbitrul a li- 
dicat un deget: încă un minut. 
A ---- ' ' ' - ...
Cil

serîs de POPOVICI In ceasul 
al.„ 13-lea. Pierzîndu-și contro
lul, jucătorii oaspeți s-au nă
pustit la arbitru, bruseîndu -1, ee- 
rîndu-1 să anuleze decizia. 
„Grămada" a durat trei minute, 
după care V. Onu (căruia nu-1 
punem, totuși, la îndoia/ă cin
stea) a fluierat sfîrșitul meciu
lui. Un meei pe care, singur și 
1-ă îngreunat. Asta însă nu 
scuză cu nimic 
jucătorilor tulceni 
zîndu-și cumpătul, 
măsura.

Arbitrul V. Onu 
condus formațiile: 
IDIUȚA — Poenaru, 
MUNTEANU, Elisei —

însă 
comportarea 

care, pier- 
au întrecut

LUCIDITATE TACTICĂ

fost minutul In care localni- 
au reușit golul victoriei, în-

(Predeal' a 
ARIPILE : 

Manea, 
MUNTEANU, Elisei — Ghioane, 
Marian, POPOVICI — Popa, Fi- 
rlci (min. 65 1. Munteanul. Va- 
silescu (min. 60 Pavel), F.C.M. 
DELTA : Mija — Avrajn. tu- 
SBIN, Din eseu, Stăneseu — V. 
Dumitru (min. 8 Tone ; min. 65 
Mașcu), SANDOI, Adolf — IOR- 
DACHE, IAMANDI, Parase biv.

Gheorghe NERTEA

C.F.R. Timișoara — U.T.A. 0-2 (0—1)
Partida dintre C.F.R. Timișoa

ra și U.T.A. a fost așteptata cu 
un interes deosebit, fapt Ilus
trat de tribunele arnlpiine ale 
stadionului. A cîștigat U.T.A., cu 
2—0. grație lucidității tactice eu 
care a abordat meciul, maturită
ții și experienței jucătorilor. Si 
asta contrar cursului desfășură
rii celor 90 de minute. Ce putem 
spune mal mult deci', că fero
viarii au fost aproape tot timpul 
la timonă (raportul de eornere 
8—2), au atacat în valuri, lip- 
sindu-le, însă, precizia în șu
turi pe spațiul porții. Poate șl 
faptul că dorința prea mare a 
acestei echipe tinere (media de 
virstă 22 de ani) a creat o stare 
die pripeală jucătorilor, care 
au acționat de multe ori fără

luciditate și calm. în mtn. 2, 
Simcilescu a trimis o „bombă” 
de la 15 m pe Ungă vinclu, a- 
pol Oanoea l-a imitat, Iar Na- 
ghi, de la oaspeți, a făcut o 

' ' ” dar Popa a ieșit
urmat două „ghiu- 
Bungău, fără țintă 
ÎS șl (Si. in acest 

______ , ___  U.T.A. se ferea de 
primirea unor golurt, Mito, a- 
bla intrat, de S minute, tu locul 
lui Gereghl, a demarat, a cen
trat, a găsit omul liber (gre
șeală de apărare a fundașilor 
eentrali feroviari), pe POPESCU, 
care a trimis in colțul ling al 
porții (min. 40).

După pauză, aceeași imagine. 
Centrarea lui Banu a fost re
luată de Simcilescu, peste bară

eursă lungă, 
oportun. Au 
lele" ale lui 
precisă (min. 
context, eind

(min. 60); in min. 72 partida a 
fost practic jucată: PETRESCU, 
a făcut o cursă lungă, solitară, 
a driblat cu succes, șutind pu
ternic în plasa porții Iui Popa. 
După acest gol, U.T.A.. rămasă 
în 10 oameni, în urma eliminării 
lui Vancea, și-a dublat rîndurile 
în apărare, Bind gata întotdeau
na șl de contraatac.

Arbitrul J. Grama (Bucu
rești) a condus formațiile: 
C.F.R. : Popa — Pavlov, Bălan, 
Heller (min. 50 BANU), Truți — 
Neanițu, Cranoei, Contcscu (min. 
66 Bătrînu), Bungău — IOVA, 
SIMCILESCU U.T.A. i SINESCU 
— BUBELA. Bodea, POPA, Stu
par — Gereghi (min. 32 MITUj, 
Mulroth (min. 70 Gaica) Van
cea, Popescu — PETRESCU 
Naghi.

Ion OCHSENFELD

PRONOSTICUL INFIRMAT
Unirea Alba Iulia — „Poli" Timișoara 1—0 (1—0)

Aproape 15.000 de spectatori au 
venit pentru a-și susține echipa
— Unirea —, dar mai ales să 
vadă pe Politehnica Timișoara, 
liderul seriei. Pe scurt, vorba li
nul' spectator hltru : .Ani venii 
să văd pe Poli și am văzut-o... 
pe Unirea”. Da, proaspăta pro
movată din Divizia C a învins 
pe merit formația studenților ti
mișoreni (a treia lnfringere din 
campionat), fisurîndu-1 periculos 
soclul pe care era instalată.

Unirea — avînd 1 jucători cere 
au mal evoluat sub .soarele" 
Diviziei A (între ears și anlre- 
norul-jucător Tămar, foarte bun)
— s-a impus jucînd frumos, în 
viteză, controlînd partida, reaii- 
zînd o primă repriză meritorie

(timp în care oaspeții nu s-au 
remarcat prin nimic). Golul a ve
nit in min. 18. După ce ratează 
două mari ocazii (min. 13 și 16) 
N. Popa centrează in viteză )a 
coechipierul său Mitracu aflat la 
6 m. de poartă, .Centralul" ti
mișorean IONUȚ II atacă hotă- 
rit, .ii suflă” balonul, pe care-1 
trimite... in plasa porții lui Moi
se, stupefiat : 1—0. Repriza este 
a gazdelor, care joacă frumos, 
fără să apeleze la duritățile care 
.ajută" de atîtea ori pe gazde. 
Au și studenții o ocazie bună (in 
min. 24), dar China, in loc să 
șuteze, intîrzie, trecînd mingea 
de pe o parte pe alta. In repri
za a doua, mai din strategie, 
mai din oboseală, Unirea evolu

ează atent în apărare, în .stil 
Sampdoria", .Poli” încearcă mai 
mult, dar nu realizează nimic, fi
indcă Oloșutean ratează în min. 70 
și mai ales pentru că in tot me
ciul a tras o singură dată pu
ternic la poartă.

Arbitrul D. Bolintlș a condus 
formațiile :

UNIREA t Toma — Lăcătuș, 
Hie, BKUMARU, DUMITRU — 
Nichimlș, ȚALNAR (min. B 
Grozavu), L. Moldovan, Geor
gescu (min. 63 Timar) — MI
TRACU, N. POPA:

POLI : Moise — Pascu, Ionuț. 
CRĂCIUN, Varga — China, O- 
LOȘUTEAN, Vlaicu, Bărboțn — 
Trăistaru, Bozeșan II (min. 78 
Andreaș).

Modesto FERRARINI

VVVSZKOW, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Pe stadionul din localitate s-a 
disputat marți seara întilnirea 
internațională amicală dintre for
mațiile de tineret ale Poloniei și 
României. Gazdele au aliniat 
formația care va susține partida 
cu Suedia, din preliminariile 
Campionatului European, în timp 
ce formația noastră este de fapt 
o selecționată de tineret II în
tărită cu cîțiva jucători de la 
prima echipă de tineret. A cîș- 
tigat la limită echipa poloneză : 
1—0 (0—0), prin golul marcat de 
fundașul LAPINSKI, în min. 55.

POLONIA : Matișek — Criger. 
Lapinskl. Iuszyak. Kviakovschi- 
— Lasiak. Hvedciuk. 
Skzipceac Robakievici.

ROMANIA : stelea
Toderlciu) — Cristescu 
M. Popescu), Bunaciu,

Cize — 
Tzeak. 
(min. 76 
(min. 78 

_ ------ - ----------- , Bucur,
Pîrvu — Hanganu, Timofte (min. 
81 Ci. Stoica), I. Dumitrescu, 
Stanici (min. 70 Selimeși). — 
Rădueioiu. Fulga.

A arbitrat P. Pelicec (Ceho
slovacia)

I.

Stelian TRANDAFIRESCU

Pe teme de educație

„RĂSPUNSUL"
TRIBUNEI

Meciul Flacăra Morenl — 
Corvlnul a fost, din punct de 
vedere al gazdelor, unul fără 
emoții : Flacăra a jucat mai 
bine și a cîștlgat pe merit. 
După cum reiese șl din ca
seta tehnică a partidei, Marin 
Dragnea, căpitanul echipei 
din Moreni, s-a numărat 
printre cel mai buni jucă
tori ai întîlniril, „vămuind* 
multe baloane la centrul te
renului și, pe ansamblu, a- 
vina precizie în „serviciu" și 
devotament în efort. Dacă 
n-ar fi fost cele două goluri 
marcate de Marcu. care i-au 
ridicat (logic) nota, Dragnea 
s-ar fi bucurat, duminică, de 
calificativul cel mai înalt.

Cu toate astea, la o fazi 
petrecută în minutul 74, cifiva 
spectatori, e drept, răzleți, 
l-au „admonestat" pe Drag
nea intr-un mod deloc ele
gant, făclnd trimitere la„. 
vîrsta lui (33 de ani) șl soli
citing antrenorilor să-l înlo
cuiască I Se intimplase că, la 
o centrare a Iul Văldean de 
pe dreapta, Dragnea ratase 
voleul. execuție extrem de 
pretențioasă din moment ce, 
pe de-o parte, „optarul" for
mației din Morenl se afla in 
plin fuleu, după un sprint de 
30 de metri și, pe de 
mingea trimisă 
venise în urmă 
Nu exista

alta, 
de Văldean 
și cu efect* 

deci, considerăm, 
nici un motiv pentru ca o se
rie de spectatori, puțini, șd 
reacționeze cu vehențenfă, 
dacă nu cu răutate, împotriva 
unul fotbalist care, plnă a- 
tunci și după aceea, și-a fă
cut cu prisosință datoria, con
tribuind (chiar dacă fără 
gol) la victoria echipei sale. 
Remarcabil e că, după o 
clipă de uluială, grosul tri
bunei a dat un răspuns ferm 
„detractorilor", Izbucnind in 
aplauze, răsplătind cum se 
cuvenea, și cum era firesc, 
forma și atașamentul lut 
Dragnea.

Că Dragnea nu merita un 
asemenea tratament, e clar. 
După cum nl se pare, la fel 
de clar, că pregătindu-și e- 
ehipa (eu sudoare șl inteli
gență) pentru Cupa U.E.F.A„ 
Flacăra trebuie să-și creeze 
și un public pentru Cupa 
V.E.F.A. I De aceea am și 
refinut, ca precumpănitor si 
falr-play, „răspunsul" tribu-

Ovidiu IOANITOAIA
i 
I

ANUNȚ
LD.M.S. București injor- •, 

mează publicul interesat ca ; 
ae primesc înscrieri prin 
transfer optional al comp.i- 
rătorilor care bani1 de- 
pupi la CEC în cont pen- 
tru autoturism, astfel t

Autoturisme OLTCIT — 
plnă data de M ăuinie 
1988.

Autoturisme DACIA 1*10 
SPORT — pînă la data de 
30 iunie 1987.

tnacrierile m efectuează 
la Complexul auto Bucu
rești str. Valea Caacadetor 
nr. 24, Sector • București.



Utipâ primele competiții internaționale ale oului astiizi

CONCURSUL PRIETENIASCOALĂ ROMÂNEASCĂ DE HALTERE 
ÎSI CONFIRMĂ CLASA

La Donaueschingen (R.F.G.J 
s-a desfășurat racent cea 
de-a V-a ediție a tradiționalei 
și prestigioasei întreceri de 
haltere „Cupa Dunării" Parti
cipând cu un efectiv incom
plet, foarte tînăra echipă a 
României a realizat, după cum 
credem că mai toți iubitorii 
sportului și ai halterelor din 
țara noastră știu, cîteva rezul
tate mai mult declt meritorii, 
situîndu-se intr-un clasament 
general, după prezențele pe 
podium (18 in total lin care 
3 locuri I. 4 — II și 11 — III), 
pe locul al doilea. Faptul tn 
sine, completat insă și cu alte 
câteva suoce&e înregistrate în 
alte întreceri internaționale, 
confirmă nu numai buna pre
gătire, de peste iarnă, a spor
tivilor noștri, ci și forța și re
sursele școlii românești de hal
tere, de a se menține, chiar și 
în actualele condiții de între
cere, extrem de exigente. în 
elita europeană și mondială a 
acestui sport. Dar, lată cîteva 
alte amănunte dintr-un scurt 
și. credem noi, edificator dia
log cu Lazăr Baroga, secretarul 
responsabil al F.R.H.C.: „A-
vem aproape toate motivele să 
fim mulțumiți de comporlarea 
halterofililor noștri, de rezul
tatele obținute in cele cîteva 
întreceri internaționale care au 
deschis, cum sc spune, sezonul 
competițio.ial al acestui an. In 
Australia. Ia Cupa Mondiali, 
într-o confruntate cu cei mai 
bun! halterofili ai lumii. Ni- 
cu Vlad și Andrei Socaci și-au 
adjudecat, fiecare Ia categoria 

re 
co
se 
o- 
la

ia, sau celalalt junior, 
Mateaș, din nou foarte 
cu două locuri 3“. • O 
pă, într-adevăr. foarte tânără. 
Și alți juniori bat la 
porțile echipei naționale ? 
• „Maj sînt, firește, dar în
tinerirea lotului este o pro
blemă delicată și hotăritâ, în 
ultimă instanță, de rezultate, 
de cantitatea și calitatea mun
cii de la antrenamente, dar și 
de conduita, sau, in general, de 
disciplina sportivului. In ori
ce caz, avem multă încredere 
în tineri și sperăm că antre
norii vor urma in mod riguros 
Indicațiile metodologice pri
vind pregătire elevilor lor. Fă
ră atingerea unui anume vo
lum maximal dc antrenament, 
performanțele tămiif doar în 
planul... intențiilor, nu însă și 
in cel ai realității... în aceste 
condiții, care se cer neapărat 
îndeplinite, și cu rezultatele 
obținute pînă acum, privim cu 
optimism spre viitoarele com
petiții internaționale și 
ales spre Campionatele Mon
diale șf Europene, ce se 
desfășura în toamna 
an, la Atena".

Victor NIȚA

Dan 
bun, 

echi-

mal

vor
acestui

LA PATINAJ ARTISTIC
DNEPROPETROVSK, 11 (prin 

telefon, de la trimisul nostru 
special). „Concursul Prietenia” 
s-a constituit dintotdeauna — 
indiferent de disciplină — in
tr-un moment de atracție, de 
real interes. Nici în lumea pa
tinajului artistic lucrurile nu 
stau altfel. „Concursul Priete
nia" reprezintă un moment ex
trem de important la nivelul 
juniorilor. încă de la prima sa 
ediție (1969). au fost prezenți 
patinatori din R.D.G. și 
U.R.S.S., deci reprezentanții 
unor școli de .cea mai înaltă 
valoare. An ‘de an, acest mini
campionat mondial al juniori
lor și-a cernut valorile, din- 
du-le la iveală, de fiecare da
tă, pe cele cu adevărat promi
țătoare. devenite, ulterior, 
„stele pe gheață" ale lumii. 
Așa s-au petrecut lucrurile cu 
Christine Erraih (prima învin
gătoare), așa s-au petrecut și 
cu Jan Hofmann (cîștigător un 
an mai târziu). Și tot în ase
menea împrejurări a 
lansată și Katarina Witt (for
mată la aceeași școală de mar
că din R.D.G.), devenită, din 
1983. campioană olimpică (de'

fost

sa. locurile întîi. Acestor 
zultate de excepție, larg 
mentate de specialiști, li 
adaugă pozițiile de frunte 
cupate de Ma«;n Dodițâ 
turneul Kalikristal (R.D.G.) 
sau cele secunde pe care s-a 
situat Nicolae Osiac ta Meis
sen. în „Cupa Săbiilor Albas
tre". Merituoasă este și com
portarea lui Adrian Mateaș ca 
re. în U.R.S.S.. Ia "Concursul 
Prietenia», s-a situai pe locul 
al treilea. în seca ce privește 
"Cupa Dunării* Traian Cihă- 
rean, încă junior, triplu învin
gător, el stabilind totodată și 
treî noi recorduri naționale Ia 
categoria 56 kg (118,5 la snțuls. 
148,5 la aruncat. în total 265 
kg). Bine s-a comportat si 
Victor Roșu, de trei ori pe lo
cul 2 șl Andrei Socaci, care * 
concurat însă ia 82 kg. Petre 
Becheru a ocupat poziția a 
treia, dar eci care au punctat 
mal mult au fost Aurel Sirbu 
șl Dan Morar (încă juniori), 
de cite 3 ori pe treapta a tre-

OSLO, 11 (Agerpres). Cam 
pionatul Mondial de'hochei pe 
gheață (grupa B) s-a încheiat 
la Oslo cu victoria selecționatei 
Norvegiei, care a promovat în 
prima grupă valorică a com
petiției. Pe locurile următoare 
s-au situat în clasamentul fi
nal echipele Italiei, Franței. 
Elveției, R.D. Germane, Aus
triei, Japoniei și Danemarcei.

Rezultate înregistrate în ul
tima zi a .turneului: Franța —

Of HOCHEI (grupa 0)
Austria 4—3 (3—1. I—l 6—1) : 
Japonia — Danemarca 2—1 
(1—0, 0—0, 1—1); Elveția — 
Norvegia 6—1 (3—0. 0—1, 
1—0); Italia — R.D. Germană 
10—1 (2—0, 3—0, 5—1).

FRAGA, - -
tr-un meci 
pe gheață, disputat la Plsen, 
reprezentativa Cehoslovaciei a 
întrecut cu scorul de 8—3 
(3—1. 2—1, 3—1) echipa’ Cana
dei.

11 (Agcrpres). tn- 
amical de hochei

două ori), mondială (de trei 
ori) și europeană (de șase ori 
consecutivi). Kira Ivanova, A- 
na Kondrașova, Alexandr Fa
deev, Vladimir Kotin sau Vik
tor Petrenko sînt laureați ai 
anului 1988 (care, reamintim, a 
fost unul „plin”, cu C.E. C.M. 
și J.O.), ei urcând, la vremea 
respectivă, și pe podiumurile 
întrecerilor juniorilor. Pere
chea Larisa Savcenko — Oleg 
Makarov a cîștigat „Concursul 
Prietenia" în 1980, pentru ca 
în 1985 să devină vicecam- 
pioni europeni și mondiali de 
seniori. Iar cuplul Ekaterina 
Gordeeva — Serghej Grinkov, 
care, în anul olimpic 1984, se 
clasa pe primul loc în compe
tiția juniorilor, cucerea, doi 
ani mai tîrziu, titlul suprem la 
C.M. de seniori, anul trecut pe 
cel olimpic, iar în acast an a 
urcat pe prima treaptă atît la 
„europene", cît si la „mondia
le”!

începînd de astăzi, patinato
rii artistici juniori se reunesc, 
aici, pentru o nouă con
fruntare în cadrul „Concursu
lui Prietenia”. Țara noastră va 
fi reprezentată . de patru spor

tivi, înscriși numai pentru „In
dividual” — Zsolt Kerekes, 
Fabiola Vîșinoiti, Raluca Duda 
și Luis Taifas —, primul din
tre ei cucerind, la ediția ante
rioară, o prețioasă medalie de 

' bronz (cea de a doua in isto
ria patinajului artistic româ
nesc, după aceea a lui Cornel 
Gheorghe, in 1986), reconfir
mând ascensiunea acestei dis
cipline în țara noastră. Să spe
răm că acum tinerii patinatori 
români se vor impune din nou 
atenției, ti așteaptă un exa
men deosebit de g.eu. întrucît 
gazdele vor fl prezente, con
form regulamentului, tu cite 
două garnituri la fiecare probă 
(individual, dans și perechi).

„DEFECȚIUNE” I
, Că cea mai bună jucătoare , 
i de tenis din lume este, in i 
i momentul de față, Steffi '
' Graf, nu mai Încape discu- J 

țle. Și asta în ciuda virstei , 
i deosebit de coborîte (20 de < 
I ani neimplinițl !), care n-a 1 
[ împiedicat-o, anul trecut, să ] 
i ciștige in mod senzațional i 
i Marele Șlem. Nici anul in • 
1 curs nu se derulează... altfel. ' 
' Statisticienii au dat publici- , 
i tățll una dintre primele sale i 
i Isprăvi : a încheiat 27 de i 
i partide nu doar fără înfrîn- | 
' gere, ci fără a pierde declt , 
, un singur... set I „Defecțiu- , 

nea" a fost determinată de o i 
performeră aflată la apusul1 
carierei, Curls Evert, care, ] 
măcar astfel, arată că vrea , 
să plece frumos de pe prima i 
scenă. Nici nu știi pe cine 1 
să lauzi : pe Steffi, care ' 
ne-a obișnuit să nu piardă, 
sau pe Chris, care i-a Între
rupt, fie chiar șl nesemnifi
cativ, seria Învingătoare 7 1

; MOTIVAȚIE
i După suedezul Ingemar 
i Stenmark, sărbătorit cu re- 
[ gret la retragere, pentru că 
i ar fi putut întregi seria de 
i 87 de victorii din Cupa Mon- 
1 dială pe care a împlinit-o în 
[ 13 ani de competiție, și iu-

•I
Ii

I
1

intenție, deși 'a 
... 23 de ani l J 
este însă nu -J 

— prematură — ' R 
să Stenmark

goslavul Rok Petrovici 
nunță aceeași 
a Împlinit doar.
Surprinzătoare este însă nu 
numai decizia ■ 
dacă amintim _ ________ __
are 30 de ani, ci... «motivul 
renunțării la gloria sportivă 
și la un viitor pe măsură pe 
pîrtlile albe : concentrarea a- 
tențlei. In totalitate, ■—- 
studiilor' t 
avis...

>

totalitate, asupra C ' 
universitare. Rara ‘ ii

VIS...
Pentru că ne vin si alte știr ij 
espre retrageri premature.

ÎN „CUPA MONDIALĂ" LA ȘAH Doina STÂNESCU

despre ____ _____ _______
dar ale căror motive diferă... 
substanțial : Florence Griffith 
pentru a face filme publicita
re șl a deveni creatoare de 
modă. Katarina Witt pentru a 
rămîne stea a ghetii. dar în 
spectacole de revistă.
RUGBY IN 7

Un sport care 
este rugbyul în 
doi „frați" mal 
și în 13.
mal dese turneele organizate 
în anumite părți ale lumii, 
Hong-Kong devenind (așa 
cum o demonstrează tradiția 
de 10 ani a competiției orga
nizate aici), una dintre „ca
pitalele* disciplinei, întrece- . 
rea recent desfășurată a fost 
nici mal mult nici mai pu- 
țin decît un minl-campionat > 
mondial, la start alinlindu-se £

cîștigă teren 
7, deși are 
mari, in 15 

Sînt din ce în ce

i

11,

24 de echipe reprezentând ., 
țări din Oceania, Asia. Euro- ■

(Agerpres).
3’3

BARCELONA, 11 
Partidele din cea de-a 
rundă a turneului internațio
nal de șah de la ~ :___
oontînd pentru „Cupa Mondia
lă", s-au încheiat cu următoa
rele rezultate: Liubojcvici — 
Kasparov, remiză; Speeiman — 
Illescas 1—0; Hubner — Seira- 
wan remiză ; Vaganian — Ni- 
koMcd remiză ; Short — Ribli 
1—0 ; Hjartarson — Iusupov 
remiză. Beliavski a întrerupt 
cu avantaj la Spasski.

în clasament conduce Liu- 
bojevlci (Iugoslavia) — cu 6.5

Barcelona.

puncte, urmat de Short (An
glia) 5,5 
(U.R.S.S.),
Hjartarson (Islanda) — toți cu 
câte 5 „ . __ ___
(U.R.S.S.) — 4.5 puncte etc.

MOSCOVA, 11 (Agerprjs) în 
runda a 3-a a turneului de la 
Tallin, Ian Eivest 'U.R.S.S.) a 
cîștigat la Mihail Marin 
(România), Drașko (Iugoslavia) 
a pierdut la OU (U.R.S.S.), 
Gavrikov (U.R.S.S.) l-a învins 
pe Borges (Cuba). In clasa
ment conduce Eivest. cu 2.5 
puncte.

puncte, Iusupov
Iîubner (R.F.G.),

puncte. Kasparov

trăgătorii In Întrecere
Un bogat program competițio- 

nal se află tn fața trăgătorilor 
noștri fruntași tn viitorul apro
piat : Campionatele Mondiale de 
tir redus, tn Iugoslavia (25—30 
aprilie) ; Balcaniada de tir cu 
arcul in Turcia (1—4 mai) și cea 
pentru arme cu glonț, tn Iugo
slavia (14—11 mai).

! pa, America de Nord. Intre
■ acestea — nume exotice, mai 
' puțin obișnuite in aria _ per-
' formanței, dar cu alît mai 
, demne de semnalat : Bahrein.
i Malayezia, Brunei, Sri Lanka.
1 Șl o „picanterie" — scorni 
! cu care au pierdut cei „7“' 
i spanioli, supranumiți „T' ita-
I dorii" — 8—12. In fața ?, 
1 A formației din Papua !

Rd. T.

Fatbal meridiane
OPTIMISM ÎN

{Urmare din pag 1)

lalțl, începînd de la linia I, se 
nurtiesc Dumitrescu, Leonte, 
Man, Csoma, Gh. Ion, Vaslui» • 
nu, Ciorăscu, Dumitraș, Oroian, 
Murariu, Rădulescu, Doja, Ra
liu, Neaga, Coinan, ignat, Do- 
mocoș, Fuiina. Sava, Lnngu, 
Răcean, Boldor, Chir'lă, Toadcr. 
Un grup masiv de bucuneștcn! 
(Steaua, Dinamo, plus Sportul 
Studențesc — T.M.U.C.B.), a- 
pol jucători din Bala Mare, Ti
mișoara, Petroșani, Iași, Buzău. 
Oradea.

„Să nu ne culcăm pe ianrll 
victoriei de anul trecui spu- 
nindu-ne ci simb&lă avem 
succesul acontat", iată primele 
cuvinte rostite 1a întâlnirea ev 
selecționabilil, de antrenorul 
emerit Theodor Rădulcscu, ca
re va colabora, pe mal depar
te, ou Gheorghe Nica. O sub
liniere făcută de la bun început 
cu luciditatea necesară vizavi 
de o adversară oe a venit me
reu, In ultima vreme, pe te
renurile de la noi pentru a da 
o replică viguroasă (amintirea 
Iui 69—0 e tot mal veche, a- 
cum patru ani a fost 7—6. tn 
urmă cu doi ani 9—3...). Iar 
semnalul” pare recepționat 

prompt, cum s-a vădit, deu
năzi, la un antrenament în ca
re Florică Murariu sau Geor
ge Dumitrescu, doi dintre Ju
cătorii de pe lista medicului 
M. Anghdescu (o listă de ă- 
fecțiunl mal cuprinzătoare —

TABĂRA RUGBYSTILOR
7

Radulescu, Sava. Ciorăscu, Co- 
man, Csoma), nu luau seama la 
durerile de la mină sau picior 
— urme ale disputelor din 
campionat, lucrând individual 
cu o silință pilduitoare. Iar 
despre meciul de verificare cu 
o garnitură de tineret, antre
norul federal Dumitru Miha- 
lache vorbește ca despre o 
partidă utilă, reușită. Conclu
zia? Sînt semne bune. Pentru 
jocul de sîmbătă, în perspecti
va mult așteptatului test de la 
13 mai, cu Anglia. Bămîne ea 
echipa șă-șl regăsească tonu
sul de pe Arms Park, medul 
din decembrie însemni nd un 
moment de referință nu doar 
prin prisma rezultatului, dar și 
al dăruirii care a făcut posi
bil răsunătorul 15—9 cu Țara

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BOX • In turneul de la Hel

sinki, la categoria supergreâ pe 
primul loc s-a clasat Ulii Kaden 
(R.D.G.), care ba învins în fi
nală prin k.o. tehnic pe finlan
dezul Peka Vîippo. Iată șl alțl 
cîștigători : Marinov (Bulgaria) 
la categ. semimuscă. Vidai (Cu
ba) la categ. pană, J. Hernandez 
(Cuba) Ia categ. mijlocie «mică, 
Franek (Cehoslovacia) — mijlo
cie, Kirianov (U.R.S.S.) la ca
teg. grea.

CICLISM • Turul Texasului 
s-a încheiat la Austin cu victo
ria rutierului american Alex

TRICOLORI
Galilor. O dăruire lorită * de 
toată lumea a fi repetată și 
sîmbătă, pe cel mai mare sta
dion al țării, acolo unde am 
aplaudat izbînzile rugbyștllor 
tricolori în fața Franței, Sooțl- 
ei sau... Țării Galilor.
• Biletele și programele e- 

dilate pentru medul România 
— Italia se pun în vînzare de 
mîine, la casele Stadionului 
„23 August" și C.N.E.F.S.

• F.R.R. anunță modificări 
in programul turului Diviziei ' 
A. Astfel, etapa programată 
inițial pentru 26 aprilie va a- 
vea loc la 27 mal, iar cea din 
28 mai la 31 mai. tn luna a-. 
prilie, se dispută doar etapa 
din ziua de 22.

Stieda, urmat în clasamentul ge
neral la 1:01 de coechipierul său, 
Alexis Grewall. Ultima etapă, a 
opta, a revenit la sprint Iul 
Tom BoznPwskl (S.U.A.), înre
gistrat pe distanța de 50 km cu 
timpul de lhl5:30. < Cursa cla
sică Paris — Roubaix, ajunsă la 
cea de-a 87-a‘ ediție, a fost cîș- 
tigată anul acesta de belgianul 
Jeân Marie Wampers, cronome
trat pe distanța de 255,5 km în' 
6h4S:45 (medie orară 39,164 km).’ 
Pe locul al doilea, în același 
timp cu învingătorul, s-a clasat 
un alt sportiv belgian, Dirk: 
de Wolf.

DUPĂ ȘASE ETAPE, în cam
pionatul unional conduce echipa 
Spartak Moscova — io puncte, 
urmată de formațiile Ararat Ere
van și Dinamo Kiev. — cu cite 
9 puncte. Rezultate înregistrate 
în etapa a 6-a : Dlnamo Mosco
va — Dinamo Kiev 1—1 ; Cerno- 
moreț Odesa — Jalghlris Vilnius
1— 0 ; Pamlr Dușanbe — Lokomo
tiv Moscova 1—0 ; Dnepr Dnepro
petrovsk — Dinamo Minsk 2—1 ; 
Șahtior Donețk — Rotor Volgo
grad 0—0 ; Ararat Erevan — Tor
pedo Moscova 1—0 ; Spartak 
Moscbva — Metallist Harkov 3—0.

In etapa a 33-a a campio
natului Portugaliei s-au înregis
trat următoarele rezultate : Spor
ting Lisabona — Academica
2— 0 ; Chaves — Benfica Lisabo
na 0—2 ; F.C. Braga — F.C. Por
to 0—1 ; Amadora — Maritimo 
1—1; Penaflel — Guimaraes 0—1: 
Beira Mar — Leixoes 1—0 ; Fafe
— Esplnho 2—1 ; Boavlsta — 
Portlmonense 1—0 ; Vitoria Se- 
tubal — Farense 0—2 ; Naclonal
— Belenenses 0—1. Clasament i 
1. Benfica — 55 puncte ; L F.C.

HANDBAL • In meci-tur pen
tru semifinalele competiției mas
culine „Cupa Federației Interna
ționale"; echipa Caja Madrid a 
învins pe ■ teren propriu, eu sco
rul de 20—16 (12—4), formația 
vest-germană Turt Dusseldorf.

TENIS • în finala turneului 
feminin de la Hilton Head (Ca
rolina de Sud), campioana vest- 
germană Sțeffl Graf a dispus cu 
6—1, «—4 de jucătoare» sovieti
că Natalia ZveFeva.

Tir • Proba de pușcă 60

Porto — 49 puncte ; 3. Boavista
— 44 puncte.

IN CAMPIONATUL Albaniei, 
după 25 de etape, conduce echi
pa „17 Nentorl" Tirana, cu 3S 
puncte, urmată de Partizani — 
34 puncte, Dinamo — 32 puncte 
etc. Rezultate tehnice : „17 Nen
torl" — Apollo aia 3-0 ; Parti
zani — Dlnamo 1—1 ; Flamurtarl
— Skanderbeg 0—0 : Traktori — 
Vlaznia 0—0 ; Besliiu — Labinotl 
0-1.

DUPĂ 24 DE ETAPE, în cla
samentul golgeterilor campiona
tului italian, conduce Aldo Se
rena (Internazionale) cu 15 go
luri înscrise, urmat de Gianluca 
Vialll (Sampdorla) — 13 goluri, 
Antonio Careca (Napoli); Rober
to Baggio, Stefano Borgonovo 
(ambii Florentina) — cu cite 12.

TURNEUL pentru juniori H 
(cădeți), desfășurat în Franța, 
a fost cîștigat de echipa Paris 
St. Germain, 2—0 (1—0), în fi
nala cu Auxerre. Pe locul trei 
s-a clasat echipa F.C. Barcelona, 
care a întrecut cu 2—0 (O—»
formația Tottenham.

focuri, din cadrul concursului 
de la Sofia, a fost cîștigată de 
Elena Davidova (U.R.S.S.), cu 
592 puncte, urmată de Ok Chzon 
(R.P.D. Coreeană) — 591 puncte.

VOLEI • Competiția feminină 
de la Szombathely (Ungaria) a 
fost cîștigată de Selecționata 
R.P. Chineze, care a întrecut în 
finală cu scorul de 3—0 (15—8. 
15—8, 15—8) formația Cubei. Pe 
locul trei s-a situat echipa 
Bulgariei.
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