
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
~ IUCRĂRILÎ PLENAREI
COMITETULUI CENTRAL AL

PARTIDUIII! COMUNIST ROMAN
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușeseu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, joi, au continuat lu
crările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

in cadrul dezbaterilor au 
luai cuvintul tovarășii Mihai 
Marina, Miu Dobrescu, Marin 
Enachc, Ion Ursu, Maria 
Ghițulică, Constantin Dumitru, 
Gheorgho David, Iosif Szasz, 
Ion M. Nicolae, Petre llădu- 
canu, loan Josu. Ion Frățilă, 
Emil Bobu, Irimie Calargiu, 
Maria Bradea, Ion Neamu, Ion 
Dinca, Vasile Carp, Maria 
Flucsă, Enteric Molnar, Ioan 
Popa, Traian Gîrba, Carol 
Dina, Maria Gheorghe, Eugeniu 
Rădulescu, Constantin Olteanu, 
loan Ungur, Ioachim Moga.

Pornind de la marile succese 
obținute de poporul nostru in 
construcția socialistă. partici
panții la dezbateri au adus, 
de la tribuna plenarei, un eald 
și vibrant omagiu secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, au dat o 
Înaltă apreciere contribuției 
sale determinante la elaborarea 
și fundamentarea, pe baze 
profund științifice. în deplină 
concordantă cu interesele și 
cerințele obiective ale societății 
noastre, a strategiei dezvoltării 
generale a țării, Ia edificarea 
unei Românii puternice, libere, 
independente și prospere.

S-a dat expresie sentimen
telor de aleasă stimă și pre
țuire fată de tovarășa Elena 
Ceaușeseu pentru aportul de 
deosebită însemnătate la înfăp
tuirea politicii partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea 
științei, învățămîntului și cul
turii românești, la creșterea 
rolului lor în realizarea mari
lor obiective ale construcției 
socialiste în patria noastră. 1

Participanții la plenară au 
dezbătut pe larg problemele

înscrise pe ordinea de zi, 
reafirinind angajamentul orga
nelor și organizațiilor de partid, 
al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, al întregului 
nostru popor, de a acționa, cu 
răspundere, fermitate și spirit 
revoluționar, pentru îndeplini
rea, în bune condiții, la un 
inalt nivel de calitate și efi
cientă, a planurilor și progra
melor de dezvoltare economico- 
socială a tării, pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor 
actualului cincinal, de a intîm- 
pina cu noi și importante rea
lizări. a 45^t aniversare a re
voluției de * eliberare socială și 
națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă și Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român.

Cu profundă satisfacție șl 
mîndrie patriotică, participanții 
la plenară au subliniat că pla
ta completă de către România 
a datoriei sale externe repre
zintă o strălucită realizare, 
care ilustrează justețea poli
ticii partidului nostru, forța, 
capacitatea și vitalitatea econo
miei naționale, puterea crea
toare și voința poporului ro
mân de a transpune cu fermi
tate în viață, sub conducerea 
partidului, politica de dezvol
tare economico-socială a țării, 
do edificare a societății socia
liste și comuniste pe pămintul 
patriei.

Toți cei care au luat cuvin
tul au exprimat deplina apro
bare fată de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului, ce corespunde întru totul 
intereselor și năzuințelor supre
me ale națiunii noastre, poli
tică promovată cu consecvență 
și strălucire de secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, și înfăptuită 
neabătut de întregul nostru 
popor.

Lucrările plenarei continuă.
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„CREATIVITATE Șl EFICIENTĂ ÎN ÎNVĂJĂMÎNT ', 
0 REUȘITĂ ACJIUNE Dl [DUCAJII A TINEREI 

GINIRAJII PUIA Șl PENTRU MUNCĂ

DINAMO BUCUREȘTI (m) Șl C.S.Ș. PLOIEȘTI (f) -
CAMPIOANE' NAȚIONALE IA VOLEI-JONIORI

Interes deosebit pentru comunicările prezentate 

in capitula, in cadrul secțiunii de educație iizlcâ

Cea de a IV-a ediție a 
acțiunii metodico-științifice 
„Creativitate și eficientă în îă- 
vățămint", organizată de In
spectoratul școlar al Capitalei 
în colaborare cu comisia mu
nicipală pentru activitatea sin
dicatelor din învățământ, a 
constituit șl de data aceasta 
o reușită. Programată în în- 
timpinarea zilei de 1 Moi. ac
țiunea și-a propus să realizeze 
noi pași „in direcția educării 
prin și pentru muncă a tinerei 
generații, integrării invățâmin- 
tului cu cercetarea, producția 
și practica social-politică, pro
ces revoluționar de reînnoire, 
modernizare continuă a școlii 
românești", tema sa generală.

Pe linia acestor exigente și 
cerințe s-au aflat și comuni
cările prezentate în cadrul sec
țiunii de EDUCAȚIE FrZICA, 
ale cărei lucrări au fost con
duse de un colectiv avînd ca 
responsabilă pe prof. Silvia 
Ionescu, inspector metodist de 
specialitate în cadrul Inspecto
ratului școlar al Municipiului 
București. In toate cazurile, 
comunicările au abordat teme

care preocupă permanent ca
drele didactice de resort din 
școli și licee, mai mult, așa 
cum am avut prilejul de a 
constata la Școala nr. 30 din 
Sectorul 2 al Capitalei (direc
toare. prof. Ioana Pătru), care 
fac obiectul interesului TUTU
ROR cadrelor didactioe, al 
profesorilor diriginți. Pentru 
cazul în speță, tema comuni
cării a fost intitulată „Contri
buția educației fizice la pre
gătirea elevilor pentru activi
tatea productivă prin tratare 
diferențiată". elaborată de 
prof. Elena Marinescu, în co
laborare cu colectivul cate
drei de specialitate (Anca Ilin- 
ea Rizea, Eugen Vîlsain).

Pornind de la ipoteza că 
starea de sănătate și în ge
neral nivelul de dezvoltare și 
capacitatea motrică a elevilor 
prezintă deosebiri chiar la ni
velul aceluiași colectiv, s-a 
efectuat. începând din toamnă, 
un experiment foarte riguros, 
cu două clase a V-a. tratîn- 
dv-se diferențiat elevii. prin 
utilizarea unei metodologii a- 
decvate particularităților psi-

. ho-motrice ale fiecărui elev 
în parte. A rezultat — chiar 
duț>ă primele lecții — o îm
bunătățire radicală a stării de 
sănătate a „subiecților", o ne
tă disțiariție a „jenei de miș
care". pe care au manifestat-o, 
initial, acei elevi mai puțin 
dotați fizic. Repetarea exerci- 
ții'or. în funcție de particula
ritățile elevilor. a influențat 
pozitiv întărirea musculaturii, 
aparatului respirator, a re
mediat totodată unele defor- 
matii fizice, pieîntîmpinînd a- 
pariția altora. Ceva mai mult, 
această tratare diferențiată a 
avut efecte majore și în plan 
psihic, elevii mai puțin recep
tivi la mișcare modificîndu-șl 
net personalitatea. devenind 
mai sociabili, mult mai activi 
la activitățile legate de proce
sul de învățămînt propti u-zis, 
de cel practic. E de la sine 
înțeles că această comunicare 
s-a bucurat de unanime apro-

Tiberiu ST AM A

(Conlinuara tn nan 3-3)

Turneul final la volei masculin

REPREZENTATIVA DOLJULUI, IA A TREIA VICTORIE

La Zalău și Baia Mare s-au 
desfășurat timp de cinci zile 
turneele finale ale Campionate
lor Republicane de .juniori și 
școlari la volei. Iată cîteva 
scurte comentarii.

ZALAU. Sala sporturilor din 
localitate a găzduit Turneul fi
nal al competiției masculine. 
După întreceri frumoase, titlul 
a revenit pe merit echipei cel 
mai bine pregătite — Dinamo 
București (antrenor Veneriu 
Tătaru). Pe locurile următoare: 
2. C.S.S. Zalău (antrenor B. Mi- 
haly). 3. C.S.Ș. Ocna Mureș lan- 
trenor C. Drăguț), 4. C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea. 5. C.S.Ș. Hunedoara, 6. 
C S.ș. Suceava. Concurenților 
le-au fost decernate diplome, dis
tincții. cupe. S-au acordat și 
premii individuale, astfel : cel 
mai complet jucător — S. Vasile 
(C.S.S. Zalău) ; cel mai bun ri
dicător — B. Szilaghy (Dinamo) ; 
cel mai bun trăgător — R. Du- 
mitriu (Dinamo). Cupa falr-play,

oferită de ziarul local „Năzuin
ța". a revenit formației C.S.Ș. 
Ocna Mureș. (N. DANCIU, co- 
resp.).

BAIA MARE. Turneul rina! la 
feminin, desfășurat în Sala Da
cia" din localitate, s-a bucurat 
de succes, jucătoarele celor șase 
formații vădind frumoase cali
tăți. Victoria finală a revenit e- 
chipel C.S.Ș. Tricolorul Mihai 
Viteazul Ploiești (antrenor Mir
cea Popescu). Au urmat în cla
samentul final : 2. C.S.Ș. nr. 2, 
Maratex Bala Mare (antrenor Al. 
Muresan), 3. C.S.Ș. Sibiu (antre
nor V. Hirțău), 4. C.S.Ș. Bacău. 
5. Dinamo București. 6. C.S.Ș. 
Constanta. Au primit distincții : 
cea mal completă jucătoare — 
Felicia Nicolae (Ploiești) : cea 
mai bună ridicătoare — Milriela 
Dogaru (Bacău) ; cea mal efi
cace jucătoare — Ioana Mureșan 
(Baia Mare). Cupa falr-play : 
C.S.Ș. Bacău.

BRAȘOV, 13 (prin telefon). 
Joi au continuat. în Sala de 
sport Tractorul din localita
te, întrecerile Turneului fi. 
nai de volei al Daciadei 
(sport de performanță-seni- 
ori), cu partidele zilei a III-a. 
O etapă deosebit de impor
tantă în care chiar din debut 
s-a-u întîlnlt cele două echiipe 
neînvinse — Dolj și Neamț — 
intr-un meci oe se anunța dîrz 
disputat. Așteptările n-au fost 
infirmate, întrucît amîndouă 
formațiile s-au angajat cu am
biție, oferind o partidă viu 
disputată, cu faze frumoase 

■din care n-au lipsit, evident, 
elementele tehnice. S-a evi
dențiat în mod special sexte
tul Doljului, care a avut un 
atac mal hotărît, dublat de un 
blocaj foarte bun. Așa se ex
plică victoria finală obținută 
în trei seturi, în care jucătorii 
din Bănie — Stoian, Văsuică,

Horfaș, Mătușoiu, Drăghici, 
Pascu — care, în afara unor 
servicii irosite (16 !) au jucat 
foarte bine. în fața unei echi
pe care și-a apărat dirz șan
sele. De la Neamț, s-au evi
dențiat doar Cazacu și Cră
ciun. Scor final : Dolj — 
Neamț 3—0 (9, 6. 12). Au ar
bitrat Gh. Vișan — C. An
tonovich

Vrând să dovedească spec
tatorilor că înfiringerea din 
etapa precedentă (cînd a ce
dat Neamțului) a fost un ac
cident și că nu și-a spus încă 
ultimul cuvînt, echipa jude
țului Maramureș a întrecut 
destul de ușor — prin atacuri

reușite și un blocaj fără spe
ranță pentru adversari — re
prezentativa județului Bacău 
cu 3—0 (10, 6, 5). Au arbitrat 
Gh. Toma — O. Pop.

în ultimul meci al zilei 
s-au întâlnit echipa munici
piului București și oea a ju
dețului Brașov. Au învins 
bucureștenii cu scorul de 
3—0 (10, 8. 7). Arbitri: P. Deju
— Gh. Toma.

Vineri, de la ora 15: Bucu
rești — Maramureș, Dolj — 
Bacău. Brașov — Neamț, iar 
sâmbătă, de la ora 9 ; Bacău
— Brașov, Neamț — Bucu
rești. Maramureș — Dolj.

Carol GRUIA, coresp.

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
privire sintetica—

AZI-C.S.Ș. BRAȘOVIA
Raid-anchetâ de sezon la Moreni și Miercurea Ciuc

Înfrumusețarea și Întreținerea bazelor sportive trebuie
SA SE REALIZEZE ÎMPREUNĂ CU BENEFICIARII Șl IN FOLOSUL ACESTORA!
* Un traseu de motocros in continuă modernizare ® Reamena- 
Jări prin muncă patriotică • O nouă zonă de agrement • 
A «ortul comitetelor de blocuri • Gospodari și... gospodari, în 

unități școlare • Un parc al... nimănui I?

Sc știe că de felul cum sint 
întreținute și exploatate baze
le sportive depind în mare 
măsură reușita și eficiența ac
tivităților de educație fizică și 
sport, aceste baze fiind 
mai solicitate de oameni 
muncii de diverse virste 
profesii, 

tot 
ai

dorind să fio pre- 
zenți în ampla arenă a Dacia
dei. Iată de ce redacția noas-

tră continuă raidul pc aceas
tă temă, prezenlînd astăzi sta-

INIȚIATIVE DE PRIMĂVARA
Despre bazele sportive din 

Moreni s-a mai scris. S-a scris 
mult și de fiecare dată la fel 
de frumos despre această așe
zare dîmbovițeană. care isi 
schimbă permanent peisajul 
sportiv. Pancul de agrement își 

rea unor terenuri în aer liber 
din orașe aflate în județe di
ferite, preocupările care exis
tă (sau nu) în vederea bunei 
desfășurări a diferitelor eoni

lor 
de

petiții și „deschiderea" 
pentru toate categoriile 
practicanți ai sporturilor.

va mări aria de activitate, 
pe planșele proiectanților 
fost definitivate opt terenuri

Traian IOANIȚESCU

’ar 
au

(Continuare In pag 2-3)

Reportajul nostru la această 
cunoscută unitate din sportul 
juvenil brașovean începe cu 
un moment inedit: ne aflăm 
în vecinătatea Stadionului Mu
nicipal. la baza sportivă în aer 
liber a clubului „Brașovia". 
Nu, nu de aici provine ine
ditul. doar atîtea și atîtea alte 
unități din țară se pot minări 
și ele cu terenuri de fotbal 
gazonate sau acoperite cu zgu
ră, cu suprafețe pentru volei, 
tenis sau baschet asemănătoa
re celor pe care le observăm 
aici. Chiar și superba sală de 
jocuri sportive, înălțată în
imediata vecinătate, nu mai
poate constitui un motiv de
prea multă uimire. Numai că 
in timp ce remarcam aspectul 
de curățenie exemplară al
complexului, în măsură să sa
tisfacă pretențiile celei mat 
exigente... gospodine, directo
rul clubului, profesorul Voicu 
Vulcăneanu. nu-și poate stăpâ
ni o amintire: „Și cînd mă 

eindesc că in copilărie aici 
veneam să pescuiesc! Prin păr
țile astea se întindea un șir de 
bălți insalubre, era împărăția 
broaștelor și a țânțarilor... Cred 
că jumătate din camioanele ce 
cărau pămintul scos de ia te
melia sutelor de blocuri ridi
cate în Brașovul de acum ,:iți- 
va ani aici au fost descărcate. 
Cită trudă, cite eforturi se 
ascund sub aceste terenuri po 
care zburdă acum copiii! Dar 
și cită satisfacție, cită bucurie 
a. muncii concretizate intr-un 
bun dăruit copiilor noștri..."

într-adevăr. incomparabila 
bucurie a omului care a sădit 
un pom și pe care îl vede a- 
cum rodind... Fiindcă roadele 
n-au întîrziat să vină, și încă 
din plin. Bunăoară, nu mai de
parte de anul trecut, reprezen
tanții clubului brașovean au

Sorin SATMARI

(Continuare In pag. 2—3)



jle Inaugurale pe grupe 
/ ale Diviziei A de bas- 

feminln se vor desfășura» 
aiine pină miercuri, in Sala 

rturilor din Cluj-Napoca (gru- 
1—6) și in Sala Rapid din 

apitală (grupa 7—12). Desigur, 
interesul major este stîrsit de în
trecerile din orașul de pe malul 
Someșului, in care sînt angre
nate cele mai bune ecblpe ale 
campionatului, in frunte cu prin
cipalele candidate la titlu : Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, Voința C.S.Ș. 2 Bucu
rești și Olimpia București (le-am 
enumerat în ordinea clasamentu
lui la zi). In mod firesc, meciu
rile dinți e aceste formații pre
zintă interesul cel mal mare, dar 
nu trebuie omis faptul că șl ce
lelalte trei echipe au dovedit. 
In turul șl returul campionatului, 
că au capacitatea de a obține 
victorii asupra favoritelor, motiv 
care ne determină să apreciem 
că, de fapt, toate partidele au 
puncte de atracție.

în primele două reuniuni vor 
avea loc meciurile — simbătă, de 
Ia ora 15 : Voința București — 
Metalul C.S.Ș. Rîmnlcu Vîlcea 
Olimpia București — Voința Bra
șov, Universitatea — Metalul 
I.M.P.s. Salonta Crlșul ; dumini

că, de la ora 15 : Metalul Salon
ta — Olimpia, Voința Brașov — 
Voința București, Universitatea — 
Metalul Rîmnicu Vîlcea.

Echipele porneso de la situația 
următoare în clasament : 1. uni
versitatea 41 p, 2. Voința Bucu
rești 40 p, 3. Olimpia 39 p, 4. Vo
ința Brașov 39 p, 5. Metalul Rîm
nicu Vîlcea 34 p, 6. Metalul Sa
lonta 33 p.

In Sala Rapid, cinci din cele 
șase participante au drept scop 
acumularea de puncte pentru e- 
vitarea locului 11, care aduce re
trogradarea (Conpref Constanța 
este, practic, ocupantă definitivă 
a locului 12).

Programul primelor două reu
niuni cuprinde următoarele me
ciuri — simbătă, de la ora 15 î 
Politehnica Sportul Studențesc 
București — Conpref C.S.Ș. 1 
Constanța, Constructorul C.S.Ș. 
Arad — Comerțul Tîrgu Mureș, 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare — Ra
pid C.S.Ș. 5 București ; duminică, 
de la ora 12 : Conpref — Con
structorul, Comerțul — Mobila, 
Rapid — Politehnica.

Situația actuală în clasament : 
7. Politehnica 30 p, 8. Mobila 30 
p, 9. Constructorul 29 p, 10. Co
merțul 29 p, 11. Rapid 28 p. 12. 
Conpref 24 p.

„TROFEUL SPORTUL" PENTRU EFICACITATE
După cele 22 de etape dispu

tate pină acum in cadrul Divi
ziei A, clasamentul „Trofeului 
Sportul" pentru eficacitate are în 
frunte pe Magdalena Jerebie, 
care, însă, nu îșl va mai putea 
apăra șansa, accidentul suferit 
lmpledicînd-o să mai joace în 
cele trei turnee ale grupei valo
rice 1—6. Clasamentul la zî : 
1. Magdalena Jerebie (Voința Bra
șov) 625 p, 2. Antoaneta Barbu 
(Metalul Rîmnicu Vîlcea) 532 p,

3. Camelia Hînda (Voința Brașov) 
481 p, 4. Magdalena Manea (Me
talul Rîmnicu Vîlcea) 476 p, 5. Su- 
zana Sandor (Comerțul) 450 p, 
6. Roxana ștefan (Voința Bucu
rești) 390 p, 7. Gabriela Kiss (U- 
nlversitatea) 375 p, 8. Mălina Ma- 
rinache (Olimpia) 373 p, 9. Me
linda Szdcs (Mobila) 368 p, 10. 
Edith Jakabfy (Comerțul) 361 p, 
11. Lâvinla Blîndul (Constructo
rul) 353 p, 12. Suzana Podraczkl 
(Comerțul) 329 p.

TURNEELE DE CALIFICARE PENTRU DIVIZIA A
Primele turnee ale turului al 

treilea al Diviziei B de tineret se 
dispută astfel — masculin, grupa 
1—8, de vineri pînă duminică, la 
Brașov ; grupa 9—16, de simbătă 
pînă luni, la Rîmnicu Vîlcea ; 
feminin, grupa 1—8 la Sf. Gheor
ghe, grupa 9—16 la Tîrgoviște,

ambele de vineri pînă duminică. 
După disputarea turneelor secun
de (27—30 aprilie), ocupantele 
locurilor 1 și 2 vor promova în 
Divizia A.

Rubrică redactată de 
Dumitru STĂNCULESCU

PLEDOARIE PENTRU SĂNĂTATE
„Cum o să se împace boxul cu 

gimnastica de întreținere 7" a 
fost prima întrebare. Și a venit 
răspunsul : „Eu spun că se pot 
împăca dacă organizăm bine co
laborarea 1“. Cam acesta a fost 
dialogul de la care s-a pornit 
la... înființarea Centrului de 
gimnastică de întreținere de la 
Călărași. In lipsa unul local a- 
decvat, cineva a propus ca cen
trul să funcționeze în sala de 
la stadion, „acolo unde se an
trenau boxerii" șl, bineînțeles, 
era un ring.

S-a hotărlt ca centrul amintit 
să funcționeze In această sală, 
să „conviețuiască" cu boxul 
(mai ales că gimnastica se făcea 
în partea a doua a după-amiezii) 
șl s-a pornit la treabă. S-au pus 
oglinzi, o bară lungă de lemn 
pentru exerciții, covor, ringul a 
fost mutat mai departe, s-au 
adus aparate și centrul de gim
nastică — initiat șl gospodărit 
de C.J.E.F.S. Călărași — a prins 
viață. Beneficiind de sprijin, de 
prezența unui gospodar al 
stadionului (C. Bebeșelea) foarte 
priceput, centrul a fost comple
tat cu un grup social deosebit 
în care, în afara vestiarelor și 
dușurilor, există acum și o

VOLEI (DIVIZIA B)
Intrucit rezultatul meciului 

din Divizia B masculin Explorări 
Motorul II Baia Mare — Otelul 
Oraș Dr. P. Groza a fost 3—0 (și 
nu 0—3, cum greșit s-a recepțio
nat). echipa băimăreană se află 
pe locul 7 în clasamentul final, 
iar învinsa ei în acest med pe 
locul 11. Retrogradate : Otelul 
Oraș Dr. P. Groza șl „U“ Cluj- 
Napoca.

SEMIFINALE ALE
Semifinala de Ia Vatra Dorncl 

a Campionatului Național de șah 
a reunit la start 218 coneurențl: 19 
maeștri ai sportului, 56 candidați 
de maeștri, 113 candidați cat. I și 

30 cat. a Il-a, precum și unii din 
eomponenții lotului republican de 
juniori.

Pe primele patru locuri, oare 
au adus calificarea pentru tur
neul final al campionatului, s-au 
clasat : I. A. Macovid (Politeh
nica Iași 9 p (din 11 posibile), 
2. C. Baboș (Feroviarul Rîmnicu

C. N. DE ȘAH
Vîlcea) 9 p, 3. A. Dominte (Cal
culatorul București) 8,5 p, 4. M. 
Nicula (Politehnica Iași) 8,5 p. 
Dintre juniori, cele mal bune 
punctaje le-au realizat : L. Kocsis 
(Electro Tîrgu Mureș) 7,5 p, V. 
Dumitrescu (C.S.Ș. Unirea Iași) 
7,5 p și C. Cozianu (Oțelul Ga
lați) 7 p.

întrecerile au fost conduse cu 
deplină competență de brigada de 
arbitri formată din : A. Matei, 
M. Bușe (ambii din București) și 
A. Fițiu (Bacău).

roan MIRON — coresp.

AUTOMOBILISM, raliul brașovului. 
la a 19-a ediție, a fost din nou o reușită. 
Au pus „umărul" mulțl iubitori ai spor
tului din județul Brașov, dar merite deo
sebite revin Clubului Județean de Auto
mobilism și Karting (președinte lng. A. 
Roman) • ECHIPAJUL cîștlgător, Balint 
— Zărnescu. a ajuns la sosire în proba de 
la Dălghiu, în ...trei roți (lipsea cea din 
spate, stingă). Spuneau martorii : „După 
impetuozitatea cu care au apărut, nici nu 
sesizai defecțiunea lu • p. COJOCARU 
(Oltcit) era fericit după cursă nu atît pen
tru locul II. cit pentru finalul în sine : 
„ Bine că am terminat. în Raliul Brașovu
lui din ultimii ani <’87 și ’88) am abando
nat" • o NOUTATE : echipajul F. Ma- 
teescu — c. Motoc S-a transferat de la 
Unirea Tricolor la I.P.A. Sibiu • DOUA 
echipaje feminine : Dorina Damian — Ele- 
na Cohutiu (Dacia Service Cluj) și Ibolya 
Szocs — Ildico Pongratz (Electromureș) ; 
unul mixt : soții Violeta și Florin Cordan 
(Victoria Brașov). Doar mureșencele au 
abandonat • ECHIPAJUL Aldea-Zo... Nu, 
acesta nu mai există. O lacrimă pentru 
Zogorean partenerul lui Aldea în raliurile 
din ultimii cinci ani, lovit de o mașină. în 
decembrie trecut. în timp ce umbla în 
portbagaj (M fr.).

BOX. ÎMBUCURĂTOARE CELE CINCI 
VICTORII finale ale pugiliștilor român! la 
actual® ediție a „Centurii de aur". Și a- 
aeasta cu atît mai mult cu cit ele au fost 
realizate in fața unor adversari valoroși, 
între care șl trei campioni europeni : N. 
Muncian (semlmuscă). M. Kazarian (pană) 

’ ’’ mică). Succesele
București, trebuie să-i sti- 
Petre Paraschiv, Marcelică 
Obreja (ca și pe ceilalți 

în pregătirea din etapa ce 
ca ei să fie capabili tic

l. Akopkohian (mijlocie 
obținute aici la — 
muleze însă ne 
Tudoriu. Rudei 
boxeri români) 
urmează astfel_ ____ ___  _ „____ __
victorii si ia viitoarele Campionate Euro
pene de la Atena. • LĂUDABILA hotărî- 
rea federației de specialitate de a-1 de
semna pe doi dintre foștii noștri medaliat! 
al marilor întreceri internaționale. Ion 
Monea și vasile Mariuțan, să efectueze fes
tivitățile de premiere ale Învingătorilor. 
Sîntem convinși că spectatorii ar fi fost 
bucuroși să-1 revadă ureînd pe ring, chiar 
dacă de data aceasta, într-o postură dife
rită si ne Ion Alexe, Gheorghe Fiat, Ca- 
listrat Cuțov, Ion Gyiirfii, Paul Dobrescu, 
Dumitru Ciobotaru etc., pe care l-am vă
zut în jurul ringului. Și nu puțini ar fi 
fost aceia care și-ar fi amintit de surprin
zătoarea victorie a ultimului dintre cei 
onumerațl mai sus asupra lui Soțlkas. în 
anul 1953 cu ocazia Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților, in gala finală, 
desfășurată tot în „potcoava" stadionului 
Giulesti (M.-----TR.).

HANDBAL, de multa
mai văzut o
lueze cu ___ _____ _ ___  _ _  ... .
Steaua în manșa-tur a semifinalelor C.C.E.

VREME nu am 
echipă de-a noastră să evo- 

atîta dăruire cum a făcut-o

saună (foarte apreciată șl 
solicitată de participantele la 
activitatea ce se desfășoară 
aici).

Trecînd prin Călărași, am fost 
invitați, firește, de către pre
ședintele C.J.E.F.S., tovarășul 
Aurelian Rădulescu, să-1 
zltăm. Am asistat astfel la 
ședință" de cinca o oră 
jumătate de gimnastică cu 
serie" care cuprindea 26 __
femei, tinere și adulte. S-a lucrat 
„cu ritm", pe muzică firește 
(n-au lipsit elementele de aero
bică), au fost folosite spalierele, 
ganterele, coarda, bicicleta ergo- 
metrlcă. Interesant, '
modul de a conduce lecția 
profesoarei. — ---- " '
remarcile, 
„Nu faceți ________
dacă vreți să fiți suple1

vl-
Și »O 

de

stimulator, 
_______ al 
Am auzit, adesea, 

îndemnurile sale : 
economie Ia efort, 

------ ----- ::r: —r:a“, „ținuta 
șl privirea senină. ca să fim 
frumoase !“. Și tare ascultătoare 
mai erau cursantele...

„Nu avem probleme — ne 
spunea profesoara de educație 
fizică Lida Scobici. Centrul este 
solicitat, eficient, apreciat. Fe
meile fac gimnastică cu con
vingere, mai ales că, majoritatea 
au „vești bune" de la ----------
sălii. Ne ’ 
și fiice 
însă, că 
dată cu 
adecvat, 
cesar ’ — 
telor o 
ție. de 
cabile".

Ne-am 
tatea ___________ _ ___--------
excelente puse la dispoziție și 
buna organizare fac din centrul 
din Călărași un model...

Modesto FERRARINI
*

ctntarul 
vin surori, avem mame 
laolaltă, știind toate, 
gimnastica trebuie aso- 

un regim alimentar 
Mă strădui — este ne- 

- să transmit particlpan- 
stare de bună dispozi- 

condițle fizică remar-
convins. Profesionali- 

instructoarel, condițiile

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
(Urmare din pap 1)

cucerit un număr de 36 de 
medalii la campionatele națio
nale, 14 dintre acestea fiind 
de aur, iar 19 sportivi purtînd 
ecusonul CSȘ Brașovia pe 
piept au fost selecționați în di
ferite loturi naționale. Intre a- 
oeștia. la Ioc de frunte ar pu
tea sta gimnaștii elevii antre
norilor Gheorghe Blaj. Martin 
Șimo și Gheorghe Ilristev cu- 
oerind nenumărate titluri na
ționale. iar Cristian Brezeanu 
avind în palmares chiar si un 
titlu de vicecampion euronean 
în proba de sol. Gimnastica 
ritmică a „recidivat" și ea în 
obținerea unor titluri naționa
le. profesoara Livia Brebenaru 
conducând cu pricepere spre 
podiumuri fete de real talent, 
cum ar fi Elena Vasilc, cam
pioană la individual compus. 
Cuvinte frumoase s-ar putea 
scrie și despre secția de bas
chet. fie și numai pentru fap
tul că de aici a pornit, cu ani 
în urmă. Magda Pall-Jerebie. 
Dar ar mai exista, suficiente, 
și alte motive... De pildă, la 
ora vizitei noastre se afla în

Plină desfășurare o masivă se
lecție la mini-baschet, iar pro
fesoara Octavia Simon ne asi
gura că „nu peste multă vre
me Magda va avea înlocuitoare 
de nădejde; uitați-vă, uita- 
ți-vă ce indcmînarc extraordi
nară are fetița cu tricou albas
tru !“ Si era, deocamdată, 
greu de spus dacă mai mare 
era îndeminarea fetiței sau 
pasiunea antrenoarei... Mai ac
tivează, cu frumoase rezultate, 
secțiile de volei fete (prof. Oc
tavian Borbil) și. bineînțeles, 
fotbalul (antrenori Gheorghe 
Dumitrescu și Eugen Negullci). 
Juniorii cu crampoane doresc 
să calce apăsat pe urmele unor 
predecesori ajunși acum „nu
me" bineștiute: Mandoca ți 
Bălan pot fi două dintre exem
ple, dar clubul brașovean nu 
uită, și se mindrește, că și Lă
cătuș tot aici și-a început uce
nicia, Și acum punct și de la 
capăt !

Fiindcă, potrivit specificului 
oarecum deosebit al acestui 
club, cu sediul aflat la poalele 
munților, o „jumătate" a acti
vității vizează sporturile de 
iarnă. Idee în care va trebui

în deplasare, la Halmstad. Si rezultatul nu 
a întîrziat să vină : victoria In fața ur.ei 
echipe. Drott, deosebit de puternice. • 
PROFESIONALISM DESAVIRȘIT al antre
norilor Radu Voina șl Ștefan Birtalan la 
acest meci I Dovezi : mutarea mai mult 
decît Inspirată a lui Vaslie Stingă în fata 
apărării, temerară dar pe deplin jusilfi- 
cată. avînd în vedere penuria de efectiv 
(căpitanul echipei Steaua l-a dat si stră
lucire prlntr-un travaliu de excepție, la 
fel ca șl Marian Dumitru, stîlpul apărării); 
în al doilea rînd, explicarea pînă la de
taliu a jocului suedezilor a dus la anihi
larea atuurilor acestora, respectarea indi
cațiilor primite fiind o altă notă excelentă 
a unei formații de talie mondială. cum 
este Steaua. • ECHIPAJUL avionului char
ter TAROM la meciul cu Drott Halmstad 
pe lingă deosebitele calități în meserie, s a 
dovedit capabil să „se audă" în vacarmul 
de la „Sannarpshallen". încurajînd tot tim
pul formația noastră campioană, constitu- 
indu-se într-o galerie autentică, motiv 
pentru care le cităm numele : comandan
ții Mielu Fețeanu, Radu Lepădat și Cătă-

bază : Vaier Giurgiu). Să remarcăm, de 
asemenea, operativitatea secretariatului și 
prezența mereu pe fază a crainicului reu
niunilor. Doru Dinu Glăvan. care 8 știut 
să creeze în momentele de resplro o at
mosferă destinsă. • DIN CEI 139 de par
ticipând (un număr totuși cam mic pen
tru ...două competiții, de seniori și juniori, 
desfășurate simultan), cei mai mulțl, 36, 
au fost la categoria 15 ani. în schimb, 
tot dintre tinerii înotători, o singură fată, 
dlnamovista Carmen Georgescu, de 17 ani. 
după cum au hiat startul și Răzvan Pu
rice, din Suceava, și 
din Brașov, de

Claudia Boureanu,
numai 12 ani. (G. R.l.

POST-SCRIPTUM
lin Caloianu, Inginerul de bord Nicolae 
Dumitrescu, stewardesele Silvia Diacoiescu 
șl Liliana Petrescu, mecanicii Ion Martin 
?1.Jricț?r Mladin- Să nu-1 uităm pe juristul 
Liviu Stamate, stefist înfocat, a cărui voce 
baritonală... dispăruse după meci. e A 
PROPO DE GALERIE ; mare, foarte mare 
surpriză, in tribunele sălii amintite, in jur 
de 300 de tineri tot timpul meciului. în 
pauză și înainte de începerea partidei, în 
ritm de sambe și rumbe (!), cu steaguri, 
tobe, trompete șl... foarte multă energie 
descătușată, ne-au făcut să credem că sîn- 
tem undeva la Rio de Janeiro, 
malul Mării Nordului. Pasiunea 
noaste... geografie 1 (M. v.).

ÎNOT FRUMOASE CUPE au ________
în finalul C.N. in bazin acoperit, autorii 
celor mai bune performante, conform ta 
belei de punctaj : Livia copariu 1082 p. 
Tamara Costache 1001. p. Ionuț Mușat- 
Harabaglu 988 p. Luminița Dobrescu 963 p 
Anca Pătrășcoiu 962 p. La juniori — Copa 
rlu. Carmen Roșioru 903 p. Beatrice Coadă 
987 p (două brăilence In apropierea si
bience!) . Corina Dumitru 886 p. Marius 
Crișan 855 p. Tot fetele sînt, se vede, frun
tea... • UN TROFEU și pentru un om din 
„umbra" performanței, cunoscutul tehnician 
Felix Heltz. director adjunct al C.S.S. Si
biu — pentru Îndelungata sa activitate pe 
tărtmul înotului (47 de ani în bazin ssu 
pe marginea lui). Fostul campion și re
cordman maestru al sportului, se află 
acum în pragul pensionării. • O SUBLI
NIERE a antrenorului federal Dan Ioneacu 
pentru modul tn care arbitri! sibloni s-au 
achitat de sarcini (starter — Ioan Miclluș) 
ca și pentru gospodarii bazinului (șef

nu pe 
nu cu-

răsplătit,

LUPTE. cu 
ciadei la lupte 
niori s-a putut ___ _ ______
și asupra activității secțiilor din diferite 
zone ale țării, asupra muncii antrenorilor. 
O surpriză plăcută a constituit-o pentru 
noi prezenta la finale a unui număr de 
patru luptători de la C.S.Ș. Caranscoeș : 
M. Petrol. (46 kg), A. Jolța și D. Chlri- 
țcscu (50 kg). S. Slmion (81 kg). In plus, 
evoluția lor a depășit așteptările. după 
primele tururi anunțîndu-se ca pretendent! 
la locurile fruntașe ale categoriilor lor. De 
altfel. Adrian Jolța s-a șl clasat pe locul 3, 
Iar Sorin Simon a ocupat locul 6. Iată cum 
din secții mici, mai puțin cunoscute, pot 
proveni sportivi talentați și bine pregă
tiți. Este, firește, meritul antrenorului ion 
Rogojan, tehnician pasionat șl. deopotrivă, 
priceput. • UN EXEMPLU și mai conclu
dent In acest sens este cel al secției Vo
ința Roman. Sportivii de aici sint pregă
tiți de un instructor voluntar, mare pasio
nat al acestei discipline sportive Dumitru 
Artcnie. Cu toate că antrenamentele sînt 
efectuate în timpul liber al Instructorului, 
secția Voința Roman a dat multi sportivi 
ie valoare la C.S. Botoșani șl chiar la clu
bul Steaua. In rindul acestora din urmă se 
află Iliuță Dăscălescu (pregătit în ultima 
vreme de Gheorghe Berceanu), care s-a 
dovedit un mare talent, clștigînd prin tuș 
toate meciurile susținute la Întrecerile a- 
mlntite. (M. TR.).

OCAZIA FINALELOR Da- 
greco-romane pentru ju- 
face o trecere în revistă

RUGBY. UN NEOBIȘNUIT APETIT PEN
TRU eseuri s-a Înregistrat. în prima eta
pă a returului „Cupei F. R. Rugby", re
cordul inregistrîndu-1 Universitatea Eltim, 
C.S.M. Sibiu (cite 9) și, desigur, Rulmentul 
Bîrlad ................. - -
100—9 „______ _ ___ __________ .
apetit similar ar fi de dorit să se mani
feste la echipele divizionare A șl în cam
pionat... • DINTRE CAVALERII FLUIE
RULUI de pe Litoral, alături de Vaslie 
Chlrondojan șl Constantin Stanca, se im
pune și Gheorghe Stoica. Prestația acestuia 
duminică. In Capitală (la fel ca șl nu de 
mult, la Pitești. în meciul Petrochimistul 
— Sportul Studențesc) a fost remarcată 
atît de spectatori, cit si de antrenorii e- 
chloelor aflate in întrecere. In mențiunile 
ce le fac în foile de arbitrai. (T. ST.).

care a stabilit și scorul etapei 
probabil și al campionatului. Un

MECIURI
ÎN CUPA

F. R. RUGBY
La Constanta s-au disputat 

două partide din cadrul Cupei 
F. R. Rugby între divizionarele 
A de pe Litoral. Jn primul 
meci. Farul a întrecut cu 72—24 
(38—12) pe Constructorul, ambele 
formații folosind multi tineri. 
Au marcat Cumpătescu 6, Sasu 
3. Ținea 2, N. Brănescu. Marin, 
Trifescu — eseuri, 3. transfor
mate de Cumpătescu, 5, de Trî- 
fescu (F), Mardare 2 eseuri, l.p., 
3 transf., Avesalon eseu, P. Mă- 
dularu l.p. A arbitrat Gh. Stoica.

In celălalt joc, T.C. Ind. — 
C.F.R. 38—25 (18—6), după o dis
pută antrenantă. Realizatori s 
Anefi 2, Popescu 2, Menabit, ca- 
zacopol Grigoraș, Papistașu — 
eseuri. Nica 3 transf, respectiv 
Clrimpei 2, Cîju, Spinoehe — €• 
seuri, Florea l.p. + 3 transf. A 
condus V. Chlrondojan. Azi are 
loc meciul Farul — T.C. Ind.. de 
la ora 17. C. POPA, coresp.

METALURGISTUL CUGIR — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 16—20 
(16—0). Gazdele au marcat 3 e- 
seurl prin Mărginean. Buncuți, 
Nicolaesei șl Sila — 2 transf. 
iar pentru oaspeți au înscris Be- 
zărău — 4 eseuri si Năstase — 2 
transf. (M. vlLCEANU, coresp). 
oondent).
• BILETELE pentru meciul 

România — Italia, care va avea 
loc mîine pe Stadionul „23 Au
gust". în cadrul C.E., s-au pus 
în vînzare la casele stadionului 
Si C.N.E.F.S. Studenții, elevii șl 
militarii în termen au acces gra
tuit.

să consemnăm sumedenia tie 
titluri naționale obținute in 
campionatele de fond (antre
nori Iulian» Teșileanu și Nico- 
lae Sumedrea) sau biatloii (Ni- 
coiae Bărbășcscu și Gheorghe 
Pelin); fondistele Adela Baciu 
și Dana Agheană ar fi actua
lele șefe de „promoție", în timp 
ce la biatlon, indiscutabil, Slc- 
Iian Dia oonduoe plutonul, deși 
un Vasile Cucii i-a prins se
rios „plasa". Aproape fără 
contracandidați în țară, ia ca
tegoria lor de vîrstă, se află 
în clipa de față săritorii de la 
trambulină antrenați de Con
stantin Teșileanu și Ștefan Pe
tre». Și sezonul recent înche
iat a dovedit cu prisosință că 
investițiile de efort (vezi cele 
patru trambuline amenajate la 
Săceie prin muncă patiioticî) și

RAID-ANCHETĂ DE
(Urmare din pag. 1)

de joacă pentru copii, care vor 
fi date in folosință în cursul 
acestui an; „de fapt, veritabile 
Complexe sportive", cum ne 
spunea tînărul primar al urbei, 
Constantin Roncea. Stadionul 
orășenesc, cu o capacitate de 
eirca 12 000 locuri, cu terenu
rile sale de handbal, volei și 
tenis, complexul sportiv cu 
două bazine de înot, arenă de 
popice si alte terenuri pentru 
jocuri din incinta Schelei pe
troliere. sala de sport si arena 
de handbal ale C.S.Ș. de pe 
lingă Liceul industrial de pe
trol nr. 2. Iată doar câteva 
din amenajările realizate în 
ultimii ani prin identificarea și 
valorificarea resurselor pro
prii. Nu putem ocoli nici sec
ția de motociclism a asociației 
sportive Automecaniea. cu ba
ta ei de motocros. In această 
primăvară a fost compartimen
tat In șapte boxe atelierul mo
to. dotat cu aparat de sudură, 
polizor, bormașină, compresor 
și alte mașini — unelte recon
diționate din piese date la 
casare. în aceste zile, tinerii 
piloti Traian Cîmpan, frații 
Ion și Viorel Mărgărit, Mihăilă 
Georgian, Liviu Motișan, Ro
bert Bobea nu, Cristian Sandu, 
Tudor Vasile si antrenorul lui, 
fostul campion republican de 
motocros. Teodor Bălănoiu. pot 
fi văzuți zilnic pe traseul de 
pe dealul Sîngeriș, aflat într-o 
continuă modernizare. Turnul 
de control se va înălța eu încă 
un etaj, se va monta un start 
mecanic individual cu 40 de 
casete, se lucrează la lărgirea 
traseului, pentru a putea găz
dui și curse de ataș, se va re
nova parcul de mașini și dru
murile de acces, turnul pentru 
stația de radioficare va fi pus 
la punct, se vor revopsi tribu
nele. Toate acestea urmi nd a 
fi gata pînă la 30 aprilie, 
cînd va avea loc la Moreni 
prima etapă a campionatului 
național de motocros.

îndrăgesc morenarii sportul 
mai mult dccît alții? Poate 
da. poate nu. Cert este că 
munca patriotică are aici o ve
che și statornică tradiție. Iar 
cei din oraș fac totul pentru 
dezvoltarea bazei materiale: 
transformă locuri nefolosite în 
arene de sport, repară vestiare 
și aparatura terenurilor. ve
ghează la curățenia fiecărui 
colțișor, împodobesc cu flori, 
arbuști și pomi amenajările 
sportive.
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de sportivul turc...

înregistram cu amărăciune 
acest rezultat neașteptat, cind 
de noi s-a apropiat, vădit a- 
fectat. fostul campion si an
trenor de la Steaua. Șerbu 
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cizia, a sărit sprinten 
pe ring, fără a mai cobori 
scări ! Se vede cit efort 
depus acolo, sus... Păi 
boxer care s-a bătut 
toată ambiția, cu toate 
(ele, abia poate coborî 
trepte. îl tremură picioarele 
de oboseală... Și Măeran... 
Fac pariu că are un puls de 
om care abia s-a sculat din 
pat !".

Spectatorul de rînd poate 
că nu a observat ..amănun
tul" reținut de fostul cam
pion Șerbu Neacșu. Un ,.a- 
mănunt" care explica nu nu
mai înfrîngerea din acest 
meci a lui Măeran. ci jl ma
niera sa lipsită de ambiție, 
de a aborda o asemenea im
portantă competiție. în care 
reprezenta boxul nostru.
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| După „amicalul" ac la Varșovia al reprezentativei
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. IMPORTANTEI PARTIDE CU ECHIPA GRECIEI
• Spiritul de joc, forța ofensivă a ..tricolorilor" mult apreciate

I * Situații limpezi, ratate insa cu ușurință I • Selecționabilii
„care vin** au dat satisfacție • intilnirea de la 26 aprilie, de

la Atena, trebuie pregătită exemplar
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Cristian Brezeanu, vicecampion 
european al juniorilor in proba 
de sol, dar arătindu-se la fel 
de „maestru" — nu-i ața, Dan

Grecu ? — ți la inele

RENI Șl MIERCUREA-CIUC

Echipa națională de fotbal a 
I (susținut, miercuri la Varșovia, 

ultima întîlnire internațională 
<ie dinaintea jocului de califi- 

Icare din ziua de 26 aprilie de 
la Atena. Rezultatul, se știe, 
nu i-a euris. dar, în unanimi- 

Itate. tehnicienii echipei Polo
niei, numeroșii comentatori de 
Ia masa presei de pe stadionul 
Leg ia au recunoscut că rezul- 

I latul nedreptățește formația 
noastră, mai bună pe întreaga 
durată a partidei și benefici- 

Iind de situații clare de a în
scrie. In schimb, golurile pri
mite s-au datorat unor inexae- 

Iiilâți personale si nu perfec
țiunii atacurilor echipei polo
neze. Trebuie să subliniem că 
partenerii de întrecere ai „tri- 

I colorilor" au pregătit îndelung
și atent partida cu echipa 
României. „Știam, și meciul de 
astăzi a demonstrat-o, că vom 

Iavea un adversar cel puțin la 
fel de puternic ca proximul 
nostru partener din C.M., for- 

Imatia Suediei. De aceea am 
prevăzut o pregătire comună 
de 15 zile, de aceea am solici
tat si pe internaționalul nostru 

IFuriok de Ia S.V. Hamburg.
Acum, pot să spun că victoria 
putea reveni la fel de bine e- 

Ichipei române, care a practicat 
și aici un fotbal modern, des
chis pe atac, doniiniiidu-ne 
peste 60 de minute", a decla- 

Irat antrenorul W. Lazarek.
Cu adevărat, formația cane 

s-a aflat mereu la cîrrna jocu- 
Ilui a fost formația noastră. Nici 

un moment, reprezentativa 
României nu a închis jocul, ea 

Ia atacat continuu, mijlocașii 
noștri — unul dintre ei. Sabau 
— fiind nu numai pe lista 
marcatorilor dar apărînd la fi
nalizare într-o frecventă egală 

I cu cea a vîrfurilor. Un ase
menea spirit de abordare a 

I partidei nu poate decît să 
constituie o dovadă a dispo- 

1 nibilităților „tricolorilor" pen

tru că, vorba aoeetui oelebru 
antrenor care a fost (și este) 
Helenio Herrera : „Multe echi
pe. eu zic că toate, ar dori să 
atace. Totul este să și poată..." 
Or, așa cum a demonstrat și la 
Varșovia sau la Sofia, ca să ne 
oprim doar la partidele în de
plasare. echipa României a 
pus accentul pe jocul ofensiv. 
In partida de miercuri, ratări 
din situații clare, ezitări de 
ultim moment au făcut ca si
tuații limpezi să fie irosite, 
situații rezultînd din acțiuni 
cursive prelungite. Păcat! Du
pă cum, în startul meciului', 
ci leva mici deși ncroni zări i-au 
pus pe oaspeți în poziții bune 
rămase fără rezultat. în an
samblu, punind intr-o situație 
aritmetică numărul marilor o- 
cazii de gol ajungem la rapor
tul de 7—3 in favoarea „trico
lorilor" (nu am inclus aici oele 
trei situații din care s-a în
scris. se înțelege). La acest ca
pitol, al mai deplinei concen
trări in fazele de gol, al efec
tuării șutului la prima poziție 
favorabilă, fără a mai încerca 
încă o pasă, se impun corijă- 
r:Ie de rigoare.

Ce a reprezentat. în econo
mia pregătirii jocului de la A- 
tena. partida cu selecționata

Poloniei? Oel mai îndreptățit 
să ne-o spună este, firește, an
trenorul principal al reprezen
tativei noastre. Em. Jenei: 
„Deși sînt afectat de un re
zultat care nu exprimă reali
tatea din teren, pentru noi, an
trenorii Iotului, partida a re
prezentat un ajutor. Am reți
nut observații folositoare în 
perspectiva importantului meci 
de la Atena, am făcut o serie 
de încercări privind unele for
mule de linii, am testat și «țilți 
trei jucători, dintre cei de pe 
lista de rezerve. De aceea so
cotesc că intilnirea, disputată 
în condiții asemănătoare pri
vind modul de a acționa al 
partenerului, o partidă în de
plasare, reprezintă un moment 
ulii în acțiunea de a ajunge la 
o stare de start cit mal favo
rabilă în ziua de 26 aprilie. Vom 
urmări. în antrenamente, eli
minarea deficiențelor, în spe
cial a celor privind finalizarea 
precum și alte scăderi mani
festate. Sini convins că dis
punem de toate argumentele, 
multe prezente chiar in me
ciul cu Polonia, spre a realiza 
la Atena rezultatul care să ne 
deschidă în mod decisiv poar
ta spre calificare".

Observațiile sale, privind mai 
multă concentrare si precizie 
la finalizare, se înscriu ca 
principala preocupare a teh
nicienilor noștri. Le amintim, 
alături de unele interesante 
și utile idei în alcătuirea for
mației. Cuplul Bumbescu — 
Reo'nic, de pildă, a dat hrămî-

no opinia noastră) satisfacție. 
Intrarea lui Lupeseu în linia 
de mijloc a reprezentat și ea 
o încercare folositoare tînărul 
International evoluînd promi
țător. in fine, o pereche ine
dită In avanposturi, Cămătaru 
— Magi, n-a displăcut; dimpo
trivă a fost la originea multor 
acțiuni periculoase. Faptul că 
încă trei dintre jucătorii de 
rezervă intrați în teren. E. 
Sândoi, Cristea și Vaișcovici, 
utilizați în a doua parte a re
prizei secunde n-au micșorat 
cu nimic capacitatea de ex
primare a reprezentativei noas
tre constituie un punct de 
sprijin pentru perspectiva lo
tului nostru, un lot tînăr în 
ansamblu, promițînd încă mul
te sezoane de îoc împreună și 
de posibile frumoase succese.

Acum, se înțelege, toate for
țele se cuvin concentrate pen
tru următorul și atît de impor
tantul meci de Ia Atena. După 
intilnirea campioanei României 
de Ia Izmir, unde sînt toate 
perspectivele să aplaudăm In
trarea tn finala C.C.E. a echi
pei Steaua, lotul reprezentativ 
se va reuni în totalitatea lui. 
spre a efectua ultimele finisări 
ale jocului, pentru a realiza o 
concentrare maximă și eficien
tă pentru intilnirea cu comba
tivii fotbaliști eleni. Echipa 
României se prezintă cu șanse 
certe și dare pe stadionul o- 
liinpie din Atena. Să-i urăm 
să și le pună pe cjoplin în va
loare !

Eftimie IONESCU

• DE LA F. R. FOTBAL. Co
misia de competiții a F. R. Fot
bal face cunoscut că jocul de 
Divizia B, dintre Aripile Victoria 
Bacău și C.S.M. Suceava, din 
etapa a 20-a, disputat la 25 mar
tie, se omologhează cu rezulta
tul de 3—0 în favoarea echipei 
Aripile Victoria Bacău, întrucît 
formația din Suceava nu a pre
zentat legitimațiile jucătorilor."

• „CUPA 1 MAI" PENTRU 
COPII. Intr-o organizare exce
lentă, asigurată de C.S.ș. Lucea
fărul Bacău, a avut loc cea de- 
a 15-a ediție a .Cupei 1 Mai" 
pentru copiii născuți în anii 1976

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
și 1977. La grupa mică, locul 1 
a revenit formației C.S.ș. 1 Ba
cău (antrenor Lucrețiu Avram) 
care a dispus, în finală, cu 5—0 
de C.S.ș. 2 Bacău (antrenor Va- 
sile Grigorcea). „Finala mică" s-a 
disputat Intre S. C. Bacău (in
structor Vasile Morarul și Unirea 
Dinamo Focșani. Au cîștigat bă
căuanii cu 5—0. Grupa mare a 
dat cîștig de cauză echipei C.S.ș. 
Bacău (antrenor Florin Lunca) cu 
8 puncte. Pe locurile următoare, 
S. C. Bacău (antrenor Valentin 
Cioancă), cu 8 p și Oțelul Galați

(antrenor Traian Ionescu), cu 4 p. 
Organizatorii au decernat cupe șl 
premii în obiecte următorilor co
pil ; grupa mică : Bogdan lu
ntrea Dinamo Focșani) — cel 
mai bun portar ; Ghimpu (Uni
rea Dinamo Focșani) — cel mai 
tînăr jucător ; uță (S. C. Bacău)
— cel mai tehnic ; Zlati (C.S.Ș. 
Bacău) — golgeter, cu 5 goluri 
marcate. La grupa mare ; Can- 
drea (Gloria C.F.R. Galați) — 
portar ; Lupu (C.S.Ș. Bacău) — 
golgeter (9 goluri) ; Trofin (Mi
nerul Bălan) — cel mai tehnic. 
Trofeul fair-play a fost acordat 
echipei Oțelul Galați. (S. Ncniță
— coresp.)
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dependințe. Mai mulți membri 
ai asociației sportive sădeau, 
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ștrand, iar alții grăbeau fini
sările la cabine, apropiind mos 
mentul inaugural, „conducerea 
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munca pentru cit mai multe 
amenajări sportive un renu
me» ca să folosim expresia 
secretarului CJEFS Harghita, 
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CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE ȘI-AU DESEMNAT ÎNVINGĂTORII LA LUPTE GRECO-ROMANE L0T0-PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
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minifotbal rupte în 
părți, un stîlp de 
celor două terenuri 
dispărut, iar altul 
sat. Total neglijată, 
renă (care este intensiv folo
sită în timpul verii de peste 20 
de echipe angajate în una din 
seriile campionatului munici
pal de minifotbal) se află 
sub., privirile impunătoarelor 
clădiri ale CJEFS Harghita Și 
Palatului de gheață artificială.

mai multe 
la plasele 
de tenis a 
era depla- 
această a-

PETELE NEGLIJENTEI AU RĂMAS I 
:ut-o la 
at între

Tudor, 
?ă. eu 
și eal- 
prlmă- 
opit de 
îi per- 

tehni- 
iturnat© 
oul un- 
. teren 
de pă- 
resturi 

ie arse.
trebuit 

parc de 
a unui 
care ar 
lentă a- 
or care 
istâ ba- 
ipune o 
i bene- 
area a- 
-api!ca
r-o sta- 
îalitate. 
neipale- 
e agre
ase. A-
fisurile

păru te la ..radiografia" lor vor 
dispare în zilele următoare 
pentru că și la Miercuiea-Ciuc 
sînt preponderente exemplele 
cluburilor și asociațiilor care 
;și înfrumusețează șl își între
țin cu mult spirit gospodăresc 
arenele proprii. împreună cu 
beneficiarii lor și în folosul a- 
cestora, tineri și vîrstnici, ani
mați de dorința de a practica 
în bune condiții sporturile pre- 
fetate în aer liber.

Ca în fiecare an, cel mai buni 
luptători ai cluburilor sportive 
școlare s-au reunit tntr-o între
cere pentru desemnarea învingă
torilor. De data aceasta, Con
cursul Republican individual de 
lupte greco-romane a fost găz
duit de localitatea Rădăuți, așe
zare în care această disciplină 
sportivă a cunoscut o remarca
bilă dezvoltare în ultimii ani. 
Informații în legătură cu desfă
șurarea competiției șl cîștigâtorii 
la cele 12 categorii ne-au fost 
oferite de președintele federației 
col. Alexandru Crăciunescu.

Interlocutorul nostru a avut 
numai cuvinte de laudă refe- 
tindu-se la eforturile depuse de 
gazde pentru buna organizare. 
Astfel s-a reușit ca Întrecerile 
să se desfășoare într-un climat 
deosebit de favorabil șl In fata 
unui public numeros și bun cu 
noscător al luptelor greco-roma
ne. Au fost prezent! aproape 130 
de concurenti, multi dintre ei 
dovedindu-se buni cunoscători 
al principalelor procedee tehni
ce de atac, dar majoritatea a- 
cestor tineri sînt încă deficitari 
la capitolul apărare. In aceste 
condiții, meciurile au fost foar
te spectaculoase, presărate cu 
multe acțiuni frumoase care aii 
Plăcut celor ptrezențl.

Concursul a scos în evidentă 
superioritatea sportivilor de la 
C.S.Ș. Rădăuți, care au totalizat 
38 de puncte, clasindu-se ce 
primul loc în Ierarhia acestor 
unități sportive școlare. C.S.ș. 
Pitești (31 p), C.S.Ș. 2 Constan
ta (22 p). Locurile următoare au 
fost ocupate de reprezentantele 
localităților Oradea (18 p), Boto
șani (18 p). Craiova (15 p și doi 
Jîștigători). In același timp, cu
vinte de laudă se cuvin secți
ilor C.S.Ș. din Caransebeș, Do. 
rohoi, Suceava și Slghetul Mar- 
inației (cîte un învingător).

Dar să-l prezentăm pe primii 
trei clasați la toate categoriile 
(38 kg); 1. Gabriel Chelariu
(Constanța), 2. Ilie Scheul (Ră
dăuți), 3. A. Balogh (Oradea) • 
40 kg: 1. Constantin Nicu (Pi-

tești), 2. N. Popa (Caransebeș). 
3. V. Frăsină (Botoșani); 13 kg:
1. Constantin Borăscu (Craiova)
2. Gh. Tomuța (Oradea), 3. N.
Pâtrășcoiu (Pitești): 47 kg: 1. 
Daniel Cotici (Constanța) 2. Gh. 
Bica (Pitești), 3. Ionel Scheul 
(Rădăuți); 51 kg: 1. Adrian Joi- 
ța (Caransebeș), 2. Gh. Lungu 
(Rădăuți), 3. M. Bejenaru (Bo
toșani); 55 kg; 1. Vasile Ciocan 
(Dorohoi), 2. G. Mihai (Pitești)
3. G. Bîțu (Constanta); 60 kg: 1. 
Traian Chifan (Rădăuți) ?. D. 
Cimpeanu (Brașov), 3. N. Mor- 
lan (Drobeta-Tr. Severin); 65 kg: 
I. Marius 
M. Hapa

Popescu (Craiova). 2.
(Oradea), 3. M. Stan

(Focșani); 70 kg: 1. Petrică Clar 
(Rădăuți), 2. I. Toader (Medgi
dia) , 3. M. Cîrstiuc (Rădăuți); 76 
kg : 1. Narcis Borșan (Rădăuți), 
2. P. Sudureac (Botoșani). 3. V. 
Stănuț (Suceava); 83 kg: 1. Gheor
ghe Păcuraru (Suceava); 2. C. 
Pătrașcu (Constanța). 3. T. 
Gerbert (Timișoara); +83 kg: >. 
Ioan Ticală (Sighet), 2. P. B.ă- 
lănescu (Galați). 3. V. Pinghcl 
(Buzău).

întrecerile de la Rădăuți au 
constituit și un prilej de selec
ție pentru completarea Centru
lui de pregătire olimpică nou 
înființat (M. TR.)

• C1ȘTIGURILE TRAGE
RII LOTO DIN 7 APRILIE
1989. Categoria 1 ; 4 variante 
25% a 38.682 lei ; categ.
5 variante 100% a. 5.882 l 
27 variante 25% a

3 : 27.25 a
4 : 51,50 a
5 : 166,75 a
6 : 429,75 a
X : 2.258,50 a 

IN ATENȚIA 
LA

. 2 : 
lei și 

lei J 
lei 5 
lei 5 
lei; 
lei S 

> lei.

MASURI DISCIPLINARE DICTATE DE BIROUL F. R. LUPTE

FRUMOS CONCURS DE CĂLĂRIE
Pe baza hipică Steaua, tn pre

zența unui numeros public, s-au 
desiășurat întrecerile concursului 
de călărie dotat cu „Cupa 1 Mai", 
competiție la care au luat parte 
sportivi fruntași de la cluburile 
bucureștene. Programul a cuprins 
demonstrații de voltlje — s-au 
evidențiat Ioana Rusoiu, Raluca 
Ruxandariu, Laura Cruceanu etc 
—. un carusel eu 10 călăreți ju
niori de la Steaua, care au exe
cutat figurile pe muzică. Desi
gur, în prim-plan s-a situat în
trecerea de obstacole, de cat. u- 
șoară, în urma căreia s-a acor-

dat „Premiul stilului", cucerit de 
Magda Isopescu (Dinamo) cu 
Novac, urmată de Cristina Călin 
(Steaua) cu Gazela și Mihai Sil
viu (Steaua) cu Decar.

„Cupa 1 Mai" a revenit dlna- 
movlstei Magda Isopescu cu No
vac, care s-a impus la cronome
tru, după al doilea baraj, în 
fața iui Mihai Silviu cu Li
niștea și Decar, Sorin Alexan- 
drescu (Steaua) cu Ricin, Ramo
na Polivanov (Steaua) cu Legen
da și Damian Cazac (Agronomi») 
cu Rotula.

categ. 
categ. 
categ. 
categ. 
categ.
•

CIPANȚ1LOR 
CURSUL PRONOSPORT 
DUMINICA, 16 APRILIE

1.471
2.536
1.342

415
200
100 
PARTI- 

CON- 
DE 

1988.
La cererea cluburilor Milan 
și Napoli. Federația Italiană 
de Fotbal a hotărît, miercuri

Biroul F. R. Lupte manifestă o 
mai mare exigență față de mo
dul in care se desfășoară activi
tatea competițională, sesizînd și 
luînd în discuție o serie de aba
teri disciplinare, comise de că
tre unii sportivi, activiști sau 
tehnicieni. Hotârît să curme ase
menea acte de indisciplină, Bi
roul federației de specialitate a 
luat o serie de măsuri. Cu con
vingerea că aceste sancțiuni vor 
constitui un avertisment și pen
tru alți sportivi sau activiști din 
cadrul acestei discipline, prezen
tăm cititorilor măsurile luate de 
Biroul F.R.L la ultima sa șe
dință.
• Pentru atitudine huliganică 

față de .delegatul federației de 
specialitate la o competiție, 1 se 
interzice instructorului Ion Bălan 
(din Botoșani) să mai însoțească

sa

sportivii la concursuri plnă la 
siirșitul anului 1989.
• Luptătorul Cristian Albuț 

(Progresul București) a fost sanc
ționat cu scoaterea din lot șl 
suspendarea pe trei luni din ac
tivitatea competițională internă, 
pentru neprezentarea la pregătire.
• Pentru abateri asemănătoare, 

luptătorii Fiorin Mălinescu (Du
nărea Galați) șl Petrișor Cru
ceanu (Steaua) au fost și el eli
minați din Iot, ridicîndu-li-se 
dreptul de participare la compe
tiții pe timp de o lună.

• Arbitrii Gheorghe Marton 
(Cluj-Napoca), Mihai Boțilă (Pi
tești) și Ilie Marinescu (Craiova) 
au fost suspendați din activitate 
pe timp de trei luni, datorită fap
tului că au absentat nemotivat 
de la locul de desfășurare a com
petițiilor la care au fost delegați

„CREATIVITATE Șl EFICIENȚĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÎNT‘
(Urmare din gag. I)

ciori. discuțiile pe care le-a 
declanșat avi nd caracterul 
unui binevenit schimb de 
experiență.

De bune aprecieri au fost în
soțite și celelalte comunicări 
ale secțiunii: „Dezvoltarea gîn- 
dirii creatoare în lecția de 
educație fizică" — prof. Anca 
Claiei, Liceul ,,Gheorghe Șin- 
cai“, „Metode de instruire în 
atletism (alergarea de viteză) 
în scopul formării pentru 
muncă și viață a elevilor din 
ciclul gimnazial" — prof. Ele
na Ionescu, Școala nr. 116, 
„Contribuția acțiunilor pionie
rești și a educației fizice la 
educarea atitudinilor pozitive

față de muncă" — prof. Ma
ria Zîmbreștcanu, Școala nr 
173. „Potențialul biomotric al 
elevilor din clasele a IX-a $1 
a X-a" — prof. M. Constanti- 
nescu, Liceul silvic Brănești.

De menționat faptul că pri
ma comuni oare consemnată 
aici va fi prezentată la etapa 
republicană a acestei acțiuni 
mctodico-științifice. care prin 
valoarea și importanța ei so
cială (și implicit prin rezulta
tele înregistrate în tot mai 
multe unități de învățămînt) 
se înscrie ca o nouă mărturie 
a grijii pe care școala, pe toa
te treptele ei. o manifestă față 
de generațiile tinere. pentru 
formarea și pregătirea lor pen
tru muncă și viață.

seara, să devanseze pentru 
sîmbătă, 15 aprilie, partidele 
Lecce — Milan și Fiorentina 
— Napoli. Pentru a nu se a- 
nula aceste partide cuprinse 
în concursul Pronosport de 
duminică, 16 aprilie, închi
derea vînzării pentru con
cursul respectiv se va face 
vineri, 14 aprilie și nu sîm
bătă, 15 aprilie, cum era sta
bilit inițial.

• La cercra și Interesul na- 
nifestate de un număr tot mai 
marc de participanți la concursu
rile PRONOSPORT din ultimul 
timp, redăm mai îos, din nou. 
partidele înscrise la concursul de 
duminică, 16 aprilie, pentru a veni 
tn sprijinul tuturor celor intere
sați : 1. Rapid — Oțelul Galați ;
2. F. C. Bihor — Fi. Morenl ;
3. U. Craiova — F.C.M. Brașov :
4. Ascoli — Como ; 5. Atalanta—
Lazio ; 6. Bologna — Cesena 
7. Fiorentina — Napoli ; 8. Ve
rona — Torino ; 9. Inter — Pes
cara ; 10. Juventus — Pisa ; 11. 
Lecce — Milan ; i2. Roma —
sampdorla : 13. Empoll — Barb
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri, 14 aprilie, are loc 
in București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începînd de 
Ia ora 15,50. Aspecte de la ope
rațiunile de tragere vor li trans
mise la radio, pe programul I. 
la ora 16,15, iar numerele extra
se vor fi transmise și in reluare, 
conform orarului deja cunoscut. 
Anunțăm pe cei interesați câ 
după efectuarea tragerii va rula 
un film artistic, accesul in sala 
fiind liber.
• Nu uitați că au mai rămas 

doar DOUA ZILE pînă la atrac
tiva tragere LOTO 2 de du
minică, 16 aprilie, cînd, după 
cum se știe, se pot obține cîști- 
guri și pentru numai două nu
mere ciștigătoare. La această ul
timă tragere LOTO 2 a lunii in 
curs se atribuie numeroase cîști- 
gurl, constînd în autoturisme șl 
importante sume de bani.



PESTE 500 DE CONCURENT! LA STAoPJl
//CUPEI TENIS-CLUB BUCUREȘTI

570 de jucători și jucătoare au 
participat anul acesta la tradi
ționala competiție de tenis do
tată cu „Cupa T.C.B.", competi
ție ce a inaugurat — în Capitală 
— sezonul de tenis în aer liber. 
Reprezentanții celor 62 de clu
buri și asociații din Capitala și 
din tară s-au întrecut pe tera- 
nurlie T.C.B. — foarte bine a- 
menajate — tn meciuri de bună 
factură tehnică, presărate cu 
multe surprize. Astfel, la băieți, 
cat. 8—10 ani — Sergiu Caraba? 
(Vagonul Arad), favoritul nr. 2 
pe tabloul de concurs, a fort în
trecut în „sferturi" cu 6—2, 6—2 
de Ciprian Popa (S.C. Bacău), 
la cat 13—14 ani favoritul nr. 1, 
Traian Georgescu (Dinamo Buc.), 
a pierdut tot în „sferturi" cu 
6—2, 6—2 la Csondor Blbza 'Con
structorul Cluj-Napoca'. La fe
te, cat. 11—12 ’ ----- ‘ --------
rescu (Deva), 
fost depășită 
6—9, 6—1 (I) 
(Sighet). iar __ ___ __ __ ___
Monica Boaghe (Dinamo Buc.), 
favorita nr. 2, a cedat In turul 
II cu 6—4, 4—6, 6—* în fata Mi- 
haelel Vulpe (S.C. Bacău). Ar
bitri : Victor Hanganu, Alexan
dru Burcea, Mihai Algiu. Iulian 
Cavarnali și Aneta Verone. Re
zultate tehnice. Semifinale : FE
TE (8—10 ani): Ecaterina Maro- 
si (C.S.ș. Gheorgheni) — Ra.uca 
Sandu (C.S.Ș. 2 Buc.) 6—’, 6—S: 
Gabriela Hofman, C.S.ș. Gheor
gheni — Gloria Suclu 
Cluj-Napoca) 6—5, 6—0„ în fi
nală : Marosi — Hofman 6—1, 
4—6. 6—0 ; cat. 11—12 ani :
Eva Ivanoviei (Sighet) — Lo- 
redana Dumitru (Dacia Galați)

ani. Mirela Teodo- 
favorita nr. 1, a 
in „sferturi" cu 
de Eva Ivanoviei 

la cat. 13—1» ani,

(Univ.

CAMPIONATUL MUNICIPIULUI
In fața unui numeros public, 

în Sala Olimpia din Capitală s-a 
desfășurat Campionatul Munici
piului București la culturism, 
care a constituit, totodată, etapă 
de calificare pentru Campionatele 
Naționale. La startul competiției 
s-au aliniat peste 100 de aoncu- 
ronțl reprezentind nouă cluburi 
șl asociații sportive.

Iată primii clasați : juniori 
mici — 55 kg : 1. L. Constantin.
2. A. Irimescu, 3. D. Boem
de la Lie. Spiru Haret) î 60 
1. I. Todea (Lie. Spiru Haret), 2. 
C. Catrina (Mecanică Fină). 3. 
S. Oprea (Rapid) : 65 kg : 1. C. 
Moțoc (Exploatare Metrou), 2. 
C. Popescu (Rapid). 3. M. Coșa 
(Lie. Spiru Haret) ; 70 kg : 1.
B. Stancu, 2. M. Mitrea. (ambii 
de la Lie. Spiru Haret). 3. D. 
Viezure (Exploatare Met-ou) : 
+70 kg : 1. S. Sotir. 2. M. Ptrjol
3. A. Niță (toți de la Lie. Spiru 
Haret). echipe : 1. Lie. Spiru 
Haret. 2. Exploatare Metrou. 3. 
Rapid : juniori mari — 65 kg : 
1. M. Vîlciu, 2. Cr. Bastoreală 
(ambii de la Lie. Spiru Haret). 
3. C. Moțoc (Exploatare Metrou 
București) ; 70 kg : 1. B. Ivanov

Daniela
— Laura
4—6, G—2.
Ivanoviei 

ani: 
Arad) 

(T.C.B.)

3—6, 6—3, 6—3; 
(Dinamo Buc.) 
reanu (U.T.A.) 
finală Cocoș — 
6—3; cat. 13—14 
Vlad (Vagonul 
Marla Pescariu ____ .
6—4; Raluca Nină (Progre.ul E- 
nergomontaj) — Daniela Bu.teta 
(Politehnica) 7—6, 6—4: finală ; 
Vlad — Nină 6—4, 6—3. junioare 
mici: Mlhaela Cloltei (Politehni
ca) — Mariana Popescu (I.M.G.B.) 
3—6, 7—5, 6—2 ; Aura Zlrnoveanu 
(Dinamo Buc.) — Simona Cara
ge JT.C.B.) 6—4, 6—4; finală : 
Zirtloveanu — Cloltei 2—6, 7—6, 

junioare marl: Irina 
(Dinamo Buc.) — 

Năstase (T.C.B.) 6—2. 
Andrea Vane (Elec-

RECIDIVA1
COCOȘ 
rodo- 

G—2; 
6—0 

D-*moia
- A .iii 

8—1

PE SCURT © PE SCURT

6-2.
Spîrlea 
Monica 
6—2 ; ______ ___ ____
triea Timiș.) — Angela Ta.ambă 
(Dacia Galați) 6—1, 6—1. finală : 
Spîrlea — Vane 6—4, 6—t. BA- 
IEȚI, cat. 8—10 ani: Dumitru Ca- 
radima (C.S.S. 2 C-ța) — Victor 
Todosi (S.C. Bacău) 6—1. 6-3 ; 
cat. 11—12 ani: Dacian Dudaș 
(Electrica Timiș), — Claudiu An
tonescu (Dinamo Bue.) 5—6, 6—3, 
6—2 ; cat. 13—14 ani: Gabriel Tri- 
fu (Progresul Energomontaii — 
Andrei Iordăchescu (Dinamo 
Bue.) 6—4, 4—6. 0—1. Junior!
mici: E. Samson (Dunărea Ga
lați) — A. Voinea 'Victoria) 
6—2, 5—7, 6—2. juniori mari :
Daniel Dragu (Dinamo 
— Dinu Pescariu (T.C.B.) 
6—3.

Pe terenurile Clubului 
din Capitală a început 
Progresul Energomontaj" 
copil și juniori.
DIACONESCU — coresp.

greșul 
„Cupa 
pentru 
Daniel

Pro-

BUCUREȘTI LA CULTURISM
(Lie. Spiru Haret). 2. G. Tânase 
(Rapid). 3. A. Suceveana (Lie. 
Spiru Haret) ; 75 kg : 1. S. Teo- 
dorescu, 2. M. Coșa (ambii de la 
Lie. Spiru Haret). 3. D. Mattel 
(Rapid) ; 80 kg : 1. G. Dragomir, 
2. R. Răduță (ambii de la Lie. 
Spiru Haret), 3. V. Ciocan (Me
canică Fină) : +80 kg : 1. Fl- 
Mat:! (Exploatare Metrou Bucu
rești), 2. O. Tânase. 3. B. Vodă 
(ambH de la Lie. Spiru Haret): 
echipe : 1. Lie. Spiru Heret, 2. 
Exploatare Metrou, 3. Rapid : 
seniori — 70 kg : 1. S. Brcahnă 
Exploatare Metrou. 2. E. Ari
ton (Rapid). 3. B. Ivanov (Lie. 
Spiru Haret) ; 76 kg : 1. A. cos- 
tache (Rapid). 2. T. Nuțescu 
(Lie. Spiru Haret). 3. G. Var- 
gyas (Exploatare Metrou) • 82
kg : 1. FI. Vișan (Exploatare Me
trou), 2. D. Vrîncianu (Llc. Spi
ru Haret). 3. FI. Matei (Exploa
tare Metrou) ; 88 kg : 1. Fl. U" 
ceanu (Exploatare Metrou). 2. 
Șt. Opri (I.E.F.S.). 3. Dr. Gavri- 
lescu (Lie. Spiru Haret) ; +88
kg: 1. Fl. Preuteasa (Lie. Spiru 
Haret), 2. B. Marinescu (Rapid); 
echipe : 1. Lie. Spiru Haret. 2. 
Exploatare Metrou. 3. Rapid.

3.

ÎNTRECERILE TINERILOR HOCHEIȘT1
C.S.Ș. Gheorgheni a ciștigat competiția juniorilor II

Ultimul turneu al Concursului 
Republican de hochei rezervat 
juniorilor II, desfășurat pe pa
tinoarul din Galați, a prilejuit 
echipei C.S.ș. Gheorgheni obți
nerea a trei victorii în tot atî- 
tea meciuri susținute. C.S.S. 
Gheorgheni a cîștigat locul I 
în clasamentul final al compe
tiției, ea totalizînd 24 p (rezul
tatele înregistrate în turneul de . -------- ... ------- 2

cu 
5—3 
Pe

la .Galați : 18—4 cu C.S.S.
Constructorul Galati, 9—6 
C.S.S. Triumf București, 
ca C.S.ș. Miercurea Ciuc). 
locurile următoare s-au clasat:

P 
cu
2.

2. C.S.Ș. Miercurea Ciuc 12 
(5—0 cu C.S.ș. Triumf, 4—5 
C.S.ș. 2 Galați), 3. C.S.ș. 
Constructorul Galați 10 p (16—2 
cu C.S.ș. Triumf), 4. C.S.S 
Triumf București 2 p.

Pe același patinoar s-a dispu-

3.

tat și ultimul turneu al Concur
sului Republican al copiilor. Re
zultate: C.S.M. Dunărea Galați: 
2—1 cu C.S.Ș. Gheorgheni. 4—2 
cu C.S.ș. 2 Constructorul Ga- 
’ați, 3—2 cu C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc; C.S.ș. Gheorgheni: 
cu C.S.Ș. 2 Constructorul.
cu C.S.Ș. Miercurea Ciuc; C.S.Ș. 
2 Constructorul Galați: 4—3 cu 
C.S.ș. Miercurea Ciuc. Clasa
mentul final al competiției nu 3 
putut fi alcătuit încă, din cau
za unor contestații, care sînt în 
curs de rezolvare.

Partidele ambelor turnee au 
fost conduse de brigada de ar
bitri alcătuită din: V. Stănciu- 
leseu, Gh. Lupu, D. Trandafir, 
N. Enache, M. Hîncu si V. Ște
fanei.
Telemac SIRIOPOL coresp.

Relatam, cu vreo 
urmă, tot m rubrica de față, 
despre suspendarea fondistu- 
lui spaniol Domingo Catalan, 
pentru a fi participat la între
ceri în Africa de Sud. Profi- 
tînd de faptul că, la recentul 
maraton Cataluna — Barcelo
na au participat 3200 de aler
gători, Catalan s-a amestecat 
printre ei și, fără a fi fost 
în listele de start, a... plecat, 
totuși, în cursă. A fost însă 
descoperit rapid de „ochiul" 
necruțător al camerelor de 
luat vederi și invitat să iasă 
din traseu. Ca răspuns, mara- 
tonistul suspendat a bruscat 
cîțiva fotoreporteri. Cum în 
plan sportiv nu 1 se mai poa
te aplica nici o pedeapsă, sus
pendarea sa fiind pe viață, 
rămîne pe rol doar procesul 
civil Intentat de gazetarii ul- 
tragiați. S-ar putea încheia 
mult mai rău ea pînă acum...

U.R.S.S., S.U.A.. Spania, 
Brazilia, chiar Grecia) la 
locurile de pe podiumul olim
pic din 1992 și nu numai. Nu-l 
deloc ' "
înalt 
cane 
won, 
NBA 
Boll, _____  _______ _____ _
Bahamas, cu Michael Thomp
son, 2,09 m, de la Lakers) sau 
centro-americane (Republica 
Dominicană).

BASCHET • Campionatul u- 
nional feminin s-a încheiat cu 
succesul formației ȚSKA Mosco
va, care, în meciul decisiv al fi
nalei (disputată în sistemul 
,,play-off“), a întrecut cu scorul 
de 93—85 (45—36) echipa „Hori-
zont“ Minsk.

BASCHET OPEN
Recenta hotărtre a FIBA de 

a admite la J.O. și baschetba- 
llști profesioniști ar putea a- 
vea urmări imprevizibile 
— deocamdată — dar masive în 
ierarhiile internaționale ale 
disciplinei. Principalele bene
ficiare ale acestei decizii de 
liberalizare sini — apreciază 
comentatorii — R. F. Germa
nia, Porto Rico și Canada, 
care au, flecare în parte, ju
cători de mare valoare an
grenați în Liga profesionistă 
americană (NBA), pulînd de
veni chiar contracandidate ale 
forțelor tradiționale (lugosla-

exclusă nici apariția la 
nivel a unor țări afri- 
(Nigeria cu Akeem Olju- 
cel mai bun pivot din 

; Sudanul, cu Mânute 
2,32 m, la Golden State :

HANDBAL • Aflată în turneu 
în R. F. Germania, reprezentati
va masculină a U.R.S.S. a 
în compania formației 
Gummersbach, pe care a 
cut-o cu scorul de 26—19,

jucat 
VÎL. 

intre-

Cam-

ACCIDENT
Exact în preziua finalei pe 

care ar fi trebuit să o joace, 
la Key Biscayne. în compania 
lui Lendl — ocazie rarisimă 
de a păși și mal viguros în 
elita tenisului mondial — 
austriacul Thomas Muster s-a 
rănit, din propria vină. în- 
tru-un stupid accident rutier. 
A fost internat în spital, a 
pierdut in absentia turneul 
iroslndu-și astfel șansele do 
a mai urca cîteva locuri în 
clasamentul ATP. Mai mult : 
a lipsit și din echipa de Cu
pa Davis a țării sale, comen
tatorii fiind înclinați să crea
dă că acel 2—3 cu care Aus
tria a pierdut în fața Sue
diei ar fi putut fi inversat 
cu Muster în teren si în for
ma demonstrată 
vreme, 
te toate 
blectulul 
aparține 
pionului 
oare, pentru Thomas Muster 
ocazia vieții ?

HOCHEI PE GHEAȚA O 
pionatul European de hochei pe 
gheață pentru juniori s-a înche
iat la Kiev cu victoria echipei 
U.R.S.S., urmată în clasamentul 
final de formațiile Cehoslovaciei 
șl Finlandei. Rezultate din ulti
ma zi a competiției : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 2—0 ; Finlanda — 
R. F. Germania 15—1 ; Suedia — 
Elveția 14—0 • Intr-un meri ami
cal disputat în localitatea suede
ză Soedertaelje, selecționata Ca
nadei a învins cu scorul de 6—S 
(3—1, 2—2, 1—0) formația Sue
diei.

SCHI • In ultima zi a Cam
pionatelor Mondiale pentru ju
niori de la Anchorage (Alaska), 
proba feminină de slalom uriaș 
a revenit sportivei americane 
Kim Schraldinger, înregistrată în 
două manșe cu timpul de 2:09,19. 
Pe locurile următoare s-au situat 
sora sa, Krista, 2:09,69 șl vest-ger- 
manca Katja Seizinger — 2:09,96.2:09,96.

KASPAROV
în turneul Internațional de șah 

de la Barcelona, după 10 runde 
și disputarea partidelor amina
te, în clasament se me-itlne li
der Llubojevici (Iugoslavia) cu 
7 puncte, urmat de Short (An
glia) — 6,5 puncte, Hubner 
(R.F.G.) — 6 puncte. Kasparov 
(U.R.S.S.) — 5,5 puncte, stc.
După un start mal puțin reușit,

MARI SURPRIZE IN
Miercuri, la Magdeburg șl Bu

dapesta, s-au disputat două par
tide din preliminariile C.M., în 
grupa a 3-a și, respectiv, a 6-a, 
ambele Încheiate cu mari sur
prize : R. D. Germană — Turcia 
0—2 (0—1) și Ungaria — Malta
1—1 (0—1) | Revenind asupra în- 
tllnirii de la Magdeburg, al că
rui rezultat a apărut și In ziarul 
nostru de ieri, să notăm că din 
formația învingătoare (prin golu
rile lui Colak și Ridvan) au fă
cut parte șl 5 jucători de la Ga- 
latasaray : Cuneyt, Semih, Yusuf, 
Ugur și Colak (ultimii doi nu au 
drept de joc în returul cu Steaua). 
In urma acestei neașteptate îz- 
bînzi, echipa Turciei și-a sporit 
șansele de calificare, iar cea a 
R. D. Germane pare să fi ieșit 
definitiv din cursă.

Ia Budapesta, maltezii au des
chis scorul în min. 7, prin Bu- 
suttll, egalarea fiind realizată de 
Boda, în min. 49, din 11 m. Cla
samentul grupei prezentîndu-se : 
1. Spania 10 p, 2. Ungaria 5 p, 
3. Irlanda de Nord 3 p, 4. Ir
landa 2 p, 5. Malta 2 p, comen
tatorii apreciază că, pe lîngă e- 
chlpa Spaniei, virtual calificată, 
la C.M. 1990. va evolua și cea a 
Irlandei de Nord, avantajată de 
programul partidelor urrm'itoare.

REZULTATE, ȘTIRI
• Una dintre viitoarele noastre 

adversare din preliminariile C.M., 
selecționata Danemarcei,

Turneul Diviziei A, seria a ll-a, la hochei

LUPTĂ STRlNSĂ pentru promovarea In grupa de elită
Patinoarul „23 August" din Ca

pitală a 
final al 
valorică 
leiul să 
librate, __ ________  ____
bun nivel tehnic și spectacular, 
care au făcut o bună propagan
dă acestui sport

Revelația turneului a fost ul
tima clasată în ierarhie — 
I.M.A.S.A. Pregătiți de I. Dumi
tru și N. Vișan, hochelștii din 
Sf. Gheorghe (dintre care s-au 
remarcat portarul Biro. fundașii 
Szabo și Chiriță și ataca nții 
Csoti și tînărul de 16 ani Tkosi) 
au avut o tresărire de orgoliu 
(vrind să scape de acel „zero" 
din clasament) șl au reușit evo
luții foarte bune, obțlnînd sur
prinzător, o victorie la T.M.U.C.B. 
si un „egal" cu Viitorul. Doar 
In ultimul joc. cu Progresul, pe 
fondul unei căderi fizice, ei au 
fost învinși la scor. Covăsnenii 
au demonstrat că pot mai mult, 
un ajutor din partea factorilor 
locali puțind să le deschidă ca
lea spre performante mai înalte.

găzduit al treilea turneu 
Diviziei A. grupa a â-e 
la hochei. Am avut nrl- 
asistăm la oartide echl- 
viu disputate, unele de

Viitorul Gheorgheni (antrenor 
B. Kemenesi), cu evoluții con
stante șl cu portarul Nagy și 
Andraș, golgeterul echipei. în 
formă bună, a cîstigat turneul 
și are cele mai mari sanse de 
promovare.

Elevii antrenorilor E. Antal șl 
I. Kelemen. hochelștii din Mier
curea Ciuc (dintre care îl re
marcăm pe atacantii Todor. San
dor șl Bejan șl pe fundașul Z. 
Cslkl), au jucat satisfăcător, dar 
marile ratări în situații clare, ca 
șl unele Inexactități în apărare, 
i-au privat de rezultate mai 
bune în meciurile cu -eilalti 
candidați la promovare.

Gazda acestei întreceri. Spor
tul Studențesc T.M.U.C.B. (an
trenor V. crihan), a evoluat, pa
radoxal. ceva mai slab .acasă" 
decît tn precedentele tururi, din 
deplasare (unde s-a bucurat de 
frumoase aprecieri). Au fost des
tul de multe inexactități în apă
rare. apoi deconcerta rea din pri
ma partidă (pierdută la .... vic
tima" sigură I.M.A.S.A.), a ur
mat jocul bun cu Progresul 'cînd

a „întors" rezultatul în favoa
rea sa). Am mai remarcat fa
zele deosebite realizate de tînă- 
rul atacant Nlcolescu, ca și „pa
radele" eficace ale portarului 
Niculescu (îi mai evidențiem pe 
Ungureanu și Măndica). Clasa
ment ■ 1. Viitorul Gheorgheni
13 p (7—7 cu Progresul. 4—4 cu 
I.M.A S.A.. 6—4 cu Sp. Stud). 2. 
Progresul Miercurea Ciuc 10 p 
(4—5 cu Sp.
LM.A.S.A.), 
T.M.U.C.B. 1 
I.M.A.S.A.) 
Gheorghe 3 p.

Arbitratele au ....... ,.............
Fl. Gubemu, At. Balint, A. Dl- 
bernardo. Al. Molnar, A. Becze 
șl C. Săndulescu.

4,
10
4.

Stud.. 7—1
I.M.A.S.A.
P (2-4 
I.M.A.S.A.

fost prestate

Marian NEGOIȚĂ

• AZI. mline și duminică, la 
Miercurea duc. va avea loc un 
nou turneu în Divizia A. prima 
grupă valorică. Părticică echir 
oele Steaua. Snort Ct'ib M. Ciuc, 
Dinamo si Dunărea Galați.

în ultima 
Un laitmotiv străba- 
relatările asupra su- 
: vina accidentului 
în exclusivitate eam- 
austriac. Să ti fost,

REVINE

Rd. T.

campionul mondial Kasparov a 
revenit puternic spre fruntea 
clasamentului în urma victoriei 
obținute (în 25 de mutări) la 
englezul Speelman. Iată cîteva 
dintre partidele importante din 
runda a 11-aî Liubojevlcl — 
Iusupov, Beliavski — Kasparov, 
Short — Seirawan.

PRELIMINARIILE C.
pus de reprezentativa Canadei cu 
2—0 (1—0), prin golurile înscrise 
de Elstrup (min. 38) șl Vilfurt 
(min. T3). Danemarca a utilizat 
garnitura : Rasmussen — Olsen, 
Nielsen, Larsen, Bartram (mln. 
80 Helt) — Jenssen, Elstrup, M. 
Laudcup, Moseby (min. 46 Vil
furt) — B. Laudrup, Povlsen. 
• Tot într-o partidă de verifi
care, la Teresina, Brazilia —

B,

K.H.R. în tricoul lui Servette, 
ultimul din cariera sa

TENIS * In turneul interna
țional de la Houston (Te'xas), ju
cătorul iugoslav Bruno Orcsar 
l-a eliminat cu 6—0, 4—6, 6—3 pa 
americanul Sammy Glammalva, 
Iar suedezul Christian Bergstroem 
a dispus cu 6—0, 6—1 de coechi
pierul său Joakim Nystroem.

VOLEI • în prima zl a tur
neului feminin de la Brno, se
lecționata R. P. Chineze a în
trecut cu scorul de 3—1 (13, —11, 
5, 5) formația Olandei, 
zultate : Cuba — R.P.D.
3—0 (12, 12. 15) ; R. D. 
— Bulgaria 3—1 (—16,
• La Guntramsdorf (Austria) s-a 
disputat meciul amical feminin 
între echipele Austriei și Nor
vegiei. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 3—1 (13, —11, 
13, 12).

p.

Alte re- 
Coreeană 
Germană 
15, o, 6)

Uruguay 2—0 (0—0), goluri mar
cate tirzlu : Vlvinho în min. 70 
și 86 • Cîștigînd cu 2—1 meciul 
restant cu Milwall, F. C. Liver
pool a preluat șefia clasamentu
lui ligii engleze, la egalitate de 
puncte cu Arsenal, cu cîtc 63 p.

PLECAREA UNUI CAMPION
In ciuda viratei. va tmolinl 

în toamnă (25 septembrie) 34 
de ani, se părea că reputa
tul fost internațional vest- 
german Karl Heinz Rumme- 
nlgge se simte bine în Elve
ția. la Servette Geneva, și că 
va mai rămîne pe gazon cî
teva sezoane. A fost însă su
ficientă o „corecție". Young 
Boys Berna — Servette I—0 
în turneul final al campiona
tului „țării cantoanelor", pen
tru ca K.H.R. să declare, cu 
amărăciune șl luciditate: „Ni
mic nu-mi mai iese ca altă
dată ! Gata, a venit vremea

eă-mi agăț ghetele în cui I"
Cum. a doua zi, „Kalte" a 

anunțat oficial că nu-șl va 
mai prelungi contractul cu 
Servette (înțelegerea expiră 
tn mai), despre plecarea lui 
se poate vorbi în termeni de
finitivi. cu tot regretul de- 
curgînd din retragerea unuia 
care a fost, cam un deceniu 
Si jumătate, un „artist" al 
gazonului. Cariera lui K. H. 
Rummenigge a început in 
1973, la Borussia Lippstadt 
după care, sub culorile lui 
Bayern Milnchen. ..Kalle" a 
dat. din 1974 In 1984. întreaga 
măsură a talentului său. re- 
comandîndu-se (după Feruc- 
cio Berbenni) ca „sin'eza 
perfectă a unui fotbal care 
unește forța cu fantezia șl 
inteligența eu eficacitatea". 
Cu Bayern, a cîstigat două 
titluri de campion național 
(1975. 1980) și. în 1976. Cupa 
Campionilor Europeni si Cupa 
Intercontinentală. Din Bava
ria a trecut, din toamna lu! 
1984, în Italia, numai că. mai 
mereu accidentat si stîntenit 
de rigorile lui .,11 calcio" 
n-a mai repetat la Inter fru
moasele meciuri de altădată. 
Nici în Elveția după 1987. 
n-a strălucit decît rareori, 
dar „și-a ținut rangul cu 
demnitate", cum scria Sport- 
Zilrlch" deunăzi.

Cel mai fast sezon al său 
a fost 1980. A dobîndit 
„naționala" 
(pentru care a jucat de 95 de 
ori) titlul continental. fiind 
desemnat jucătorul numărul 
1 al C.E. și onorat cu „Balo
nul de Aur" (ca și în 1981). 
Vicecampion al lumii în 1982 
(Spania) și 1986 — ‘ '
K. H. Rummenigge 
bolizat atacantul 
modern, necruțător 
ta porții adverse, 
vitrute mai rar întîlnită, 
boslt în fața propriei porii. 
Rămîne în urma lui. ne lîn«0 
o carte de vizită impresio
nantă. și un „credo" semni
ficativ (încredințat rindva 
..Kickerulul") : ..Nu știu cît 
talent am avut, dar de mun
cit. am muncit cît doi".

Ovidiu lOANITOAia

_______ cu 
vest-germană

(Mexic) 
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